
A népi világ ünnepre készülését, a kis Jézus várásának leg-
szebb rezdüléseit, a Messiás megérkezésének túláradó örö-
mét, de a lélek nagypénteki vergődését is megszólaltatja a 
Maros Művészegyüttes Betlehemes hercegecske című legújabb 
műsora, amelyet december 16-án, pénteken este mutattak 
be az együttes kövesdombi székházában. 

„Harmatozzatok egek onnan felülről, és a fellegek csepegjék az iga-
zat./ Nyilatkozzék meg a Föld, és teremje az Üdvözítőt” – hangzott fel a 
színpadon az adventi fohász, majd a gregorián ének után a Harmatos a 
kukorica levele című népdallal vonultak be a nézőtérről a közös ünnepre 
hívogatók, akik a következő percekben pálpataki táncokkal teremtettek 
a pódiumon fergeteges hangulatot. A lábak dobogását nemsokára „hóba 
temetkezett csíki havasokon” születő ima, Széllyes Sándor Székely ka-
rácsonya váltotta fel, amelyben a magyarnál „egy kicsivel több” nemze-
tének „egy kicsi boldogságot” kérő székely legény ezt a választ kapja az 

Úrtól: „Jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet:/ Ez a »kicsivel több« 
megmagyaráz mindent./ Én megértettelek, és most érts meg te is:/ Ki-
csivel ezért több a szenvedésetek is.” 

Ezt követően ének és vers gyönyörű párbeszéde elevenítette fel  
a szentesti csodát: „Betlehemnek városában, karácsonykor éjféltájban/ 
Fiúisten ember lett, mint kisgyermek született…” A pillanat emelkedett-
ségét az angyalhangra ébredő pásztorok jelenete szójátékból eredő hu-
morral ellensúlyozta: az öreg, nagyothalló nyájőrző a „kelj föl”-t 
„tejfölnek”, a „Betlehembe Jézuskához” úti célt „Debrecenbe Iluskához” 
utasításnak érti. Az égi hívásnak engedelmeskedők természetesen a Pász-
torok, keljünk fel kezdetű dalt éneklik az úton, majd újra a népi köszöntők 
önfeledt derűje, csipkelődő, nevettető szófordulatai következnek, hogy 
aztán újra lírai magasságokba szárnyaljon a lélek Mária szálláskeresé-
sének és a Megváltó születésének megéneklésekor. A továbbiakban újabb 
karácsonyi pásztorjáték-jelenetek rengették meg a színpadot.  

Kora esti életkép  
A délutáni csúcsidőben átjárhatatlanná válik a város. Különösen 

5 óra körül, amikor már sötétségben araszolnak egymás nyomában 
a gépkocsik és az autóbuszok is, amelyek ily módon sajnos nem je-
lentenek alternatívát. 

A látványon igencsak meglepődne Nagy Lajos király őfelsége, aki-
nek hajdani utcája ma a Cuza fejedelem nevét viseli, holott a for-
galmas, zajos, poros, az álló autók kipufogógázától büdös út 
megnevezése már nem hízelgő a fejedelemre sem. Tömött, hosszú 
sor áll a fényárban úszó Aranykakas irányába tartva. Pontosabban 
araszolunk a szó legszorosabb értelmében, hiszen a napipiactól a 
Kárpátok sétányig félóráig tart az út. A szélső sávon álló autóból 
elkeseredett asszony kiabál, hogy orvoshoz kell vigyék az unokát, de 
nincs kinek. Így átkozódik egy kicsit, majd felhajtanak a járdára, és 
ölben viszik a nagyobbacska gyermeket, kórház helyett az orvosi 
rendelő felé. Hosszú várakozás után a Corvin Mátyás téri körforga-
lom kínálhatná a gépkocsiláncból való kiszabadulást, de a turbina 
mellőli útról teherszállító autók hosszú sora folyik be agresszíven, 
szorosan egymás nyomában a körforgalomba. A szentkirályi letérő-
től a Sziget utcán át tartanak lépésben a Sörház (Sinaia) utca felé, 
hogy Régen irányába elhagyják a várost. Egy mentő is felvisít vala-
hol a sor végén, de nem tud mozdulni senki, mert nincs hova, így 
feltehetően az ellenkező irányban próbálkozik.  
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Nagy Székely Ildikó

Bodolai Gyöngyi  

Ünnephívó bemutató a Maros Művészegyüttesnél 

Pásztorjáték, angyalhang 

(Folytatás a 2. oldalon)

Két választás 
között, félúton 
December 16-án, pénteken Kolozsvá-
ron ülésezett az RMDSZ Szövetségi 
Képviselők Tanácsa (SZKT). Az ülé-
sen Kelemen Hunor szövetségi elnök 
aktuálpolitikai kérdésekről beszélt, 
majd a szervezet minisztereinek a be-
számolói következtek. 
____________3. 
Szerényebb 
teljesítmény, 
de három pont 
Győzelemmel zárta az idényt a Sepsi 
OSK a labdarúgó Szuperligában, ám 
már a Voluntari elleni mérkőzésen is 
látszott, hogy a közelgő bajnoki szünet 
előtt visszaesett a csapat formája, és 
ez ezúttal is érezhető volt. Az OSK 
azonban annyival jobb csapat az 
FCU-hoz képest, hogy így is nyerni tu-
dott. 
____________4.(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Fülöp Jenő 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

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!  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

A NÉPÚJSÁG- 
  falinaptár 

kapható  
az újságárusoknál 



Közelednek az ünnepek, és már sokan készülnek 
a kikapcsolódásra, a szabadságolásra. Azonban 
vannak olyan helyek is, ahol a munka nem áll 
meg az ünnep alatt sem, sőt gőzerővel dolgoznak 
azon, hogy minél több újdonsággal tudjanak elő-
állni. Ilyen a Vibe Fesztivál szervezőinek munkája 
is; a napokban jelentettek be néhány új fellépőt. 

A fesztiválnak mindig is jól meghatározott célja volt, 
hogy népszerűsítse a magyar zenét. A most közzétett nevek 
között is látszik ez a tendencia, hiszen magyarországi alter 
zenekarok és széles körben ismert, nagy nevek is szerepel-
nek a névsorban.  

Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató úgy 
vélekedett, hogy a 2023-as Vibe zenei kínálata 
mindenki ízlésére választ tud adni. A magyar 
zenészek, együttesek mellett a mostani bejelen-
tésben megjelent Timmy Trumpet neve is, aki 
nemzetközi szinten elismert lemezlovas. 
Timmy Trumpet már megfordult a világ legna-
gyobb fesztiváljain, így az ő neve egyértel-
műen húzóerő lesz a fesztivál jövő évi 
kiadásában. Egy ekkora hírű fellépőt már a 
nemzetközi menedzsmentcégek is látnak, így 
ez a Vibe megítélését magasabb szinteken is se-
gítheti, vélekedett a fesztiváligazgató. 

Timmy Trumpet mellett a 2023-as Vibe 
Fesztiválon ott lesz többek között a Tank-
csapda, Azariah, ezenkívül pedig olyan zenésze-

ket vonultatnak fel, akik a nagyon fiatal korosztályt szólít-
ják meg. Rés Konrád kiemelte: azon dolgoznak, hogy a le-
hető legnagyobb mértékben bővítsék a fesztivál zenei 
kínálatát. 

A változatos stílusú fellépők mellett a Vibe készül egy 
karácsonyi dobozzal is, azok számára, akik offline decem-
ber 24-ig, vagy online december 19-ig vásárolnak jegyet. 
Az offline értékesítési pontok, valamint a promoterek lis-
tája megtalálható a fesztivál honlapján. A Vibe karácsonyi 
dobozában a bérlet mellett egy zokni és különféle matricák 
(stickerek) találhatók. Ez egy nagyon jó megoldás, ha va-
laki például ajándékba szeretné megvásárolni egy számára 
kedves személynek a bérletet, vélekedett a Vibe fesztivál-
igazgatója. A karácsonyi doboz nem jár anyagi többletrá-
fordítással, ugyanannyiba kerül, mint egy egyszerű jegy. 

Félelmetes lenne, ha egy tűzoltóautó kellene utat törjön 
a három sávban egymást érő kiskocsik, autóbuszok sűrű-
jében. A belső, negyedik sáv a hajdani strand irányában 
egy ideje le van zárva, a jelek szerint nem sietik el a mun-
kát. A napipiactól indulva fél óra elteltével hajtunk rá a 
Maroson átívelő hídra, így zárórára érkezünk meg a cél-
hoz, és bosszúsan indulunk haza.  

Ez csak egy kora esti életkép, viszont a reggeli csúcs-
időben sem sokkal jobb a helyzet. Hasonló dugókkal a 
város más útjain is találkozhatunk. A vásárlási láz emel-
kedésével ezen a héten a Dózsa György út forgalma, de a 
hátsó kerülőúté is a csúcsra fog járni, a bevásárlóközpon-
tok környékéről nem is beszélve. A múlt évi ünnepek előtti 
napokban az Auchan előtti parkolóba azért nem lehetett 
behajtani, mert nem volt üres hely. Voltak gépkocsiveze-

tők, akik szédülésig jártak körbe, amíg végre egy hely 
megürült.  

A szomorú az, hogy a gépkocsik börtönévé váló város-
ban eddig még senki sem talált megoldást. Az utakat szé-
lesíteni sok helyen a házsorok miatt nem lehet. Ma már 
azt is nehéz elképzelni, hogy az út egyik oldalán kisajá-
títják, és „lerombolják” az épületeket, ahogy a Cuza Vodă 
utca átalakítását az átkosban tervezték. A fél várost nem 
lehet lebontani. A forgalom kitiltása a központ környéké-
ről pedig olyan méretű felháborodást szülne, amit nehéz 
vállalni. A belváros minden üres telkének emeletes ház-
tömbökkel való rohamos beépítése viszont tovább rontja 
a helyzetet, az épületek alá tervezett mélygarázsok a par-
koláson segítenek ugyan, de az autók a forgalmat csak 
növelni fogják. Zöld szigetek, játszóterek kialakítása he-
lyett szaporodnak a házak és az autók, és bizonyos útvo-
nalain csúcsidőben egyre átjárhatatlanabbá válik a város. 
Valamikor az átkosban nem igazán tudtuk, hogy mi a for-
galmi dugó, csak augusztus 23-án vagy május 1-jén for-
dult elő. Most viszont jó „dugóhúzókat” kellene találni, 
hogy a késő délutáni autózás, a munkából való hazatérés 
ne váljon kínszenvedéssé. 

IDŐJÁRÁS 
Borús égbolt 
Hőmérséklet: 
max.  00C 
min.  -40C

19., hétfő 
A Nap kel  

8 óra 2 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 37 perckor.  
Az év 353. napja,  
hátravan 12 nap.

Kedvezménykártya  
nagycsaládosoknak online is 

A marosvásárhelyi önkormányzat kedvezménykártyával 
segíti a nagycsaládosok szabadidős tevékenységeinek ki-
adásait. A program keretében a családok 50%-os kedvez-
ményben részesülnek a következő helyszínekre való 
belépéskor: az állatkertbe, a Víkendtelepre, a Mircea Birău 
városi uszodába, a Művész moziba és a nyári színpadra. 
A legalább három gyermeket nevelő családok támogatási 
kérelme mostantól online is igényelhető. Idén közel 360 
személynek bocsátott ki kedvezménykártyát az önkor-
mányzat. A program pályázati űrlapjait az alábbi linkre kat-
tintva lehet letölteni: https://rb.gy/ne1hbj. 

A szórványbentlakás hőközpontjára 
gyűjtenek 

A nagysármási szórványbentlakás a magyar állam jóvoltá-
ból kellemes, meleg otthont biztosított azoknak a mezőségi 
gyermekeknek, akik olyan településeken élnek, ahol már 
megszűnt a magyar iskola. Általában nehéz sorsú, sok-
gyermekes családokból származnak, amelyekben nincsen 
lehetőség arra, hogy távolabbi települések iskolájába küld-
jék őket anyanyelvükön tanulni. A fűtést, meleg vizet bizto-
sító központ elromlott, az alapítvány anyagi lehetőségei 
azonban szűkösek. Aki szeretné, hogy fennmaradjon a 
bentlakás, és ne haljon ki a magyar szó a Belső-Mezősé-
gen, lehetősége szerint hozzájárulhat egy új kazán meg-
vásárlásához a helyi református egyházközség tulajdonát 
képező épületbe. A támogatást a következő címre lehet el-
juttatni: Fundaţia Kallós Zoltán. 
RO91BTRL01301205D49867XX, Banca Transilvania Cluj-
Napoca, Swift code: BTRL RO22, donaţie pentru internatul 
Sărmaşu. 

A város segít – élelmiszergyűjtés 
A város segít mottóval indított nehéz anyagi helyzetben 
lévők számára adománygyűjtést a Marosvásárhelyi Rádió 
és a Divers Egyesület. A kezdeményezők több mint kétszáz 
hátrányos helyzetű gyermeket és idős személyt szeretné-
nek megóvni a téli hónapok alatt fenyegető élelmiszerhi-
ánytól, ugyanakkor ízletes karácsonyi ebédet is 
biztosítanának nekik. A cégeket és magánszemélyeket arra 
kérik, hogy amennyiben tehetik, csatlakozzanak a jótékony-
sági akcióhoz, tartós élelmiszerrel, édességgel és gyü- 
mölccsel, a meleg ételre fordítandó pénzadományokkal, il-
letve tisztálkodási cikkekkel lehet támogatni a rászorulókat. 
Az adományok az Avram Iancu u. 29. szám alatt adhatók 
le naponta 10–13 és 18–19 óra között, január 15-ig. Bő-
vebb tájékoztatás a 0265-311-727-es telefonszámon. 
Pénzadományt a RO48PIRB2800710681001000 bank-
számlára lehet utalni vagy online a https://divers.org.ro/ 
asociatia-divers/donatii internetes oldalra. 

Forgalmi változás a Győzelem téren 
Marosvásárhelyen a Győzelem tér irányából érkező jármű-
vezetők a Cuza Vodă utca kereszteződésénél kötelezően 
jobbra kell forduljanak. Tilos lesz az áthaladás a Győzelem 
tér és a Liviu Rebreanu utca közötti kereszteződésben, ame-
lyet lezártak. Felkérik a járművezetőket, hogy vegyék figye-
lembe a közlekedési jelzőtáblákat, és vezessenek óvatosan.  

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma VIOLA,  
holnap TEOFIL napja.

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

1, 28, 44, 8, 29 +15 NOROC PLUS:  7 8 3 7 2 4

 29, 4, 6, 24, 2, 40 SUPER NOROC:  6 3 2 7 2 5 

3, 21, 40, 26, 16, 15 NOROC: 4 0 3 3 5 0 0 

Új fellépők a Vibe Fesztiválon          Forrás: a Vibe Fesztivál Facebook-oldala 

Az ünnepek alatt zárva lesznek a piacok 
A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság vezetőségének tájé-

koztatása szerint a karácsonyi és újévi 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. Hasonlóképpen az 
ócskapiac is zárva lesz december 25-én és január elsején. 

Új fellépőket jelentett be a Vibe Fesztivál 
Nemzetközileg ismert lemezlovas és karácsonyi csomag 

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.

Találkozások 
December 22-én, csütörtökön 18 órától a marosvásár-
helyi Vártemplomban kiállítással egybekötött kottabemu-
tatóra kerül sor. A Makkai Gyöngyvér Egynemű 
vegyeskari művek című kötetében megjelenő kórusmű-
veket Nagy Annamária illusztrálta. Az istentisztelet után 
az illusztrációk kiállítása mellett a közönség egy rövid 
zenei előadást is meghallgathat, amelyen a szerző mű-
veiből adnak elő. Fellépnek: Madaras Ildikó és Suba 
László (ének), a marosvásárhelyi Vártemplom Musica 
Humana női kamarakórusa – vezényel Sikó Szidónia –, 
Lokodi Lehel (orgona), Szőnyi Márta és Makkai Gyöngy-
vér (zongora). 

A Boróka néptáncegyüttes 
karácsonyi műsora 

A marosvásárhelyi Boróka néptáncegyüttes karácsonyi 
műsora december 23-án 18 órától tekinthető meg a 
Maros Művészegyüttes előadótermében. A gálaműso-
ron minden korcsoport előadja, amit ebben az évben ta-

nult. A legkisebb és legújabb Apró morzsák, a picit ta-
pasztaltabb Morzsák, a középcsoport és a nagycsoport 
is megmutatja, mit tud. Népi gyermekjátékokat, nyárád-
menti, pálpataki, vajdaszentiványi és mezőségi koreog-
ráfiát láthatnak a nézők, mindegyikre tiszta szívvel és 
hatalmas odaadással készültek a borókások – tájékoz-
tatott Varró Huba, a Boróka néptáncegyüttes vezetője. 
Díszvendég Codoba Florin magyarpalatkai hagyo- 
mányőrző zenész, muzsikál a Maros Művészegyüttes 
zenekara.  

Hahota-bemutató 
A Hahota színtársulat december 28-án, szerdán este 7 
órától bemutatja a Megette a fene az egészet című szil-
veszteri kabaré-előadását 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 este 7 
órától. Fellépnek: Puskás Győző, Gönczy Katalin, 
Cseke Péter, Halmágyi Éva, Szőlősi P. Szilárd, Kelemen 
Barna és Jakab Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Le-
vente. Jegyek kaphatók a Maros Művészegyüttes és a 
Kultúrpalota jegypénztáránál, valamint a World Travel 
Shop utazási irodában (Aurel Filimon utca 17. szám). 

Kora esti életkép  
(Folytatás az 1. oldalról) 

Nagy-Bodó Szilárd
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A földi élet tartozékaitól – a sült 
kalácstól, kolbásztól, butéliától – 
újra az ég felé vitt ezután a dal, oda, 
ahol „Paradicsom kőkertjében/ 
Aranyszőnyeg leterítve,/ Azon van 
egy rengő bölcső,/ Abban fekszik az 
Úr Jézus.” Ekkor villant be először 
a nagypénteki kép: „Nem láttam én 

szebb termő fát,/ Mint a Jézus ke-
resztfáját…”, ami aztán tovább éle-
sedett Kásler Magda 
kristályhangján: „Mikor Jézust vi-
szik nehéz fakereszttel, / a szent 
Szűzmária sírva leborula”.  

Az előadás szerkezete a feszült-
ségkeltés első számú eszközére, az 
ellentétezésre, pontosabban az égi 

és földi motívumok találkoztatására 
épül. Ezt támasztja alá a korábbi je-
lenetet követő, Porka havak esedez-
nek, de hó reme róka… kezdetű 
regösének is, amit aztán szívbe 
markoló cigány kántálás, majd fer-
geteges cigánytánc követ.  

„Betlehem városában,/ karácsony 
éjféltájban/ megszületett Jézus/ bar-

mok jászlában” – hallhattuk újra 
Kásler Magdától a szentesti éneket, 
ami szintén a nagypénteki látomás-
sal zárult: „…szárnyam csattogtat-
nám,/ szép tollam hullatnám./ Árva 
lányok szednék,/ bokrétába kötnék,/ 
és az Úr Jézusnak/ sírhalmára ten-
nék.” Ezután egy János-napi kö-
szöntő csendült fel: „Kelj fel, János, 
ne aludjál, neved napjára virradtál”. 
Ezt követően a Maros Művész-
együttes táncosai, női és férfiének-
karrá alakulva – talán premierként 
–, szívgyönyörködtető kánonban 
énekelték a Rossz a Jézus kiscsiz-
mája, Az angyalok azt üzenik: Gló-
ria és A kis Jézus megszületett, 
örvendjünk kezdetű dalokat. A to-
vábbiakban pompázatos kibédi tán-
cokat láthattunk.  

„Harang csendül, ének zendül, 
messze zsong a hálaének” – hang-
zott fel Ady Endre Karácsonyi re-
géje a következő percekben. Az 
ünnepvárás utolsó előtti mozzana-
tában a gyermekét altató Mária 
hangján tette maivá a 2022 eszten-
dővel ezelőtti szentestét a táncosok 
kórusa: „Aludj, aludj, boldogsá-
gom./ Harmat csillog minden ágon./ 
Pici tested gyönge, mégis/ Tied lesz 
a föld is, ég is.” Az együttlét Kodály 
Zoltán szálláskérő Esti dalával zá-
rult. 

Az adventi műsor egyedi hangu-

latának megteremtésében a zene, a 
líra és a tánc csodaszép összefonó-
dása mellett a látványvilág is kulcs-
szerepet kapott. A székely 
viseletben, kezükben parányi fény-
nyel fohászkodók mellett a betle-
hemi jászol különleges, meseszerű 
megjelenítése – a táncosok lehelet-
nyit mozduló figurákká való átlé-
nyegülése – az előadás egyik 
különlegessége, többletüzenetének 
hordozója. 

A Betlehemes hercegecske be-
mutatója utáni délutánon gyermek-
táncosokkal folytatódott az 
ünnepvárás a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi termében, a XVI. 
Gyöngykoszorúk Gyöngye nép-
tánctalálkozón, amelynek résztve-
vői – a megszokott forgatókönyvtől 
eltérően – adventi műsorukat vitték 
színpadra. A találkozón a marosvá-
sárhelyi Boróka közép- és nagycso-
portja, a Borsika, a Csillagfény, a 
mezőbándi Csipkebogyó, az erdő-
szentgyörgyi Százfonat, a maroske-
resztúri Tipegők, a marosludasi 
Hajdina, a marosfelfalui Bíborka és 
a Maros Művészegyüttes utánpótlás 
együttese, a Napsugár mutatta be 
erre az alkalomra készített előadá-
sát. A fellépők sorát a Maros Mű-
vészegyüttes ünnepváró össze- 
állításának jeleneteivel zárta.

Kedvezményes energiaárban részesülnek a 
nagycsaládok és azok a személyek, akik a ke-
zelésükhöz, felépülésükhöz elektromos or-
vosi eszközöket, készülékeket használnak – 
az RMDSZ családpolitikai intézkedései beke-
rültek az erről szóló jogszabályba. A rendel-
kezés december 17-től, szombattól lép 
érvénybe. Az érintettek kérvényt és egy saját 
felelősségvállalási nyilatkozatot kell benyújt-
sanak a szolgáltatóhoz, fizikai vagy online 
formában, hogy a kompenzált árban részesül-
hessenek. Az igénylésre egyszer van szükség, 
az árkompenzáció a kérés benyújtásától kö-
vető hónaptól lesz érvényes.  

Családok támogatása 
Azt követően, hogy megjelent a Hivatalos Közlöny-

ben az a törvény, amely a villamos energia és földgáz 
felső árértékét szabályozza a 2023. január 1. és 2025. 
március 31. közötti időszakban, január 1-től – fogyasz-
tástól függetlenül – 0,68 lej/kWh-t fognak fizetni a vil-
lamos energiáért a következő háztartási fogyasztók: 

* a nagycsaládok, amelyek legalább három 18 év 
alatti gyermeket nevelnek vagy 18-26 év közötti fia-
talt, akik még tanulnak; 

* az egyszülős családok, akik legalább egy 18 év 
alatti gyereket nevelnek vagy 18-26 év közti fiatalt, 
akik még tanulnak; 

* azok a személyek, akik a kezelésükhöz, felépülé-
sükhöz elektromos orvosi eszközöket, készülékeket 
használnak; 

* azok, akiknek a havi átlagfogyasztása maximum 
100 kWh. 
 Megvédjük  
a nagyobb fogyasztású családokat is 

Azok a háztartási fogyasztók, akiknek a havi fo-
gyasztása 100–255 kWh között mozog, 0,80 lej/kWh-
t fizetnek a villamos energiáért, a 255 és 300 kWh 
közötti fogyasztást 1,3 lej/kWh áron számlázzák. Ha 
a havi fogyasztás meghaladja a 300 kWh-t, a teljes fo-
gyasztásra az 1,3 lej/kWh árat alkalmazzák. Ezekben 
az esetekben a kompenzált ár alkalmazása automati-
kusan történik, nem szükséges igénylést benyújtani. 

A hatósági ár csak az otthoni/lakóhelyi fogyasztási 
pontra vonatkozik. Az egyetlen fogyasztási ponttal 
rendelkező személy a havi fogyasztása alapján auto-
matikusan részesül a kompenzált árban. Az a háztartási 
fogyasztó, akinek otthoni és lakóhelyi címe is van, a 
szolgáltatóhoz benyújtott nyilatkozatban a két fo-
gyasztási pont valamelyikére kérheti a hatósági ár al-
kalmazását. (RMDSZ-tájékoztató) 

RMDSZ: igényelhetik  
a kedvezményes energia- 

árakat a családok December 16-án, pénteken Ko-
lozsváron ülésezett az RMDSZ 
Szövetségi Képviselők Tanácsa 
(SZKT). Az ülésen Kelemen Hunor 
szövetségi elnök aktuálpolitikai 
kérdésekről beszélt, majd a szer-
vezet minisztereinek a beszámolói 
következtek. 

„Húsz évvel ezelőtt még azzal nyug-
tathattuk magunkat, hogy a délszláv pol-
gárháború lokális jelenség, egyfajta 
apróbb kilengés volt a második világhá-
ború utáni békére épülő világrendben. 
Húsz év múltán pedig itt van a szomszé-
dunkban egy brutális háború, amely kö-
vetkezményeiben máris globális jelleget 
öltött, és lassan már abban sem lehetünk 
biztosak, hogy a nyolc évtizednyi béke a 
normalitás volt-e, vagy inkább a kilen-
gés?” – kezdte felszólalását az elnök. Ki-
jelentette: 2020-ban, amikor a 
kormányzati munkát vállalták, még javá-
ban tartott a koronavírus-járvány, de nagy 
tervekkel indultak, amelyek egy részét a 
háború keresztülhúzta, és olyan feladato-
kat adott, amelyek eredetileg nem szere-
peltek a terveik között. Az RMDSZ 
elnöke szerint be kell látni, hogy a nem-
zeti-etnikai kisebbségeknek és a jogok 
látványos bővítésének nem kedvez a há-
ború. Előjönnek a félelmek, azok árnyé-
kában pedig a régi beidegződések, a buta 
előítéletek és a rossz sztereotípiák.  
A schengeni csatlakozásba  
„belerondított” Ausztria 

„Schengennél azért még álljunk meg 
néhány perc erejéig, mert ez a minap fel-
borzolta a kedélyeket, és nem csitul. Nem 
akarnék hosszan beszélni erről a gyalá-
zatos és ostoba döntésről, Ausztria hely-
telen, erkölcstelen, szégyentelen politikai 
játszmájáról. Románia tizenegy éve tel-
jesítette a csatlakozáshoz szükséges tech-
nikai kritériumokat, és élvezi a schengeni 
övezet tagországainak támogatását. Ám 
ebbe most »belerondított« Ausztria, csak 
azért, mert megtehette, mert egy belpoli-
tikai problémát próbált megoldani úgy, 
hogy megalázott mindannyiunkat, és 
közben a problémát sem oldotta meg.”  
Az RMDSZ-nek esze ágában sincs 
kilépni a koalícióból 

Véleménye szerint a koalíció stabil, 
„és bár vannak, akik az RMDSZ távozá-
sáról énekelnek, tudniuk kell: az 
RMDSZ-nek esze ágában sincs kilépni 
belőle, a partnereink pedig nem tervezik 
felrúgni a koalíciós megállapodást”. És 

bár messze állnak attól, hogy mindenben 
egyetértsenek, az alapvető dolgokban, az 
emberek mindennapjait érintő kérdések-
ben eddig meg tudtak egyezni. „Azt vilá-
gosan látni, hogy nélkülünk is meglenne 
a kormánytöbbség. A koalíciónak tehát, 
ha úgy tetszik, nem aritmetikai alapja 
van, hanem politikai, ez pedig erősebb, 
mint a puszta matematika, a stabilitás 
vágya és igénye, az az alap, amire a koa-
líciót építettük.” 
„Egyik kezünkkel tüzet oltunk,  
a másikkal építkezünk” 

– Kormányzati feladataink három 
nagy területre oszthatók, nem kevés átfe-
déssel közöttük. Egyrészt kezelnünk kell 
a válságot, megvédenünk, amennyire 
lehet, a családokat és a gazdaságot annak 
hatásaitól. Másrészt arra kaptunk felha-
talmazást – és az uniós helyreállítási terv, 
valamint az Anghel Saligny terv kereté-
ben ehhez történelmi léptékű források is 
társulnak –, hogy fejlesszük a közössége-
ket, az országot. Ha jól sáfárkodunk a 
rendelkezésre álló pénzekkel, pár év le-
forgása alatt több évtizedes lemaradáso-
kat hozhatunk be. Végezetül, harmadik 
feladatunk a tavalyi kongresszuson elfo-
gadott családpolitikai javaslatok megva-
lósítása. Röviden tehát: egyik kezünkkel 
tüzet oltunk, míg a másikkal építkezünk. 
Mert nemcsak erős kezekre van szükség 
az olyan válságos időkben, mint a mos-
tani, hanem az előrelátás képességére is. 
Vagyis arra, hogy a tűzoltáson, az elénk 

gördülő problémák megoldásán túl a jö-
vőre is figyeljünk – mondta. 

– Senkinek ne legyen kétsége afelől, 
hogy a magyar közösségnek, a romániai 
magyaroknak megéri, hogy a szövetség 
kormányon van. Ha mi nem vagyunk ott, 
a mi közösségünk gondjai, problémái 
mások számára nem lennének fontosak. 
Ha mi nem lennénk ott, Erdély számtalan 
kisebb és nagyobb régiója fejlesztések 
nélkül maradna. És anélkül, hogy saját 
szerepünket túlértékelnénk, ha mi nem 
lennénk ott, a politikai stabilitás sem 
lenne garantálható – mondta többek kö-
zött az RMDSZ elnöke. 

A szövetségi elnök tájékoztatóját kö-
vetően az RMDSZ-es miniszterek beszél-
tek a munkájukról. 
Szimbolikus helyszín 

Az RMDSZ jövőre Temesváron tartja 
a kongresszusát. „Azt gondolom, több 
szempontból is szimbolikus a helyszín-
választás. Nemcsak azért, mert a forrada-
lom ezelőtt 32 évvel onnan indult, hanem 
mert a szórvány erősítése is kiemelt fel-
adatunk, ezt az üzenetet Temesvárról is 
meg fogjuk erősíteni. A jövő évi kong-
resszus egyben fontos állomása a válasz-
tásokra való felkészülésnek. Mert ne 
feledjük, a ciklus legnagyobb politikai ki-
hívása éppen annak utolsó évére, 2024-
re esik, amikor durván hét hónap alatt 
négy választási megmérettetés lesz” – je-
lentette ki Kelemen Hunor. 

Két választás között, félúton 
Ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsa 

Pásztorjáték, angyalhang 
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: az RMDSZ honlapja
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A Budapest Honvéd labdarú-
gócsapatának két hete kine-
vezett új ügyvezetője azt 
szeretné, hogy a felnőtt-
együttes a továbbiakban első-
sorban ismét a klub 
akadémiájáról kikerülő fiata-
lokra támaszkodjon. 

„A Magyar Futball Akadémia és 
a felnőttcsapat kicsit külön műkö-
dött az utóbbi időben, de most egy 
ember, Chris Doherty sportigazgató 
alá tartozik mindkettő, így folyama-
tos lehet a fiatalok feláramlása az 
élvonalbeli gárdába” – mondta az 
MTI-nek adott interjúban Kun Ger-
gely, aki ezt a modellt gazdaságilag 
is rentábilisabbnak tartja. 

A sportvezető úgy vélte, a téli szü-
netet a 11., kiesést jelentő helyen 
töltő kispesti klubnál megvan a ta-
pasztalt játékosokból álló mag – a 
nyári igazolások közül név szerint 
Jairo Samperiót, Christian Gomist és 
Brandon Dominguest említette –, 
ezért az esetleges új érkezőkről úgy 
nyilatkozott, hogy ha igazolnak is, 
akkor inkább nagy potenciállal ren-

delkező futballistát keresnek. Hoz-
zátette, a klub szeretné megtartani 
az értékeit, de mivel gazdaságilag li-
mitáltak a lehetőségek, ezért ha va-
laki olyan ajánlatot kap, hogy 
inkább távozna, akkor azt elengedik. 

„A kiesés mentális játék eredmé-
nye. Aki elkezd rettegni tőle, azzal 
megtörténik. Nem szeretném, hogy 
házon belül erről beszéljünk” – 
mondta a bennmaradásért vívott 
harcról Kun Gergely, aki szerint 
Dean Klafuric személyében nagy-
szerű vezetőedzőt találtak, mert a 
horvát szakember kicsit pszicholó-
gus és tanárember is, aki a fiatalok-
nak jó és nyugodt körülményeket 
teremt. 

A szurkolóknak tettekkel sze-
retne bizonyítani. Úgy fogalmazott, 
hogy maradjanak kritikusak, ha 
nem megfelelő ütemű a fejlődés, de 
biztos benne, hogy ha szerethető 
futballt játszik a csapat, és kialakul 
a saját stílusa, akkor hamar helyre-
áll a bizalom és a kapcsolat is a klub 
és a drukkerek között. 

„Gazdaságilag nem rosszabb a 

helyzetünk, mint másoknak, a tulaj-
donosi kör stabil hátteret biztosít. 
Szeretnénk a Bozsik Arénában ját-
szani a hazai meccseinket, de mint 
minden egyesületnek, problémát 
okoz a pálya jelentősen megemel-
kedett karbantartási költsége. Első-
sorban a játéktér fűtése, amelyet 
érthetően kötelezően előír az MLSZ 
a sérülésveszély csökkentéséért, 
ugyanakkor ez egy sok százmilliós 
tétel, mert a gáz ára a 12-szeresére 
emelkedett, ami kezelhetetlen” – 
mondta a klub anyagi helyzetéről 
Kun Gergely. 

Az ügyvezető szót ejtett a zalae-
gerszegi incidensről is (rasszista 
megnyilvánulások miatt egy zárt 
kapus találkozóra büntették a Buda-
pest Honvédot). Kijelentette: közös 
megoldást keresnek a magyar szö-
vetséggel, mert egy idegenbeli talál-
kozón nincs megfelelő 
jogosultságuk a fellépésre, míg ha 
hazai pályán történt volna mindez, 
akkor a beazonosítást követően ki 
lehetne tiltani a vétkes nézőket. 

A 14-szeres bajnok Budapest 

Honvéd 16 forduló után 16 pontjá-
val 11. a tabellán, de csak rosszabb 
gólkülönbségével szorul a Mezőkö-

vesd Zsóry FC és az Újpest FC 
mögé. Az NB I küzdelmei január 
végén folytatódnak. 

Győzelemmel zárta az idényt 
a Sepsi OSK a labdarúgó Szu-
perligában, ám már a Volun-
tari elleni mérkőzésen is 
látszott, hogy a közelgő baj-
noki szünet előtt visszaesett a 
csapat formája, és ez ezúttal 
is érezhető volt. Az OSK azon-
ban annyival jobb csapat az 
FCU-hoz képest, hogy így is 
nyerni tudott. 

Az, hogy a kolozsváriak kezdték 
valamivel határozottabban a mecs-
cset, nem volt meglepő, hiszen a 
Sepsi OSK általában nehezebben 
melegedik be, azonban ezúttal nem 
csak beszorult a saját térfelére több 
percig, de helyzeteket is engedélye-
zett az ellenfélnek. Így a 16. perc-
ben Briceag jó pozícióban kapta a 
labdát, de elsiette a lövést, és 10 
méterről oldalhálóba küldte, három 
perccel később pedig Chipciu átvé-
tel nélküli 18 méteres lövése tette 
próbára Niczulyt. Ez mintha kicsit 
felrázta volna a házigazdákat, akit 
lassan átvették az irányítást a kö-
zéppályán, és egyre veszélyesebbé 
váltak Iliev kapujára. A 23. percben 
Aganović élesen belőtte a labdát az 
ötösre, azonban Tudorie nem tudta 
lekezelni, a 30. percben viszont 
megszületett a vezető gól: egy szög-
let után hatalmas kavarodás alakult 
ki a kolozsvári kapu előterében, és 
Păun közelről betalált (1-0).  

A második félidő elején is irá-
nyító szerepben maradt az OSK, és 
az 50. percben Rondón remekül 
tette maga elé mellel hat méterre, 
majd – rúgott egy hatalmas lyukat. 
Egy perccel később azonban Rodri-
guez védők fölött érkező kényel-
metlen passzát Tudoriénak sikerült 
átvennie, majd egy finom mozdu-
lattal átlibbentette a kimozduló Iliev 
fölött a hálóba (2-0). 

A kétgólos előny birtokában  túl-

ságosan megnyugodott az OSK, és 
ismét jöttek a lehetőségek Niczuly 
kapujánál, bár Tudorie is kihagyott 
egy meccslabdát, amikor egyedül 
Ilievvel szemben csúnyán a kapu 
mellé csavart. A szentgyörgyi ka-
pusnak viszont többször kellett köz-
beavatkoznia, Chipciu lövése az 57. 
percben különösen veszélyes volt, 
mégsem látszott képesnek a gól-
szerzésre az FCU. Hozzásegítette 
őket viszont Iulian Dima játékve-
zető egy vicces tizenegyessel (2-1), 
állítólag kezezésért, amit mi a visz-
szajátszáskor sem láttunk, ő azon-

ban videózás után igen. Talán éle-
sebb a szeme a mienknél...  

A büntetőből született szépítés 
után azonban ismét az OSK vette át 
a kezdeményezést, passzolgatással 
ölte az időt, és még két jó lehetősé-
get is kidolgozott: az egyiket Fran-
cisco Junior hagyta ki, aki betört a 
tizenhatos bal oldalán, de nem ta-
lálta telibe lövéskor a labdát, majd 
a 87. percben Achahbar hat méter-
ről fölé küldte. 

A meccs krónikájához hozzátar-
tozik, hogy a kolozsvári ultrák 
ismét kiviselték magukat, magyar-

ellenes gyalázkodásaik miatt né-
hány percig állt a játék. Ehhez azon-
ban már hozzászoktunk – bár nem 
kellene. 

A labdarúgó Szuperligában téli 

szünet következik, de nem sokáig 
áll a bajnokság. Január harmadik 
hétvégéjén már ismét pályára lép-
nek a csapatok, ekkor a Sepsi OSK 
a Rapid 1923 otthonába látogat. 

Az új elképzelés szellemében Átrok Zalán mindössze 17 évesen bemutatkozhatott a kispestiek 
felnőttcsapatában, az NK Lokomotiva Zágráb elleni edzőmérkőzésen.  

Fotó: a Honvéd FC honlapja 

1259.Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 21. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári 
FCU 2-1 (1-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Iulian Dima (Bukarest) – Mircea 
Orbuleț (Bukarest), George Neacșu (Câmpulung Muscel). Tartalék: Andrei Moroiță 
(Ploiești). Ellenőr: Augustus Constantin (Rm.-Vâlcea). Videóbíró: Sebastian 
Colțescu (Bukarest). Segéd-videóbíró: Marius Maschidanu (Brăila). 
Gólszerzők: Păun (30.), Tudorie (51.), illetve Thiam (75. – büntetőből) . 
Sárga lap: Rodriguez (38), Păun (82.), Tudorie (83.), illetve Hofman (9.), Pires (77.), 
Bălan (60+3.), Romeo (90+5.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Tamás, Ispas, Aganović (74. Fr. Junior), 
Rodriguez (64. I. Gheorghe), Păun, Matei (74. Achahbar), Rondón (64. Šafranko), 
Tudorie (83. Bărbuț). 
Kolozsvári FCU: Iliev – Vlădoiu (38. Romeo), Pițian, Ilie, Briceag, Pires, Simion 
(63. Remacle), Chipciu, Fülöp (46. Ely Fernandes, 63. Bălan), Hofman (38. Horșia), 
Thiam. 

A bajnokság állása 
1. FCV Farul 21 13 6 2 42-19 45 
2. CFR 1907 20 14 2 4 34-18 44 
3. CSU Craiova 21 11 5 5 27-21 38 
4. Rapid 1923 20 11 4 5 26-18 37 
5. FCSB 20 10 5 5 35-25 35 
6. Sepsi OSK 21 9 5 7 35-17 32 
7. Hermannstadt 20 8 6 6 25-20 30 
8. Petrolul 52 20 9 2 9 20-23 29 
9. Voluntari 21 6 8 7 19-20 26 
10. CFC Argeș 21 6 5 10 17-30 23 
11. U 1948 Craiova 20 6 4 10 20-23 22 
12. Chindia 21 5 6 10 22-30 21 
13. Botosán 20 4 9 7 17-33 21 
14. Kolozsvári FCU 21 4 7 10 14-23 19 
15. UTA 20 4 6 10 17-28 18 
16. Mioveni 21 1 6 14 13-35 9 

Eredményjelző 
Szuperliga, 9. forduló: Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR 1907 0-1; 20. forduló: 
Kolozsvári FCU – Aradi UTA 0-0, Botosáni FC – Kolozsvári CFR 1907 1-1, Chindia 
Târgoviște – Bukaresti FCSB 0-2, Universitatea 1948 Craiova – Campionii FC 
Argeș Pitești 1-0, CS Mioveni – CSU Craiova 0-1, Bukaresti Rapid 1923 – Petrolul 
52 Ploiești 3-1; 21. forduló: FC Voluntari – Konstancai FCV Farul 1-1, Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK – Kolozsvári FCU 2-1, CSU Craiova – Chindia Târgoviște 3-
0, Campionii FC Argeș Pitești – CS Mioveni 2-2. 

Szegeden győzött az MTK 
Az MTK Budapest 3-1-re nyert a Szeged-Csanád GA vendégeként a magyar lab-
darúgó NB II 20. fordulójában. 
A vendégcsapat a 13. percben szerzett vezetést, a 33. percben pedig már három-
gólos előnyben volt. Az első félidőben visszafogott hazaiak a 35. percben szépí-
tettek. A szünet után a Szeged fokozatosan került mezőnyfölénybe, de a kaput 
csak a hajrában veszélyeztette, viszont ugyanúgy nem tudott eredményes lenni, 
mint az ígéretes kontraakciók sorát vezető MTK. 
A fővárosi alakulat győzelmével stabilizálta harmadik helyét a tabellán, és há-
rompontos előnyre tett szert a negyedik Szegeddel szemben. 
A téli szünet után a bajnokság január 29-én folytatódik a 21. forduló mérkőzése-
ivel. 
NB II, 20. forduló: Szeged-Csanád Grosics Akadémia – MTK Budapest 1-3, Diós-
győri VTK – BFC Siófok 3-1, HR-Rent Kozármisleny – Soroksár SC 1-1, Szentlő-
rinc – 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 – Tiszakécskei LC 0-1, Aqvital FC Csákvár – Szombathelyi 
Haladás 0-2, Nyíregyháza Spartacus FC – ETO FC Győr 0-2.  
Az állás: 1. DVTK 43 pont, 2. PMFC 39, 3. MTK 38. 
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Szerényebb teljesítmény, de három pont 

Nagyobb szerepet kapnak a saját nevelésű fiatalok a Budapest Honvédnél 



A horvátok a bronzérmesek  
a világbajnokságon

Marokkóban rendezik meg február 1. és 11. kö-
zött a következ  klubvilágbajnokságot, amelyen a 
tervek szerint 2025-t l már 32 részt vev  csapat 
lesz – jelentette be a Nemzetközi Labdarúgó Szö-
vetség (FIFA) elnöke pénteken, a Katarban zajló 
világbajnokság helyszínén tartott sajtótájékoztatón. 

Gianni Infantino a FIFA közgy lése után számolt 
be a minitorna b vítésére vonatkozó tervekr l, 
amelyek jöv re még nem valósulnak meg. 

Eredetileg az volt a terv, hogy 2021 nyarán 24 
csapatos klub-vb-t rendeznek Kínában, ezt azonban 
a koronavírus-járvány miatt az arra az évre halasz-
tott 2020-as Európa-bajnokság és Copa América 
miatt el kellett vetni. 

A marokkói tornán Európát a Real Madrid kép-
viseli majd a Bajnokok Ligája címvéd jeként. A 
klubvilágbajnokságot az eddigi formátumban, hét 
csapat részvételével rendezik. A BL-gy ztes mellett 
a másik öt konföderáció Bajnokok Ligájával azo-
nos nemzetközi kupasorozatának nyertese, vala-
mint a házigazda város egy együttese lesz ott. 

Marokkó eddig kétszer, 2013-ban és 2014-ben 
volt házigazdája a klubvilágbajnokságnak. 

Infantino azt mondta, 2025-t l az a cél, hogy a 
klub-vb a válogatottak világbajnokságához hason-
lóan egy hónapos legyen. Ennek menetér l kés bb 
döntenek ugyan, de ezek alapján néhány csapatnak 
hat-hét meccset is kell majd játszania a tornán. 
Egyel re nem konkretizált a kvalifikációs rendszer 
sem, de Európát akár 12 csapat is képviselhetné. 

Infantino korábbi terve volt a nagy ellenkezést 

kiváltó kétévenkénti világbajnokság is. Az elnök 
ezúttal a válogatottak kapcsán újszer , de lényege-
sen kisebb horderej  elképzelésekr l számolt be. 
Azzal tervez, hogy páros években – amikor vb-t, 
Eb-t, Copa Américát rendeznek – márciusban kü-
lönböz  kontinensekr l érkezett négy csapat rész-
vételével minitornákat (FIFA World Series) 
rendezhetnének, ami a sportág további fejl dését 
segítené el . Továbbá összevonná a szeptemberi és 
az októberi válogatott hetet, így egy – a klubok és 
a nemzeti csapatok közötti – utazást megspórolna 
az érintett játékosoknak, az együttesek pedig a négy 
meccset egy blokkban tudnák le.

Marokkóban lesz a következ   
klubvilágbajnokság

Két nappal a katari labdarúgó-vi-
lágbajnokság dönt je el tt, péntek 
este a budapesti Uránia Nemzeti 
Filmszínházban tartották az 
Ezüstcsapat és a ‘38-as világbajnoki 
dönt  cím  dokumentumfilm díszbe-
mutatóját. 

A Becsengetünk Produkció alko-
tásából kiderül, hogy kik játszottak a 
magyar ezüstcsapatban, milyen is 
volt a második világháború el tti 
magyar futball, illetve mit köszön-
hetnek a magyaroknak az olaszok. 

Amint Dénes Tamás sporttörté-
nész a filmben elmondja, az olaszo-
kat a két világháború közötti 
id szakban tulajdonképpen a magya-
rok tanították meg futballozni, els  
világbajnoki gy zelmük évében, 
1934-ben például az olasz bajnokság 
18 csapatából 12-nek volt magyar 
edz je. 

A középpontban az 1938-as fran-
ciaországi világbajnokság és annak 
párizsi dönt je van, hiszen ez volt az 
els  alkalom, hogy a magyar váloga-
tott a világbajnoki trófea közelébe 

került, de végül 4-2-es vereséget 
szenvedett az akkor címvéd  ola-
szoktól. Fény derül arra is, miért nem 
játszott az aranyérem sorsát eldönt  
találkozón a magyar csapat leg-
jobbja, Toldi Géza, valamint két csa-
pattársa, Turay József és Korányi 
Lajos. 

Borsody István rendez nek és stíl-
szer en 11 f s csapatának filmjében 
1988-ban készült felvételen el-
mondja véleményét a dönt ben sze-
repelt csapat tagja, Sz cs György. 
Frissen nyilatkozik benne az ugyan-
csak pályára lépett Lázár Gyula 
lánya, valamint Zsengellér Gyula fia, 
a labdarúgó, majd sportújságíró 
Zsengellér Zsolt. Utóbbi szerint az 
1938-as magyar válogatottnak az 
Aranycsapat sikereiben is óriási sze-
repe volt.  A dokumentumfilm a 
másik oldalról is igyekszik megvilá-
gítani az eseményeket, ezért megszó-
lal benne a párizsi vb-dönt  relikviáit 

rz  Fiorentina Múzeum igazgatója, 
Massimo Cervelli, valamint a Bo-
logna szóviv je is. 

Bemutatták az els  magyar  
vb-ezüstérmes csapatról  

készült dokumentumfilmet

Fotó: a FIFA World Cup közösségi oldal
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Infantino egyedüliként pályázik  
a FIFA elnöki tisztségére 

Az 52 éves Gianni Infantino az egyedüli jelölt 
a FIFA elnöki posztjára a márciusi tisztújításon, 
és amint azt a sportvezet  pénteken közölte: a 
tanács döntése értelmében az nem a harmadik, 
csupán a második ciklusa lesz vezet ként. Jo-
seph Blatter megbízatása ugyanis 2019-ig volt 
érvényes, és annak idején Infantino a 2015-ben 
az eltiltott el d örökét vette át, három évre. 
Tehát az még nem az  els  id szaka volt, az 
csupán 2019-t l indult. A FIFA el írja, hogy egy 
elnök maximum három ciklusban irányíthatja a 
testületet. Ennek értelmében Infantinót akár 
2027-ben is újraválaszthatják, és 2031-ig lehet 
elnök. 

Elfogytak a Messi-mezek 
Világszerte hiánycikk lett a Messi-mezekb l – írta a spanyol sport-

napilap, a Marca az argentin világsztár futballdresszének elképeszt  
kelend ségér l. 

A dél-amerikai ország nemzeti válogatottjának 35 éves kapitánya – 
aki jelenleg a Paris Saint-Germain játékosa, el tte pedig az FC Barce-
lona klubszíneit viselte – egészen a dönt ig vezette csapatát a katari 
világbajnokságon, s a sikerek nyomán piaci ázsiója is ugrásszer en 
megn tt. A Marca beszámolója szerint az utolsó darabig elkapkodták 
az adidas Messi feliratú, 10-es számú mezeit a német cég legf bb fi-
óktelepein, így Buenos Airesben, Madridban és Tokióban egyaránt.   

A Katarban eddig ötgólos és gólkirályjelölt Lionel Messi nemzeti 
együttesével vasárnap, lapzárta után vívta a vb-dönt t a címvéd  fran-
cia válogatottal. 

Menesztették a portugálok szövetségi kapitányát  
A Portugál Labdarúgó Szövetség (FPF) menesztette posztjáról Fer-

nando Santos szövetségi kapitányt. A 68 éves trénernek azután köszön-
ték meg a munkáját, hogy az ország nemzeti együttese múlt szombaton 
kikapott Marokkótól a negyeddönt ben, és kiesett a katari világbaj-
nokságon. 

„Eljött a pillanat, hogy új fejezetet nyissunk” – áll az FPF közlemé-
nyében, amely kitér arra is, hogy megkezd dött Santos utódjának a ke-
resése. A sajtó szerint a legesélyesebb a posztra José Mourinho, aki 
jelenleg az AS Romát irányítja. 

Fernando Santos 2014 nyara óta vezette a nemzeti csapatot, 109 
mérk zésen 68 gy zelem, 21 döntetlen és 20 vereség volt a mérlege, 
legnagyobb sikereként 2016-ban Európa-bajnokságot, 2019-ben pedig 
Nemzetek Ligáját nyert az együttessel. 

Sergio Busquets visszavonul a spanyol válogatottból 
A 34 éves Sergio Busquets pénteken bejelentette, hogy visszavonul 

a spanyol labdarúgó-válogatottból, amelynek csapatkapitánya volt a 
katari világbajnokságon. „Mintegy 15 év és 143 mérk zés után eljött 
az id , hogy búcsút vegyek a nemzeti együttest l” – írta Busquets az 
Instagramon. 

A futballista köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták és 
együtt dolgoztak vele a spanyol válogatottnál töltött évek idején. „Meg-
tiszteltetés volt, hogy képviselhettem hazámat és a csúcsra juttathattam, 
hogy világ- és Európa-bajnok lehettem, hogy csapatkapitány voltam, 
és hogy ennyi mérk zésen játszhattam, kisebb-nagyobb sikerekkel, de 
mindig mindent beleadva” – fogalmazott Busquets. 

Sergio Busquets 2010-ben világbajnokságot, 2012-ben pedig Eu-
rópa-bajnokságot nyert a spanyol válogatott színeiben. Az idei világ-
bajnokságon csapatával a nyolcaddönt ig jutott. 

Jegyz könyv 
Labdarúgó-vb, a 3. helyért: Horvátország – Marokkó 2-1 (2-1). 
Al-Rajjan, Halifa Stadion, 44.137 néz , vezette: Abdulrahman al-

Dzsasszim (katari). 
Gólszerz k: Gvardiol (7.), Orsic (42.), illetve Dari (9.). 
Sárga lap: Unahi (69.), Amallah (84.). 
Horvátország: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic – 

Modric, Kovacic – Majer (66. Pasalic), Kramaric (61. Vlasic), Orsic 
(90+5. Jakic) – Livaja (66. Petkovic). 

Marokkó: Bono – Hakimi, El Jamik (66. Amallah), Dari (64. Benun), 
Attiát-allah – Amrabát – Zijecs, El Hánnusz (56. Unahi), Szabíri (46. 
Csair), Bufál (64. Zaruri) – En-Neszjiri. 

A horvát válogatott megszerezte 
a bronzérmet a katari labdarúgó-vi-
lágbajnokságon, miután a harmadik 
helyért lejátszott szombati helyosz-
tón 2-1-re legy zte a marokkói 
együttest. 

Nyíltsisakos, bátor játékkal kez-
dett mindkét fél, aminek eredmé-
nyeként gyors gólváltásnak 
tapsolhatott a közönség. A horvátok 
szereztek vezetést, a 7. percben a 
marokkói térfél közepén elvégzett 
szabadrúgásnál Modric még átlépte 
a labdát, amit így végül Majer emelt 
az ellenfél tizenhatosán belülre. Ott 
a figura szerint Perisic mozgott ke-
resztbe, majd csúsztatott maga 
mögé középre, az üresen érkez  
Gvardiol pedig a 11-es pont környé-
kér l csukafejessel, védhetetlenül 
küldte a labdát a kapu jobb fels  ré-
szébe (1-0). Mindössze két perc telt 
el, és Zijecs a horvát tizenhatosra 
ívelt szabadrúgásból, ott Majer 
fején gellert kapott a labda, amely 
saját kapuja felé pörgött. A véd tár-
sak a kapusra vártak, Livakovic 
azonban bizonytalanul és tétován 

hagyta el a gólvonalat, a szemfüles 
Dari viszont ott termett, és négy lé-
pésr l a kapuba fejelt (1-1). 

Az egyenlít  találat birtokában 
Marokkó szokásos taktikája szerint 
visszazárt a térfelére és átadta a kez-
deményezést ellenfelének. A horvá-
tok éltek is ezzel, lehet ségeket is 
kidolgoztak, köszönhet en annak, 
hogy a marokkói védelem a koráb-
biakhoz képest több kockázatot vál-
lalt fel és többet is hibázott.  

A 30. perc után azonban az afri-
kai együttes er re kapott, átvette az 
irányítást, és helyzetekig is eljutott. 
Gólt mégis az európai csapat szer-
zett, annak ellenére, hogy a mérk -
zésnek ebben a szakaszában 
javarészt védekezni kényszerült. A 
42. percben már elhalni látszott egy 
ígéretes horvát akció, a labda azon-
ban a tizenhatos bal sarkától nem 
messze, a büntet területen belül he-
lyezked  Orsic elé került, aki át-
emelt Bonón. A labda nagy ívet írt 
le, majd a kapufáról a kapuba pat-
tant (2-1). 

A szünet után a hátrányban lév  

Marokkó megpróbált támadni, de 
akciói rendre fennakadtak a fegyel-
mezett horvátokon. A kreativitás 
mellett az er  és a lendület is hiány-
zott az afrikai csapatból, így az eu-
rópai ellenfél rutinosan, valamint 
izgalmaktól mentesen rizte el -
nyét.  

A félid  közepén töredezetté vált 
a játék, mindkét csapatból volt 
olyan játékos, aki a földre leülve je-
lezte, hogy számára ennyi volt a vb, 
cserét kér.  

A végjátékban Marokkó lelkiis-
meretesen újfent rohamra indult, de 
gólhelyzetet akkor sem tudott kiala-
kítani, bár a lefújás el tti pillanatok-
ban egy felívelés után En-Neszjiri 
centikkel fejelt a léc fölé. 

Az el z  vb-n ezüstérmes Hor-
vátország a hatodik vb-részvétele 
alkalmával harmadszor végzett do-
bogón, 1998-ban szintén bronzér-
met nyert. 

Marokkónak meg kellett eléged-
nie azzal, hogy az afrikai csapatok 
közül els ként került négy közé, ott 
viszont két vereséggel zárt.



Kosárlabdában alapvető képességük a jó 
csapatoknak, hogy a végjátékban nyújtják a 
legjobb teljesítményt, különösen azokban a 
bajnokságokban, amelyekben a mezőnyre 
nem jellemző a csapatok közötti klassziskü-
lönbség, így a győzelmet rendszeresen azok 
szerzik meg, akik az utolsó két percben, neta-
lán a hosszabbításban a legjobban tudnak 
összpontosítani, illetve a legjobb döntéseket 
hozzák – beleértve a kispadot is. Nos, a ma-
rosvásárhelyi városi sportklub kosárlabdacsa-
pata ebben a bajnokságban többszörösen 
bebizonyította, hogy képtelen kezelni a szoros 
állásból keletkező feszültséget. Ennek újabb 
példáját láthattuk a 11. fordulóban, a craiovai 
kiszálláson. 

A régi, kis befogadóképességű csarnokban 
rendezte a SCM U Craiova a Marosvásárhelyi 
CSM elleni mérkőzését, és a kis számú kö-
zönség nem helyezett nyomást a vendégcsa-
patra. Ezt kihasználhatta volna George Trif 
legénysége, de csak annyiban sikerült, hogy 
sokkal jobb dobószázalékkal, (az első félidő-
ben) jobb lepattanózással és a harmadik ne-
gyed első felében a házigazdák fölé nőtt, és 
14 pontos előnyre is szert tett. Innen azonban 
lassan kiengedte a kezéből a meccset. Craiova 
a felzárkózásban hathatós támogatást kapott 
Laurențiu Grigoraș játékvezetőtől is, aki azért 
ismételtetett meg egy kihagyott szabaddobást, 
mert állítólag Bölöni túl korán lépte át a há-
rompontos félkört, személyi hibát ítélt Low-

rance ellen egy szabályosan elvégzett kizárás-
nál, és egyébként is előszeretettel ítélt faultot 
a marosvásárhelyiek ellen, így a végére 32-
szer dobhattak a craiovaiak a szabaddobási 
vonal mögül (28 pontért!), míg a CSM csak 
23-szor, beleértve a végjátékot és a hosszab-
bítást is. Két szabaddobást pedig technikaiért 
kaptak, egyet azért, mert Sánta egy kosár után 
beleért a labdába, és az túl messzire pattant, 
egy másikat pedig George Trif edző, reklamá-
lásért. 

A szóban forgó pontok végül döntő jelen-
tőségűnek bizonyultak, ez azonban nem menti 
a marosvásárhelyiek gyatra végjátékát. Ha a 
korábban sokat kihagyó ellenfél már nem hi-
bázott, amikor élessé vált a dolog, Person és 
Sánta is kihagyott fontos szabaddobásokat az 
utolsó percekben, a korábban többször trip-
lázó Gajović dobott egy hatalmas homályt, ki-
maradt egy Martinić hárompontos-kísérlet is, 
Person pedig az utolsó percben egyedül akarta 
teljesen kiszorítva megoldani. (Vajon miért 
nem mozdultak a passzra a többiek, illetve ha 
igen, miért nem figyelt erre?) Igaz, végül az 
utolsó másodpercben ő mentette hosszabbí-
tásra a meccset, a ráadás öt percében azonban 
képtelen volt egyedül a kosár alól bedobni, 
Martinić kezéből pedig kilopták a labdát, s a 
kontrából gyakorlatilag döntő előnyre tett 
szert az ellenfél. 

Az idén még két mérkőzése van a maros-
vásárhelyi csapatnak, mindkettő a két ünnep 
között: 28-án a Nagyszebeni CSU-t, 30-án a 
Kolozsvári U-BT-t fogadja. 

Egy csapat minősége a hajrában 
mutatkozik meg 

A feléig ért az alapszakasz az A2 
osztályos női röplabdabajnokság-
ban. Az utolsó három fordulóban a 
CSU Medicinának csupán egyetlen 
mérkőzése volt, ez azonban rend-
kívül nehéznek ígérkezett, hiszen, 
a pályaválasztói jog váratlan meg-
cserélésével, Nagyváradon lépett 
pályára. (Eredetileg három mérkő-
zése kellett volna legyen hazai pá-
lyán, azonban az öt meccsből 
négyet idegenben játszott.) Márpe-
dig a partiumiak korábban minden-
kit legyőztek, magabiztosan, 
három szettben nyertek az ellen a 
Temesvár ellen is, amely elvett két 
játszmát a marosvásárhelyiektől. A 
találkozó azonban váratlanul köny-
nyed sikert hozott a CSU Medici-
nának. 

A házigazdák egyik szettben 
sem tudták megszorongatni Paulo 
de Tarso tanítványait, aki ezúttal 
igen konzervatív módon állította 
össze a csapatát, mindössze egyet 
cserélt, a második szett végén, ami-
kor már gyakorlatilag megvolt a 
játszma. Egyébként a legjobbjaival 
játszott, akik rendszerint képesek 
voltak kikerülni az ellenfél sáncát, 
fordítva viszont számos támadást 
megakadályoztak. A meccs lineári-

san zajlott. Már az elején a maros-
vásárhelyi együttes szerzett több 
pontot, majd az előnyét lassan nö-
velve meg sem állt 25-ig. 

A sikert követően a CSU Medi-
cina toronymagas esélyesnek szá-
mít arra, hogy a rájátszást az első 
helyről kezdje, és részvételi jogot 
szerezzen a feljutási tornán, amely-
ben a két csoport első két helye-
zettje játszhat, és a két legjobb jut 
az élvonalba. Tekintve azonban, 
hogy az A1 osztályban idén is 
csonka a mezőny, 11 csapattal ren-

dezik a szabvány 12 helyett, gya-
korlatilag elintézett dolognak te-
kinthető, hogy jövő ősszel ismét az 
élvonalban szerepelhet a marosvá-
sárhelyi csapat. Természetesen 
akkor, ha anyagi megfontolásból 
nem lesz a visszalépők között, mint 
ahogy már a korábbi években né-
hányszor előfordult. 

A női röplabda A2 osztály január 
21-én folytatódik, amikor a CSU 
Medicina Máramarosszigetre láto-
gat. Ez lesz az utolsó kiszállása az 
alapszakaszban. 

Veretlenül zárta az alapszakasz felét 
a női röplabdacsapat 

Nagy Dániel a Marosvásárhelyi TVR-ben 
Ma 17.05 órától Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorá-

nak meghívottja Nagy Dániel. A marosvásárhelyi terepmotorossal Szucher 
Ervin az idei eredményekről, a jövő évi tervekről, az utánpótlás hiányáról, 
a sportág nehézségeiről beszélget. 

Kupameccsel zárja az évet 
az Arena

A női kézilabda A osztály alap-
szakasza első felének befejezése 
nem jelentette azt, hogy az idén 
végleg befejezi a hivatalos mérkő-
zések sorát az Arena, hiszen a 
sportági szövetség karácsony 
előttre műsorba iktatta a Románia-
kupa selejtezőkörét, amelyen az A 
osztályban szereplő, feljutási jog-
gal rendelkező csapatok vehetnek 
részt.  

A napokban minden kiemelés 
nélkül elvégzett sorsolás értelmé-
ben a marosvásárhelyi együttes 
idegenben játszik, a Karácsonkői 
HCF otthonában. Az ellenfél nagy-

vonalakban azonos játékerőt képvi-
sel, hiszen az A csoportban az 5. 
helyet foglalja el, öt győzelemmel 
és négy vereséggel a kilenc mérkő-
zésen, így jó esélye van a megye-
székhelyi együttesnek, hogy 
továbbjusson, és egy élvonalbeli el-
lenfelet Marosvásárhelyen láthas-
sunk, amely akár a Bajnokok 
Ligájában menetelő Rapid vagy 
CSM Bukarest is lehet.  

Ez végül is ennek a selejtezőkör-
nek a tétje. A Karácsonkői HCF – 
Marosvásárhelyi Arena mérkőzést 
december 22-én, csütörtökön 12 
órától játsszák. (bálint) 

Döntetlen a bukaresti  
román–magyar BL-meccsen

A Telekom Veszprém 31-31-es dön-
tetlent játszott a Dinamo Bukarest 
otthonában a kézilabda Bajnokok 
Ligája csoportkörének tizedik fordu-
lójában, csütörtökön. 

A mérkőzés nyolcadik percében minden 
néző felállva, néma csendben emlékezett a 
2009-ben meggyilkolt román beállóra, az 
egykor a Dinamóban, majd Veszprémben 
is 8-as számú mezben játszó Marian Coz-
mára, aki szeptember elején lett volna 40 
éves. 

A tavaly őszi bukaresti meccshez képest 
sokkal lendületesebbé vált a románok já-
téka, így jó ritmusban zajlott a találkozó, és 
minden percre jutott egy találat. A 14. perc-
ben még a bukarestiek vezettek, utána 
azonban kettesével szerezte góljait a Ma-
gyar Kupa címvédője, amely támadásban 
és védekezésben is jóval hatékonyabban, 
pontosabban, kevesebb hibával kézilabdá-
zott. A Veszprém 16-11-re elhúzott, az első 
félidő utolsó két gólját azonban a hazaiak 
szerezték. 

Momir Ilic veszprémi vezetőedző a má-
sodik felvonásban már három perc után 
időt kért, mert egy 3-0-s szériával egyenlí-
tettek a románok. Újra kiválóan védekezett 

a Dinamo, amely már 18-16-ra vezetett, 
amikor hat perc után megszületett a vendé-
gek első találata. Ezzel ismét felvették a 
meccs fonalát a bakonyiak, és egy 5-1-es 
sorozattal megint elléptek kettővel.  
A házigazdák a kapusuk lecserélésével lét-
számfölényes támadójátékra váltottak, 
majd a Veszprém is ezzel próbálkozott. 

Három és fél perccel a vége előtt ember-
előnybe került a román bajnok, az utolsó 
perc mégis egygólos vendégvezetéssel kez-
dődött. Mohamed Mamdouh betalált, a 
Veszprém utolsó támadása viszont sikerte-
len volt, így igazságos döntetlennel zárult 
a meccs. 

A hazaiaknál Andrij Akimenko hét, Ali 
Zein hat, Lazar Kukic öt gólt lőtt. A túlol-
dalon Petar Nenadic és Mikita Vajlupov 
hét-hét, Bjarki Már Elísson és Jehia el-Dera 
négy-négy találattal, Rodrigo Corrales 12, 
Vladimir Cupara három védéssel zárt. A két 
csapat hatodik egymás elleni tétmérkőzé-
sén egy román és négy magyar siker mel-
lett először született döntetlen. 

A januári olimpiai kvalifikációs világ-
bajnokság miatt szünet következik a BL-
ben, a 11. fordulót február 8-án és 9-én 
rendezik. 

A Románia-kupa selejtezőkörének programja 
Női kézilabda Románia-kupa, selejtező, párosítások: Kolozsvári U – Temesvári 
Universitatea, Románvásári CSM – Resicabányai CSU, Bukaresti SC 181 SSP – 
Bukaresti Spartac, Nagyváradi CSU – Unirea Slobozia, Bákói Știința – Konstancai 
Neptun, Székelyudvarhelyi Hargita – Bukaresti Știința, Unirea Dobroiești – Tordai 
Liviu Rebreanu Főgimnázium, Dévai CSM – Brassói Corona, Bákói CSM – Jász-
vásári CSM 2020, Karácsonkői HCF – Marosvásárhelyi Arena, Fogarasi CSM – 
Prahova Ploiești. 

Eredményjelző 
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 5. forduló: Nagyváradi CSU – Temes-
vári Poli 3:0, Máramarosszigeti CSM – Brassói Corona 0:3, a Marosvásárhelyi 
CSU Medicina és az Aradi Pro Volei állt; 6. forduló: Aradi Pro Volei – Márama-
rosszigeti CSM 0:3 (korábban játszották), Nagyváradi CSU – Marosvásárhelyi 
CSU Medicina 0:3, a Temesvári Poli és a Brassói Corona állt; 7. forduló: Aradi 
Pro Volei – Brassói Corona 0:3, Temesvári Poli – Máramarosszigeti CSM 3:0 
(korábban játszották), a CSU Medicina és a Nagyváradi CSU állt. 
Elmaradt mérkőzésen: Temesvári Poli – Brassói Corona 0:3.  

Jegyzőkönyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: SCM U Craiova – Marosvásárhelyi CSM 90:86 (17-17, 16-23, 18-
16, 23-18, 16-12). 
Craiova, Ion Constantinescu-csarnok, 80 néző. Vezette: Laurențiu Grigoraș (Bodzavásár), Dragoș Ni-
colae (Bukarest), Vlad Potra (Kolozsvár). Ellenőr: Doru Vinași (Kolozsvár). 
Craiova: Watson 27 pont (3), Palmi 21 (3), Nikolić 16, Flanningan 9, Mijović 8, Hopkins 6 (2), Edwards 
2, Țibîrnă 1, Voinescu, Coconea. Kispadon: Rogobete, Vlad. 
Marosvásárhely: Person 20 pont (2), Martinić 19 (3), Sánta 17, Gajović 14 (4), Lowrance 11 (1), Mureșan 
2, Bölöni 2, Șolopa 1, Vujadinović, Sólyom. Kispadon: Engi-Rosenfeld, Szilveszter. 
 

Eredményjelző 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: 
* A csoport: Petrolul Ploiești – Bukaresti Rapid 92:61, Kolozsvári U-BT – FCArgeș Pitești 98:89, Nagy-
szebeni CSU – Csíkszeredai VSKC 98:75, SCM U Craiova – Marosvásárhelyi CSM 90:86. A Zsilvásárhelyi 
CSM állt. 
* B csoport: Galaci CSM – Bukaresti CSA Steaua 82:81, Temesvári OMHA Mozzart Bet – Bukaresti Laguna 
Sharks 70:59, CSO Voluntari – Nagyváradi CSM 75:83. 

Jegyzőkönyv 
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 6. forduló: Nagyváradi CSU – Maros-
vásárhelyi CSU Medicina 0:3 (14:25, 17:25, 18:25) 
Nagyvárad, egyetemi csarnok. Vezette: Mircea Batin (Nagybánya), Robert Cos-
tea (Déva). 
CSU Medicina: Albăstroiu, Arniceru, Nedelcu, Bizdrigheanu, Gheți, Codreanu. 
Liberó: Dan. Csere: Duțu. 

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 
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 Fotó: a Dinamo Bukarest közösségi oldala  



MINDENFÉLE 

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Csak az idő múlik, feledni nem 
lehet, szívünkben örök a 
fájdalom és a szeretet. 
Kegyelettel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezem 
drága jó nagymamámra, 
ELEKES KATALINRA szül. 
Fodor halálának 20. 
évfordulóján. 
Hálával gondolok az együtt 
töltött szép időkre. 
Jóságát, szeretetét soha nem 
feledem, áldott szép emlékét 
szívemben őrzöm. Emléke 
legyen áldott mindazok 
szívében, akik ismerték és 
szerették. 
Örök álmát őrizze béke és 
nyugalom! 
Szerető unokája. (sz.-I) 

Az idő elmúlhat, szállhatnak 
az évek, míg élünk, velünk 
lesz szép emléked. 
Kegyelettel emlékezünk de-
cember 19-én FAZAKAS 
ISTVÁNRA halálának 5. 
évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Szerető felesége, két lánya, 
veje, hat unokája, hét 
dédunokája. (18162-I) 

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezem 
szeretett fiamra, KONTZ 
LÁSZLÓRA halálának ötödik 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerető édesapja. (p.-I) 

Szomorú szívvel, soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
SZABÓ IBOLYÁRA (szül. 
Gábos) halálának 3. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Szerettei. (p.-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett feleség, édesanya, 
nagymama,  

SZABADI MAGDOLNA  
tanárnő  

született Gligor 
életének 77. évében megpihent. 
Temetése 2022. december 19-én 
délután 2 órától lesz a reformá-
tus temetőben.  
Emléke legyen áldott! (-I) 
 
 
 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, 
dédmama,  

özv. GHEORGHE OLGA  
szül. Kozma Olga  

életének 88. évében, folyó hó 16-
án csendesen megpihent. Drága 
halottunk temetése december 20-
án, kedden 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református 
temetőben. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (-I) 
 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Egy pillanat vett el tőlünk 14 éve,  
egyedül indultál örök fényességbe! 
Feledni Téged nem lehet, 
csak megtanulni élni nélküled.  
Ha egy csillag az égen fényesen 
ragyog,  
tudni fogjuk, hogy a te mosolyod. 
Fájó szívvel emlékezünk december 
20-án  a marosbogáti születésű  

SOMODI MARGITRA  
(BABY)  

szül. Baranyai  
halálának 14. évfordulóján.  

Örökké bánatos szerettei. (18122)

Nem fogjuk már elgyengült kezed,  
nem simogatjuk már kedves arcod.  

Nem tekintünk már rád aggódó szemekkel,  
megpihenni tért megtört, beteg tested.  

Egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,  
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.  

Fájó szívvel emlékezünk a marosbogáti  
BARANYAI ÁRPÁDRA  

halálának 14. évfordulóján.  
Szerettei. (18122)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
egy gyertya az asztalon Érted ég, 
s bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki soha el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged. 
Szomorú szívvel emlékezünk december 18-án a gegesi  

KATONA IDÁRA 
 halálának első évfordulóján. 

Emléked örökké szívünkben őrizzük. Nyugodj békében! 
Gyászoló szerettei. (-I) 

A közepes adófizetők listája 
megjelent az ANAF-portálon 

Az ANAF elnökének 2521/2022. számú rendeletével jóváhagyták azoknak a közepes adófizetőknek a 
névjegyzékét, amelyet 2023. január 1-jétől a megyei közpénzügyi igazgatóságok és a bukaresti közepes adó-
fizetőkért felelős adó- és pénzügyi hivatal fog kezelni. 

A jegyzéket az ANAF-portálon, az INFO PUBLICE/közérdekű információk/gazdasági szereplőkre vo-
natkozó információk menüpontban teszik közzé.  

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály
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Megkötötték  
az első földgázbehozatali szerződést

Megkötötte az első földgázbehozatali szerző-
dést a Romgaz állami földgáztársaság az 
azerbajdzsáni SOCAR állami olajvállalattal, 
amely 2023. január elsejétől előre beterve-
zett gázszállításokat tesz lehetővé – közölte 
pénteken a Romgaz.  

A szállítást a Déli Földgázfolyosón keresztül, a 
TAP (Adriai-gázvezeték), az IGB (görög-bolgár in-
terkonnektor), valamint Románia és Bulgária nemzeti 
gázhálózatának igénybevételével bonyolítják le. Az 
importszerződés a Romgaz és SOCAR között június-
ban meghatározatlan időre megkötött keretmegálla-
podáson alapul. „A SOCAR-ral kötött 
importszerződés lehetővé teszi, hogy Románia azeri 
forrásokból pótolja gázszükségletét, amennyiben im-
portra szorul. A szerződés ily módon mind az ellátás-
biztonsággal, mind az energiaforrások 
diverzifikációjával kapcsolatos stratégiai célkitűzé-
seknek megfelel” – idézte a Romgaz közleményét az 
Economedia.ro gazdasági portál. 

A közlemény nem tért ki a vételárra, sem az impor-
tálandó gázmennyiségre. 

A román gázszállítási rendszerüzemeltető Transgaz 
becslései szerint Románia a téli időszakban is képes 
hazai forrásból fedezni gázszükségletének mintegy 60 

százalékát. A feltöltött gáztározókban 3 milliárd köb-
méternyi tartalékokkal is rendelkezik, ezért a kor-
mány azt állítja: Románia gázellátása orosz import 
nélkül is biztosított. 

Az azeri importra a fagyos téli időszakokban lehet 
szüksége az országnak. Ion Sterian, a Transgaz vezér-
igazgatója korábban rámutatott: ilyenkor Románia 
több gázt használ el, mint amennyit a gáztározókból 
és saját termelésből fedezni tud. A tározókból ugyanis 
naponta legfeljebb 31-31 millió köbméter gázt lehet 
kiereszteni, a hazai termelés pedig napi 30 millió köb-
méter, a gázfogyasztás viszont egyes január-februári 
napokon a 70 millió köbmétert is meghaladhatja. 

A média korábban arról írt, hogy az azeri föld- 
gázimportról folytatott tárgyalások azért nem vezettek 
eredményre, mert Törökország túl magas árat kért a 
tranzitért. Románia és Azerbajdzsán azonban azt ter-
vezi, hogy a jövőben nem a török vezetékeken, hanem 
Georgián és – cseppfolyósított formában – a Fekete-
tengeren keresztül szállítja majd a Kaszpi-térségből a 
földgázt az Európai Unióba. A SOCAR és a Romgaz 
októberben megállapodást kötött arról, hogy elkészí-
tik a cseppfolyósított földgáz tartályhajókon történő 
szállításához szükséges fekete-tengeri LNG-terminá-
lok megvalósíthatósági tanulmányát. (MTI)

Tanácsadó az addikció szakterületén 
A Bonus Pastor Alapítvány újabb akkreditált szak-

képzést indít 2023. január 12-től. A rendkívüli képzési 
lehetőség megnevezése felsőfokú végzettséggel ren-
delkező segítő szakemberek számára: tanácsadó az 
addikciók szakterületén (COR-kód: 263502).  

A képzés időtartama 120 óra (40 óra elmélet, 80 
óra gyakorlat). Jelentkezni december 30-ig lehet az 
office@bonuspastor.ro címen vagy a 0265/254-
460-as telefonszámon hétfőtől péntekig 9-16 óra 
között. 

A Fekete-tenger alatt kiépítendő vezeték 
a biztonságos jövőt szolgálja 

A Fekete-tenger keleti és nyugati partja, Ro-
mánia és Georgia között kiépítendő, Azer-
bajdzsánból Magyarországra és az Európai 
Unióba zöld villamos energiát szállító veze-
ték nemcsak az orosz fosszilis energiaforrá-
sokra jelent alternatívát, hanem a tiszta, 
hozzáférhető és biztonságos, megújuló ener-
giaforrásokra épülő jövőt is szolgálja – han-
goztatta az Európai Bizottság elnöke 
szombaton Bukarestben. 

Ursula von der Leyen a Magyarország, Románia, 
Georgia és Azerbajdzsán vezetői által megkötött kor-
mányközi megállapodás aláírása alkalmából rámuta-
tott: „sosem volt közelebb egymáshoz” a 
Fekete-tenger két partja, a beruházás ugyanis az ener-
getikai és digitális adatátvitel terén is összekapcsolja 
a Fekete-tenger két partját, valamint a Kaszpi-tenger 
térségét. Szerinte a vezeték kiépítése Georgiát ener-
getikai csomóponttá teheti, és integrálhatja az Európai 
Unió energetikai piacába, ugyanakkor megkönnyít-
heti Moldova, a Nyugat-Balkán energiaellátását is, és 
minden bizonnyal Ukrajna újjáépítését is segíteni 
fogja. 

A szerződéskötés házigazdájaként Klaus Iohannis 
államfő arról beszélt: az Ukrajna elleni orosz  
agresszió közepette a térség országainak összefogá-
sára és szolidaritására van szükség. A szombaton alá-
írt egyezmény szerinte hosszú távú együttműködést 
alapoz meg, amelynek első lépése a Fekete-tengeren 
át vezető – csaknem 1200 kilométer hosszúságú, Ge-
orgia és Románia között kiépítendő, tenger alatti – 

elektromos kábel, amelyet később a zöld hidrogén 
Európába szállításával kapcsolatos projektek követ-
nek. Ilham Aliyev, Azerbajdzsán elnöke szerint mind-
két félnek előnyös az, hogy országa az Európai Unió 
egyik fontos energiabeszállítójává válik. Felidézte: ta-
valy az EU 8,2 milliárd köbméter azeri gázt importált, 
idén már 11,3 milliárdot. Az ország teljes gázexportja 
jövőre 24 milliárd köbméter lesz, ahhoz képest, hogy 
2021-ben még 19 milliárd köbméter volt – jegyezte 
meg. 

Az azeri elnök rámutatott: most egy újabb „ener-
getikai híd” alapkövét tették le, amely a villamos 
energia exportja előtt nyit újabb lehetőségeket. Azer-
bajdzsán zöldenergia-termelési kapacitása 27 giga-
wattos szél- és napenergiát jelent a szárazföldön, a 
Kaszpi-tengeri szélerőművek pedig 157 gigawatt tel-
jesítményűek, az energia 80 százalékát exportálják. 

A román elnöki hivatal tájékoztatása szerint a bu-
karesti egyezménnyel útjára indított projekthez az EU 
Global Gateway – fenntartható és megbízható digitá-
lis, energetikai és közlekedési összeköttetések kiala-
kítására irányuló – európai stratégia részeként uniós 
finanszírozásra is számíthat. 

Azerbajdzsán 2030-ig 30 százalékra akarja emelni 
a megújuló források arányát az ország által termelt 
energiamennyiségben, és jelentős potenciállal rendel-
kezik a vízi, szél- és napenergia-termelés terén. A vil-
lamos energiát szállító tenger alatti vezeték 1195 
kilométer hosszúságú lesz, és gyors internetes adat-
átvitelre alkalmas optikai kábellel is összeköti majd 
Romániát és Georgiát. (MTI)
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A jó koleszterin és a rossz koleszterin 
A koleszterin – a „jó” is és a „rossz” is – bár aggasztóan hangzik, elengedhetetlen a 

szervezet normális működéséhez. Enélkül a test egyetlen sejtje sem tud élni. A kolesz-
terin csak akkor káros, ha túl magas. 
Mi a koleszterin? 

A koleszterin viaszos szerkezetű zsíros anyag, szervezetünk összes sejtmembránjának 
fontos szerkezeti alkotóeleme, és számos alapvető funkciót lát el. A koleszterin egy részét 
a szervezet termeli, különösen a májban, ahonnan a vérrel együtt eljut a szervezet összes 
sejtjébe. Másik részét élelmiszerből biztosítjuk – állati zsírokból és állati termékekből. 
HDL vagy „jó” koleszterin 

A nagy sűrűségű lipoproteint (HDL) jó koleszterinnek nevezik. A „jó” koleszterin a sza-
bad koleszterin aktív megkötője, mind a sejtmembránok felszínéről, mind a keringő lipo-
proteinekből. Ezért úgy gondolják, hogy ha nagyobb a jó koleszterin mennyisége a vérben, 
védettebbek vagyunk a keringési rendszer betegségeivel, például a szívinfarktussal szem-
ben. A „jó” koleszterin leköti a felesleges koleszterint, és a májba szállítja, ahol a szervezet 
feldolgozza, raktározza, vagy kiürül az epével. 
LDL vagy „rossz” koleszterin 

A koleszterin fő szállítója a májból más szervekbe, különösen a vesékbe, az izmokhoz 
és a mellékvesekéregbe. Az LDL úgy látja el funkcióját, hogy szabad koleszterint rak le a 
sejtmembránok felszínére. Az erekben felhalmozódik, az artéria lumenének szűkülését 
okozva, ami érelmeszesedést, keringési zavarokat, sőt szívelégtelenséget is okozhat.  
A leginkább érintettek a koszorúerek. Az egészséges artériák simák és rugalmasak, de a ko-
leszterin hatására szűkülnek és megmerevednek (ezt a folyamatot érelmeszesedésnek ne-
vezik). 
A koleszterin funkciói a szervezetben 

A koleszterin számos fontos funkciót lát el a szervezetben: 
• a sejtmembránok alkotóeleme; 
• része az idegrostokat védő mielinhüvelynek; 
• részt vesz a hormonok (pl. nemi, antistresszhormonok) termelésében; 
• szükséges a D-vitamin termeléséhez és felszívódásához; 
• az epe alkotórésze, és megkönnyíti a zsírok emésztését; 

Hogyan tartsuk fenn a normális koleszterintszintet? 
Ha a „rossz” és a „jó” koleszterin értéke a határon van, akkor étrenddel (zsírmennyiség 

csökkentése, zöldség-, gyümölcsfogyasztás növelése) és megfelelő életmóddal normalizálható (heti 3 alkalommal végzett 30 perces testmozgás, kerülve 
a stresszt, az alkoholt, a kávét és a dohányzást). Ha ez nem hozza meg a várt eredményt, az orvos gyógyszeres kezelést javasolhat. Vannak vény nélkül 
kapható koleszterinszint-csökkentő gyógyszerek is, amelyek akkor hatásosak, ha a koleszterinszint enyhén emelkedett. 


