
A nyárádszeredai Bekecs hagyományőrző néptáncegyüttes 
példája talán Erdély-szerte egyedülálló. Két lelkes, helyi, a 
néptáncot kedvelő kezdeményező ötlete volt, hogy a telepü-
lésen élesszék újra a néptánc és népművészet hagyományát, 
hiszen a tájegység jól körülhatárolható népi kulturális stílus-
jegyekkel rendelkezik. Mindez 15 évvel ezelőtt történt.  

E hosszú idő alatt talán száz, ha nem több hagyományőrző néptánc-
együttes alakult, amelyek az adott helység – a kistérség – hírnevét öreg-
bítik. De a nyárádmentiek szent hegyének nevét viselő együttes más. 
Professzionális néptáncszínházzá nőtte ki magát, amely méltán sorolható 
az Erdélyben szakmailag elismert néptáncegyüttesek közé.  
Messze földre elvitte a vidék hírnevét. És ami ennél is fontosabb,  

Vétó a tisztességre 
Ahogy várható volt, továbbra is álom marad a schengeni térségen 

belüli szabad mozgás az övezet utolsó két, még nem teljes jogú tag-
országának állampolgárai számára. 

Bár csütörtök óta nálunk a labancokra haragszanak sokan, a 
náluk okosabban manőverező fapapucsos tengerészek már korábban 
világossá tették, hogy nem fogadnak be. Gyakorlatilag nekünk és a 
bolgároknak jelenleg csak egyszerre lehetséges a belépés, mert a két 
ország a schengeni egyezményhez való 2007-es csatlakozás óta így 
készül a belépésre, és a közös határuk nem volt megerősítve az ide-
vágó követelményeknek megfelelően. Így miután a hollandok már 
az osztrák aggályok előtt szóltak, hogy nem szavazzák meg a bolgár 
csatlakozást, a bécsi kancellárnak nem is kellett volna fáradnia, 
hogy magára haragítsa szép hazánkat. Azáltal, hogy mégis megtette, 
ritka szép alkalmat is adott belügyminiszterünknek önmaga lejára-
tására, amit az nem is szalasztott el. Mert amikor a döntés előtti lob-
bimunka hajrájában kijelentette, hogy bármilyen külön 
kompromisszumra kész, és egy szót sem fecsérelt arra, hogy mit kez-
dene az így schengeni határrá váló 619 kilométernyi bulgáriai ha-
társzakasszal, azzal szemrebbenés nélkül hátba szúrt egy 
szövetségest, és jelentéktelen részletet megillető könnyedséggel sik-
lott át az ügy gyakorlati, technikai vonzatain is. Egyik mutatvány 
sem túl meglepő a regáti tájakon, de rendes helyeken a két ilyen baki 
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Táncban, dalban 
születő ünnep 
Karácsonyi népdalokkal, köszöntőkkel 
és szívgyönyörködtető táncokkal aján-
dékozta meg telt házas közönségét a 
marosvásárhelyi Borsika néptánc-
együttes december 9-i, péntek esti év-
záró gálaműsorán.  
____________2. 
A kultúrotthon 
fenntartására  
gyűjtenek 
December 17-én, szombaton 17 órától 
adventi vásárt tartanak Küküllődom-
bón, a kultúrotthonban, ahol a nőszer-
vezet tagjai saját készítésű 
ajándéktárgyaikat értékesítik.  
____________7.(Folytatás a 3. oldalon)
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2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  
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Karácsonyi népdalokkal, köszöntőkkel és szív-
gyönyörködtető táncokkal ajándékozta meg telt 
házas közönségét a marosvásárhelyi Borsika 
néptáncegyüttes december 9-i, péntek esti év-
záró gálaműsorán.  

Mintegy 150 fürge lábú, tüzes tekintetű gyermek lépett 
az ünnepi együttlét alkalmából a Kultúrpalota színpadára 
– közöttük megannyi gyakorlott, külföldi megmérettetésen 
is bizonyított, és egészen apró, de már most a néptánc va-
rázsában dobbantó, pörgő, forgó székely ruhás borsikás. 

A 2016 őszén született néptáncegyüttes hatodik eszten-
dőbúcsúztató rendezvényén Törzsök Hunor csoportvezető 
a közelmúlt fontos pillanatképével köszöntötte a jelenle-
vőket. 

– Szinte napra pontosan négy éve állhattam itt utoljára 
a Kultúrpalota színpadán. (…) Akkoriban még a gyerekek 
nem táncoltak ekkora közönség előtt, izgultunk, hogy 
vajon megtelik-e a nézőtér…, és megtelt, ahogy ma is. 
Rekordszámú fellépés a pandémia után 

A továbbiakban a csoportvezető a világjárvány koránt-
sem zökkenőmentes időszakát elevenítette fel, ami a Bor-
sikát is komoly megpróbáltatások elé állította. 

– Nehéz volt összetartani a csapatot interneten keresztül, 
olyan anyagot kérni a gyerekektől, amit egyedül, otthon, a 
telefon vagy számítógép előtt el tudnak táncolni, majd be-
küldeni. Nem ment mindenkinek. Volt, aki rövidebb-hosz-
szabb ideig kimaradt, vagy végleg feladta. Közösen mégis 
megtaláltuk a mindenkinek vállalható megoldást, és abban 
az időben is tudtuk gyarapítani a tudásunkat. 

Törzsök Hunor a kihívások között említette a múlt évi 
oktatóváltást is, majd hozzátette, hogy Kovács Szabolcs 
személyében olyan szakmai tudást, fiatalos lendületet és 
elhivatottságot kapott a Borsika, amelynek eredménye 
meglátszik a csoportokon. A szakmai megvalósítások kap-
csán a csoportvezető kiemelte, hogy a legtapasztaltabb bor-
sikások már öt vidék táncát ismerik, tanulják folyamatosan, 
és a középcsoport is a második vidék néptánckultúráját 
teszi a magáévá. Idén tavasszal a nagycsoport vajdaszenti-
ványi táncrendjével beneveztek a XV. Erdélyi Néptánc-an-
tológiára – az erdélyi néptáncszakma amatőr együtteseknek 
szánt megmérettetésére –, és 24 produkcióból a negyedik 
helyen jutottak be az október elsejei gálára. A csoportve-
zető hangsúlyozta, hogy idén rekordszámú – több mint 36 

– fellépése volt az együttesnek, és két táncosuk, Ferenczi 
Anita és Balogh Krisztián első helyezést ért el a májusi or-
szágos gyermek-szólótáncverseny döntőjében, páros kate-
góriában, Papp Róbert pedig egyéni, legényes kategóriában 
teljesített kiválóan.  
„Új otthonunk lett” 

– Nem kifejezetten szakmai megvalósítás, mégis szá-
momra az egyik legnagyobb siker a Borsika próbaterme 
volt 2022-ben. Optimista természet vagyok, de még nekem 
is mindmáig nehéz elhinni, hogy mennyire gördülékenyen, 
gyorsan, szülőkkel és támogatókkal egyszerre megmoz-
dulva tudtuk az ingatlant felújítani. Hálával tartozom önök-
nek és támogatóinknak, valamint a református egyháznak, 
hogy ma már a Borsika saját próbatermében folyhat a nép-
táncoktatás. Új otthonunk lett, amellyel talán egyedüliként 
rendelkezünk a marosvásárhelyi néptánccsoportok közül – 
mondta Törzsök Hunor. 

A Borsikának nyújtott támogatásokért a csoportvezető 
Magyarország kormányának, a Csoóri Sándor és a Bethlen 
Gábor Alapnak mondott köszönetet. Az évzáró műsor 
anyagi hátterének biztosításáért a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatalt illette hála, valamint a Communitas Ala-
pítvány, a Bekecs néptáncegyüttes, az OnStage és a 
gálaműsoron a talpalávalót húzó Bartos Zoltán és zenekara 
is köszönetet érdemelt.  

Az ünnepi műsort a Borsika közép- és nagycsoportja 
lánykarának karácsonyi népdala nyitotta meg. A nagycso-
port nyárádselyei összeállítását mutatta be, amellyel 2021-
ben részt vett egy olaszországi néptáncfesztiválon. A 
középcsoport azt a nyárádmenti koreográfiát vitte szín-
padra, amellyel a Maros megyei Gyöngykoszorú néptánc-
találkozókra is eljutott. Az apró borsikások népi 
gyermekjátékokkal derítették még jobb kedvre az egybe-
gyűlteket, majd a nagyok vajdaszentiványi táncrendje kö-
vetkezett, amellyel a tavaszi Erdélyi Néptánc-antológiára 
is beneveztek. Ezután Barabási Réka mezőségi karácsonyi 
népdalokat énekelt, a középcsoport felcsíki táncokat mu-
tatott be. A nagycsoport lánykara küküllőmenti és dunántúli 
karikázóval fokozta a hangulatot, ezután Veres Brigitta és 
Zilinszki Dorottya énekelt mezőségi népdalokat. Az elő-
adás a nagycsoport mezőségi, magyarpalatkai táncával zá-
rult, amelyet első alkalommal mutattak be közönség előtt. 

A táncünnep utolsó előtti mozzanatában az oktatók, Tör-
zsök Zsuzsanna és Kovács Szabolcs is színpadra perdültek, 
majd a borsikás szülők mondtak köszönetet azért a sok 
jóért, amit a néptánccsoport gyermekeiknek felkínál.

egyike is elegendő kellene legyen ahhoz, hogy szóljanak 
neki, vegye a kalapját és távozzon. 

Abból kiindulva, hogy maga az unió voltaképpen egy 
gazdasági alapokon nyugvó közösség, a mi schengeni 
csatlakozásunkkal kapcsolatos osztrák álláspont is, fino-
man fogalmazva, bicskanyitogatóan pofátlan. Labancék 
tulajdonképpen diszkont áron zsebre vágták a romániai 
bankrendszer és biztosítási ágazat oroszlánrészét, meg a 
volt állami olajcég felvásárlásával a kőolajipar és alta-
lajkincsek jelentős hányadát, és még lehetne folytatni a 

sort. De csak az említettekből az évek során bezsebelt ha-
szonból simán bérelhetnének jó hosszú távra fejenként egy 
szép lakást mindama hetvenezer illegális migránsnak, 
akiknek az ügyét indokként felhozták erre a vétóra, már 
hogy azok meg ne fázzanak a télen. Bár az illegális mig-
ránsok ügyét schengeni összefüggésben egyáltalán halkan 
emlegetni sem lenne tőlük korrekt azok után, hogy hét 
szűk esztendeje pontosan a schengeni egyezményre és el-
vekre fittyet hányva ölben hordták haza a gazdasági me-
nekülteket, holott legalább a korábbi francia és német 
tapasztalatok alapján már lehetett volna tudni, hogy az 
nem jó ötlet. Részben ők is, meg fapapucsos haverjaik is 
annak isszák a levét belpolitikai síkon, és a felelősségvál-
lalás helyett velünk és a déli szomszédainkkal játsszák a 
kemény legényt, bizonyítva, hogy a gerinc a politikusok 
nyugati válfajában is ritka alkatrész.

IDŐJÁRÁS 
Havazás lehetséges 
Hőmérséklet: 
max.  20C 
min.  -40C

12., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 56 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 35 perckor.  
Az év 346. napja,  
hátravan 19 nap.

Az ünnepek alatt zárva lesznek  
a piacok 

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság vezetősége arról tájé-
koztatott, hogy a karácsonyi és új évi ünnepnapok alatt Ma-
rosvásárhelyen zárva lesznek a napipiacok. December 
25-én, vasárnap és 26-án, hétfőn, valamint az új év első 
napján és 2-án nem lesz árusítás a napipiacokon. Hason-
lóképpen az ócskapiac is zárva lesz december 25-én és ja-
nuár elsején. 

Forgalmi változás  
a Győzelem téren 

Marosvásárhelyen a Győzelem tér irányából érkező jármű-
vek a Cuza Vodă utca kereszteződésénél kötelezően 
jobbra kell forduljanak. Tilos lesz az áthaladás a Győzelem 
tér és a Liviu Rebreanu utca közötti kereszteződésen, ame-
lyet rögzített eszközökkel zártak le. Felkérik a járműveze-
tőket, hogy vegyék figyelembe a közlekedési jelzőtáblákat, 
és vezessenek óvatosan. A Győzelem tér – Cuza Vodă 
utca – Liviu Rebreanu utca kereszteződésénél rendszere-
sen kialakult forgalmi dugók és több súlyos baleset követ-
keztében a marosvásárhelyi közlekedési rendőrség kérte 
az útkereszteződés átalakítására a közterület-kezelő igaz-
gatóságot.  

Betlehemes hercegecske –  
ünnepváró előadás 

Betlehemes hercegecske című rendkívüli ünnepváró elő-
adására hívja közönségét a Maros Művészegyüttes de- 
cember 16-án, pénteken 19 órától a kövesdombi szék-
házba. Az előadás az adventi várakozás meghitt hangulatát 
mutatja be dalokkal, táncokkal, népszokásokból ihletődött 
jelenetekkel, olyan vallásos és világi momentumokkal, 
amelyek felkészítik a lelket karácsony ünnepére. A külön-
leges összeállításban gregoriánus éneket, magyar és ci-
gány kántálókat, karácsonyi kórusművet és szavalatot is 
hallhat a nagyérdemű, és természetesen nem maradnak el 
a fergeteges néptáncjelenetek sem. 

Több ezer eurót zsákmányolt –  
előállították 

A Marosvásárhelyi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályá- 
nak rendőrei december 8-án azonosítottak egy 16 éves 
helybéli fiatalt, akit minősített lopás elkövetésével gyanúsí-
tanak. Ugyanaznap a lakhelyén két házkutatást tartottak, 
és több tárgyi bizonyítékot foglaltak le. A vád szerint a bűn-
cselekményt elkövető fiatalember október 29-én egy kisbu-
szon egy óvatlan pillanatban a gyanú szerint ellopta a 
járművezetőnek a műszerfalon lévő irattartóját, amelyben 
12.500 euró és 7.000 lej, valamint az iratai voltak. A ren-
delkezésre álló bizonyítékok okán a gyanúsítottat 24 órára 
őrizetbe vették. A nyomozást a Marosvásárhelyi Törvény-
székhez tartozó ügyészség ügyészének felügyelete mellett 
folytatják a bűncselekmény bizonyítása érdekében. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma GABRIELLA,  
holnap LUCA, OTÍLIA 
napja. 

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

28, 27, 13, 19, 2 +19 NOROC PLUS:  3 7 4 2 8 6

9, 16, 14, 39, 5, 27 SUPER NOROC:  6 1 6 0 7 4 

45, 8, 12, 41, 35, 30 NOROC: 9 6 4 9 5 2 4

Sikeres évet zár a marosvásárhelyi Borsika  
Táncban, dalban születő ünnep

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.
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hogy a hagyományőrzéssel közösséget te-
remtett, erősített. A támogatók a közönség ki-
tartását köszönték meg december 9-én 
Nyárádszeredában a Párosan szép… című be-
mutató előadással.  

Jubileumi előadással ünnepelte fennállásá-
nak 15. évfordulóját a Bekecs néptáncszín-
ház. A Párosan szép… című, az együtteshez 
közel álló Győrfi Csaba szerkesztette elő-
adásban összehangolt, táncszínházi elemek-
ben bővelkedő, korábbi előadásokon 
színpadra vitt táncokat fűztek egybe, humor-
ral tűzdelt, parádés produkcióként. A zsúfo-
lásig megtelt nyárádszeredai művelődési 
házban jelenlevők Kis-Küküllő menti, maros-
sárpataki, vajdaszentiványi, válaszúti, nagy-
ecsedi, szucsági és andrásházi táncokat láttak. 
Az előadásban, finom fűszerezett, szimboli-
kus táncelemek segítségével, a jelenetekhez 
tökéletesen illeszkedő táncokkal és népdalbe-
tétekkel lehetett követni az egykori népi élet 
mozzanatait, a lány-fiú, férfi-asszony kapcso-
latát. Volt „kocsmai viaskodás”, regrutabú-
csúztató, leánykérés és lakodalom, 
szenvedélyes cigánytánc és párviadal (ki má-
sért, ha nem a szép lányért?) és sok más élet-
jelenet, amit gyönyörű népviseletbe öltözött 
szép lányok, jóképű legények tolmácsoltak 
falrengető lelkesedéssel. Mert ez utóbbi ösz-
tönözte mindazokat, akik az évek során meg-
fordultak, gyerekként, suhancként színpadra 
léptek az együttesben, hogy asszonyként, fér-
fiként is továbbvigyék a hagyományt a nép-
táncszínházzá nőtt csoportban.  

Az előadás előtti ünnepi beszédek is ezt 
hangsúlyozták. Benő Barna, az együttes ala-
pítója, vezetője, lelkesítője elmondta, hogy a 
Bekecs néptáncegyüttes olyan emberek al-
kotta közösség, akik vállalják a hivatásos tánc 
művelésével járó sajátos életvitelt. Egy olyan 
családot alkotnak, amely elkötelezte magát a 
néptánc, a népzene és a népi kultúra iránti 
szeretet és hivatástudat mellett. A kitartásá-
nak köszönhetően ez a közösség egy nagy 
családdá kovácsolódott össze. Az együttes 15 
éves létében voltak hullámvölgyek is, de 
mindeddig sikerült megtalálni azt a működési 
formát, amely biztosította a Bekecs fennma-
radását, köszönhetően a lelkes támogatóknak. 
„A Bekecs múltjának és jelenének tartópillére 
a kulturális értékek beépítése a jelenkori 
ember értékrendjébe, hangsúlyozva ezzel az 
összetartó közösség teremtő erejét” – mondta 
Benő Barna.  

A Nyárádszeredai Polgármesteri Hivatal és 
a helyi tanács nevében Bocskay Eszter, a mű-
velődési bizottság elnöke köszöntötte az 
együttest. Elsősorban a csoport közösségte-
remtő erejét hangsúlyozta, hiszen az évek 
alatt generációkat tanítottak meg táncolni, kö-
zelebb hozva a gyerekeket, a fiatalokat a nép-
tánchoz, a népi kultúrához. A világjárványt, 
a gazdasági válságot és sok nehézséget túlélt 
együttes ma már igazi „brand”, reklámarca a 
településnek. Ezen túlmenően azonban nin-
csen olyan nyárádszeredai vagy környékbeli 
ember, akinek ne lenne szorosabb kapcsolata 
vele. „A város segíti az álmok valóra váltását, 
azon dolgozunk, hogy a megye legsikeresebb 
hagyományőrző együttese, a Bekecs városi 
(Nyárádszereda) néptáncszínházként működ-
jön tovább. Hiszünk bennük, és közösen  

lépünk tovább” – mondta egyebek mellett az 
önkormányzat képviselője.  

Ezután Ritziu Ilka Krisztina, az együttes 
táncosa, szólistája összefoglalta, hogy mit je-
lentett ez a tizenöt év az együttes életében.  

Többéves kihagyás után, 2007-ben indult 
újra a nyárádszeredai néptáncoktatás Szabó 
Erika és Benő Barna vezetésével, ebből a 
kezdeményezésből alakult meg a Bekecs 
néptáncegyüttes, amely a másfél évtized alatt 
több mint 1100 előadást tartott. A tagok több 
mint 20.000 órát gyakoroltak. Tizenegy or-
szágban mintegy 300 helyszínen turnéztak, 
több mint 500.000 kilométert téve meg. 
300.000 néző előtt léptek fel, és képviselték 
a Nyárádmentét a Fölszállott a páva és más 
televízióadásokban is. 2017-ben Bekecs nép-
táncszínház néven hivatásos táncegyüttessé 
alakultak. Azon voltak, hogy a hat erdélyi hi-
vatásos néptáncegyüttes között helyet kapja-
nak a szakmai, kulturális palettán. Az 
előadások mellett szórványprogramokat is 
kezdeményeztek, és olyan helyszínekre jutot-

tak el, ahova ritkán megy professzionális tár-
sulat. 2012-ben a kistérségi partnerség kere-
tében kihelyezett néptáncoktatási programot 
kezdeményeztek. Jelenleg 24 csoportban 
több mint 600 gyereket tanítanak. Az után-
pótlásnevelésben is részt vesznek, az évek 
során több ezer gyereket oktattak a Bekecs 
hivatásos táncosai. A népi koreográfiák és 
népdalok oktatásán túl a népi kultúrát népsze-
rűsítő foglalkozásokat is felkaroltak, hogy a 
gyermekek szellemi eszköztárába beépítsék 
kulturális értékeinket. Az együttes fenntartá-
sához hozzájárul fő támogatóként Magyaror-
szág kormánya, a nemzetpolitikáért felelős 
államtitkárság, továbbá a Bethlen Gábor 
Alap, a Csoóri Sándor Alap, a Maros Megyei 
Tanács és Nyárádszereda Önkormányzata, 
amely megígérte, hogy szárnya alá veszi a 
néptáncszínházat, és így remélhetően 2023-
ban új fejezet nyílik az egykori együttes tör-
ténetében.  

A jubileumi előadáson felléptek: Adorjáni 
Orsolya, Barabás Orsolya, Bende Szende-

Beáta, Benő Barna-Zsolt, Benő-Bányai 
Csilla, Bereczki Brigitta-Borbála, Biró Ervin 
Zoltán, Chirila Kinga, Elek István, Elek-
Benkő Klára Éva, Gagyi Lóránt, Györfi Ba-
lázs-János, György Anita, Hanesz Arnold 
Norbert, Hánesz Edvin János, Kacsó Lehel, 
Kacsó Nimród-Károly, Kajcsa Mónika, 
Kinda Boglárka, Lukács Boglárka, Magyari 
Emőke, Mészáros Tünde, Mészáros Zoltán, 
Nagy Keresztesi Tamás, Nagy Keresztesi 
Zsuzsa, Ördögh Géza Dávid, Puskás Árpád 
Attila, Ritziu Ilka-Krisztina, Salat Tamás, 
Siklodi Csaba, Suba Robert, Szabó Róbert, 
Szántó Adrien, Szász Lóránd Attila, Székely 
Réka, Virginás-Tar Emese. Műszaki munka-
társak: Aszalos Attila-Levente, Kacsó Bo-
tond, Kálmán Lehel, Kovács Andor, Magyari 
Attila, Nám Norbert-Nimród. Az előadást 
összeállította Györfi Csaba, zenélt a Tokos 
zenekar, videómontázs Izsák Előd, irodalmi 
titkár Bagoly Anabella.  

A nézőtéren sokan ott voltak azok közül, 
akik korábban a Bekecs csapatát erősítették. 

A hagyományőrzés és közösségteremtés példája
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Vajda György
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Ahogy sejtettük, a két csapat kö-
zötti kupameccs után alig néhány 
nappal egészen más találkozót ho-
zott a Sepsi OSK és az FC Voluntari 
összecsapása a labdarúgó Szuper-
liga 20. fordulójában. A házigaz- 
dáknak, akik 4-0-ra nyertek a kupá-
ban, majd bajnoki meccsen is ural-
ták az első fordulót, illetve a 
második játéknapi meccs első ne-
gyedóráját, hirtelen bő lett a mel-
lény, és mintegy varázsütésre 
mintha elfelejtettek volna futbal-
lozni. Ezért azzal szembesültek, 
mint már annyi más focicsapat is: 
nem elég felsorolni a neveket és 
megjelenni a pályán, mert ha ezt 
hisszük, azonnal jön a büntetés. 

Megújult felállásban lépett pá-
lyára a kupameccs után a két csapat, 
és különösen a Voluntari-on lát-
szott, hogy nem szándékoznak 
megismételni a kupában elszenve-
dett 0-4-et. Az első félidőben azon-
ban még működött az OSK 
passzjátéka, az ellenfél egyszer  
sem tudta megközelíteni Niczuly 
kapuját, ugyanakkor a 20. percben, 
egy szögletet követően, Ňinaj kö-
zépre pöckölt labdájából, Tudorie 
vezetéshez juttatta a csapatát (1-0). 
A 41. percben Rondón növelhette 
volna az előnyt, de 3 méterre a ka-
putól szabályosan belebotlott a lab-
dába. 

A második félidő első negyedó-
rájában hasonló módon folytatódott 
a játék, aztán minden előzmény nél-
kül összeomlott a Sepsi OSK kö-
zéppályája, és egymást követték a 
helyzetek Niczuly kapujánál: 
Nemec, Florea, Omar és ismét 
Nemec hagytak ki jó lehetőségeket 
mindössze tíz perc leforgása alatt. A 
védelem bal oldalán Dumitrescu 
egyre többet bakizott, és bőven 
megérett a cserére már a 76. perc 
előtt, amikor csupán ki kellett volna 

fejelnie a labdát, ehelyett odapöc-
cintette Merloinak, akinek a hosszú 
sarokra érkező beadását Nemec 
könnyedén a hálóba bólintotta (1-
1). Ne feledjük azonban azt sem, 
hogy a vendéggól előtt Rondón tel-
jesen egyedül belelőtte a kimozduló 
Popába, s mint tudjuk, a kihagyott 
helyzetek megbosszulják magukat. 
A folytatásban Niczuly bravúrja és 
a voluntari-i csatárok pontatlansága 
következtében az OSK megmentett 
egy pontot, de a 87. percben nyer-

hetett is volna, ha Šafranko hat mé-
terről lövés helyett nem a „hazaa-
dást” választja.  

Ez volt augusztus óta az első 
meccs, amelyen a Sepsi OSK gyen-
gébben játszott, mint az ellenfele 
(annak ellenére, hogy volt néhány 
meg nem érdemelt vereség is): a va-
káció előszele lenne? Kicsit korai, 
hiszen idén még lesz egy mérkőzés, 
december 17-én, szombaton 15 órá-
ról a Kolozsvári FCU látogat a 
Sepsi OSK stadionjába.

1258.Szerkeszti: Farczádi Attila

Eredményjelző 
* Szuperliga, 19. forduló: Bukaresti FCSB – CS Mioveni 5-1; 20. 

forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC Voluntari 1-1, Nagysze-
beni Hermannstadt – Konstancai FCV Farul 4-0. 

* Románia-kupa, csoportkör, 3. forduló: 
B csoport: Botosáni FC – Bukaresti FCSB 0-2, CS Mioveni – Aradi 

UTA 0-3, Galaci Suporter Club Oțelul – Bodzavásári Gloria 0-2.  
A csoport végeredménye: 1. Arad 7 pont, 2. Mioveni 6, 3. FCSB 5,  
4. Botosán 3, 5. Bodzavásár 3, 6. Galac 1. 

C csoport: CSM Alexandria – Újszentesi CSC 0-4, Konstancai FCV 
Farul – Kolozsvári CFR 1907 0-0, Kolozsvári FCU – Bukaresti Rapid 
1907 0-0. A csoport végeredménye: 1. CFR 1907 5 pont, 2. FCU 5, 3. 
FCV Farul 5, 4. Rapid 1923 4, 5. Újszentes 3, 6. Alexandria 1. 

D csoport: Campionii FC Argeș Pitești – CSU Craiova 2-1, Nagy-
szebeni Hermannstadt – Chindia Târgoviște 4-1, CS Marosújvár – 
Nagybányai Minaur 0-6. A csoport végeredménye: 1. Nagyszeben 6 
pont, 2. Pitești 5, 3. Nagybánya 4, 4. CSU Craiova 4, 5. Marosújvár 4, 
6. Târgoviște 1. 

* II, 20. forduló: Szentlőrinc – Gyirmót FC Győr 0-0, Dorogi FC – 
Kolorcity Kazincbarcika SC 1-2, Békéscsaba 1912 Előre – Pécsi MFC 
0-1, Budafoki MTE – FC Ajka 1-2, Credobus Mosonmagyaróvár – Ti-
szakécskei LC 0-1, Aqvital FC Csákvár – Szombathelyi Haladás 0-2, 
Nyíregyháza Spartacus FC – ETO FC Győr 0-2. Az élcsoport: 1. Di-
ósgyőr 40 pont/19 mérkőzés, 2. Pécs 39/20, 3. MTK Budapest 35/19. 

A nyárádszeredai Kocsis Bence góljával nyert a Pécs 
A második helyen álló Pécs 1-0-ra győzött vasárnap Békéscsabán a 

magyar labdarúgó NB II 20. fordulójában. A vendégek a második fél-
idő elején a nyárádszeredai Kocsis Bence szabadrúgásból szerzett ta-
lálatával nyertek. 

Mioveni az ellenfél a kupában 
A Sepsi OSK a Románia-kupa csoportköre A csoportjának győzte-

seként az előre meghatározott párosítás értelmében a B csoport máso-
dik helyezettjét, a Szuperligában jelenleg utolsó helyen álló CS 
Mioveni-t kapta ellenfélként a nyolc között. A negyeddöntőt egyetlen 
menetben, a Sepsi OSK pályáján játsszák április 5-én, illetve a tévés 
közvetítés függvényében egy nappal korábban vagy későbben. 

A Románia-kupa további párosításai: Kolozsvári CFR 1907 – Cam-
pionii FC Argeș Pitești, Nagyszebeni Hermannstadt – Kolozsvári FCU, 
Aradi UTA – Universitatea 1948 Craiova. 

Megváltak Golofcától 
Közös megegyezéssel szerződést bontott a Sepsi OSK Cătălin Go-

lofcával. A Kolozsvári CFR 1907-től érkezett csatár az utóbbi időben 
egyre ritkábban lépett pályára, a kezdőcsapatba pedig még ritkábban 
került be. Egy ideje a mérkőzés jegyzőkönyvébe írható húszas keretet 
sem sikerült elcsípnie. 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 20. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – 

FC Voluntari 1-1 (1-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Vezette: Radu Petrescu (Bukarest) 

– Mircea Grigoriu (Bukarest), Bogdan Gheorghe (Bukarest). Tartalék: 
Iuliana Demetrescu (Rm.-Vâlcea). Ellenőr: Ioan Onicaș (Zilah). Vide-
óbíró: Ovidiu Hațegan (Arad). Segéd-videóbíró: Mihaela Țepușă  
(Bodzavásár). 

Gólszerzők: Tudorie (20.), illetve Nemec (76.). 
Sárga lap: Tudorie (63.), Rodriguez (64.), Dumitrescu (73.), illetve 

Nemec (18.), Rață (19.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Aganović, Ňinaj, Tamás, Dumitrescu (80. 

Ispas), Rodriguez (80. Fr. Junior), Păun, Matei (69. Achahbar), Rondón 
(69. Šafranko), Tudorie, Ștefănescu (28. I. Gheorghe). 

FC Voluntari: Popa – Miranda, Matricardi, Armaș, Costin (88. Ta-
vares), Rață (90+3. Popescu), Meleke, Omar, Aliji, Nemec (88. And-
res), Florea (62. Merloi). 

A tabella 
1. FCV Farul                 20      13        5         2         41-18         44 
2. CFR 1907                 18      13        1         4         32-17         40 
3. Rapid 1923               19      10        4         5         23-17         34 
4. FCSB                        18      9          5         4         33-24         32 
5. CSU Craiova            19      9          5         5         23-21         32 
6. Nagyszeben              20      8          6         6         25-20         30 
7. Sepsi OSK                20      8          5         7         33-16         29 
8. Petrolul 52                19      9          2         8         19-20         29 
9. Voluntari                   20      6          7         7         18-19         25 
10. Pitești                      19      6          4         9         15-27         22 
11. Târgovişte               19      5          6         8         22-25         21 
12. Botosán                   19      4          8         7         16-32         20 
13. U 1948 Craiova      19      5          4         10       19-23         19 
14. Kolozsvári FCU     19      4          6         9         13-21         18 
15. Arad                        19      4          5         10       17-28         17 
16. Mioveni                  19      1          5         13       11-32         8 

Már nem Mirel Rădoi a CSU Craiova edzője 
Nem jutott tovább a csoportkörből az egyenes kieséses sza-

kaszba a CSU Craiova, miután a D csoport utolsó fordulójában 
2-1-es vereséget szenvedett Pitești-en. Ugyan Screciu révén meg-
szerezte a vezetést (55.), a vendéglátók azonban Bertrand talála-
tával egyenlítettek (64.), majd öt perccel később a győztes gólt 
is megszerezték Tofan révén (69.). 

A vereség következtében a CSU Craiova vezetőedzője, Mirel 
Rădoi lemondott tisztségéről. A szakvezető azt mondta: nem tudja 
elfogadni, hogy felettesei beleavatkozzanak a szakmai munkába, 
és kisajátítsanak tőle edzői hatásköröket. A távozó edző kijelen-
tette, sajnálja, hogy elbukták a továbbjutást, de a játékuk nem 
volt gyenge, a kudarc oka pedig másban, házon belül keresendő. 

„Meg kell érteniük, hogy nem ez az út, hanem az, amelyről  
beszéltünk, amikor a feladatot elvállaltam” – mondta Mirel 
Rădoi. 

Kétmillió eurós jóvátétel Budescunak 
Constantin Budescunak 2 millió eurót kell fizessen korábbi klubja, az 

Al-Shabab. A Nemzetközi Sportdöntőbíróság ugyanis a román futballista 
javára döntött az előző munkaadója által indított perben. 

A szaúdi sportszervezet azután kezdeményezett eljárást a játékos ellen, 
miután az 2019 nyarán egyoldalúan felmondta szerződését, a csapat 
szakvezetésétől ugyanis sorozatosan nem kapott játéklehetőséget. 

Első körben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a klubnak adott iga-
zat, és 725 ezer euró kártérítés kifizetésére kötelezte a román futballistát. 
Azonban Budescu fellebbezett a sportdöntőbíróságnál, és a lausanne-i 
testület úgy döntött, a játékos oldalán van az igazság, és 2 millió euróra 
is jogosult, amit az Al-Shababnak ki kell fizetnie. 

A Szuperliga 20. fordulójának mai és szerdai mérkőzései 
December 12., hétfő: 
* 17.30 óra: FC Universitatea 1948 Craiova – Campionii FC Argeş 

Piteşti 
* 20.30 óra: CS Mioveni – CSU Craiova 
December 14., szerda: 
* 19.00 óra: Bukaresti Rapid 1923 – Petrolul 52 Ploieşti 
A mérkőzéseket a DigiSport, az Orange Sport és a Prima Sport te-

levízió közvetíti.

Bálint Zsombor 

A védelem bal oldalán Dumitrescu (j) egyre többet bakizott. Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala
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Felöltötték a bő mellényt

Fotó: a román válogatott közösségi oldala 

Fotó: a CSU Craiova közösségi oldala



A címvéd  francia válogatott be-
jutott a négy közé a katari labda-
rúgó-világbajnokságon, miután a 
második szombati negyeddönt ben 
2-1-re legy zte az angol csapatot. 

A találkozót a francia gólrekor-
derré a lengyelek elleni nyolcad-
dönt ben el lép  Olivier Giroud 
fejese döntötte el a második félid -
ben. Az angolok Harry Kane révén 
percekkel kés bb büntet t hibáztak.  

Mindkét csapat nagy lendülettel 
kezdett, a franciák pedig b  ne- 
gyedóra elteltével megszerezték a 
vezetést Tchouameni remek átlövé-
sével. Az angolok fokozták az ira-
mot, de riválisuk a francia rekordot 
jelent  143. alkalommal válogatott 
Hugo Lloris védéseinek köszönhe-
t en rizték el nyüket. 

A fordulást követ en is maradt az 
angol nyomás, ezúttal azonban ez 
gyorsan meghozta az eredményét, a 

franciák gólszerz je, Tchouameni 
késett el a 16-oson belül, Harry 
Kane pedig értékesítette a bünte- 
t t. A Tottenham klasszisa 53. alka-
lommal volt eredményes a nemzeti 
csapatban, ezzel beérte Wayne  
Rooneyt az angol örökranglista 
élén. 

Az egyenlítés után lassan feléb-
redtek a franciák, Giroud közeli lö-
vését el bb még nagy bravúrral 
védte Pickford, de a Milan csatára 
pár pillanattal kés bb fejjel is pró-
bálkozhatott közelr l, és nem is hi-
bázott. 

Nem örülhettek sokáig a fran-
ciák, Theo Hernandez buta szabály-
talansága után ugyanis újabb 
büntet t kaptak az angolok, Kane 
azonban fölé bombázott. 

A hajrában nyomtak a szigetor-
szágiak, de már nem volt a játékuk-
ban annyi veszély, mint korábban. 

Ennek ellenére még a ráadás utolsó 
pillanatában ott volt a lehet ség, 
Marcus Rashford 18 méterr l, töké-
letes helyr l rúghatott szabadrúgást, 

de a labda felülr l érintette csak a 
hálót.  

A szigetországi válogatott a tize-
dik vb-negyeddönt jéb l a hetedi-

ket bukta el, ezzel tovább rontotta a 
negatív rekordot. 

A franciák a szerdai el dönt ben 
Marokkó csapatával találkoznak.

Az angolok búcsúztatásával négy között a címvéd  franciák 

Argentína kiejtette Hollandiát a labdarúgó-
vb péntek esti negyeddönt jében, mivel a 2-
2-es döntetlent követ en a tizenegyespár- 
bajban 4-3-ra legy zte a holland válogatot- 
tat. 

Visszafogott iramban kezd dött a mérk -
zés. Az hamar egyértelm nek t nt, hogy a 
csapatok a kockáztatás látszatát is igyekezték 
elkerülni. A hollandok Messinek nem akartak 
teret adni, míg az argentinok azt akarták elke-
rülni, hogy a gyors holland támadótriónak le-
gyen területe a védelmet lerohanni. A tervek 
a 35. percig mindkét oldalon jól m ködtek. 
Addig medd  mez nyjáték folyt a pályán 
nagy helyzetek és lövések nélkül. Aztán tel-
jesen váratlanul Argentína vezetést szerzett 
Messi nagyszer  passzának köszönhet en. A 
találat néhány percre megzavarta Hollandiát, 
ám az argentinok ezt nem tudták kihasználni. 
Az európai csapat ezt követ en lényegesen 
többet birtokolta a labdát, ám nem tudta fel-
törni a dél-amerikaiak szervezett védelmét. 

Van Gaal kett s cserével próbálkozott a 
szünetben, de a hollandok támadójátéka nem 
lett jobb a második játékrész elejére. Az 
el nyben futballozó argentinok kiválóan vé-
dekeztek, és labdaszerzések után veszélyesen 
indultak meg, összességében pedig érezhe-
t en az történt a pályán, amit k akartak. Az 
id  múlásával Hollandia egyre tanácstalanabb 
lett, képtelen volt labdabirtoklásával mit kez-

deni, nemhogy helyzetig, de lövésig sem ju-
tott. A továbbjutás aztán a félid  közepén el-
d lni látszott, amikor Messi büntet b l 
megduplázta az el nyt, ám a hajrában ívelé-
sekkel próbálkozó Hollandia szépített, majd 
többször az egyenlítéshez is közel járt. Végül 
a rendes játékid  ráadásának 11. percében egy 
szenzációs szabadrúgás-variáció végén hosz-
szabbításra mentette a meccset. 

A rendes játékid  utolsó negyedórájában 
több szituációban is kis híján verekedésig fa-
jult a helyzet. A legkomolyabb feszültséget 
Paredes váltotta ki, aki egy argentin szabály-
talanság után a labdát nagy er vel a holland 
kispadba rúgta, amire valamennyi cserejáté-
kos a pályára rohant. Kés bb a holland egyen-
lítést és lefújást követ en is kakaskodtak 
egymással a játékosok. A statisztikák alapján 
emiatt összesen 15 játékost figyelmeztetett a 
spanyol játékvezet , Mateu Lahoz – ketten a 
kispadon ülve kaptak lapot, miel tt beálltak 
volna, illetve miután már lecserélték ket –, 
ilyen sok sárga kártyára korábban egyetlen 
vb-mérk zésen sem volt példa. 

A hosszabbításra aztán megnyugodtak a 
kedélyek, az els  tizenöt perc helyzet nélkül 
telt el. A másodikban megélénkült a mérk -
zés, és mindkét csapat igyekezett megszerezni 
a mindent eldönt  találatot, amihez az argen-
tinok többször is nagyon közel voltak, Fer-
nández az utolsó percben a kapufát találta el. 

 A 11-esek során a higgadtabb argentinok 
diadalmaskodtak, így készülhetnek a horvá-
tok elleni el dönt re.

Sárgalap-rekord a drámai holland–argentin negyeddönt ben 

* december 13., kedd, 21.00 óra: 
Argentína – Horvátország; 
* december 14., szerda, 21.00 óra: 
Franciaország – Marokkó. 

A világbajnoki  
el dönt   
m sora 

Els ként a horvát válogatott jutott el dönt be a 
katari labdarúgó-világbajnokságon: az els  pénteki 
negyeddönt ben 1-1-es döntetlent követ en a ti-
zenegyespárbajban 4-2-re jobbnak bizonyult a bra-
zil csapatnál. 

A nyolcaddönt ben parádés játékot mutató brazil 
csapat ezúttal sokkal óvatosabban kezdett a leg-
utóbb ezüstérmes horvát együttes ellen, ezzel is je-
lezve, hogy kell en tiszteli riválisát. Így viszont 
többnyire a két tizenhatos közötti mez nyjátékkal 
teltek a percek, a kapusoknak egyáltalán nem volt 
dolguk. A 20. percben vezette els  igazán ígéretes 
akcióját a legnagyobb favoritnak tartott dél-ameri-
kai gárda, de Brozovic blokkolta Casemiro lövését.  

Összességében a horvátok szervezett játékukkal 
alaposan megsz rték a rivális támadásait, ráadásul 
a brazilok alkalmankénti letámadása sem vezetett 
eredményre, így jószerivel helyzet nélküli els  fél-
id t láthatott a közönség. 

Térfélcserét követ en a horvát védelem el ször 
hibázott, de Livakovic lábbal bravúrosan védett. A 
megingás kissé megzavarta az európai csapat játé-
kosait, azonban néhány perc után rendezte a sorait, 
így ismét a kivárásé és az óvatos futballé lett a f -
szerep. A brazilok aztán fokozatosan magukhoz ra-
gadták a kezdeményezést, Livakovic két újabb 
bravúrral mentette meg a csapatát a góltól. 

A játékrész derekán azonban ismét kiegyenlített 
küzdelem folyt a pályán, a brazilok egy-egy rit-
musváltása okozott izgalmat, de a horvát kapus a 
mez ny legjobbjaként minden próbálkozást hárí-
tott. A rendes játékid  végéig maradt a brazilok 
mez nyfölénye, amelyet nem tudtak gólra váltani, 
így következhetett a hosszabbítás. 

A játék képe semmit sem változott ezután sem: 
a brazilok támadtak, de nem találtak rést a horvát 
védelmen, amely biztosan rizte a gól nélküli állást, 
ebben a periódusban Livakovicnak sem volt véde-

nivalója. S t, hosszú id  után volt egy végigvitt 
horvát akció annak köszönhet en, hogy Petkovic 
egy csellel két brazil véd t is becsapott, azonban 
Brozovic csúnyán fölé l tt nagy helyzetben. 

A kimaradt lehet ség azonnal megbosszulta 
magát, mert egy mintaszer , egyérint s brazil 
akció végén Neymar vezetést szerzett Brazíliának. 
A horvátok egyb l magasabb sebességi fokozatba 
kapcsoltak, de igazán komoly veszélyt nem tudtak 
kialakítani a brazil tizenhatosnál, mígnem els , 
kaput eltaláló lövésükb l egyenlítettek három 
perccel a ráadás vége el tt, így a 11-esekre maradt 
a döntés. 

Az idegek csatáját az európai gárda nyerte, 
amely négy éve szintén úgy jutott az el dönt be, 
hogy az el tte lév  két kieséses meccsén ugyan-
csak 11-esekkel gy zött. 

Livakovic „bevédte” Horvátországot az el dönt be 
Harmadikként a marokkói válogatott 

jutott a legjobb négy közé a katari labda-
rúgó-világbajnokságon, mivel az els  
szombati negyeddönt ben 1-0-ra le-
gy zte a portugál csapatot Dohában.  
Afrikai együttes el ször szerepelhet el -
dönt ben vb-n. 

A marokkóiak elképzelése szerint ala-
kult az els  félid , mert bár a portugál 
csapat játszott mez nyfölényben, kétszer 
annyit birtokolta a labdát, de komoly ve-
szélyt egészen a hajráig nem tudott te-
remteni. A marokkóiak is vezettek 
akciókat, ha pedig arra volt szükség, fe-
gyelmezetten visszazárkóztak, hatéko-
nyan védték a kapujuk el tti területet. A 
szünet el tt nem sokkal – kapushibát ki-
használva – vezetéshez is jutottak, pár 
perccel kés bb pedig egy gyors kontra 
végén akár meg is duplázhatták volna 
el nyüket. Közben a portugálok Bruno 
Fernandes révén kapufáig jutottak. A 
portugálok támadásaiban nem igazán 
volt átüt er , a marokkóiak kontrollálták 
a játékot az els  b  45 percben. 

A második félid re változatlan össze-
állításban jött ki a két csapat, de öt perc 
elteltével máris két csere következett a 
portugál oldalon. Pályára lépett Joao 
Cancelo és Cristiano Ronaldo, utóbbi 
196. válogatottbeli mérk zésével beállí-
totta a kuvaiti Bader al-Mutava világre-
kordját. Némileg felpörgött a portugál 
válogatott, a svájciak elleni negyeddön-
t ben mesterhármast elér  Goncalo 
Ramos hagyott ki nagy helyzetet, majd 
továbbra is támadásban maradt az euró-
pai együttes, amely azonban csak elvétve 

tudta zavarba hozni ellenfelét. A ráadás-
ban Abuhlal egyedül vezette a portugál 
kapusra a labdát, de gyatra megoldást vá-
lasztott, majd a nyolcperces hosszabbítás 
utolsó pillanataiban Pepe el tt adódott 
egyenlítési lehet ség, a 39 éves hátvéd 
azonban közelr l a kapu mellé fejelt. 

A marokkóiak ezúttal is azzal a haté-
kony futballal rukkoltak el , amellyel 
eddig is eredményesek tudtak lenni, és 
ellenfélt l továbbra sem kaptak gólt ezen 
a vb-n: az egyetlen ellenük elért találat 
Nájef Aguerd öngólja volt a Kanada 
ellen 2-1-re megnyert csoportmeccsen.

Marokkó kiejtette Portugáliát 

Jegyz könyv 
Labdarúgó-vb, negyeddönt : 
Anglia – Franciaország 1-2 (0-1). 
Al-Hor, 68.895 néz , vezette: 
Wilton Sampaio (brazil). 
Gólszerz k: Kane (54., 11-
esb l), illetve Tchouameni (17.), 
Giroud (78.). Sárga lap: Maguire 
(90.), illetve Griezmann (43.), 
Dembélé (46.), Hernandez (82.). 
Anglia: Pickford – Walker, Sto-
nes (90+8. Grealish), Maguire, 
Shaw – Rice, Bellingham, Hen-
derson (79. Mount) – Kane, 
Saka (79. Sterling), Foden (85. 
Rashford). 
Franciaország: Lloris – Ko-
undé, Varane, Upamecano, Her-
nandez – Tchouameni, Rabiot – 
Dembélé (79. Coman), Griez-
mann, Mbappé – Giroud.

Jegyz könyv 
Labdarúgó-vb, negyeddönt : Hollandia – 
Argentína 2-2 (0-1, 2-2, 2-2) – tizenegyes-
rúgások után 3-4.  
Luszail, 88.235 néz , vezette: Mateu 
Lahoz (spanyol). 
Gólszerz k: Weghorst (83., 90+11.), il-
letve Molina (35.), Messi (73., 11-esb l). 
Sárga lap: Timber (43.), Weghorst (45+2., 
a kispadon), Depay (76.), Berghuis (88.), 
Bergwijn (90+1., a kispadon), Dumfries 
(a 11-esek során), Lang (a 11-esek során), 
illetve Acuna (43.), Romero (45.), L. Mar-
tínez (77.), Paredes (89.), Messi (90+10.), 
Otamendi (90+12.), Montiel (109.), Pez-
zella (112.) 
Hollandia: Noppert – Timber, Van Dijk, 
Ake – Dumfries, De Jong, De Roon (46. 
Koopmeiners), Blind (65. De Jong) – 
Gakpo (113. Lang), Depay (78. Weg-
horst), Bergwijn (46. Berghuis). 
Argentína: Emiliano Martínez – Romero 
(78. Pezzella), Otamendi, Lisandro Mar-
tínez (112. Di Maria) – Molina (106. 
Montiel), De Paul (66. Paredes), Fernán-
dez, Mac Allister, Acuna (78. Tagliafico) 
– Messi, Álvarez (82. Lautaro Martínez). 

Jegyz könyv 
Labdarúgó-vb, negyeddönt : Horvátország – 
Brazília 1-1 (0-0, 0-0, 1-0) – tizenegyesekkel 
4-2. 
Al Rayyan, Education City Stadium, 43.893 
néz , vezette: Michael Oliver (angol).  
Gólszerz k: Petkovi  (117.), illetve Neymar 
(105+1.). Sárga lap: Danilo (25.), Casemiro 
(68.), Marquinhos (77.), illetve Brozovi  (31.), 
Petkovi  (117.). 
Horvátország: Livakovi  – Sosa (110. Budi-
mir), Gvardiol, Lovren, Juranovi , Brozovi  
(114. Orši ), Kova i  (106. Majer), Modri , 
Periši , Kramari  (72. Petkovi ), Pašali  (72. 
Vlasi ). 
Brazília: Alisson – Danilo, Thiago Silva, Mar-
quinhos, Éder Militão (106. Alex Sandro), Ca-
semiro, Neymar, Paqueta (106. Fred), Vinicius 
Junior (64. Rodrygo), Richarlison (84. Pedro), 
Raphinha (56. Antony).

Jegyz könyv 
Labdarúgó-vb, negyeddönt : Ma-
rokkó – Portugália 1-0 (1-0). 
Doha (al-Tumama Stadion), 44.198 
néz , vezette: Facundo Tello (argen-
tin). 
Gólszerz : En-Neszjiri (42.). Sárga 
lap: Dari (70.), Cseddira (90+1., 
90+3.), illetve Vitinha (87.). Kiál-
lítva: Cseddira (90+3.). 
Marokkó: Bono – Hakimi, El-Jamik, 
Száisz (57. Dari), Attiát-allah – 
Unahi, Amrabat, Amallah (65. Csed-
dira) – Zijecs (82. Abuhlal), En-
Neszjiri (65. Benun), Bufal (82. 
Dzsábrán). 
Portugália: Diogo Costa – Dalot 
(79. Horta), Pepe, Dias, Guerreiro 
(51. Cancelo) – Bernardo Silva, 
Neves (51. Cristiano Ronaldo), Otá-
vio (69. Vitinha) – Bruno Fernandes, 
Goncalo Ramos (69. Leao), Joao 
Félix.

Tchouameni remek átlövésével szereztek vezetést a franciák        
Fotó: a FIFA World Cup közösségi oldala

Illusztráció: a FIFA World Cup közösségi oldal 
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Az új lány 31 pontig jutott
Az első sima győzelmét aratta ebben az 

idényben a Sirius női kosárlabdacsapata. A 
CSM Târgoviște ellen az eddigi összeállításban 
is győzelmet vártunk volna, tekintve, hogy a 
vendég együttes eddig mindenkitől kikapott. 
Azonban az egészen biztos, hogy a meccs nem 
lett volna olyan sima, ha meg nem jelenik a pá-
lyán egy új lány a marosvásárhelyi csapat me-
zében. A kaliforniai Riverside egyetemről 
érkező Keilanei Nikita Cooper ezen a meccsen 
mutatkozott be, korábban a klub nem is jelezte, 
hogy új igazolás lesz, megjelenése a mérkő-
zésre látogatóknak is újdonság volt. 

Hogy az érkezése mekkora hatással volt a 
teljesítményre, elég a statisztikákra pillantani. 

Cooper úgy mozgott a pályán, mint aki min-
dig is ebben a környezetben játszott, és annak 
a magabiztosságával, aki tudja: tőle várják el, 
hogy a hátán vigye a csapatot. Ennek kisebb 
hátulütőjeként olykor kissé individualistának 
tűnt, minden pozícióból elvállalta a dobást, 
néha akkor is, ha ez nem volt feltétlenül indo-
kolt, így a dobószázaléka csupán 44%-os, ám 
így is 31 pontig jutott. És hogy képes azért csa-
patban is gondolkodni, erről négy gólpassza is 
tanúskodik. Garrett-Hammettel azonnal meg-
találta a közös hangot, ami nem csoda, hiszen 
ugyanabból a kosárlabdaiskolából érkeztek. 
Mellettük kissé elszürkültek a többiek, de Ho-
robec és Lipovan is nagyon fontos szerepet ját-
szott a meccsen, utóbbi hét labdát lopott az 
ellenféltől. A két amerikai kivételével a többiek 
továbbra is sokszor félnek elvállalni a dobást, 
üresen is, ami eddig 
visszavetette a csapa-
tot, és most, amikor 
van akinek rádobnia, 
ez a szerzett pontok 
számában is meglát-
szik. 

Cooper érkezése 
egyben azt is jelenti 
viszont, hogy a visz-
szavágókra megvál-
nak Bučuktól, aki 
nem váltotta be a 
hozzá fűzött remé-
nyeket, ezúttal pá-
lyára sem lépett. 
Bizonytalan Poduna-
vac helyzete is, és  
Cooper mellé egy to-
vábbi játékost is vár-

nak hamarosan. Most már csak az a kérdés, 
hogy mindez mire lesz elég, hiszen egyelőre a 
9. hely várható az alapszakasz felére, és ez al-
sóházat jelent. Márpedig a hivatalos célkitűzés 
továbbra is legalább a tavalyi 5. hely megismét-
lése. 

Az alapszakasz első felének zárásaként a Si-
rius vasárnap 15 órától az éllovas és veretlen 
sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC-et fogadja. 

Először rendezték meg Marosvá-
sárhelyen a Robowlt, az amerikai-
futball-bajnokság országos 
döntőjét. A Marosvásárhelyi Ször-
nyek, amely az előző idényben 
megszorongatta a döntőben a Buka-
resti Lázadókat, arra készült, hogy 
idén visszavág az utóbbi két év baj-
nokának, azonban az idén még tá-
volabb került ettől a célkitűzéstől. 
Ebben a sportágban is alapigazság 
ugyanis, hogy nyerni csak jó véde-
lemmel lehet. Bár az alapszakasz-
ban a bukarestiek elleni 70-76 után, 
amikor szinte minden birtoklás 
mindkét oldalon touchdownt ért, 
nagyon fogadkozott Lonnie Hursey 
edző, hogy a döntőig pontra teszik 
a védekezést, ez csak az ellenfélnek 
sikerült. 

Pedig szenzációsan kezdett a 
Szörnyek, Corpering mindjárt az el-
lenfél kezdőrúgásából visszahordott 
labdával a célvonalon túlra jutott, 
ám ezt követően minden birtoklás-

ból mindkét csapat szünetig touch-
downt ért el, illetve mindketten két-
két alkalommal értékesítették a 
konverziót is. A különbség csak az 
volt, hogy míg a Lázadók játszi 
könnyedséggel jutott el a célig, a 
Szörnyek elkapói nem tudták sza-
baddá tenni magukat, a sérült hátsó 
futó Kiss Jonatán hiánya is meglát-
szott, így az irányító Schimenz 
maga tört be az ellenfél célterüle-
tére, a sérülést is kockáztatva.  

Az első félidő végén pedig tör-
tént valami, ami törést okozott a 
meccsben. 28-28-as állásnál az 
utolsó birtoklás a Szörnyeké volt, 
néhány másodperccel a lefújás előtt 
pedig Jackson két védővel a nyakán 
is elkapott a célterület sarkában egy 
passzt. A játékvezetők touchdownt 
ítéltek, majd mindenki elképedésére 
azt állították, hogy a hazai játéko-
sok átlépték a scrimmage kezdővo-
nalát. Mindezt jóval azután, hogy 
lejárt a play. Holott a szabálytalan-
ságot jelző zászlónak már a legele-
jén repülnie kellett volna a pályára. 
Ám hiába tiltakoztak a hazaiak (és 

valószínűleg nem értette a Lázadók 
sem a döntést), a maradék 3 másod-
percben öt yarddal hátrábbról meg-
ismételtették a downt, ami ezúttal 
kimaradt. 

És egyáltalán nem mindegy, 
hogy 28-28-ról vagy 34(36)-28-ról 
folytatódott volna a játék, hisz ezút-
tal a Lázadók indított, és gyorsan 
meg is szerezte a soros hat pontját. 
Ezt követően összeomlott a maros-
vásárhelyi együttes, Schimenz futá-
sai kifulladtak, két passzát is 
elcsípte az ellenfél, amely gyorsan 
még hat ponttal növelte az előnyét. 
28-40-nél egy szokatlan fumble 
után a Lázadók részéről még felcsil-
lant egy reménysugár, de miután a 
védők áttörték a Szörnyek támadó-
falát, és a quarterback hatvan yardot 
futott saját célterülete irányába, mi-
előtt földre kényszerítették volna, 
gyakorlatilag lezárult a találkozó. 

Konklúzió: ha a marosvásárhelyi 
együttes bajnokságot akar nyerni a 
jövőben, elsősorban néhány tapasz-
talt védőjátékost kell szerződtet-
nie...

Nem sikerült pontra tenni a védelmet 

Két mérkőzést is játszott a múlt héten 
az Arena női kézilabdacsapata, és ezek-
kel le is zárta az A osztály C csoportja 
alapszakaszának első felét. A két talál-
kozó pedig mintha igazolni akarta volna 
az együttes eddigi hullámzó teljesítmé-
nyét. 

A feljutásra pályázó Déva otthonában 
a marosvásárhelyi együttes bebizonyí-
totta, hogy bármely ellenfelét meg tudja 
szorongatni, az ifjúsági csapattal rendel-
kező Torda ellen hazai pályán azonban 
csak alig-alig tudott nyerni, márpedig az 
eddigi öt olyan mérkőzésből, amelyen 
nem szerzett győzelmet, csak kettő  
volt feljutási joggal rendelkező csapat 
ellen. 

Déván alaposan megdolgoztatta a me-
gyeszékhelyi csapat a listavezetőt. Az 
első félidő még egyenlőre végződött, és 
egészen a 45. percig kitartott az egyen-
súly, ekkor 24-24 állt az eredményjel-
zőn. A következő néhány percben 
azonban Déva három gólt szerzett zsi-
nórban, és az Arena innen már nem tu-
dott visszakapaszkodni. Jegyezzük meg, 
ez volt az első találkozójuk a feljutást 
célzó dévaiaknak, amelyen alaposan 
meg kellett izzadniuk a sikerért. 

Ezek után könnyed sikert várt min-

denki hazai pályán a Tordai Liviu Reb-
reanu Főgimnázium ellen, azonban a 
meccs váratlanul szorossá vált a sorozat-
ban elkövetett egyszerű hibák miatt. Az 
Arena továbbá nem kevesebb, mint hét-
szer találta telibe a kapufát. Így két perc-
cel az első félidő vége előtti háromgólos 
előny egyre fogyatkozott a szünetig, 
aztán a második félidő közepére az el-
lenfél került egygólos fórba. Végül az 
utolsó perc elején Gál Anna góljával si-
került kéthossznyi előnyre szert tenni, 
így az utolsó tordai támadás során az el-
lenfél csak szépíteni tudott. 

Nehezen magyarázható meg, hogy 
miért nem tudják összekapni magukat a 
marosvásárhelyiek a szerényebb képes-
ségű csapatok ellen, ám tegyük hozzá, 
hogy a kizárólag feljutási joggal rendel-
kező együttesek külön rangsora dönt 
majd a rájátszásról, hiszen borítékolható, 
hogy a Nagybányai CNOPJ az első 
három között végez, de nincs joga a 
folytatáshoz. Ebben az összevetésben az 
Arenának 9 pontja van, ugyanannyi, 
mint Kolozsvárnak és Nagyváradnak, és 
a körbeverés gólkülönbségével szorul a 
4. helyre. Ezért rendkívül felértékelődik 
az első mérkőzés az új évben, január 21-
én, a Kolozsvári U otthonában. (bálint)

A bajnokjelölt ellen jól megy,  
az ifik ellen kevésbé

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 

Eredményjelző 
Országos amerikaifutball-bajnokság, döntő (Robowl): Marosvásár-

helyi Szörnyek – Bukaresti Lázadók 28-48 (12-14, 16-14, 0-12,  
0-8). 

A Szörnyek pontszerzői: Schimenz 3 td., Corpering 1 td., Jackson 2 
konv. 

A 3. helyért játszott mérkőzésen: Resicabányai Mozdonyok – Ko-
lozsvári Keresztesek 14-25. 

Eredményjelző 
Női kézilabda A osztály, C csoport, 8. forduló: Resicabányai Universitatea – 

Nagybányai CNOPJ 31-43, Temesvári Universitatea – Besztercei Gloria II 19-
27, Dévai CSM – Marosvásárhelyi Arena 32-28, CNE Rm. Vâlcea – Nagyváradi 
CSU 37-34, Tordai Liviu Rebreanu Főgimnázium – Kolozsvári U 25-29; 9. for-
duló: Kolozsvári U – CNE Rm. Vâlcea 31-25, Nagyváradi CSU – Resicabányai 
Universitatea 39-24, Marosvásárhelyi Arena – Tordai Liviu Rebreanu Főgim-
názium 30-29, Nagybányai CNOPJ – Temesvári Universitatea 41-31, Besztercei 
Gloria II – Dévai CSM 24-36. 

A szövetség fellebbviteli bizottsága visszaadta a Kolozsvári U-nak a fegyelmi 
bizottság által elvett négy büntetőpontot. 

Jegyzőkönyv 
Női kézilabda A osztály, C csoport, 9. forduló: Marosvásárhelyi Arena – Tor-

dai Liviu Rebreanu Főgimnázium 30-29 (16-15). 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Dan Pavel (Zilah), 

Radu Pentea (Zilah). 
Arena: Szász (Jitaru) – Bărăbaș 6 gól, Căruntu 5, Gál 10, Samson 1, Ördög 

Sz. 5, Havasi (Țifui 1, Márton 2, Opris, Pasc, Ördög A.). 
Liviu Rebreanu Főgimnázium: Gălățeanu (Suciu) – Danilescu 2 gól, German 

1, Damian 7, Mózes 5, Niță 4, Scutaru 5 (Toader, Kibédi, Crăciun 3, Dușa 2, 
Török, Apostu, Belocamenski). 

Jegyzőkönyv 
Női kézilabda A osztály, C csoport, 8. forduló: Dévai CSM – Marosvásárhelyi 

Arena 32-28 (15-15). 
Déva, városi sportcsarnok. Vezette: George Dumitru (Craiova), Lucian Io-

nescu (Craiova). 
Déva: Năstasă, Inculeț – Lysewska 11 gól, Șamanț 9, Petrescu 4, Croitoru 4, 

Orșivschi 3, Racho 1, Toader, Szőlősi, Deaconu, Cîmpean.  
Arena: Jitaru, Szász, Colceri – Țifui 7 gól, Ördög Sz. 7, Gál 7, Bărăbaș 4, 

Samson 2, Căruntu 1, A. Ördög A., Moldován, Havasi, Pasc, Opriș. 

Eredményjelző 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 8. forduló: 

Bukaresti Agronomia – Bukaresti Rapid  
55:65, Marosvásárhelyi Sirius – CSM 
Târgoviște 85:50.  

Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 8. forduló: 

Marosvásárhelyi Sirius – CSM Târgoviște 
85:50 (22-22, 23-7, 22-10, 18-11). 

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 
néző. Vezette: Tudor Crișan (Kolozsvár), 
Diana Oprea (Brassó), Diana Bucerzan (Te-
mesvár). Ellenőr: Marius Vlaicu (Zsilvásár-
hely). 

Sirius: Cooper 31 pont (4), Garrett-Ham-
mett 25 (1), Lipovan 14 (2), Feiseș 7 (1), Ci-
ciovan 4, Horobec 2, Sólyom 2, Podunavac, 
Oancea, Moga. Kispadon: Bučuk, Mircea. 

CSM Târgoviște: Chivu 17 pont (1), Ivan 
10, Ignat-Kleemann 9 (2), Doba 6, Dumitru 
5, Stoenescu 3 (1), Badi, Rizea. Kispadon: 
Spineanu, Tănase. 
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Fotó: a Mures Monsters közösségi oldala

A lábtenisz-világbajnokok  
a Marosvásárhelyi TVR-ben 

 
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja ifj. 

Varó Gyula és Varó Szabolcs. A világbajnok lábtenisz-válogatott edzőjével és kisebbik fiával 
Szucher Ervin a Törökországban elért sikerekről beszélget. 

Keilanei Nikita Cooper olykor kissé individualistának tűnt, minden pozícióból elvállalta a do-
bást, néha akkor is, ha ez nem volt feltétlenül indokolt. Fotó: Nagy Tibor 



MINDENFÉLE 

 VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18049-I) 

IDŐS SZEMÉLYEK számára szol-
gáltat házi gondozást Maros megyei 
cég Marosvásárhelyen és környékén. 
A cég olyan idős személy gondozá-
sát vállalja, aki a gondozás fényében 
és előre megbeszélt jogi feltételek 
alapján ingatlanával járul hozzá a 
munkánk fejlődéséhez. Igényeljük a 
komolyságot. Jelentkezni a megadott 
telefonszámon lehet: 0725-546-740. 
(18072-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18086-I) 

ÜLŐGARNITÚRÁK, fotelek, matra-
cok tisztítását vállalom a kliens  
lakásán. Tel. 0748-659-622.  
(18065-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Soha el nem múló szere- 
tettel gondolunk SZŐCS 
KATALINRA (Iklandi) 
halálának 7. évfordulóján. 
Áldott emlékét szívünkben 
őrizzük. Szerettei. (-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

ELHALÁLOZÁS
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A GOLD GYM EDZŐTEREM egyetemi végzettséggel rendelkező SZEMÉLYI EDZŐT keres. Tel. 0745-
816-146. (23315-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Új kerékpárutak épülhetnek  
a tanács döntése nyomán

A marosvásárhelyi tanács december 8-án, csütörtökön vi-
tatta meg és hagyta jóvá Marosvásárhely részvételét a 
nemzeti helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott 3000 
km turisztikai kerékpárút megvalósítása tervében. A Fej-
lesztési Minisztérium által az erre elkülönített teljes költ-
ségvetés 247,5 millió euró.  
A Via Maria zarándokút Maros megyén is áthalad 

A Maros Megyei Tanács Marosvásárhellyel, valamint Hargita és Ko-
vászna megyével pályázik a kerékpárút körülbelül 95-100 km hosszú 
szakaszára, mely jelentős átfedésben van a Via Maria zarándokútvo-
nallal, és 13 Maros megyei települést érint: Nagysármás, Uzdiszentpé-
ter, Mezőpagocsa, Mezőbánd, Csíkmadaras, Mezőpanit, 
Marosvásárhely, Marosszentgyörgy, Nyárádszereda, Csíkfalva, Szé-
kelybere, Nyárádmagyarós és Sóvárad.  

Marosvásárhely területén az út a következő főbb pontokat fogja érin-
teni: – bejárat Mezőpanit irányából az Egyesülés lakónegyeden keresz-
tül, áthalad a Kárpátok sétányon, majd a kijárat Marosszentgyörgy felé.  

A projektnek ebben a szakaszában valamennyi érintett település rész-
vétele kötelező, továbbá feltétel az is, hogy a három megye – Maros, 
Hargita és Kovászna – területén folyamatos útvonalat kell megvalósí-
tani. A kerékpárút tervét két hónapon belül kell véglegesíteni.  

A következő szakaszban a három megye közösen nyújt be pályáza-
tot. Soós Zoltán polgármester felhatalmazást kapott a pályázathoz kap-
csolódó partnerségi megállapodás aláírására. 

A Via Maria az ausztriai Mariazell, Budapest, Máriapócs és Csík-
somlyó között kelet–nyugat irányban, valamint Czestochowa, Eszter-
gom, Budapest és Medjugorje között észak–dél irányban teremt 
kapcsolatot. Az útvonal egy keresztet rajzol Közép-Európa térképére, 
mely hét országot érint (Ausztria, Magyarország, Románia, Szlovákia, 
Lengyelország, Horvátország, Bosznia), így az El Caminóhoz hasonló 
zarándokút-hálózat jön létre. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
bel- és nemzetközi kapcsolatok osztálya 

 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, 
anyós, testvér, dédmama, 

özv. FARKAS MÁRIA szül. Borsos Mária 
életének 91. évében folyó hó 9-én csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése december 12-én, hétfőn 14 órakor lesz a nyárád-
szeredai temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagy-
tata, dédtata, nagybácsi, rokon és jó szomszéd, 

id. SZŐKE ISTVÁN 
életének 84. évében, folyó hó 9-én csendesen megpihent. 
Drága halottunk temetése december 13-án, kedden 13 órakor lesz a 
marosvásárhelyi remeteszegi temetőben. A virrasztás hétfőn 17 órá-
tól lesz a remeteszegi temető cintermében. 
Búcsúznak tőle gyermekei, Enikő, Isti és Zoli családjukkal együtt, 
unokái, dédunokája, valamint a közeli és távoli rokonok, ismerősök. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (-I) 

Adventi operett-, magyarnóta-  
és táncdalgálaest 

December 18-ig Erdélyben turnéznak a Budapesti Operettszínház 
előadói – Peller Károly és Kalocsai Zsuzsa –, valamint Gergely Ró-
bert táncdal- és popzeneénekes. Marosvásárhelyen december 12-
én, ma 20 órakor lépnek fel a Kultúrpalotában. Jegyek a 
Kultúrpalota jegypénztáránál kaphatók. 

Karácsonyi hangverseny  
a Kultúrpalotában 

A hónap harmadik hetében kezdődik a Musical Celebration of 
Christmas fesztivál. December 15-én, csütörtökön a Marosvásár-
helyi Filharmónia hangversenyén Bogányi Gergely (Magyarország) 
előadóművész zongorázik, Samodai Bence János (Magyarország) 
trombitán játszik, valamint György Levente bariton, a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia menedzsere énekel. Jegyek a filharmónia 
jegypénztáránál és online az Eventbook honlapján kaphatók. 

Hahota-bemutató 
A Hahota színtársulat december 28-án, szerdán este 7 órától be-
mutatja a Megette a fene az egészet című szilveszteri kabaré-elő-
adását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes 
előadótermében. További előadások: december 29-én, 30-án és 31-
én este 7 órától, valamint január 2-án, 3-án, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én 
és 8-án, szintén este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző, Gönczy 
Katalin, Cseke Péter, Halmágyi Éva, Szőlősi P. Szilárd, Kelemen 
Barna és Jakab Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek 
kaphatók a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztárá-
nál, valamint a World Travel Shop utazási irodában (Aurel Filimon 
utca 17. szám).

RENDEZVÉNYEK A kultúrotthon fenntartására gyűjtenek 
Adventi vásár és ünnepség Küküllődombón

December 17-én, szombaton 17 
órától adventi vásárt tartanak 
Küküllődombón, a kultúrott-
honban, ahol a nőszervezet tag-
jai saját készítésű 
ajándéktárgyaikat értékesítik. 
A begyűlt adományt közösségi 
célra, a kultúrotthon javítási 
munkálataira fordítják. 

Az RMDSZ helyi nőszervezete és 
az unitárius egyházközség ötödik al-
kalommal szervez adventi vásárt, 
amelynek célja az ünnepre hangoló-
dás mellett az egyházközség tulajdo-
nában lévő helyi kultúrotthon 
fenntartására, javítási munkálataira 
gyűjteni. Az adventi vásárt  
színes műsorokkal teszik hangula-
tossá. Fellép a kolozsvári János Zsig-
mond Unitárius Kollégium 
nyolcvantagú kórusa, a dicsőszent-
mártoni Kökényes Néptáncegyüttes, a 
sövényfalvi Sövénykék ifjúsági zene-
kar, a küküllődombói ifjúsági egylet 
és a vallásórás gyerekek. Belépődíj 
nincs, adományokat szívesen elfogad-
nak – tájékoztatott Loghin Gizella, a 
helyi nőszervezet elnöke. 

Pálosy Piroska 

Fotó: archív



Az elektronikus pénztárgépet  
használók kötelezettségei 

 
Tekintettel az elektronikus pénztárgépet (AMEF) használó adófize-

tők nagy számára, akik nem gondoskodtak az AMEF összekötéséről a 
rendszerrel az adóadatoknak az ANAF országos számítógépes felügye-
leti és ellenőrzési rendszerébe történő továbbítása érdekében, a Brassói 
Regionális Pénzügyi Főigazgatóság figyelmezteti az elektronikus pénz-
tárgépet használókat, hogy tegyenek eleget ennek a kötelezettségnek. 

Az AMEF távkapcsolatának biztosítására vonatkozó kötelezett-
ség elmulasztása jogsértésnek minősül, és 8.000–10.000 lej közötti 
pénzbírsággal büntetendő, az utólag módosított és kiegészített 1999. 
évi 28-as sürgősségi kormányrendelet 10. cikkének (ff) bekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban, a 11. cikk (1) bekezdésének j) 
pontjával összefüggésben, ami a gazdasági szereplők elektronikus 
pénztárgépek használatára vonatkozó kötelezettségéről szól.  

Az AMEF-fel rendelkező gazdasági szereplőknek a következő adó-
bevallásokat is be kell nyújtaniuk, a helyzettől függően: 

• Az elektronikus pénztárgépek állapotának bejelentése – F4105, az 
alábbi helyzetek valamelyikének bekövetkezésétől számított legfel-
jebb 5 munkanapon belül: az eszköz felhasználási helyének változása 
ugyanazon gazdasági szereplő munkahelyei között, a pénztárgép ello-
pása, eltűnése vagy megsemmisülése, elidegenítése, a munkahely be-
zárása, felszámolás, megszűnés, egyesülés, a vállalat szétválása, a 
tevékenység megszűnése vagy más hasonló helyzet miatt; 

• A használatlan pénztárgépek bevallása – F4109, legkésőbb a kö-
vetkező hónap 20. napjáig, amelyben a pénztárgépet egyetlen napon 
sem használták; 

• A pénztárgépet használó saját felelősségre tett nyilatkozata arról, 
hogy elektronikus hírközlő hálózattal nem rendelkező területen hasz-
nálja az elektronikus pénztárgépet – F4110 –, az AMEF telepítésének 
napjától számított két munkanapon belül. Ezeknek a felhasználóknak 
továbbra is eleget kell tenniük az AMEF által rögzített adóadatok to-
vábbítására vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek az A4200-as nyi-
latkozat vagy – ha az AMEF-et egy hónapig egyáltalán nem használják 
– a 4109-es „Nyilatkozat a nem használt elektronikus pénztárgépekről” 
nyomtatvány benyújtásával.  

 A www.anaf.ro weboldalon az adófizetők további információkat  
találnak az elektronikus pénztárgépek csatlakoztatási  
kötelezettségéről és eljárásáról (pénztárgép-csatlakoztatási útmutató, 
C802-es nyilatkozat, 435/2021-es rendelet stb.) a 
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/reg_AMEF 
oldalon. 

Tájékoztatjuk, hogy országos szinten online találkozókat szerveznek 
az adófizetőkkel, a találkozók listája a www.anaf.ro – Adófizetőknek 
nyújtott segítség – Adófizetőknek nyújtott szolgáltatások – WEB-sze-
mináriumok címen tekinthető meg. 

 
A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály 
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