
A háborúig Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonater-
mesztő és -exportáló országa volt. A háború kitörése után az 
oroszok elzárták a tengeri szállítási lehetőséget, így nagy 
mennyiségű gabona rekedt az országban. Az EU szolidaritási 
vonalat nyitott, hogy a szárazföldön juttassák ki Ukrajnából 
a gabonát, az ENSZ és az EU nyomására az oroszok feloldot-
ták a tilalmat. Az intézkedések nyomán azonban az EU-piacot 
elárasztó gabonadömping felborította a kereskedelmi egyen-
súlyt, ugyanis az EU „a szolidaritás útja” kezdeményezésével 

vámmentes és szállítási díj nélküli behozatalt engedélyezett 
az ukrán termékekre. Az EU piacára kerülő jóval olcsóbb 
ukrán gabona forgalmazása ellehetetlenítette a gazdákat, 
emiatt több országban tiltakoztak a termelők, és sürgetik az 
Európai Bizottságot, hogy intézkedjen.  

Hadüzenet a szóbeliségnek  
 
Korábbi elődeitől Sorin Cîmpeanu volt tanügyminiszter sem akart 

lemaradni, és mint ismeretes, a vezetése alatt kidolgozott legújabb 
közoktatási törvénytervezettel búcsúzott. A valahányadikkal, hiszen 
számontartani is nehéz a rendszerváltás utáni miniszterek nevét és 
újabbnál újabb törvényeik sorát.  

A plágiummal megvádolt leköszönő tárcavezető azt ígérte, hogy 
széles körű közvitára biztosít lehetőséget, hiszen ismert és nagyra 
becsült romániai csúcsértelmiségiek egy csoportja megjelenése után 
azonnal megtámadta a jogszabálytervezetet. A közvélemény pedig 
elsősorban azt kifogásolja, hogy az elit középiskoláknak biztosít le-
hetőséget, hogy felvételi vizsgával vegyék fel a diákokat. A miniszter 
bevallása szerint a tervezetre számos indítvány, hozzászólás érkezett, 
amelyeket ígérete ellenére nem adott át az utódjának. Így a miniszter 
asszony, aki az államfő Képzett Románia programjának a kidolgo-
zásában vett részt, már nem is akar tudni a közvitáról. Annyit vál-
toztatott ugyan az eredeti tervezeten, hogy minden középiskola 
szervezhet felvételi vizsgát, de még nem lehet tudni, hogy a képes-
ségvizsga előtt vagy után. Módosította azt is, hogy testnevelésből, 
rajzból és zenéből nem minősítés lesz, hanem ötödik osztálytól jegyet 
kapnak a diákok, visszaállítva az említett területen dolgozó tanárok 
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Vajda György

Veszélyben az EU nagytermelői  

Ukrajnai gabonadömping  

(Folytatás a 2. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

Lekence is felkerült 
a jegyzékbe 
A közvitára szánt rendelet módosítja a 
hegyközségek (borvidékek) elnevezé-
sét célzó tenderfüzet tartalmát, a fel-
sorolást, illetve kijavít egyes korábbi 
gazdaságokról szóló grafikai ele-
mekre, valamint megnevezésekre vo-
natkozó hibákat. 

____________2. 
Új igazolás  
a döntésre várva 
Noha a Sepsi OSK szakmai és admi-
nisztratív stábjának a tagjai sokáig azt 
mondták, hogy nincs szükségük új já-
tékosokra a téli átigazolási időszak-
ban, pénteken új taggal bővült a 
székelyföldi szuperligás labdarúgócsa-
pat kerete. 

____________4. 
Az előző kudarc 
árnyékában 
Nem játszotta a legjobb mérkőzését a 
marosvásárhelyi városi sportklub ko-
sárlabdacsapata a sereghajtó Buka-
resti Laguna Sharks otthonában, a 
megfelelő pillanatokban azonban ráta-
lált arra a pluszra, ami szükséges volt 
a kötelezőnek számító győzelem meg-
szerzéséhez. 

____________6.(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Február 9-én a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium honlapján (www.madr.ro) közzétették a romá-
niai elismert borvidékek hivatalos kijelölésére vonatkozó 
2018. évi 1205. számú rendelet módosító és kiegészítő ja-
vaslatát. A korábbihoz hasonlóan, amennyiben a kijelölt 
régiók is felkerülnek az elismert borvidékek jegyzékére, 
vidéken könnyebben lehet uniós támogatásokra pályázni 
szőlősök ültetésére, fiatalítására, ugyanakkor a borelőállí-
tási technológia felújítására. Az igénylő vidékek kérését 
alátámasztja a Valea Călugăreascăban működő Szőlőter-
mesztesi, Borelőállítási, Kutató- és Fejlesztő Központ 
szaktanulmánya.  

 Az elismert borvidékek (hegyközségek) listáját több te-
lepüléssel egészítenék ki: Maros megyéből a lekencei bor-
gazdaság Bátos központtal (Tekeújfalú, Mezőszentandrás, 

Ludvég, Mezőbanyica), Kolozs megyéből a dési borgaz-
daság Bonchida központtal (Gyulatelke, Válaszút, Marok-
háza), továbbá Olt megyéből a Munténia és Olténia két 
borvidékéhez tartozó központok, az egyik a sâmbureşti-i 
borgazdaság (Spineni község, Optăşani falu), valamint a 
Dealu Mare borvidékhez tartozó Tohani, Mizil központtal.  

A közvitára szánt rendelet módosítja a hegyközségek 
(borvidékek) elnevezését célzó tenderfüzet tartalmát, a fel-
sorolást, illetve kijavít egyes korábbi gazdaságokról szóló 
grafikai elemekre, valamint megnevezésekre vonatkozó hi-
bákat. A jogszabály szerint 30 napig lehet további javasla-
tokat, kiegészítéseket tenni. Azt azonban figyelembe kell 
venni, hogy az eljárásnak megfelelően újabb borvidékek 
csak alapos tanulmány után kerülhetnek fel a listára. 
(vajda)  

tekintélyét. Az ígért közvita helyett a kormányzó pártok 
vezetőiből és az általuk kijelölt szakértőkből álló bizott-
ságok véleményét egyeztetve döntik el a tervezet sorsát. 
Ennek eredményét február 15-ig kell elfogadnia a kor-
mánynak, és március 15-ig kell megszavaznia a parla-
mentnek.  

Kérdés, hogy a szakértők véleménye alapján milyen to-
vábbi módosításokat eszközölnek a törvénytervezeten, 
amely az oktatásügyet felforgató változtatásokat tartal-
maz. Eltörölte az iskolai év többször módosított felosztá-
sát, és az értékelésben a cikluszáró írásbeli tesztvizsgákra 
tette át a hangsúlyt. Ahogy egyébként az egyetemek ese-
tében is történt. Csakhogy egy olyan országban, ahol a 
diákok nem kis hányada nincsen birtokában az értő olva-
sásnak, a vizsgán nemhogy a kérdésekre válaszolni, de 
megérteni sem képes a számára ismeretlen szövegeket, 
amelyekkel dolgoznia kell. Az érettségi vizsgán maradtak 
ugyan a szóbeli „vizsgák”, de a kapott (többnyire átment) 
minősítésnem befolyásolja a jegyátlagot. A képességvizs-

gán a diákoknak idéntől viszont nem számítják be a cik-
luszáró vizsga eredményébe az V-VIII. osztályban elért 
jegyátlagot, ami korántsem lesz ösztönző a folyamatos és 
rendszeres tanulásra.  

A szóbeliség pedig mindjobban kimegy divatból, az osz-
tály számára tanulságos tanórai felelést felváltja az írás-
beli teszt. Ezáltal állítólag megvalósul a pártatlan 
értékelés, a fiatalok viszont egyre jobban eltávolodnak 
attól, hogy értelmes, helyes, kerek mondatokban tudjanak 
számot adni ismereteikről. Pedig alkalomadtán mennyire 
fontos érvelni, szabatosan, tisztán beszélni, megmagya-
rázni a szándékunkat. Nagyobb gondot kellene fordítani 
a szóbeliségre, ami egyre jobban csorbul a mobiltelefonok 
világában. Bár kezdetben úgy tűnt, hogy a maroktelefon 
mindennapi szövetségesünk, fokozatosan kiderül az ellen-
kezője is.  

Ki nem látott már egymás mellett haladó, vagy buszon, 
vonaton, padon egymás mellett ülő fiatalokat, barátokat 
vagy szerelmes párokat, akik beszéd helyett mobiltelefo-
non üzengettek egymásnak? De nemcsak ők, a lecsupa-
szított, elemi hibákkal tarkított nyelven küldött üzenetek 
az átlaglakosság körében is átveszik a beszéd szerepét.  

Ha így haladunk, akkor eljöhet az idő, hogy a jelenléti 
oktatás keretében a diák is mobiltelefonon válaszol majd 
a tanárnak. Egy rajzfilmben láttam, ahogy a szerelmes 
pár búcsúzáskor egymás felé cuppantott, és közben össze-
érintette a két mobiltelefont. El kell ismernünk, hogy steril 
ügy, hisz egy csók alatt sok millió baktérium cserél gazdát. 
Járványterhes időkben különösen. 

IDŐJÁRÁS 
Részben napos 
Hőmérséklet: 
max.    1 0C 
min.   -4 0C

13., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 30 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 44 perckor.  
Az év 44. napja,  

hátravan 321 nap.

Csoportos foglalkozás 
 beteggondozókkal  

 HIFA-Románia Egyesület második alkalommal hirdeti meg 
az önegyüttérző csoportot, elsősorban fogyatékkal vagy 
krónikus betegséggel élő hozzátartozót gondozó szemé-
lyek részére Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 61. szám 
alatti Deus Providebit Tanulmányi Házban. Bővebb infor-
mációk Nagy Lilla pszichológusnál a 0754-384-034-es te-
lefonszámon. Jelentkezni február 19-ig az alábbi linken 
lehet: https://forms.gle/r7VynTCuxnoTvhZz8. A program 
február 21-én kezdődik, hat héten át heti egy csoportos ta-
lálkozóból (keddenként 17–19 óra között), és napi 10-15 
perc otthon végzett gyakorlatokból áll. A foglalkozáson azt 
keresik, hogyan lehet önmagunkkal úgy törődni, hogy az 
erőt adjon gondoskodni a ránk bízottakról – tájékoztatott az 
egyesület vezetősége.  

Tavasszal belföldi repülőjárat indul 
Március 28-tól indulnak az Air Connect légitársaság Maros-
vásárhely és Bukarest között közlekedő járatai. A fővárosi 
Otopeni reptér, valamint a marosvásárhelyi légikikötő között 
hetente, keddenként és csütörtökönként, napi két alkalom-
mal indulnak gépek – tájékoztatott közleményében a ma-
rosvásárhelyi Transilvania repülőtér. 

Kirándulás az alsósófalvi farsangra  
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja február 18-án, 
szombaton kirándulást szervez Alsósófalvára, a farsangi 
felvonulásra. Érdeklődni, feliratkozni a 0744-928-299-es te-
lefonszámon lehet naponta 9-14 óra között. A helyek száma 
korlátozott.  

43. Borverseny Dicsőszentmártonban 
A Szent Márton Borlovagrend február 18-án, szombaton 17 
órától Dicsőszentmártonban, a Három Fenyő vendéglőben 
43. alkalommal szervez borversenyt. A díjkiosztással, bor-
kóstolóval és ünnepi vacsorával egybekötött eseményen a 
szászcsávási cigányzenekar muzsikál. A borversenyre be-
nevező résztvevők a bormintát (három 7 dl-es palackban) 
ezen a héten, 13-án, 14-én és 15-én juttathatják el a borlo-
vagrend székhelyére (a dicsőszentmártoni múzeum alatti 
helyiség), vagy falvakon a megszokott helyekre. A részvé-
teli szándékot február 17-én 14 óráig jelezhetik a 0740-026-
395-ös telefonszámon Czirmai Leventénél. 

Nagy értékű lopás miatt előzetesben 
Február 7-én a Marosvásárhelyi Rendőrkapitányság bűn-
ügyi nyomozói négy házkutatási parancsot hajtottak végre 
Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön és Szentpálon 
egy betöréses lopás ügyében. Január 27-én ugyanis egy 
22 és egy 27 éves, szentpáli és marosszentgyörgyi férfi a 
gyanú szerint hozzávetőleg 10.000 lej értékben elektronikai 
eszközöket és elektromos szerszámokat lopott egy maros-
vásárhelyi ingatlanból. A házkutatások eredményeként tár-
gyi bizonyítékokat találtak, amelyek lopott áruból és olyan 
ruhadarabokból álltak, amelyeket a feltételezések szerint a 
betörés során használtak. A gyanúsítottakat 24 órára őri-
zetbe vették, február 8-án pedig a bíróság elrendelte a 30 
napos előzetes letartóztatásukat – tájékoztatott a rendőr-
ség sajtóosztálya. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ELLA és LINDA, holnap 
BÁLINT és VALENTIN 
napja.

Megyei hírek 

Nyilvános vita az elismert borvidékekről  
Lekence is felkerült a jegyzékbe

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.

Könyvbemutató és kiállítás  
Február 14-én, kedden 18 órától a marosszentgyörgyi 
római katolikus plébánia tanácstermében Baki Ildikó és 
Madaras Csiszár Szilvia kiállítását Czirjék Lajos nyitja 
meg. Baricz Lajos Bátorság, ne félj! –100+65+1 szonett 
– és Jónak lenni jó – 223 limerick – köteteit Nagy Miklós 
Kund művészeti író mutatja be. Közreműködnek: Pataki 
Ágnes, a Kolping Család énekkara, a Szent György 
egyházközségi kórus, a Jubilate Deo, az Ágocska nép-
tánccsoport, a Soli Deo Gloria vegyes kar. Műsorvezető 
Moldovan Irén. 

Farsangzáró bál 
A Marosvásárhelyi Női Akadémia szeretettel meghívja 
a jó mulatságot kedvelőket február 24-én 19 órakor 
kezdődő farsangzáró báljára a marosszentgyörgyi Só-
lyom vendéglőbe, a Fürdő (Băilor) utca 1115. szám alá 
(az Apolló sós fürdő melletti bejárat). Muzsikál Ábrám 
Tibor és zenekara. Meghívott előadó: dr. Buta Árpád 
Attila. Az est egyéb meglepetéseket is tartogat. A be-
lépő magában foglalja a következőket: előétel, főétel, 
fagylalt, kávé és all inclusive italfogyasztás. Dress 
code: hölgyeknek kis- és nagyestélyi, férfiaknak öltöny. 
Foglalni mindennap Koreck Máriánál (tel.: 0722-318-
605) lehet. 

Hadüzenet  
a szóbeliségnek  

(Folytatás az 1. oldalról) 
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

17, 45, 35, 13, 3 + 3 NOROC PLUS:  5 1 4 6 2 6

35, 28, 27, 9, 13, 40 SUPER NOROC:   7 0 3 4 9 7

36, 14, 40, 19, 15, 28 NOROC: 5 9 5 0 0 1 3

A Helikon első februári száma  
Megjelent a Helikon irodalmi folyóirat első februári, 2023/3-as lapszáma, 

amelyet Tomaji Attila versei és Karácsonyi Zsolt vezérverse nyit. Interjút Hor-
váth Benji közöl Visky András íróval, költővel, drámaíróval, aki februárban 
a lap kiemelt szerzője. 

Verset közöl továbbá Csontos Márta, Keszthelyi György, Lőnhárt Melinda, 
prózát Lovász Krisztina, Szondy-Adorján György és Zsidó Ferenc. Andrei 
Dósa versei Visky András fordításában jelennek meg.  

A Pavilon 420-ban Török Ábel prózája olvasható, valamint André Ferenc 
vitaindítója Mărcuţiu-Rácz Dóra verseihez, amelyet a lap a Bréda Ferenc iro-
dalmi körön elhangzott versek kíséretében közöl.  

A Stelláriumban Böjthe Pál ír Gabriel Chifu Végpont, és újra című kötetéről.  
A Kinematográfban Papp Attila Zsolt ír a Magasságok és mélységek című 

filmről, a Theátrumban Karácsonyi Zsolt színikritikája olvasható a kolozsvári 
Puck Bábszínház Árnyak színháza című előadásáról.  

Kritika olvasható Török Dalmától és Tamás Dénestől Visky András Kite-
lepítés című regényéről, fülszöveget Tankó Andrea közöl Czakó Zsófia Szív-
hang és Lőrincz P. Gabriella Könnytelen madonnák című kötetéről. Az 
Amplitúdóban Jakabffy Tamás rövid zeneesszéje olvasható, az Artefaktumban 
Vida Krisztina ír Andrei Pandele fotóiról, amelyekkel a jelenlegi lapszámot 
illusztrálták.  



Veszélyben a világ  
élelmiszer-biztonsága  

A háború előtt Ukrajna jelentős 
szerepet töltött be a világélelmezési 
hálózatban, mivel a búza- és a ku-
koricatermésének nagy részét ex-
portálta. 2016–2021 között az ott 
termett búza 90%-át a gyengén fej-
lett ázsiai és afrikai országokba 
szállította. A háború első hónapjai-
ban a Fekete-tenger partvidékén 
levő silókban 20 millió tonna gabo-
nát tároltak, amelyet a kikötők blo-
kádja miatt nem tudtak elszállítani. 
2022 májusában az Európai Bizott-
ság szolidaritási útvonalakat jelölt 
ki azért, hogy tehergépkocsikkal 
szárazföldi úton szállítsák el a fel-
gyűlt gabonát, így még abban a hó-
napban 23 millió tonna hagyhatta el 
az országot. Júliusban az oroszok 
feloldották a zárlatot, így 2022 má-
jusa és december 2-a között a Fe-
kete-tengeren hajón még 18 millió 
tonna gabonát exportálhattak Ukraj-
nából, a gabona nagy része a gyen-
gén fejlett és a fejlődésben levő 
országokba került. Bár az eredeti 
egyezmény szerint ez a szolidaritási 
engedmény 2022. november 17-én 
lejárt volna, az ENSZ kérésére az 
EB még négy hónappal meghosz-
szabbította a programot, lehetővé 
téve, hogy az ukrán gazdák az éhín-
séggel küzdő országokba szállítsa-
nak gabonát. Nemcsak Ukrajna, 
hanem az EU is jelentősen hozzájá-
rul a világ élelmiszer-ellátásához. 
Az EB a 2020–2024 közötti idő-
szakra 8 milliárd eurót különített el 
a gyengén fejlett országok élelme-
zésének a támogatására. 2022-ben 
az évre leosztott pénzösszeg 2021-
hez viszonyítva 32%-kal nőtt, azaz 
770 millió euró volt. A pénzt az il-
lető országok élelmezésére, a helyi 
termelés felkarolására lehet elköl-
teni az ENSZ élelmezésügyi alapján 
(FAO) keresztül. Az EU mezőgaz-
dasági minisztereinek határozata 
szerint észak-afrikai és közel-keleti 
országok támogatására 2022-ben 
225 millió eurót különítettek el, 
ezzel elsősorban a rövid élelmiszer-
láncok kiépítését, a hazai termelő-
képesség növelését, fenntartható 
műtrágya-előállítást és egy műkö-
dőképes agrárpiac kialakítását tá-
mogatják. 2022 májusában az 
Európa Tanács rendkívüli ülésén, 
amelyen a tagországok államfői is 
jelen voltak, megerősítették azt az 
elvet, hogy indokolatlanul nem 
szabnak gátat az élelmiszertermé-
kek világpiaci forgalmazásának, 
hogy emiatt ne idézzenek elő válsá-
got. Megerősítették, hogy az orosz 
propagandával ellentétben az EU-
szankciók nem érintik a mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari termékek 
forgalmazását, nem tiltották meg az 
orosz termékek behozatalát, szállí-
tását. Az EU együttműködik partne-
reivel, az ENSZ-szel, a G7 
országaival azért, hogy ne alakuljon 
ki élelmiszer-világválság. A közös 

agrárpolitikának (PAC) köszönhe-
tően az utóbbi 60 évben a külön-
böző politikai válságok ellenére 
biztosította az élelmiszer-ellátást, és 
a legutóbbi stratégiák is ezt a célt 
szolgálják. (Sz. m.: Minden tagor-
szágnak el kellett készíteni a 2022–
2027-re vonatkozó új országos 
mezőgazdasági stratégiát.) Az EU 
500 millió euróval támogatja a tag-
országokban azokat a gazdákat, 
akiknek a magasabb előállítási költ-
ségek miatt veszélybe került az élel-
miszert előállító vállalkozásuk. Ez 
a termelés megelőlegezését jelenti 
– adott esetben a pályázati szabá-
lyoktól való eltérést, amennyiben 
bizonyos területeket kivonnak a 
mezőgazdasági forgalomból –, és 
más válságbeavatkozást. 2016-tól 
azonban a világon fokozatosan ve-
szélybe került az élelmiszer-bizton-
ság, és ezt a pandémia és az 
orosz–ukrán háború okozta gazda-
sági válság csak elmélyítette. A fe-
kete-tengeri kikötők zárlata, az 
ukrajnai mezőgazdasági területek 
elfoglalása, az ország infrastruktú-
rájának bombázása, a saját élelmi-
szertermék- és a műtrágyaexport 
csökkentése mind felborította a me-
zőgazdasági és élelmiszeripari vi-
lágpiacot. 2020-hoz viszonyítva 
világszinten 60%-kal emelkedett az 
élelmiszertermékek ára. Ukrajna a 
világ kukoricaszükségletének a 
30%-át, míg a napraforgóénak az 
50%-át fedte le, 2016–2021 között 
innen a termények 58%-a Ázsiába, 
míg 34%-a Afrikába jutott. Az 
ENSZ adatai szerint 2022-ben 205 
millió embert fenyegetett éhínség 
(2021-ben 193 milliót), köztük a 
legtöbb alultáplált gyermek. Az Eu-
rostat adatai szerint az EU-ban 
2022-ben a korábbi évhez viszo-
nyítva (júliusi adat) átlagban 9%-
kal nőtt az élelmiszerek ára.  
Európai uniós ügy lett  

Az európai piaci árakat lenyomó 
dömpingbehozatalért tavaly az unió 
több országában is tiltakoztak a 
gazdák. Ezért több ország mezőgaz-
dasági minisztere szót emelt a be-
hozatal ellen, illetve árstopot 
követelt az ukrán búzára, s voltak 
országok, amelyek meg akarták til-
tani az importot. Néhányan arra is 
hivatkoztak, hogy a búzát nem az 
EU szabványainak megfelelően ke-
zelték, ez így akár fertőzésveszélyt 
is jelenthet, és felkérték az Európai 
Bizottságot, hogy intézkedjen. Az 
EU-országok mezőgazdasági mi-
niszterei január végén Brüsszelben 
találkoztak, ahol az EB mezőgazda-
sági biztosának, a lengyel Janusz 
Wojciechowskinak kellett előter-
jesztenie a megoldásokat. A tárgya-
lások nem vezettek eredményre, 
ugyanis az EB nem akart az ukrán 
búzára különdíjakat és behozatali 
kvótákat megszabni. A tanácskozást 
követő sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy a legérintettebb tagországok 
Lengyelország, Románia, Bulgária, 
Magyarország és Szlovákia. Azt is 

közölték, hogy a tárgyalásokon az 
említett országok részéről „felme-
rült az ukrán behozatal (sz. m. gaz-
dasági) hatásának csökkentése, 
ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az 
EB intézkedései nem hathatnak ne-
gatívan az ukrajnai helyzetre”. Az is 
elhangzott, hogy az ukrán behozatal 
nem érinti az EU minden tagorszá-
gát, csak bizonyos régióit, így a mi-
niszterek többsége – de nem 
mindenki – valamilyen intézkedést 
sürgetett. A biztos szerint az érintett 
régiókban, nem az EU egész terüle-
tén, támogatni kellene a gazdákat 
(sz. m.: a veszteség pótlására). Ja-
nusz Wojciechowski az érintett or-
szágokban, így Romániában is, 
egyfajta válságtartalék létrehozását 
javasolta. De nem dönthet erről – 
hangsúlyozta a biztos. Az Európa 
Tanácshoz még nem érkezett az uk-
rajnai gabona vámstopjára vonat-
kozó kérés.  
Csődveszélyben a hazai  
termelők 

Nemcsak a búza, hanem a kuko-
rica-, repce- és a napraforgó-beho-
zatal is érinti az EU-piacot, így az 
Európai Bizottság a korábbi szabad 
behozatallal szemben vámot vethet 
ki Ukrajnára, ugyanis a romániai, 
lengyelországi és magyarországi 
nagy termesztők jelezték, hogy in-
tézkedés hiányában az idén csődbe 
mehetnek, hiszen nem tudják elad-
ható áron megtermelni a gabonát. 
Az EB adatai szerint a háború ki-
robbanásától 2022. december vé-
géig 3 millió tonna gabonát hoztak 
be Ukrajnából az EU-ba. A hazai 
Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóságnak a Romániai 
Mezőgazdasági Termelők Ligájá-
hoz 2023. február másodikán kül-
dött átirata szerint tavaly 
Ukrajnából 514.506 tonna búzát, 
909.341 tonna kukoricát, 350.309 
tonna napraforgóolajat importál-
tunk. 2021-hez képest a kereske-
delmi forgalom 4,2%-kal, mintegy 
28 milliárd dollárral nőt. Az ukrán 
kukorica, búza, repce és napraforgó 
tonnánkénti ára 40-100 euróval volt 
kevesebb, mint a hazai. 2021-hez 
viszonyítva Románia 1.020.000 
tonna kukoricát, 640.000 tonna 
búzát, 650.00 tonna napraforgót és 
370.000 tonna repcét hozott be az 
országba Ukrajnából. Ezzel szem-
ben csökkentek az exportált termé-
nyek. 2,1 millió tonna búzát, 380 
ezer tonna kukoricát és 100 ezer 
tonna napraforgót, illetve repcét 
szállítottak más országokba Romá-
niából. Február elején a konstancai 
gabonalerakatban egy tonna péki-
pari búza ára 1338 lej volt, a párizsi 
börzén 1387 lejért adták-vettek a 
gabonát. Amennyiben a gazdák 
előre leszerződtetik az idei termést, 
a felvásárlók 1.220 lejt fizetnek egy 
tonna búzárt. A januári árakhoz vi-
szonyítva az értékek 6%-kal csök-
kentek.  

Romániában probléma, hogy – 
más EU-tagországok gazdálkodói-

hoz viszonyítva – alacsony az itte-
niek jövedelme. Az EU más tagor-
szágaiban az új mezőgazdasági 
stratégiák alapján nyújtott támoga-
tási rendszerben nőttek a jövedel-
mek, míg Romániában 21%-kal 
csökkentek. Természetesen a jöve-
delem nemcsak a támogatási rend-
szer miatt, hanem az energetikai 
válság, a ráfordítási árak emelke-
dése miatt is csökkent, nálunk érez-
hetőbben, mint a nagyobb 
támogatásban részesülő országok-
ban. Gyakorlatilag az történik, hogy 
a vámtarifák és szállítási költség 
nélkül behozott gabona jóval ol-
csóbb, mint a Romániában termesz-
tett, így a felvásárlók már nem is 
veszik át a román búzát. Hasonló 
helyzetben vannak a lengyelek is. A 
lengyel szaktárca nemcsak az ukraj-
nai búzára, hanem az onnan szár-
mazó kukoricára is behozatali 
vámot vetne ki.  
A gazdák védelmét sürgetik  

A Romániai Gazdálkodók Klubja 
is támogatja a szaktárca álláspont-
ját. „A romániai gazdálkodók nem 
tudták eladni termékeiket, így tárol-
niuk kell, és amennyiben nem érté-
kesítik a tavalyi termést, nem tudják 
finanszírozni az idei mezőgazdasági 
évet, ezért fontos, hogy mielőbb 
megtalálják azt az eszközt, amivel 
kiegyensúlyozzák a piaci helyzetet. 
Először a növényvédelmi ellenőr-
zést kellene bevezetni a határon, 
mivel számos kórokozó behozatalá-
val veszélybe kerül a hazai termény 
is. A szaktárcával közösen kidol-
goztuk azokat az óvintézkedéseket, 
amelyeket az Európai Bizottságnak 
mielőbb életbe kellene léptetni, 
hogy a gazdák zavartalanul folytas-
sák munkájukat” – nyilatkozta a 
sajtónak Florian Ciolacu, a klub 
ügyvezető igazgatója.  

 Nicu Vasile, a Romániai Mező-
gazdasági Termelők Ligájának 
(LAPAR) elnöke lapunknak el-
mondta: az Ukrajnából behozott ga-
bona nem felel meg az EU 
követelményeinek, ugyanis nem 
rendelkezik növényvédelmi enge-
déllyel és nem követhető. A hazai 
gazdáknak bizonylatokat is ki kell 
váltaniuk, emiatt is drágább a ter-
ményük. Az EU válságtámogatást 
ígért, de ez nem elég, hiszen hosszú 
távú stratégia alapján kellene dol-
gozni, olyan intézkedéscsomagok-
kal, amelyek megvédik a hazai 
gazdákat. Természetesen a búzát 
feldolgozó malomipari egységeket 
működtetők az olcsóbb gabonát vá-
sárolják meg, de ezáltal a hazai gaz-
dától vonják meg a 
jövedelemforrást. Arra pedig senki 
ne számítson, hogy az olcsóbb búza 
miatt kevesebb lesz a liszt és a pék- 
ipari termékek, így a kenyér ára is. 
Amikor a gázolaj hordónkénti ára 
160 dollár volt, egy liter gázolaj a 
hazai üzemanyagtöltő állomásokon 
4 lej volt, viszont amikor a hordó 
ára a felére, 80 dollárra csökkent, 
8,5 lejért lehetett gázolajat vásá-
rolni. Nálunk a világpiaci árak 
csökkenése miatt sohasem lett ke-
vesebb egyetlen végtermék ára sem.  

Kabai Elek, az ELDI pékség ve-
zetője lapunknak elmondta, eddig 
az energiaválság miatt kellett drágí-
tani a kenyeret, és ez okoz bosszú-
ságot a termelésben, hiszen előre ki 
kell fizetni az el nem fogyasztott 
földgázmennyiséget. A sütéshez 
szükséges lisztet hazai búzát feldol-
gozó malmoktól vásárolják, ezért 
eddig még nem kellett módosíta-
niuk a pékipari termékeik árát.  

Viorel Marin, az Országos 
Malom- és Pékipari Egyesület 
(Asociaţia Naţională a Industriilor 
de Morărit şi Panificaţie din Româ-
nia) elnöke a Népújságnak el-
mondta, nemcsak a búza 
dömpingbehozatala okoz gondot, 
hanem a liszté is, azt is a hazainál 
olcsóbban hozták be Ukrajnából, 
ezért nem vásárolják fel a molnárok 
a hazai búzát. Az ukrán liszt kilo- 
grammja 1,6 lej, míg a hazait nem 
lehet 1,7-nél olcsóbban előállítani, 
így ezen az áron eladhatatlan a pia-
con. Mindezek ellenére nem korrekt 
valamiféle megszorító intézkedést 
hozni az ukránok ellen, akik meg-
próbálják túlélni a háborút, és szük-
ségük van valamilyen gyors 
jövedelemforrásra, talán ezért is 
adják ilyen olcsón a lisztet. Az olcsó 
liszt feldolgozása miatt talán elő-
ször az ország keleti megyéiben 
lehet majd a jelenleginél olcsóbb 
kenyeret vásárolni, illetve amennyi-
ben elterjed az országban a pékipar-
ban az ukrán liszt, akkor valószínű, 
hogy ez hat majd a kenyér árára, de 
ez a hazai pékipar és főleg a gazdál-
kodók csődjéhez vezet – mondta 
Viorel Marin, majd hozzátette, az 
egyetlen megoldás az, hogy az eu-
rópai mezőgazdasági tartalékalap-
ból kompenzálják a búza- 
termesztőknek a veszteséget. Tudo-
mása szerint az EU mezőgazdasági 
biztosa megértette, hogy súlyos a 
helyzet, és azt ígérte, hogy minél 
előbb lépnek ez ügyben. Persze 
amennyiben csempészáruként jut 
be a liszt az országba, és adócsalás-
sal kerül forgalomba a kenyér, 
akkor az ország hatóságainak kell 
intézkedniük, hogy a hazai törvé-
nyeknek megfelelően az esetleges 
jelenséget felszámolják, mert ez is 
káros a gazdaságra. 

Mindezek ellenére a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Állategészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Hatóságának 
adatai szerint tavaly NEM hoztak 
be az országba búza- és kukorica-
lisztet Ukrajnából (!). 
Az Európai Bizottság  
lépésére várnak  

Február 2-án, csütörtökön Petre 
Daea mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési miniszter kijelentette, hogy 
az Európai Bizottság támogatni 
fogja az Ukrajnából olcsóbban be-
hozott gabona és napraforgó miatt 
érintett hazai gazdákat. A szaktárca-
vezető elmondta, hogy a mezőgaz-
dasági miniszterek január 30-ai 
brüsszeli tárgyalásán Lengyelor-
szág, Bulgária, Magyarország, 
Csehország és Szlovákia és Romá-
nia alaposan tájékoztatta az Európai 
Bizottságot. Ezek az országok arra 
kérték a biztosokat, hogy hozzák 
meg a kellő intézkedéseket, támo-
gassák az érintett gazdálkodókat. A 
valós helyzet az, hogy a háború 
miatt nem tudták eladni terményei-
ket a hazai gazdák, ezenfelül még 3 
millió tonna olcsó gabona is érke-
zett az országba. A szolidaritási fo-
lyosók miatt nagy mennyiségű 
búzát szállítottak Ukrajnából Ro-
mánián keresztül, ugyanakkor az 
ára miatt már nálunk is megvásárol-
tak jelentős mennyiségű búzát és 
napraforgót, emiatt borult fel a piaci 
egyensúly. Janusz Wojciechowski 
mezőgazdasági biztos felszólalásá-
ban belátta, hogy fel kell karolni az 
említett országok gazdálkodóit, vár-
juk a konkrétumokat – tette hozzá 
nyilatkozatában Petre Daea.  
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A „születésnapos” DVTK külön ünnepséget nem szervezett, de múlt 
hétfőn este, az NB II-ben éllovas labdarúgócsapat Tiszakécske elleni 
hazai bajnoki összecsapása előtt megemlékezett alapításának 113. év-
fordulójáról. 

A Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Körének közleménye szerint az 
egyesület a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel nem szervezett 
külön színpadi programokat, de a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs 
Irodával egyeztetve és az Ultras Diósgyőrrel együtt „méltóképpen” ün-
nepelte meg a mérkőzésen a születésnapot. 

A DVTK-t 1910. február 6-án néhány diósgyőri fiatal alapította meg 
a Diósgyőri Vasgyár munkástermében, ahol hetvenfős tagság részvé-
telével tartotta meg alakuló ülését. A klub első elnökének Vanger Vil-
most kérték fel, és ekkor döntöttek arról, hogy a klub hivatalos színe a 
piros-fehér lesz. 

A közlemény kitért rá, hogy a klub immár 25 szakosztállyal műkö-
dik, továbbra is sikeresen. 

„A nehéz gazdasági környezet ellenére a DVTK háttere stabil, az inf-
rastruktúra az elmúlt években fantasztikus ütemben fejlődött, kiemelt 
sportegyesület lettünk, mára pedig majdnem 3000 felnőtt és utánpótlás 
korú sportolóval ismét a DVTK lett a legnagyobb vidéki egyesület. 
Talán elmondhatjuk azt, hogy a DVTK alapítói büszkék lennének arra, 
hogy az elmúlt évtizedek klubvezetői, sportolói és szurkolói közösen 
hová jutottak el” – idézte a közlemény a DVTK kommunikációs és 
marketingigazgatóját, Világi Pétert.

Alapításának 113. évfordulóját 
ünnepelte a DVTK 

Noha a Sepsi OSK szakmai és adminisztratív stáb-
jának a tagjai sokáig azt mondták, hogy nincs szüksé-
gük új játékosokra a téli átigazolási időszakban, 
pénteken új taggal bővült a székelyföldi szuperligás 
labdarúgócsapat kerete. Az albán Enriko Papa a török 
Rizesportól érkezik kölcsönbe az idény végéig, végle-
ges kivásárlási opcióval. 

Papa számára nem idegen a román bajnokság, hi-
szen négy évig játszott a Botosáni FC színeiben, ahol 
meghatározó játékossá és csapatkapitánnyá, az öltöző 
egyik vezérévé vált, így arra lehet számítani, hogy erős 
egyénisége Sepsiszentgyörgyön is megmutatkozik 
majd. Rizében 13 mérkőzést játszott, egy gólt lőtt az 
őszi idényben. Papa középpályást játszik, s adott eset-
ben a sérülékeny Aganovićot vagy a legutóbbi meccsen 
szintén játékképtelen Rodriguezt válthatja. 

Visszatérhetett volna Bogdan Mitrea is a CSU Cra-
iovától, akit az ősz elején vásárolt meg az oltyán klub, 
most azonban felajánlotta ingyen az OSK-nak. Ám mi-
után Tamás Márk leigazolásával betöltötték az űrt, a 
sepsiszentgyörgyiek nem kértek a tranzakcióból. 

Az új futballista azt követően érkezett Sepsiszent-
györgyre, hogy a szövetség fegyelmi bizottsága má-

sodszorra is elhalasztotta a döntést a magyarellenes 
skandálások miatt félbeszakadt Sepsi OSK – FC Uni-
versitatea 1948 Craiova mérkőzés ügyében. Noha a 
szabály elég egyértelmű, a bizottság tagjai haboznak 
egy ekkora horderejű kérdésben dönteni, hiszen ez 
olyan precedenst teremthet, amelyet utóbb mindenki-
nek figyelembe kell vennie. A sepsiszentgyörgyi klub 
többször jelezte: azt szeretné, ha a mérkőzések a pá-
lyán fejeződnének be, ugyanakkor nem elfogadható az 
az egyre súlyosabb mértékű magyarellenesség, amely 

a lelátókon tapasztalható. Mindaddig pedig, 
amíg a szélsőséges elemek egyéni felelőssé-
gét nem állapítják meg az erre szakosodott 
és erre felhatalmazott állami szervek (már-
pedig, tekintve, hogy a stadionokban renge-
teg a kamera, könnyedén ki lehet deríteni, 
hogy kik azok, akik skandálnak), a játékve-
zetőknek csak a meccsek megállításának 
senki által nem kívánt eszköze marad. 

A fegyelmi bizottság szerdára ígért dön-
tést, addig is ma este a Sepsi OSK hazai pá-
lyán a Chindia Târgoviștét fogadja. 

Új igazolás a döntésre várva

A Debrecen a 92. és a 95. percben gólt szerezve  
2-1-re legyőzte szombaton a vendég Paksot a magyar 
labdarúgó NB I 19. fordulójában. 

Az első félidő kevés helyzetet, jellemzően leginkább 
mezőnyjátékot hozott. A debreceniek birtokolták töb-
bet a labdát, de alig-alig tudták átjátszani a paksi vé-
delmet. Izgalmat csupán a hazai védelem egy-egy 
megingása tartogatott, a 18. percben például Hahn ki-
lépett az elalvó védők között, kapura lőtt, de mivel Me-
gyeri még bele tudott kapni a labdába, a kapufa 
megmentette a Debrecent a góltól. 

A szünet után veszélyesebbé vált a Paks, így nem 
volt váratlan, hogy a góllövőlistát vezető Varga Barna-
bás idénybeli 12. találatával sikerült előnybe kerülnie. 
A folytatásban sok volt a szabálytalanság, a hazai fut-
ballisták pedig kezdtek egyre feszültebbé válni. A 

DVSC támadójátékából sokáig hiányzott az átütőerő, 
ritka pillanat volt, amikor Dzsudzsák a 73. percben 
nagy helyzetbe került, de Nagy Gergely bravúrral há-
rította a lövését. A hajrában beszorította ellenfelét a 
hazai csapat, s végül két pontrúgásból sikerült előbb 
egyenlítenie, majd az utolsó pillanatokban fordítania 
is. 

A hazaiak ezzel idén még veretlenek, míg a tolnai 
együttes továbbra is nyeretlen 2023-ban.

Drámai végjáték után debreceni siker
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 Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 

A Kisvárda lesz a Budafok ellenfele a nyolc között  
a Magyar Kupában 

A még versenyben maradt egyetlen másodosztályú együttes, 
a Budafok a Kisvárdával találkozik majd a labdarúgó Magyar 
Kupa negyeddöntőjében, ahol Debrecen – Puskás Akadémia 
és Paks – Vasas, valamint Mezőkövesd – Zalaegerszeg össze- 
csapásokat is rendeznek. 

Az M4 Sport stúdiójában megtartott csütörtöki sorsoláson 
elhangzott, hogy nem volt kiemelés, a továbbjutás pedig egy 
mérkőzésen dől el. 

A kijelölt játéknapok február 28., valamint március 1. és 2. 
A nyolcaddöntő eredményei: Puskás Akadémia FC – Újpest 

FC 0-0 – tizenegyesekkel: 5-4; ETO FC Győr (NB II) – Deb-
receni VSC 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) – hosszabbítás után; Monor (NB 
III) – Paksi FC 1-5, Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – ZTE FC 
0-2, Iváncsa KSE (NB III) – Budafoki MTE (NB II) 1-2, 
ESMTK (NB III) – Kisvárda Master Good 0-1 (0-0, 0-0, 0-0) 
– hosszabbítás után; Vasas FC – Budapest Honvéd 2-0, MTK 
Budapest (NB II) – Mezőkövesd Zsóry FC 0-2. 

Jegyzőkönyv 
NB I, 19. forduló: Debreceni VSC – 

Paksi FC 2-1 (0-0). 
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2041 

néző, vezette: Karakó. 
Gólszerzők: Dreskovic (90+2.), Do. 

Babunski (90+5.), illetve Varga B. (56.). 
Sárga lap: Szécsi (67.), Dzsudzsák 

(68.), Manrique (83.), illetve Kinyik 
(37.), Papp K. (82.). 

Debreceni VSC: Megyeri – Kusnyír, 
Lagator, Dreskovic, Ferenczi – Varga J. 
(71. Loncar), Manrique – Szécsi (78. 
Mance), Dzsudzsák, Sós (71. Bódi) – 
Do. Babunski. 

Paksi FC: Nagy G. – Sajbán, Kinyik, 
Kádár, Osváth (75. Vas) – Papp K., Win-
decker – Hahn (80. Haris), Haraszti, Bőle 
(61. Skribek) – Varga B. 

Eredményjelző 
NB I, 19. forduló: Kecskeméti TE – Budapest 

Honvéd 2-2, Kisvárda Master Good – Ferencvárosi 
TC 0-0, Debreceni VSC – Paksi FC 2-1, Mezőkö-
vesd Zsóry FC – MOL Fehérvár FC 2-1. 

Eredményjelző 
Szuperliga, 25. forduló: Kolozsvári 

FCU – CS Mioveni 2-2, Bukaresti Rapid 
1923 – FC Universitatea 1948 Craiova  
1-2, Aradi UTA – Botosáni FC 3-1, CSU 
Craiova – Kolozsvári CFR 1907 2-0.

Diósgyőri vendégjátékon a marosvásárhelyiek 
Diósgyőri vendégjátékon vett részt az MSE U14-es és U13-as já-

tékosokból álló labdarúgó-utánpótláscsapata. A marosvásárhelyi 
együttes a remek edzésközpontban játszhatott több felkészülési mér-
kőzést a hét végén, a DVTK, valamint más, környékbeli klubok ha-
sonló korosztályú csapatával. 

A tabella 
1. Ferencváros       19          14          3           2         42-15        45 
2. Kecskemét         19          7            10         2         27-19        31 
3. Kisvárda            19          7            7           5         30-32        28 
4. Debrecen           19          7            6           6         33-29        27 
5. Puskás AFC       18          6            8           4         23-20        26 
6. ZTE                   18          6            5           7         25-22        23 
7. Paks                   19          6            5           8         31-33        23 
8. Mezőkövesd      19          6            5           8         21-27        23 
9. Fehérvár FC      19          5            5           9         23-28        20 
10. Újpest              18          5            4           9         22-33        19 
11. Honvéd            19          4            6           9         20-32        18 
12. Vasas               18          3            8           7         14-21        17 

A bajnokság állása 
1. FCV Farul                24     15      6     3       47-25     51 
2. CFR 1907                25     16      2     7       38-22     50 
3. Rapid 1923              25     13      6     6       35-22     45 
4. FCSB                       24     13      5     6       40-28     44 
5. CSU Craiova            25     13      5     7       32-24     44 
6. Sepsi OSK               24     9        7     8       36-21     34 
7. FCU 1948 Craiova   25     8        7     10     29-26     31 
8. Petrolul 52               24     9        3     12     22-32     30 
9. Botosán                    25     7        9     9       26-37     30 
10. Chindia                  24     7        7     10     27-33     28 
11. Voluntari                 24     6        8     10     21-27     26 
12. Hermannstadt*       24     9        7     8       27-24     25 
13. CFC Argeș             24     6        7     11     19-34     25 
14. Kolozsvári FCU     25     5        9     11     18-31     24 
15. UTA                       25     5        8     12     24-35     23 
16. CS Mioveni            25     3        8     14     19-39     17 
* 9 büntetőpont levonva 

A 70 éves Márton Géza  
a Marosvásárhelyi TVR-ben 

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

helyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja a 70. életévét 
töltött Márton Géza. A gyergyószentmiklósi, csíkszeredai és több ma-
rosvásárhelyi futballcsapat egykori játékosát hosszas pályafutásáról 
faggatja Szucher Ervin. 

A debreceni Sós Bence (b) és a paksi Bőle Lukács a magyar labdarúgó NB I 19. fordulójában 
játszott Debreceni VSC – Paksi FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2023. február 
11-én. Fotó: MTI/Derencsényi István. 

Bálint Zsombor 
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A 2022-es jelöltek 
Marcin Oleksy (Warta Poznan – Stal Rzeszow, 

2022. november 6.) 
Richarlison (Brazília – Szerbia, 2022. november 

24.) 
Dimitri Payet (Olympique Marseille – PAOK, 

2022. április 7.)

„Várakozáson felül szerepelt tavaly a magyar válogatott”
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 

elnöke szerint számos tekintetben várakozá-
son felül szerepelt tavaly a válogatott, és a 
sportvezető reméli, hogy Marco Rossi szö-
vetségi kapitány tudatos építkezése a jövőben 
folytatódik. 

Csányi Sándor az M4 Sport Sport7 című 
magazinjának múlt vasárnap esti adásában 
úgy fogalmazott, a nemzeti együttes nemcsak 
az eredmények, hanem az újonc játékosok 
beépítése szempontjából is nagyszerű évet 
zárt. 
Nagy-Magyarország, a jelkép 

„Majdnem sikerült megnyernünk a cso-
portunkat a Nemzetek Ligája A divíziójá-
ban, és ha nem kapunk ki Albániában, akkor 
nagy esélyünk lett volna a világbajnoki rész-
vételre is – fogalmazott. – Mindezek mellett 
nyolc játékos mutatkozott be, közülük heten 
fiatalok, ez pedig azt mutatja, hogy van jö-
vője a válogatottnak. Hozzá kell tenni, hogy 
többször kulcsjátékosok hiányoztak a csa-
patból, de a helyükre lépők is remekül  
helytálltak.” 

Csányi úgy véli, hogy Szoboszlai Dominik 
mögé fel tudnak sorakozni a válogatott játé-
kosai, és elárulta, Marco Rossi véleménye 
megegyezett a nemzeti együttes tagjainak ál-

láspontjával, mindannyian a RB Lipcse 22 
esztendős középpályását javasolták a csapat-
kapitányi posztra. 

Elmondta továbbá, próbálják elfogadtatni 
az UEFA-val a Nagy-Magyarország jelképet 
és az árpádsávos zászlót, ezért még nem je-
lentené ki, hogy ezek nem lehetnek ott a sta-
dionban, bár a jelenlegi helyzetben valóban 
nem. 

„Ha az MLSZ szervez egy bajnokságot, a 
csapatoknak el kell fogadniuk a kiírás felté-
teleit. Ugyanez a helyzet nemzetközi szinten 
is. Ha mi akarunk játszani az Európa-bajnoki 
selejtezőkön, a Nemzetek Ligájában, vagy 
akár a BL-ben és az Európa-ligában, akkor el 
kell fogadnunk a kiírás feltételeit. Az UEFA 
kiírása szerint pedig olyan transzparenseket 
nem lehet kitenni, amelyek rasszisták vagy 
politikai üzenetet hordoznak. Az a kérdés, 
hogy a Nagy-Magyarország jelkép hordoz-e 
politikai üzenetet. Szerintünk nem” – mondta 
a sportvezető, aki egyben az UEFA alelnöke 
is. 

Megjegyezte, bár a FARE (Football Aga-
inst Racism in Europe), az UEFA diszkrimi-
nációellenes csoportja tagadja, hogy büntetné 
a Nagy-Magyarország jelképet, de a vele 
szembeni kifogása háromszor szerepelt az el-
múlt időszakban az UEFA fegyelmi bizott-

sága előtt. Minden esetben revizionistának és 
nacionalistának minősítette. 

Csányi Sándor beszélt a FARE által kifo-
gásolt másik jelképről is: „az árpádsávos 
zászló ott van a Parlamentben Magyarország 
történelmi zászlói között, amely évszázado-
kon át Magyarország hivatalos zászlója volt. 
Valóban volt egy rövid időszak a magyar tör-
ténelemben, amikor a fasizmust, a rassziz-
must testesítette meg, annak jelképévé tették. 
De azt gondolom, egy rövidebb időszak egy 
sokkal hosszabb időszakot nem írhatna 
felül.” 
„Éles meccsek” a magyar  
bajnokságban 

A magyar bajnokságokról szólva az MLSZ 
elnöke úgy vélekedett, az NB I-ben „éles 
meccsek vannak, mindegyik fontos, és jó 
színvonalú mérkőzéseket is lehet látni”. Kie-
melte, a vártnál lassabban nő a fiatal játéko-
sok aránya, amely valamivel több mint öt 
százalékról mostanra elérte a nyolc százalé-
kot. 

„A magyar futballisták aránya 58 százalék 
az NB I-ben, de a fiatalok beépítése jóval las-
sabban halad, mint az NB II-ben és az NB III-
ban, ahol ugyanez már kezd elfogadható 
szintet elérni. Sokan, köztük az edzők is arra 
hivatkoznak, hogy a 12 csapatos bajnokság-
ban minden meccs fontos, és nem akarnak 
kockáztatni, szerintem viszont a fiatalok be-
építése, ahogy a válogatottban, úgy a klubfut-
ballban is előrelépést eredményezne, 
valamint nagyobb érdeklődést a nézők részé-
ről” – nyilatkozta Csányi. Elmondta, 2025-ig 
nem változik az élvonalbeli bajnokság lebo-
nyolítása, a lehetőségeket viszont vizsgálják, 
számos egyeztetést folytatnak, és ha változ-
tatni akarnak, arról legkésőbb 2024 tavaszán 
kell döntést hozniuk. 

Csányi Sándor arról is beszélt, hogy az NB 
I-ben második, újonc Kecskemét sikerei mö-
gött a tudatos építkezés áll, valamint azoknak 
a fiatal magyar játékosoknak a szerepeltetése, 
akik megfelelnek az élvonal követelményei-
nek. A Ferencváros európai kupaszereplésé-
ről úgy vélekedett, az EL-nyolcaddöntős 

szereplés tudatos szakmai munka eredménye, 
amely jelentős költségvetéssel párosul, neki 
csak azért van hiányérzete, mert kevés a ma-
gyar játékos a bajnoki címvédő és listavezető 
zöld-fehér együttesben. 

„Akkor lennék igazán boldog, ha ezek a si-
kerek azzal párosulnának, hogy több magyar 
futballistát látunk a pályán” – fogalmazott. 
BL-döntőt rendeznének 

Az MLSZ elnöke beszélt arról is, hogy 
„óriási élmény lenne”, ha a Ferencváros be-
jutna az Európa-liga döntőjébe, amelyet 
május 31-én a Puskás Arénában rendeznek 
meg. Kiemelte: azért is fontos, hogy az ilyen 
események jól sikerüljenek, mert a szövet-
ségnek „nem titkolt célja” megpályázni a 
Bajnokok Ligája döntőjének megrendezését. 
Elárulta, a következő megpályázható finálé a 
2026-os, Budapest pedig az európai szövet-
ség (UEFA) egyik kedvenc helyszíne az el-
múlt években sikeresen megrendezett 
események miatt.

Döntőbe illő rangadóval indul  
az európai kupatavasz

Hajdú B. István, az M4 Sport televíziós csatorna sport-
kommentátora szerint holnap döntőbe illő rangadóval indul 
a labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza.   

A Prima Primissima díjas sportújságíró péntek reggel a 
Kossuth rádióban beszélt a sorozat nyolcaddöntőjébe jutott 
együttesek esélyeiről, és kiemelte, hogy a katari világbaj-
nokság miatt sok idő telt el a BL-csoportkör és a kieséses 
szakasz között, ezért a csapatok különleges helyzetben vár-
ják a folytatást. 

„Pikáns” összecsapásnak ígérkezik a Bayern München és 
a Paris Saint-Germain egymás elleni rangadója, amely a 
három évvel ezelőtti BL-döntő párosítása volt. Mindkét ol-
dalon lesznek olyan hiányzók, akik csapatuk gerincét adják: 
a PSG-nél a 2018-ban világbajnok Kylian Mbappé és a de- 
cemberben, Katarban vb-győztes Lionel Messi, a német 
sztárcsapatnál pedig a szintén vb-győztes kapus, Manuel 
Neuer nem léphet pályára. Hajdú B. István szerint távollé-
tükben több csapattársuk is kulcsszerephez juthat Európa 
egyik legrangosabb kupasorozatában. 

A népszerű kommentátor úgy véli, legalább öt-hat csapat-
nak rendkívüli csalódás lenne, ha nem jutna be a legjobb 
nyolc közé. A Chelsea például hatalmas összeget költött ke-
retének megerősítésére a téli átigazolási időszakban, és így 
sem lesz könnyű dolga a Dortmund ellen, de búcsú esetén a 
Liverpool és a címvédő Real Madrid sem lehet majd elége-
dett. A két meglepetéscsapat, a belga Club Brugge és a por-

tugál Benfica közül – a sorsolásnak köszönhetően – egyikük 
már biztosan ott lesz a negyeddöntőben, míg a BL-ben nagy 
múlttal rendelkező együttesek, az Atlético Madrid, a Juven-
tus és a Barcelona már a csoportkör után kiesett.

Richarlison, Payet 
vagy Oleksy kapja  

a Puskás-díjat
A brazil Richarlison, a francia Dimitri Payet vagy a 

lengyel Marcin Oleksy kapja meg az év góljának járó 
Puskás-díjat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségtől 
(FIFA). 

A FIFA pénteken szűkítette le a 11-es listát három-
fősre a világszervezet honlapjára beküldött szurkolói 
szavazatok alapján. A folytatásban szakmai testület dönt 
a győztesről. 

A Tottenhamben légióskodó Richarlison a katari vi-
lágbajnokságon a szerbek elleni, akrobatikus mozdulat-
tal, félfordulattal elért góljával került a top 3-ba. Az 
Olympique Marseille-t erősítő Payet a görög PAOK 
ellen lőtt elképesztő kapásgólt 25 méterről az Európa-
konferencialigában, míg az amputált Oleksy a mankó-
jára támaszkodva ollózott a kapuba a Warta Poznań – 
Stal Rzeszow mérkőzésen. 

A Puskás-díjat február 27-én adják át Párizsban.

Benzema marad a Real Madridnál 
Az aranylabdás francia futballista, Karim Benzema 

szerződést hosszabbított a Real Madriddal – adta hírül a 
Marca. 

A spanyol sportnapilap értesülése a királyi gárda olasz 
vezetőedzőjétől, Carlo Ancelottitól származik, aki pénteki 
sajtótájékoztatóján beszélt Benzema maradásáról. A szak-
vezető szerint a kiváló támadó, akinek kontraktusa júniu-
sig szólt, 2024 nyaráig hosszabbította meg a szerződését. 

„Karim a csatárunk lesz a következő szezonban is, és 
remek formában van, mint mindig” – mondta Ancelotti. 

A 35 éves Benzema 2009 óta játszik a Real Madridban, 
eddig 626 mérkőzésen 336 gólt szerzett és 162 gólpasszt 
adott. A csatár ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, négy-
szeres spanyol bajnok és európai Szuperkupa-győztes. A 
Lyonnal, amelyben 2005 és 2009 között játszott, négyszer 
volt francia bajnok. 

Karim Benzema tavaly ősszel kapta meg az Aranylab-
dát, és versenyben van a francia Kylian Mbappéval, vala-
mint az argentin Lionel Messivel együtt az év legjobbja 
címért a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA). 

A magyar csapat, az első sorban balról jobbra: Botka Endre, Styles Callum, Sallai Roland, Nagy Ádám, Dzsudzsák Ba-
lázs, Kerkez Milos, a hátsó sorban Fiola Attila, Dibusz Dénes, Willi Orbán, Szalai Attila és Szoboszlai Dominik (b-j) a 
Magyarország – Görögország felkészülési labdarúgó-mérkőzés előtt a budapesti Puskás Arénában 2022. november 
20-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor. 

Fotó: MLSZ

Tizenhat csapat is megfelelően reprezentál 
A sportvezető a decemberben zárult katari vb-ről azt mondta, az esemény sikeres volt, 

még jobb is, mint amire előzetesen számítottak, és úgy vélte, fontos, hogy ne csak Euró-
pában és Dél-Amerikában rendezzenek vb-ket, ahol a sportág egyébként is fejlettebb. 

A következő, 48 csapatos vb 16 európai résztvevője kapcsán Csányi azt mondta: eddig 
a tornán szereplő csapatok több mint 40 százaléka volt európai, a jövőben ez az arány 33 
százalék lesz, ami igazságosabb, ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy Ázsiában és Af-
rikában is fejlődik a sportág, így ezek a kontinensek is minél több együttest szeretnének 
a vb-n látni. Hozzátette, a 16 európai csapat „megfelelően tudja majd reprezentálni” a 
kontinens labdarúgását. 

A sportvezető a videóbírós (VAR) rendszer bevezetését előrelépésnek tekinti, a Nem-
zetek Ligáját pedig „óriási sikernek” tartja. 



Nem játszotta a legjobb mérkő-
zését a marosvásárhelyi városi 
sportklub kosárlabdacsapata a se-
reghajtó Bukaresti Laguna Sharks 
otthonában, a megfelelő pillanatok-
ban azonban rátalált arra a pluszra, 
ami szükséges volt a kötelezőnek 
számító győzelem megszerzéséhez. 
Főleg a meccs elején, aztán nyo-
mokban később is, érezhető volt 
azonban az a félsz, amelyet a Fok-

sányban elszenvedett vereség elül-
tetett. Hiszen hiába jó képességű 
csapat a marosvásárhelyi, ha kieső-
jelöltektől is képes vereséget szen-
vedni, amikor a legkevésbé 
számítunk rá. 

Az első negyedben sehogy sem 
akart kialakulni a különbség a két 
fél között, ez a második negyedben, 
a feljavult védekező játék következ-
tében kezdett érződni, így a CSM a 
szünetig kilencpontos előnyre tett 
szert. Ez ugyan még nem behozha-

tatlan különbség, a folytatásban 
mégis folyamatosan azt lehetett 
látni, hogy a Lagunában nincs meg 
az erő a fordításhoz, s noha a ma-
rosvásárhelyiek a megszokottnál 
sokkal szerényebb hatékonysággal 
dobtak (ez a harmadik negyedben 
40%-nál alacsonyabb volt), valójá-
ban soha nem forgott a győzelmük 
veszélyben. 

A statisztikai adatok viszonyla-
gos kiegyensúlyozottságot mutat-
nak, sőt a végére a Laguna 49%-ban 
dobott mezőnyből a CSM 40%-
ához képest, a jobb lepattanózás, de 
főleg az ellenfél 22 eladott labdája 
vezetett a 13 pontos marosvásárhe-
lyi sikerhez, ami adósnak maradt tá-
madójáték mellett a védekezés 
minőségét dicséri. 

A bajnokság csak márciusban 
folytatódik a Románia-kupa nyol-
cas döntője (a negyeddöntők ered-
ményeit lásd alább) és az ezt követő 
FIBA-ablak miatt, ekkor azonban a 
CSM négy mérkőzést játszik egy-
más után hazai pályán (nehezen ért-
hető, hogy miként tudott ennyire 
suta programot összeállítani a sport-
ági szövetség), az első meccset a 
listavezető és alsóházi szinten ve-
retlen Galaci CSM ellen, március 4-
én.
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A legkisebb gondot sem képezte a győzelem 
megszerzése a sereghajtó Aradi Pro Volei ellen a 
Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsa-
pata számára az A2 osztály Nyugati csoportjának 
10. fordulójában. A találkozót Aradon kellett 
volna játszani, de a klubok pályaválasztói jogot 
váltottak. 

Mindössze egy cserével érkezett az aradi csa-
pat Marosvásárhelyre, erre szükségük is volt, hi-
szen Olariu megsérült a harmadik játszmában, és 
így be tudták fejezni a meccset. Többségük azon-
ban, termetük alapján, egy valamirevaló csapat-
ban legfeljebb liberó poszton játszhatott volna. 
Az ellenfél játékerejére való tekintettel a házigaz-
dák is kizárólag ifjúságiakat használtak, két fel-
nőtt alapember, Arniceru és Albăstroiu a kispadra 
sem ült – nem tudnánk megmondani, hogy ez ki-
zárólag az ellenfélnek szólt, vagy egyfajta bün-
tetés is volt a Brassó ellen elveszített meccs 
után. 

Arról a találkozóról egyébként Paulo de Tarso 
vezetőedző azt mondta: „Elkövettünk néhány 
hibát, ezekből fakadt a különbség a mérkőzés vé-
gére. Meg kell azonban értenünk, hogy még a fel-

készülési szakaszban vagyunk, és a döntőben, 
amikor a legfontosabb lesz, jobban játszunk majd 
ez ellen a csapat ellen.” 

A két fél közötti különbség az első játszmában 
mutatkozott meg leginkább, utóbb mindenki pá-
lyára lépett, s az összpontosítás sem volt már a 
legmagasabb szinten, így Arad több pontot tudott 
gyűjteni, de a három játszmás sikerben végig tel-
jesen biztosak lehettünk. 

A marosvásárhelyi csapatnak két mérkőzése 
van még hátra az alapszakaszból, a hátramaradt 
négy fordulóból ugyanis kétszer is állni fog. 
Szombaton a Pongrácz Antal csarnokba a Temes-
vári Poli érkezik, amely két szettet is rabolt a Me-
dicinától az ősszel, így nem várható ugyanilyen 
könnyű meccs, de a győzelem kötelezőnek szá-
mít. (bálint)

Az évad legkönnyebb mérkőzése

A Siófok KC negyeddöntőbe jutott 
a női kézilabda Európa-ligában, mivel 
házigazdaként 20-18-ra legyőzte a 
francia Besancont a csoportkör ötödik 
fordulójában, szombaton. 

A meccs elején a Siófok többször is 
vezetett két góllal, de a franciák 
egyenlítettek. Az első félidő hajrájában 
előbb ellépett három találattal a vala-
mivel pontosabban játszó magyar csa-
pat, majd Marina Rajcic védéseit, 
illetve az ellenfél algériai játékosa, 
Sabrina Zazai hibáit kihasználva meg-
őrizte ezt a különbséget a szünetig. 

A második felvonás elején is jól vé-
dekezett a Siófok, de a támadójátéka 
némileg megakadt, tíz percig nem ta-
lált be, és a Besancon egy 4-0-s soro-
zattal felzárkózott mínusz egyre, sőt 

tíz perccel a vége előtt egyenlített (16-
16). A vezetést nem tudta átvenni a 
vendégcsapat, ám a döntés az utolsó 
előtti percre maradt: ekkor Dejana Mi-
losavljevic értékesített egy büntetőt, és 
ezzel beállította a végeredményt. 

Papp Nikoletta hat, Milosavljevic 
négy góllal, Marina Rajcic 13 védéssel 
járult hozzá a sikerhez. A túloldalon 
Sabrina Zazai négy alkalommal talált 
be. 

A négy győzelemmel és egy vere-
séggel csoportja második helyén álló 
Siófok vasárnap a német Borussia 
Dortmund otthonában zárja szereplé-
sét az Európa-liga csoportkörében. A 
negyeddöntő első mérkőzéseit március 
18-án és 19-én, a visszavágókat egy 
héttel később rendezik.

Negyeddöntős a Siófok a női  
kézilabda Európa-ligában

Úgy szenvedett súlyosnak tűnő, 
ötgólos vereséget az Arena A osztá-
lyos női kézilabdacsapata hazai pá-
lyán a Nagybányai CNOPJ-től, 
hogy 13 perccel a vége előtt még 
háromgólos előnyben volt. Ezalatt 
csupán két találatot szerzett, kapott 
viszont tízet... 

A marosvásárhelyi együttes nem 
tudta pótolni a leggólerősebb játé-
kosa, Gál Anna hiányát a CNOPJ 
elleni mérkőzésen, illetve Corina 
Țifui átlövő (aki előző meccsen 
nem tudott pályára lépni) sem hozta 
a tőle elvárt gólokat 0/4-es sikeres-
ségi aránnyal. Ennek ellenére a csa-
pat képes lett volna a győzelemre a 
nagybányai kiválósági központ 

ellen, hiszen visszahoztak egy ele-
jén összeszedett négygólos hátrányt 
a második félidő közepéig, és ma-
gabiztos előnyre is szert tettek. És 
nem kellett volna semmi többet 
tenni, csak amit addig. 29-26 (48. 
perc) után azonban összeomlott az 
alakulat, szinte minden kimaradt, a 
gólok pedig potyogtak Jitaru kapu-
jába, 31-30 után pedig az utolsó hat 
gólt a nagybányaiak szerezték. 

A meccsen többször próbálkozott 
lövésekkel az Arena, mint az ellen-
fél, azonban Szakács 48%-os védési 
aránya elbizonytalanította a lövő-
ket, míg Szász egyetlen labdát sem 
hárított az elején, a helyére beállt Ji-
taru pedig 29%-ig jutott, ami önma-
gában nem rossz szám, de meg sem 
közelíti az ellenfél kapusáét. 

Miközben nem állítanánk, hogy 
az Arena szándékosan nem akart 
győzni, különösen, hogy az idén 
nem szándékozik a feljutással meg-
próbálkozni, érdekes módon a vere-
ség ezúttal kedvezőbb számára, 
hiszen az az érdeke, hogy a Nagy-
bányai CNOPJ az első három kö-
zött végezzen, akkor ugyanis a 
feljutási jog nélküli csapatokkal 
való eredményeket (ezt is beleértve) 
törlik, és az Arena akár bejuthat a 
rájátszásba is. 

A szombati fordulóban azonban 
már egy közvetlen rivális, a Nagy-
váradi CSU otthonába látogat Liana 
Costea csapata, és ott meg kell pró-
bálnia győzni. Remélhetőleg Gál 
Anna ismét csatasorba állhat, nél-
küle ugyanis nehéz lesz.

Katasztrofális utolsó tíz perc 

Az előző kudarc árnyékában

Eredményjelző 
Kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz: 
* felsőház, 2. forduló: Nagyszebeni CSU – CSO Voluntari 74:73, 

Konstancai CSM Athletic – FC Argeș Pitești 84:90; a Temesvári 
OMHA Mozzart Bet – Kolozsvári U-BT mérkőzést március 1-jén ren-
dezik, a Nagyváradi CSM – Bukaresti Rapid és a SCM U Craiova – 
Bukaresti Dinamo találkozót elhalasztották; 

* alsóház, 2. forduló: Bukaresti Laguna Sharks – Marosvásárhelyi 
CSM 67:80, Csíkszeredai VSKC – Galaci CSM 77:87, Petrolul Ploiești 
– Foksányi CSM 2007 81:73, Bukaresti CSA Steaua – Zsilvásárhelyi 
CSM 93:91.  

Románia-kupa, negyeddöntő: Kolozsvári U-BT – Temesvári OMHA 
Mozzart Bet 75:56, CSO Voluntari – SCM U Craiova 70:72, Konstan-
cai CSM Athletic – Bukaresti Rapid 94:84, Nagyváradi CSM – FC 
Argeș Pitești 89:78. 

Jegyzőkönyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, alsóházi középszakasz, 2. forduló: Buka-

resti Laguna Sharks – Marosvásárhelyi CSM 67:80 (20-22, 11-17, 14-
19, 22-22). 

Bukarest, Kosárlabda-aréna, 100 néző. Vezette: Marius Ciulin 
(Konstanca), Matei Bănică (Bukarest), Michael Nicoară (Bukarest). 
Ellenőr: Ioan Constantin (Bukarest). 

Laguna Sharks: Aukstilkalnis 24 pont (2), Blondin 15 (1), Stăncuț 
11 (2), Johnson 6, Odagiu 5, Paliciuc 3 (1), Brosser 3 (1), Pușcașu, 
Constantinescu, Stoian, Mitrică. Kispadon: Stojanović. 

Marosvásárhely: Martinić 16 pont (2), Sánta 14, Person 12 (2), 
Șolopa 12 (2), Mathis 9 (3), Gajović 8, Bölöni 7 (2), Lowrance 2, Só-
lyom, Mureșan, Nistor. Kispadon: Engi-Rosenfeld. 

Eredményjelző 
Női kézilabda A osztály, C csoport, 13. forduló: Marosvásárhelyi 

Arena – Nagybányai CNOPJ 31-36, Kolozsvári U – Nagyváradi CSU 
28-23, Beszterce-naszódi Gloria 2018 II – CNE Rm. Vâlcea 25-23, 
Dévai CSM – Temesvári Universitatea 46-20, Tordai Liviu Rebreanu 
Gimnázium – Resicabányai Universitatea 41-27. 

Rosta a legjobb férfi, Klujber a legjobb női kézilabdázó  
2022-ben 

A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) a Szegeden játszó Rosta Miklóst 
választotta meg az elmúlt év legjobb férfi játékosának, míg a nőknél a Fe-
rencvárosban szereplő Klujber Katriné lett az elismerés. 

Az MKSZ pénteki tájékoztatása szerint mindkét játékos,  a válogatott be-
álló Rosta, valamint a szintén válogatott jobbátlövő Klujber egyformán elő-
ször lett az év legjobbja. 

Strandkézilabdában az év férfi játékosa címet a salgótarjáni Csuka Balázs 
nyerte el, a nőknél pedig Berkesi Dórát (OVB Beach Girls) választották a 
legjobbnak. 

Eredményjelző 
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 

10. forduló: Aradi Pro Volei – Marosvásárhe-
lyi CSU Medicina 3:0, Brassói Corona – 
Nagyváradi CSU 3:0. A Máramarosszigeti és 
a Temesvári Politehnica állt.  

Jegyzőkönyv 
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 

10. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina 
– Aradi Pro Volei 3:0 (25:5, 25:13, 25:11). 

Pongrácz Antal csarnok, 100 néző. Vezet-
ték: Mihai Husa (Dés), Lucian Husa (Dés). 

CSU Medicina: Nedelcu, Șumandea, Gheți, 
Bizdrigheanu, Buran, Codreanu. Liberó: Dan 
(Pogor). Csere: Duțu, Morariu, Ghimbășan, 
Colesnicov, Pria. 

Pro Volei: Rif, Glăvan, Botescu, Vlaicu, 
Olariu, Man. Liberó: Bobiș. Csere: Ciubota-
riu. 

Jegyzőkönyv 
Női kézilabda A osztály, C csoport, 13. forduló: Marosvásárhelyi 

Arena – Nagybányai CNOPJ 31-36 (19-21) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: Marian Babău (Buka-

rest), Alexandru Roibu (Ploiești).  
Arena: Szász (Jitaru, Colceri) – Căruntu 6 gól, Ördög Sz. 5, Mol-

dován 5, Havasi 4, Bărăbaș 3, Márton 2 (Samson 6, Pasc, Țifui). 
Nagybányai CNOPJ: Szakács (Neagu) – Rusneac 8 gól, Romanciuc 

6, Brândușa 6, Boiciuc 6, Lazea 3, Danciu 3, Stavariu 2, Groșan 1, 
Pop 1. 

Fotó: Nagy Tibor (archív) 

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 



ADÁSVÉTEL 

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (18667-I) 

LAKÁS 

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

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18650-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Kegyelettel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
BEREKMÉRI EDMOND (Ede) 
volt marossárpataki tanítóra 
és újságíróra halálának első 
évfordulóján. 
„A szeretet soha el nem 
múlik.” 

(1 Kor. 13,5) 
Szerettei. (mp.-I) 
 
 
 
„Az élet csendesen megy 
tovább, de a fájdalom elkísér 
bennünket egy életen át.” 
Szívünkben örök szeretettel 
emlékezünk február 13-án a 
nyárádszentbenedeki BUKUR 
PÉTERRE halálának 5. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerető családja. (18682) 
 
 
 
Ott pihensz, ahol már nem fáj 
semmi, s nyugalmadat nem 
zavarja senki. Életed elszállt, 
mint a virágillat, de emléked 
ragyog, mint a fényes csillag. 
Szomorú szívvel és nagy 
szeretettel emlékezünk 
február 13-án a drága jó férjre, 
édesapára, tatára, id. 
GÖRGÉNYI GÁSPÁRRA 
halálának 3. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Szerettei. (18694-I) 
 
 
 
Szívünk mély fájdalmával 
emlékezünk február 13-án DR. 
CSOMOSS MIKLÓS 
GYÖRGYRE halálának 2. 
évfordulóján. Akik ismerték és 
szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. Áldott, szép 
emlékét szívünkben őrizzük.  
Szerettei. (sz.-I) 
 

 
Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékezünk február 13-án 
INCZE MIHÁLYRA halálának 
ötödik évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Emlékét őrzi szeretettel 
felesége, fia és családja. 
(18710-I) 
 
 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
 

„Járom az utam…” 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, rokon, 
jó barát, zenésztárs, volt munka-
társ és szomszéd, 

MÁTHÉ LEVENTE 
életének 58. évében, súlyos be-
tegség után február 10-én örökre 
megpihent. 
Temetése február 14-én, kedden 
13 órakor lesz a református te-
metőben. 
Nyugalma legyen csendes, emlé-
két örökre megőrizzük! 

Gyászoló családja. (sz.-I) 
 
 
 
Nyugszik a szív,  
mely értünk dobogott.  
Pihen a kéz,  
mely értünk dolgozott.  
De te számunkra  
sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz,  
mint a csillagok. 
Fájó szívvel búcsúzunk 

DR. SZÁSZ ISTVÁN 
állatorvostól. 

Szerető felesége, Mária-Ilona, fia, 
Levente és felesége, Kinga, 
lánya, Orsolya és férje, Ákos, 
unokái: Kristóf, Patrik és Kata. 
„Sajnálom, hogy búcsú nélkül tá-
voztam, fogjátok egymás kezét, 
és legyetek erősek, én veletek 
vagyok.” 
Temetése február 13-án, hétfőn 
12 órakor lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben. (18709) 
 
 
 
Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy drága testvérünk,  

DR. SZÁSZ ISTVÁN 
február 9-én tragikus esemény 
után távozott az élők sorából. 
Drága öcsénket február 13-án, 
hétfőn 12 órakor kísérjük 
utolsó útjára a marosvásárhelyi 
református temetőben.  
Fájó szívvel búcsúzunk jóságos 
testvérünktől. Pongrácz Mária és 
családja, Szász Mihály és csa-
ládja.  

Áldott legyen emléke! (sz.-I) 
 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 
 
 
 

Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki a 
gyászoló családnak a szeretett 
SZÁSZ ISTVÁN elhunyta miatt. 
Mónika, Anna, Csenge és Huni. 
(18707-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

A MUREŞ MEX RT. 
a NYÁRÁDTŐI IPARI PARKBAN alkalmaz  

CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT faiparba.  
Nettó bér: 2500 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7–15.30 óra között.  

Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről és támogatás  
a más helységekből ingázóknak.  

Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.  
Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (67074-I)

2023. február 13., hétfő _______________________________________________   HIRDETÉS ____________________________________________________  NÉPÚJSÁG 7 

MAROSVÁSÁRHELYI VARRODA VARRÓNŐKET  
alkalmaz szegő- (szurfiláló) és lineáris gépekre.  

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

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

A Marosvásárhelyi Idősotthon 
 
– a 2022. évi 1336-os kormányhatározatnak a közpénzből fizetett szerződéses állásokra érvényes  

keretszabályozásra vonatkozó előírásai értelmében – 
versenyvizsgát szervez a következő állások betöltésére: 

• a szocio-gyógyászati részlegen két ápolói állás meghatározatlan időre, teljes munkaprogrammal (12/24 
óra) 

• az adminisztratív részlegen egy takarítói állás meghatározott időre, teljes munkaprogrammal (napi 8, 
heti 40 óra). 

A versenyvizsgára az idősotthon Marosvásárhely, Zsidó Vértanúk utca 29–31. szám alatti székhelyén 
kerül sor: március 6-án 10 órakor lesz az írásbeli vizsga, majd március 10-én 10 órakor az állásinterjú. 

A beiratkozási iratcsomót az idősotthon székhelyén lehet benyújtani február 27-én 10 óráig. A részvételi 
feltételek, a szükséges iratok listája és a könyvészet az idősotthon székhelyén és a www.caminmures.ro 
honlapon tanulmányozható. 

Bővebb felvilágosítás a 0365/404-480-as telefonszámon, 107-es mellék, 10–14 óra között, és a helyszínen. 

A programokon való részvétel ingyenes minden házaspár számára,  
de a korcsolyázásra és a csütörtöki kastélyestre regisztrálni kell.  

Szervezők: a marosszentgyörgyi ÉLETFA családos közösség és  
a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal. 
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care  
orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbizto-
sítási pénztári alapból származó összeggel  februárra ártámoga-
tott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére. Ehhez szükséges 
küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

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


