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H I R D E T É S

M I N D I G  V A N  T Á M A S Z O D !

A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM
magánberuházásként tendert hirdet 
a Nagyvárad, Primăriei utca 27. sz. 
alatti ingatlan első emeleti irodái-
nak bebútorozására (irodai bútorok, 
székek).

Az ajánlatokhoz szükséges dokumentáció
a szabo.simon@partium.ro e-mail-címen igényelhető. 

Az ajánlatok leadásának határideje 2021. január 18.

Egészséget, boldogságot, 
csengőszót és gyertyalángot!
Hitet, reményt, szeretetet,
áldott karácsonyi ünnepeket
és sikerekben boldog új évet!

Császár Károly
szenátor

A karácsony és az új év alkalmából
békés ünnepeket, erőt, egészséget

és kitartást kívánok! Köszönöm,
hogy négy évig mellettem álltak

és önökért dolgozhattam! 
dr. Vass Levente leköszönő

parlamenti képviselő

» RÖVIDEN

Corina Căprioriu visszavonul a cselgáncsozástól
Visszavonul sportpályafutásától Corina Căprioriu. A 34 éves Eu-
rópa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes cselgáncsozó a 
ProSportnak adott interjúban jelentette be döntését, jelezve: edzői 
pályafutásra akar összpontosítani, ugyanakkor másik szenvedé-
lyével, egyedi ruhák tervezésével is szeretne foglalkozni a jövőben. 
A dzsúdós négy évvel ezelőtt már levetette magáról a kimonót, de 
akkor rövid szünet után visszatért a tatamira. Idén novemberben a 
csehországi Európa-bajnokságon versenyzett volna, de a torna előtt 
megfertőződött koronavírussal, és nem utazhatott el Csehországba.

Az araboknál folytatja Dan Petrescu?
A szaúdi sportsajtó úgy tudja, hogy Dan Petrescu megállapodott az 
al-Nassr labdarúgócsapatának vezetőségével, és kinevezése már 
csak napok kérdése. A Kolozsvári CFR-től decemberben távozott 
sikeredző a portugál Rui Vitoriát válhatja a kispadon. Az al-Nassr 
a szaúdi élvonalbeli bajnokság összetettjének tizenötödik helyén 
áll. Kilenc forduló alatt hét pontot gyűjtöttek. A román szakember 
jelenleg Dubajban vakációzik a családjával.

Novak Djokovics lett az év legjobbja az ATP-nél
A világelső Novak Djokovic lett az év legjobbja a férfi  tenisztornákat 
szervező ATP-nél. Az MTI beszámolója alapján a szerb játékos csúcs-
beállítást jelentő módon hatodszor zárta az élen a szezont, és az 
idén négy tornát nyert, köztük a nyolcadik Australian Openjét is. A 
2020-ban mindössze hat mérkőzést vívott Roger Federer ezalatt soro-
zatban 18-adszor lett a szurkolók kedvence, míg a Roland Garroson 
13. diadalát arató Rafael Nadal egymás után harmadszor kapta meg 
a legsportszerűbb teniszezőnek járó Stefan Edberg-díjat.

Drágult az olimpiai rendezés
A szerződések újratárgyalása és a járványügyi intézkedések miatt 
huszonkét százalékkal drágult a jövőre halasztott tokiói nyári olim-
piai játékok rendezési költsége. A tegnapi bejelentés alapján tavaly 
még 12,6 milliárd dolláros költségvetést terveztek, idén viszont már 
15,4 millió dolláros büdzsével számolnak az esemény kapcsán. A 
japán kormány elemzései alapján viszont még ennél is magasabb 
lesz a végösszeg, akár 25 milliárd dollárt is elérhetik a szervezéssel 
járó kiadások. Az Oxfordi Egyetem egyik tanulmánya szerint a tokiói 
esemény a valaha volt legdrágább nyári olimpia lesz.

MEGALÁZTÁK AZ UTA-T, A SEPSI OSK VISZONT A LISTAVEZETŐTŐL RABOLT

Végleteket idéző évzárás
Hatgólos vereséggel zárta 
az esztendőt az UTA élvo-
nalbeli labdarúgócsapata, 
de a szurkolók továbbra is 
támogatják Bálint László 
vezetőedzőt, akinek irányí-
tása alatt a Liga 1 kilencedik 
helyén telelhetnek. Ezalatt 
a Sepsi OSK a listavezető 
FCSB-től rabolt pontot, és 
a negyedik helyről várja a 
januári folytatást.

» VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

A szezon legsúlyosabb ve-
reségével zárta a 2020-as 
esztendőt az UTA élvonal-

beli labdarúgócsapata, miután 
a téli szünet előtti utolsó for-
dulóban 6-0-ra kapott ki hazai 
pályán az Astra Giurgiutól. A 
Maros-partiakat edző Bálint 
László pályafutása legnagyobb 
megaláztatásának nevezte az 
eredményt, amiért elnézést kért 
a szurkolóktól. A drukkerek 
ugyanakkor nem „követelték a 
fejét” a történtek miatt, hanem 
épp ellenkezőleg, a stadion 
előtt összegyűlt szimpatizánsok 
a támogatásukról biztosították 
a szakembert. Emlékeztettek 
arra, hogy neki köszönhetik fel-
jutásukat az élvonalba, és azt is 
hangsúlyozták: az idény során 
jegyzett jó eredmények ellenére 
realisták maradtak, és nem ál-
modoznak felsőházi rájátszásról, 
hanem azt szeretnék, hogy Bá-
lint László irányításával harcol-
ják majd ki bennmaradásukat 
a Liga 1-ben. Erre a hétfő este 
elszenvedett vereség ellenére to-
vábbra is jó esélyük van, hiszen 
tizenöt forduló után 17 ponttal 
az összetett kilencedik helyén 
telelnek. Mögöttük egy pont hát-
rányban az Astra áll, miközben a 
11–16. helyeken Dinamo (15 mér-

kőzés/16 pont), Medgyes (15/16), 
Voluntari (15/15), Hermannstadt 
(14/15), Iași (15/14), Argeș FC 
(15/11) a sorrend.

Ezalatt az összetett élmező-
nyében, az előkelő negyedik he-
lyen telel a Sepsi OSK, amelyik 
hétfő este 1-1-es döntetlennel 
rabolt pontot a listavezető FCSB 
otthonából – a mérkőzést a 
Național Aréna tetőszerkezeté-
nek omlásveszélye miatt a mo-
goșoaiai edzőközpontban ren-
dezték. A háromszékieket edző 
Leo Grozavu – akit a szünetben 
kiállítottak – azonban így is 
elégedetlen volt, mert szerinte 
győzelmet érdemeltek volna. A 
második félidőben már a lelá-
tóról követte az eseményeket, és 
nehezményezte, amiért a játék-
vezetés nem ítélt meg számukra 
egy jogosnak vélt tizenegyest. A 
szakember amúgy a bíráskodást 
„furcsának” nevezte, és meglá-
tása szerint az ilyen pártosko-
dó döntések miatt nem fejlődik 
nemzetközi szinten a hazai lab-
darúgás. Grozavut azért szank-

cionálták, mert szóváltásba 
keveredett a bukaresti csapat 
hátvédjével, Valentin Crețuval. 
„Sértegette a kispadot, én csak 
annyit mondtam neki, hogy 
foglalkozzon a saját dolgával” 
– jegyezte meg a háromszékiek 
edzője. A játékos nem akart az 
esetről nyilatkozni, csak any-
nyit mondott, hogy Grozavu 
nem szidalmazta, „sokkal sú-
lyosabb” történt. Ilyés Róbert, a 
Sepsi OSK másodedzője viszont 
megerősítette, hogy a szóváltást 
az FCSB játékosai váltották ki, 
és Grozavuhoz hasonlóan ő is 
megérdemeltnek tartott volna 
egy győzelmet ezen az összecsa-
páson. „Tizenöt mérkőzés so-
rán csak kétszer kaptunk ki az 
idényben. Elégedettek vagyunk, 
és a felsőházi rájátszásba szeret-
nénk jutni” – jelentette ki.

Az FCSB 34 ponttal áll a ta-
bella első helyén, a téli szünet 
összetettjét viszont a lapzártánk 
után rendezett Kolozsvári CFR–
Craiovai Universitatea rangadó 
eredménye véglegesítette.
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Megbicsaklottak. A szezon legnagyobb vereségét szenvedte el az UTA




