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Az erdélyi tájegységek – főként Maros megye – és egy távo-
labbi vidék táncait fonták egymásba a XV. Gyöngykoszorúk
Gyöngye találkozón színpadra lépő gyermekek és fiatalok. A
Maros Művészegyüttes kövesdombi termében szombat dél-
után 11 néptáncegyüttes mutatta be színpompás műsorát.

A művészegyüttes, a Pro Folk Egyesület és az Erdélyi Magyar Kultu-
rális Egyesület közös évzáró rendezvénye tisztelgés a Gyöngykoszorú
néptáncmozgalmat elindító Szabó György Pál és felesége, Szabó Éva
emléke előtt. A másfél évtized alatt hagyományossá vált együttléten a
népi kultúra ápolásában, közösségformálásban kiemelkedő teljesítményt
nyújtó néptánccsoportok mutatkoznak meg, ezúttal sem volt ez másként.
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Mi legyen 
a fa alatt?
Az idei esztendő – a világjárvány má-
sodik, korlátozásokkal teli éve – azon-
ban sok család anyagi helyzetét
nehezítette meg, így talán a fenyőfa
alatt sem rejlik majd annyi minden,
mint korábbi karácsonyokon. Összeál-
lításunkban a gyermekeknek szóló
ajándékkínálat és -kereslet alakulását
próbáljuk körvonalazni.

____________5.
A fantázia 
kincsestárában
Napóleon katonáinak és a második vi-
lágháború német seregeinek egyenru-
haszínei – arany, sivatagi és
rozsdahatás – néhány a maroskeresz-
túri Bende András festékskálájának 
kínálatából. A képzőművészeti eszkö-
zöket, kreatív hobbitermékeket és
még számtalan árucikket forgalmazó
Mustash cég tulajdonosával arról be-
szélgettünk, hogyan válik egy gyer-
mekkori szenvedélyből biztos
megélhetési forrás, mindig új kihívá-
sokat tartogató jövő.

____________6.

Formális vagy nem formális?
Bár az utóbbi időszakban arról folyt a vita, hogy december 23-a le-

gyen-e szabad diákoknak és pedagógusoknak, az idei tanév szerkeze-
tében szülőknek, nagyszülőknek nehéz pontosan eligazodniuk.
Szándékosan nem használtam a tanév rendje kifejezést, mert rend he-
lyett inkább összevisszaságot kell említenünk. Legalábbis akkor, ha
valaki az internetet hívná segítségül, amelynek honlapjain a 2021–22-
es iskolai év szerkezetének több különböző változata olvasható.

A vitatott 23-a, ami a hívő és nem hívő emberek számára is legszebb
ünnepünkre, a karácsonyestére való felkészülés sok tennivalóval teli
időszaka, az eredeti elképzelés szerint a téli szünidő első napjaként
szerepelt. Erről szép színes táblázatot láthatunk az oktatásügyi hírekről
tájékoztató Edupedu honlapon is. Aztán közbejött a járványhelyzet mi-
atti meghosszabbított és a nagyobb osztályokat is érintő őszi kényszer-
szünidő, amit az oktatásügy vezetői többek között ezen a karácsony
előtti napon akartak „bepótolni”. Míg december elsejét követően
olyan nagyvonalúan bővítették a szabadnapok számát, egy dolgozat-
írásokkal nehezített időszak után a kis- és nagyobb diákokat és a pe-
dagógusokat akarták megfosztani az ünnepre való nyugodt előkészület
napjától. A felháborodás nem késett, és az oktatási szaktárca vezető-
jének engednie kellett, majd végül a tanintézetek vezetőire bízta, hogy
milyen tevékenységet szervezzenek az utolsó tanítási napra. Erre egy
ködösítő megnevezést talált a „nonformális és informális oktatás” ki-
fejezésekkel, ami nem fedi például a tanfolyamszerű nem formális 
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Karácsonyváró kórusmuzsika

Szerdán századik születésnapját érte meg egy
backamadarasi nő és egy férfi, a közösség elöl-
járói is köszöntötték őket.

Szövérfi Berta és Csíki György ugyanazon a napon,
1921. december 15-én születtek, és nemcsak rokonok, de
mindketten megérték ezt az előrehaladott kort. A két időst
múlt héten otthonában kereste fel Szőcs Antal polgármester,
Nagy-Vajda Levente református lelkész, valamint Báthori
Zsuzsánna, a Backamadarasért Egyesület elnöke. Az idősek
a jeles alkalomból egy-egy csokor virágot, tortát, emlékla-
pot, bibliaolvasó kalauzt, az önkormányzat részéről ezer
lejt kaptak, a lelkész pedig bibliai igével köszöntötte őket.

Szövérfi Berta 56 évig élt példás házaséletet férjével,
akivel két gyermeket neveltek fel. Élete középpontjában
mindig a család volt, hét testvérével minden vasárnap ta-
lálkoztak, közösen látogatták meg szerre egymást, a temp-
lomból sem hiányzott soha. Nagy szeretettel és odaadással
vette ki részét az unokák és dédunokák neveléséből is,
akiknek minden szombaton egy kemence semmivel sem
összehasonlítható ízű kőttes kiflit sütött. Két gyerekétől öt
unoka, nyolc dédunoka született, ma két ükunoka is gaz-
dagítja a napjait. Ma is mindenkit számontart a családban,
ismeri a rokonokat, szomszédokat, még azt is tudja, ki volt
unokája osztálytársa. Tudja, érdekli, hogy ki hol tanul, hol
dolgozik, milyen örömök vagy akár megpróbáltatások van-
nak életükben. Életét a munka szeretete jellemezte, férjével

gazdálkodtak, és Margit nevű testvérével nagyon sok la-
kodalmas háznál vállalták a főzést.

Közösségének aktív, értékes tagja volt, rokonszerető,
segítőkész, a szomszédokkal jó kapcsolatokat ápolt, amíg
ereje engedte, de 2010-ben baleset érte, aminek következ-
tében tolószékbe került. Ma sem beteg, kissé nagyothall,
de lehet vele beszélgetni, szemüveg nélkül olvassa a Bib-
liát, mindennap végigolvassa az egész újságot is. Férjét és
egyik unokáját elveszítette, de jókedvét nem, és még azt
is számontartotta, hogy két évvel ezelőtt a fiatalok adventi
koszorút vittek neki, és megígérték, hogy ha megéri a 100.
születésnapját, tortát fog kapni. Jelenleg a fiánál él.

Csíki György 1942 és 1945 között a 27. tüzérezred hon-
védje volt, 1944–45 között frontszolgálatot teljesített a ma-
gyar hadseregben. Házasságából három gyerek született,
de mára két gyermekét és feleségét elveszítette, most lá-
nyánál él. Ezek a tragédiák megrázták, zárkózott lett, ma-
gába fordult, és ritkán beszél a múltban megéltekről.
Három gyerekétől kilenc unoka, kilenc dédunoka és egy
ükunoka született, és a napokban hazajönnek a külföldön
élő utódok családjukkal, hogy körbeüljék az asztalt, és kö-
szöntsék az idős nagyszülőt. Negyven évig volt a reformá-
tus gyülekezet presbitere, példásan látogatta a templomot.
Rokonszerető, segítőkész, dolgos, ma is jó egészségnek
örvend, messzemenően meghazudtolja a korát, nem hely-
hez kötött, ellátja magát, de nehezen lehet vele kommuni-
kálni, mert szinte teljesen elveszítette a hallását. Sok
mindenre emlékezik, de keveset beszél, csendes volt min-
dig. Földműveléssel, állattartással foglalkozott, de példás
kis szőlőse is volt a Backa oldalában. Ő az a tipikus falusi
bácsi, akinél a mindennapi fizikai munka megkövetelte a
napi ötszöri étkezést. Születésnapján a veterán katonák bu-
karesti képviselete is meglátogatta otthonában.

Paradicsom kőkertjében – a
Maros Művészegyüttes műsora

December 20-án, hétfőn este 7 órától a Maros Művész-
együttes Paradicsom kőkertjében című néptáncelőadá-
sát adja elő a Kultúrpalota nagytermében. A műsor
címét az egyik legrégebbi karácsonyi ének adja, amely
csak az archaikus zenei réteget őrző tájakon maradt

fenn. Az előadás karácsonyi szokásokat elevenít fel
táncjelenetekbe ágyazva úgy, hogy eredetiségük ne sé-
rüljön. Rendező-koreográfus: Varga János. Énekel Kás-
ler Magda a Maros Művészegyüttes zenekarának
kíséretében. Zenekarvezető Moldován Horváth István.
Jegyek a helyszínen kaphatók, előzetes helyfoglalás a
0757-059-594-es telefonszámon. Helyfoglalás az érke-
zés sorrendjében, a helyek száma a kötelező távolság-
tartás miatt korlátozott. A belépéshez a védettség
bizonyítása szükséges.

A karácsony misztérium. Hogy megérezzük, megsejt-
sük, készülnünk kell rá. A ráhangolódás egyik ugyancsak
titokzatos útja, eszköze a zene. Karácsonyváró kórusmu-
zsikával kívánja tartalmassá tenni az adventi időt a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem Zeneművészeti
Tanszékének vegyes kara. A Szalman Lóránt karmester

nevét viselő egyetemi énekkar december 21-én, kedden
este fél héttől a Szent Antal minorita templomban lép fel
Márton Szabolcs karnagy vezetésével, közreműködik
Molnár Tünde orgonaművész. Hív és vár mindenkit, hogy
az ének hullámhosszán át, a zenétől megérintve együtt ké-
szüljünk, hangolódjunk a karácsonyi örömre.

IDŐJÁRÁS
Havazás lehetséges
Hőmérséklet:
max. 1 0C
min. -1 0C

20., hétfő
A Nap kel 

8 óra 2 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 37 perckor. 
Az év 354. napja, 
hátravan 11 nap.

Eltörlik a késedelmi kamatokat
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja az adófi-
zetők (jogi és magánszemélyek) figyelmét, hogy a városi
tanács ez év október 28-i 325-ös határozata értelmében
eltörlik a késedelmi kamatot azok számára, akik a járvány
okozta anyagi gondok miatt nem tudták időben törleszteni
a helyi adókat és illetékeket. Azok, akik igénybe veszik a
kedvezményt, legkésőbb 2022. január 31-ig nyújtsanak be
igénylést, kérjék a késedelmi bírságok érvénytelenítését,
és fizessék be az elmaradt összegeket.

Marosvásárhelyi korcsolyapályák
nyitvatartása

Marosvásárhelyen két műjégpályát üzemeltetnek, az egyi-
ket a várban, a másikat a Ligetben. A korcsolyázók 9.30-
tól, 11.30-tól, 15.30-tól 17.30-tól és 19.30-tól léphetnek
jégre. Egy-egy turnus másfél órát tart. A belépőjegy turnu-
sonként 12 lejbe, a korcsolyabérlés 10 lejbe kerül.

Segít a város
A Divers Egyesület és a Marosvásárhelyi Rádió Segít a
város elnevezésű karitatív kezdeményezéshez csatlako-
zott a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház is. A Segít a város
program keretében nem romlandó élelmiszert és pénzt
szeretnénk gyűjteni 100-200 gyermek és beteg számára
egy karácsonyi meleg ételre, és a januárban 20 gyermek
számára induló felzárkóztató oktatási programhoz szüksé-
ges meleg étel biztosítására. Támogatni tartós élelmiszer-
rel (liszt, rizs, szárazbab, cukor, olaj, tésztafélék,
puliszkaliszt, keksz, tea, konzervek stb.), édességgel és
gyümölccsel, valamint tisztítószerekkel lehet. Az adomá-
nyokat személyesen a színház kistermi bejáratánál elhe-
lyezett gyűjtődobozba bármikor, a nagytermi előadások
ideje alatt a színház mindkét bejáratánál le lehet adni.
Emellett az adakozók számára a Tudor negyedbeli és a
Dózsa György utcai Merkúr üzletek bejáratánál elhelyezett
gyűjtődobozok is rendelkezésre állnak. Az üzletekben reg-
gel 7 órától este 9 óráig (zárásig) lehet elhelyezni az ado-
mányokat. 

A marossárpataki gondozottaknak
gyűjtenek

A Rocksuli nem feledkezik meg nehezebb sorsú embertár-
sainkról, idén a marossárpataki árvaház javára szervez
gyűjtést. Tekintettel a járványügyi helyzetre, nincs mód kon-
cert rendezésére, így csak az összegyűjtött adományokat
tudják eljuttatni a Pál atya által működtetett intézményhez.
Az adományokat (ruhanemű, játék, tartós élelmiszer, isko-
laszer stb.) megfelelő csomagolásban kell eljuttatni a Rock-
sulihoz – Marosvásárhely, Posta utca 2. szám –, ahonnan
Sárpatakra szállítják. A gyűjtés december 22-éig tart.

A Máltai Szeretetszolgálat segítőhálója
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei to-
vábbra is várják azon idős, beteg vagy fogyatékkal élő sze-
mélyek telefonhívását, akiknek (ingyen) segítségre lenne
szükségük a bevásárlásban, a számlák kifizetésében,
gyógyszereik kiváltásában és egyéb szolgáltatásokban.
Tel.: 0772-034-410, munkanapokon 9–13 óra között.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma TEOFIL, 

holnap TAMÁS napja.
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RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Gligor Róbert László

Ma is egészségesek, mindenre emlékeznek
Százéveseket köszöntöttek Backamadarason

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
8, 21, 27, 44, 3 + 7 NOROC PLUS: 0 4 7 9 2 9

19, 25, 29, 20, 7, 10 SUPER NOROC: 5 1 8 2 2 2

15, 19, 13, 3, 44, 5 NOROC: 5 9 2 9 9 4 4

Szövérfi Berta Fotó: Báthori Zsuzsánna

Csíki György



Szinte teljes mértékű energetikai függetlenséget
biztosíthat Romániának a Fekete-tenger alatt levő,
Neptun Deep elnevezésű gázmező kitermelése – je-
lentette ki Virgil Popescu energiaügyi miniszter.

A tárcavezető az Euractiv portálnak elmondta, hogy a ha-
tóságok mielőbb a parlament elé terjesztik azt a törvénymó-
dosító javaslatot, amely a befektetők számára kedvezőbb
feltételeket biztosít a jelenleginél. A hatóságok az idénre 
ígérték ennek a jogszabálynak az elfogadását, de ez egyelőre
nem történt meg.

A miniszter ennek ellenére reményét fejezte ki, hogy 2026-
ban az osztrák OMV és a Romgaz állami vállalat elkezdheti a
földgáz kitermelését. Csak a Neptun Deep gázmezőből évente
10 milliárd köbméter földgáz hozható felszínre, miközben Ro-
mánia éves gázfogyasztása mintegy 12 milliárd köbméter –
emlékeztetett a miniszter.

Popescu reméli, hogy a befektetők 2022-ben meghozzák a
kitermelés elkezdéséről szóló döntést, így 2026-ban elkezdőd-

het a nyersanyag felszínre hozatala. A Romgaz részvényesi
közgyűlése a múlt pénteken hagyta jóvá, hogy az állami vál-
lalat megvásárolja az amerikai ExxonMobilnak a fekete-ten-
geri Neptun Deep elnevezésű gázmezőben birtokolt 50
százalékos részesedését. Az 1,06 milliárd dollár értékű 
tranzakció 2022 első negyedévében zárulhat le. A román fél
részéről a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó Legfel-
sőbb Védelmi Tanács és az ásványkincsek kitermeléséért fe-
lelős szakhatóság is jóvá kell még hagyja a tranzakciót. A
többi 50 százalékos részesedés az osztrák OMV vállalaté,
amely a román féllel kötött megállapodás szerint a gázmező
operátora lesz.

Christina Verchere, az OMV Petrom vezérigazgatója a múlt
héten arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az idén a parla-
ment nem fogadja el az úgynevezett offshore mezők kiterme-
lését szabályozó törvény módosítását, akkor a beruházók
várhatóan csak 2023-ban döntenek a kitermelés sorsáról.
(MTI)

Tiltakoznak a pedagógusok
Utcára vonulnak és sztrájkőrséget tartanak a kor-
mány és a prefektúrák épülete előtt ma, hétfőn a pe-
dagógusok, tiltakozásul amiatt, hogy a kormány
2022-ben is befagyasztja az oktatásban dolgozók
bérét. A három legnagyobb hazai tanügyi szakszer-
vezeti szövetség (FSLI, Spiru Haret és Alma Mater)
múlt csütörtökön közös közleményben a pénzügymi-
nisztérium honlapján közzétett sürgősségirendelet-
tervezetre reagált. Kifogásaik szerint a jogszabályból
a pedagógusbérek jövő évi befagyasztása mellett az
is kiderül, hogy a kormány jövőre sem fordítja az ok-
tatásra a GDP 6 százalékát. A szakszervezetek fel-
hívják a döntéshozók figyelmét arra, hogy általános
sztrájkba kezdhetnek, ha nem a közalkalmazotti bé-
rekről szóló törvénynek megfelelően emelkednek jö-
vőre a fizetések az ágazatban. A három
szakszervezeti szövetség több mint 300.000 tanügyi
dolgozót tömörít. (Agerpres)

Digitális beutazási adatlap 
– hétfőtől 

A Romániába érkező polgároknak mától (dec. 20.)
már nem kell kitölteniük a járványügyi nyilatkozatot,
mert minden adatot tartalmazni fog a digitális beuta-
zási adatlap – közölte szombaton a kormány. A digi-
tális beutazási adatlap (PLF – Passenger Locator
Form) hétfőtől válik kötelezővé mindazok számára,
akik Romániába készülnek utazni. Elektronikus for-
mában már vasárnaptól lehet kitölteni a
https://plf.gov.ro alkalmazásban. Az adatlapot nem
kell kinyomtatni, mert a személyazonossági igazol-
vány vagy útlevél szkennelésekor az űrlapon sze-
replő adatok megjelennek a határrendészet
számítógépes alkalmazásában. A digitális beutazási
adatlapot legtöbb 24 órával a határátkelés előtt kell
kitölteni. Az adatokat helyesen kell bevezetni, mert a
rendszer össze van kapcsolva a személyi nyilvántar-
tások és adatbázis-kezelés igazgatósága (DEPABD),
a határrendészet, valamint a fertőzötteket és karan-
ténban levő személyeket nyilvántartó Corona-forms
informatikai rendszerével. A dokumentumot már 18
tagállamban használják. A digitális beutazási adatla-
pot minden Romániába lépő személynek 24 órán
belül ki kell töltenie a plf.gov.ro felületen. A szabály
áthágása 2000 és 3000 lej közötti bírsággal bünte-
tendő – figyelmeztet a határrendészet és a különle-
ges távközlési szolgálat (STS). (Agerpres)

Január 1-jétől csökken 
a távhő héája

A téli hónapokra 5 százalékra csökkentik a lakosság-
nak, iskoláknak, kórházaknak és közintézményeknek
szolgáltatatott távhő héáját (TVA). Nicolae Ciucă mi-
niszterelnök bejelentése szerint az erről szóló jogsza-
bálytervezetet pénteki ülésén fogadja el a kormány.
Az intézkedés csak a téli hónapokra lesz érvényes,
és január 1-jétől alkalmazzák – magyarázta a kor-
mányfő. Emellett sürgősségi rendeletet fogadnak el
az adócsalás visszaszorítását célzó intézkedésekről,
illetve az adók és a visszatartott járulékok befizetése
elmulasztásának büntethetőségéről. (Agerpres)

Meghosszabbított szavatossági
idő

Meghosszabbítják a hazai egészségügyi hatóságok
1,6 millió adag koronavírus elleni oltás szavatossági
idejét – jelentette be Valeriu Gheorghiţă. Az oltáskam-
pányt koordináló országos bizottság elnöke el-
mondta, a december 8-tól gyártott Moderna-vakcina
szavatossági ideje -20 fokon tárolva 9 hónap lesz, az
Európai Gyógyszerügynökség pedig jóváhagyta azon
december 8. előtt gyártott dózisok szavatossági ide-
jének visszamenőleges meghosszabbítását is, ame-
lyeket eddig -20 fokon tároltak. Valeriu Gheorghiţă
tájékoztatása szerint az intézkedés 1,6 millió adag
Moderna-vakcinát érint. Ezeknek a címkéjén is fel-
tüntetik az új szavatossági időt.(Agerpres) 

oktatás lényegét, de hangzatosnak tűnik, és belemagya-
rázható a szabadnap lehetősége. A miniszter példát is
említett, miszerint a gyermekek az egész család bevo-
násával elkészíthető házi feladatot kapjanak, amit a
szünidő elteltével kell bemutatniuk az iskolában. 

A téli vakáció január 3-án végződik a nagyobb és 
10-én a kisiskolások számára, majd egy hét múlva ér
véget az első félév. Január 17-én, hétfőn mondhatni szü-
net nélkül lépnek át a második félévbe. Ha egyáltalán
megkezdődik az oktatás. A pedagógus-szakszervezetek
ugyanis teljes egyetértésben általános sztrájkot helyez-
tek kilátásba, mivel a tanügyben dolgozóknak a leszö-
gezett 16 százalék helyett 4 százalékkal emelik a
fizetését. Ha fenyegetésüket valóra váltják, és miért ne
tennék, ha például az önkormányzati alkalmazottakhoz
mérik a jövedelmüket, kérdés, hogy milyen „formális
vagy nem formális” megoldással bírják rá őket, hogy
lemondjanak az oktatás felfüggesztéséről, hiszen már a
nyáltesztek hiánya sem képez akadályt a rendes meder-
ben folyó tantermi oktatás folytatására.

Formális 
vagy nem formális?

Ország – világ
A kormány az országba érkező hulladék kezelésére
vonatkozó szabályok szigorításával próbálja meg-
fékezni az illegális hulladékimportot és az üzlet-
szerű környezetszennyezést.

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter a péntek esti
kormányülést követően bejelentette: egy kormányhatározattal
15-re korlátozták azoknak az átkelőknek a számát, ahol az új-
rahasznosítható hulladékot szállító járművek átléphetik a ha-
tárt, ugyanakkor kötelező lesz követhetővé tenni ezek
útvonalát a határtól az újrahasznosító pontig, vagyis a szállít-
mányok nem közlekedhetnek GPS-nyomkövető nélkül.

Az importőrök kötelesek a hulladékot – a szakhatóság által
engedélyezett berendezések használatával – teljesen újrahasz-
nosítani és értékesíteni, tehát a fel nem használt szemetet nem
égethetik el vagy dobhatják el, ahogy az jelenleg sok esetben
történik.

A Környezetvédelmi Alap lesz az az intézmény, amely szá-
montartja, hogy mennyi hulladék kerül be az országba: ennek
a mennyiségnek összhangban kell lennie a hulladékot átvevő
cégek újrahasznosítási kapacitásával. 

„Románia nem lehet Európa szeméttelepe” – szögezte le a
miniszter.

Tánczos Barna rámutatott: az utóbbi időben megnőtt a
román határátkelőknél rajtakapott illegális szemétszállítmá-
nyok száma, a hulladékkezelés és -értékesítés alacsonyabb
költségei miatt Románia ugyanis kedvelt célpontjává vált az
álcázott hulladékrakományoknak: a kormányhatározat erre a
problémára nyújt megoldást. A miniszter egy korábbi interjú-
ban úgy vélekedett: az üzletszerű környezetszennyezés, a
„szemétmaffia” megfékezéséhez a szankciók szigorítására is
szükség lesz. Míg Nyugaton bűncselekménynek minősül egy
illegális szemétlerakat létrehozása vagy egy teherautónyi hul-
ladék elégetése, addig Romániában ez csak kihágás.

„Fel kell számolnunk azokat a bűnszövetkezeteket, ame-
lyek meggyújtják az összegyűjtött hulladékot, hogy az abból
visszamaradt fémet értékesítsék. Akik ilyesmit művelnek, azo-
kat börtönbe kell zárni! Úgy kell módosítanunk a törvényt,
hogy ilyen cselekményekért a jelenleginél súlyosabb pénzbír-
ságokat vagy hat hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztést
lehessen kiszabni” – mondta a Digi24.ro portálnak pénteken
Tánczos Barna.

A miniszter kifejezte reményét, hogy jövő februárig ha-
tályba lépnek Romániában a környezetkárosító bűncselekmé-
nyek szigorított büntetőjogi szankciói. (MTI)
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Energetikai függetlenséget biztosíthat 
a fekete-tengeri földgáz kitermelése

A karácsonyi szabadságok idején hazalátogató, kül-
földön élő román állampolgárok tömeges érkezé-
sére számítva erősítést vezényeltek a
legforgalmasabb határátkelőkhöz – közölte pénte-
ken a román határrendészet.

Az ünnepi időszakban országszerte 3800 határrendőr fog
szolgálatot teljesíteni a román határokon, felkészülve arra,
hogy szükség esetén a belépő oldalon a határátkelők infrast-
ruktúrája által megengedett maximális kapacitással dolgozza-
nak. Az európai uniós szomszédok esetében a határellenőrzést
közösen végzik, ezért a román határrendészet mind a magyar,
mind a bolgár társszervekkel folyamatosan egyeztet a torló-
dások megelőzését vagy csökkentését célzó közös intézkedé-
sekről.

A világjárvány miatt az érkezőknek nemcsak az úti okmá-
nyok ellenőrzésére, hanem a közegészségügyi hatóságok által
végzett járványügyi szűrésre – adott esetben karanténintézke-
désre – is számítaniuk kell. A határrendészet közleménye is
felhívta a figyelmet arra, hogy december 20-tól kezdődően a

Romániába utazóknak szintén ki kell költeniük a PLF (Pas-
senger Locator Form) digitális járványügyi adatlapot, függet-
lenül attól, hogy közúti, vasúti, légi vagy vízi járművel
érkeznek-e az országba.

Belépéskor az úti okmányok ellenérzésekor a határrendőr-
ség informatikai rendszerében megjelenik, hogy a plf.gov.ro
kormányzati honlapon elérhető adatlapot előzetesen kitöltöt-
ték-e. Az utast ennek hiányában is beengedik az országba,
azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha 24 órán belül nem tölti ki a
digitális járványügyi adatlapot, akkor 2000-től 3000 lejig ter-
jedő bírságra számíthat.

A román határrendészet azt tanácsolja az utazóknak, hogy
idejében készítsék elő úti okmányaikat, a karanténmentességre
jogosító igazolásaikat, és előzetesen tájékozódjanak a cél- és
tranzitországok által előírt utazási feltételekről. 

A torlódások megelőzése érdekében felhívták a Nyugatról
érkezők figyelmét, hogy a 12 magyar–román közúti határát-
kelő üzemel, a várakozási időkről pedig a politiadefrontiera.ro
honlapon lehet tájékozódni. (MTI)

A tömegesen hazalátogató vendégmunkások miatt 
Megerősítik a legforgalmasabb határátkelőket

Azonnali hatállyal lemondott Lord David Frost, a brit
kormány Brexit-ügyi államtitkára. Frost a brit kor-
mány „általános irányvonalával”, mindenekelőtt az
omikron koronavírus-változat terjedésének megfé-
kezésére érvénybe léptetett – a kormányzó Konzer-
vatív Párton belül általánosságban is rendkívüli
ellenállással fogadott – korlátozásokkal indokolta
távozását.

Lord Frost lemondásának hírét először a Mail on Sunday
című vasárnapi konzervatív brit tömeglap online kiadása kö-
zölte, kormányzati forrásokat idézve. Az újsághírben még az
szerepelt, hogy az államtitkár már egy hete közölte Boris
Johnson miniszterelnökkel távozási szándékát, de Johnsonnak
sikerült rávennie Lord Frostot, hogy januárig maradjon poszt-
ján.

A lemondást bejelentő, Johnsonhoz intézett levélből kide-
rül, hogy Lord Frost valóban megállapodott nemrégiben a
kormányfővel arról, hogy januárban távozik. Frost azonban
– alig burkolt bírálattal illetve a miniszterelnököt a megálla-
podás kiszivárogtatása miatt – szombati keltezésű levelében
azt írta: csalódottan nyugtázta, hogy távozásának terve szom-
bat este nyilvánosságra került, és ezért azonnali hatállyal le-
mond tisztségéről. A levél szerint a Brexit – vagyis a brit
EU-tagság megszűnésének folyamata – immár biztos révbe

ért, és a kormány feladata most a Brexit nyújtotta lehetőségek
kiaknázása.

Frost levele szerint azonban a volt államtitkár aggályosnak
tartja a kormány „jelenlegi irányvonalát”, különösen az omik-
ron koronavírus-változat terjedésének megfékezésére nemré-
giben érvénybe léptetett korlátozásokat ellenzi. Frost azt írta:
meg kell tanulni együtt élni a koronavírussal. Hozzátette:
tudja, hogy Boris Johnson is „ösztönösen” ezen az állásponton
van. A volt Brexit-ügyi államtitkár levele szerint a kormányfő
bátor döntést hozott júliusban, amikor jelentős ellenállást le-
küzdve újból megnyitotta az országot. „Sajnos ez a döntés
nem bizonyult visszafordíthatatlannak” – áll Frost levelében.

A volt kabinettag ezzel arra utal, hogy Johnson a korona-
vírus-járvány miatt elrendelt korábbi korlátozások nyári fel-
oldását annak idején visszafordíthatatlannak nevezte. 

A rendkívül gyorsan terjedő omikron vírusváltozat megfé-
kezésére azonban a brit kormány a minap szigorításokat rendelt
el, köztük azt, hogy az éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy
tömegeket vonzó rendezvényekre csak oltási igazolás vagy friss
negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni.

Levelében Lord Frost azt írta: reméli, hogy a brit kormány
„nem esik kísértésbe”, és nem hoz olyan jellegű kényszerítő
intézkedéseket, amilyeneket más országokban már bejelen-
tettek. (MTI)

Lemondott a brit Brexit-ügyi államtitkár

Határozat az illegális hulladékimport megfékezésére

(Folytatás az 1. oldalról)



Jézus születését idén már fel-
újított tetőzetű templomban
ünnepelheti az egrestői refor-
mátus gyülekezet. Az adventi
várakozás időszakában az
egyházközség hívei elégedet-
tek lehetnek, mivel Árpád-
kori műemlék templomuk és a
Küküllői Egyházmegye legna-
gyobb és legrégebbi harang-
lábja is új köpenyt kapott.
Teljesült a régi vágyuk, és
népi építészetünk értékeinek,
a fazsindelyezés hagyomá-
nyának megőrzése mellett
immár pompás tetőzet alól
kongó harangok hívogatják a
híveket az istenházába.

Lukács Zoltán református lelki-
pásztor 2018 májusától szolgál az
egrestői gyülekezetben; a munkála-
tok engedélyeztetéseinek nehézsé-
gei mellett, amelyek miatt
elhúzódott a két építmény tetőzeté-
nek felújítása, a székelyföldi 
szakemberek lelkiismeretes hozzá-
állásáról, a minőségi kivitelezésről
és a hívek támogatásáról is tájékoz-
tatott. A 186 lelkes református gyü-
lekezet számára komoly anyagi
megterhelést jelentett volna a tető-
zet lecserélése, ezt az anyaországi
rendkívüli templomfelújítási prog-
ram keretében sikerült megvalósí-
tani. A munkálatok százezer lejes
költségvetése mellett, amely az
anyaországi támogatásból szárma-
zott, még további tizenötezer lej az
az összeg, amelyet az engedélyezé-
sek emésztettek fel, és amelyet
helyi alapokból kellett fedezni. A
hívek adománya a kiadásoknak csu-
pán töredékét fedezte. A műemlék
templom tetőfelújítási munkálatai-
nak engedélyeztetése során falkuta-
tásra is sor került. Azt Kiss Loránd
falkép-restaurátor végezte el cso-
portjával együtt. A templomhajó
északi oldalán XIV. század végi,

XV. századi falfestményre bukkan-
tak, amelynek felületét 35 négyzet-
méteresre becsülik. 

Mivel a falu református temp-
loma történelmi műemlék, az ere-
deti, egyik legtermészetesebb
tetőfedő anyaggal kellett dolgozza-
nak. Az új fazsindely tetőzetet a
székelyvarsági Pál Ferenc készítette
el és rakta fel a csapatával. Október
17-én kezdték el a munkálatokat, és
kevesebb mint egy hónap alatt, no-
vember 10-ére be is fejezték a tető-
fedést, amit a gyülekezet már
nagyon várt, mivel az időjárás vi-
szontagságai megviselték a több
mint húsz éve felrakott fazsindely
fedélzetet. Ennek a tartóstruktúráját
egy késő gótikus tetőszerkezet al-
kotja, amelyet új lécezettel láttak el,
majd vadonatúj zsindellyel teljesen
újrafedték.

A projektet a jelenlegi lelkipász-
tor elődje, Csíki Mihály Levente
lelkész álmodta meg és indította út-
jára 2018-ban, Szász János és Jakab
Elek gondnoksága alatt. A pályáza-
tot egy évvel később, 2019-ben ál-
lították össze, a finanszírozás az

Erdélyi Református Egyházkerület
patronálásával a Bethlen Gábor
Alapon keresztül érkezett, majd az
engedélyeztetés folyamatával kel-
lett megbirkózni, ami nem volt
könnyű, mivel a templom A osz-
tályban nyilvántartott történelmi
műemlék. A székelyvarsági mester-
ember és csapata lelkiismeretesen,
rendkívüli hozzáértéssel végezte a
szakszerű és precíz munkát. A pres-
bitérium adakozó hozzájárulásával
lecserélődött a harangszék korlátja
is annak érdekében, hogy a harang-
láb külső öltözete teljes egészében
új legyen. Ráadásként pedig a vál-
lalkozó felajánlotta és újrafedték a
bejárati portikust és az udvaron levő
filagóriát is. Így az egész épületcso-
port tetőzete új köntöst öltve 2021
novemberére elkészült.
Két és fél évszázados harangláb

A dendrokronológiai kutatások
kimutatták, hogy az egrestői ha-
rangláb gerendái az 1757–1758
telén vagy kora tavasszal kivágott
tölgyfákból készültek, és a tartóge-
rendák több mint kétszázhatvan év
alatt sem korhadtak el. A környék és

a Küküllői Egyházmegye egyik leg-
szebb és legrégebbi haranglábjaként
tartják számon az egrestői haranglábat. 

Tennivaló lenne még, mivel a
templom kazettás mennyezete, a
karzatok, a szószék felújítása is idő-
szerű, de mindezek megvalósítása a
pályázati pénzforrások függvénye.
A falfestés restaurálásához a műem-
lékvédelmi nagy engedély megszer-
zésére lenne szükség, mivel az már
teljes körű felújításnak minősülne,
amely nem csak a tetőzetet érinti. 

Jelenleg a vallásórások és kon-
firmandusok karácsonyi ünnepsé-
gére készülnek, melyet az
egrestői hagyomány szerint kará-

csony másodnapján délután tarta-
nak.

„Megújult templomunkért mon-
dunk hálaadó imát a kegyelem Istené-
nek, mennyei édes Atyánknak. Egrestő
imádkozó református népének vágya
az újrafedési felújító munkálatokkal
ez év november 10-én beteljesült.
Köszönetet mondunk minden imáért,
pénzbeli vagy bármi más formában
való adakozásért/ adományért, amely
a munkálatok ideje alatt és/vagy az-
után érkezett, és azokért is, amelyek
utólag is érkeznek a hálás szívű egy-
háztagjaink részéről” – hangsúlyozta
beszélgetésünk zárógondolataként az
egrestői református lelkipásztor.

Hálaadás az Egrestői Református Egyházközségben
Megszépült az Árpád-kori templom

Pénteken tisztújító küldöttgyűlést
tartott az RMDSZ Maros megyei
szervezete. Péter Ferenc elsöprő
többséggel (a leadott 227 szava-
zatból 187-et kapott) utasította
maga mögé kihívóját, dr. Vass 
Levente államtitkárt (36-an voksol-
tak rá). Az elmúlt négy év politikai
beszámolóját csak egy felszólaló
egészítette ki, miközben az üd-
vözlő beszédek a sikerek mellett
kitértek a hiányosságokra is. 

Annak ellenére, hogy a két éve tartó
járványhelyzet megnehezítette, eseten-
ként minimálisra csökkentette a tagsággal
való kapcsolattartást, a szövetség mégis
kimagaslóan jól teljesített a legutóbbi
három országos szintű választáson. Ma-
rosvásárhely és Szászrégen polgármesteri
székének visszaszerzése mellett növeke-
dett az önkormányzati képviselők száma.
A parlamenti képviselet erős maradt, és a
kisebbségi ügyek harcosaként Vincze Lo-
ránt személyében markáns európai parla-
menti képviselőnk lett. Amint Péter
Ferenc is hangsúlyozta, ez a siker a válasz-
tott tisztségviselők munkája mellett nagy-
mértékben a választóknak köszönhető. 

Negyedszázaddal ezelőtt, amikor
1996-ban a demokratikus koalíció, meg-
nyerve a választásokat, kormányba hívta
az RMDSZ-t, a Maros megyei szervezet
elindította és végig is vitte a kisebbségi
jogainkat érintő változtatásokat – mondta
Markó Béla, az országos szervezet akkori
elnöke. A visszaszolgáltatási törvénytől
az oktatáson át a közigazgatásig számos

eredmény született, de van még változtat-
nivaló ma is. A Maros megyei szervezet-
nek ebben szerepe kell legyen, és
nagyobb súlya az RMDSZ országos ve-
zetésében. A tartalmas vitának helye van,
de széthúzásnak nincs. Marosvásárhely
polgármesteri székét 2000-ben azért ve-
szítettük el, mert viszály volt a szervezet-
ben – hangsúlyozta Markó. Most is van
széthúzás, egyéni ambíciók. Tessék vitat-
kozni, de minden fontos cél érdekében
össze kell fogni. A parlamenti képviselet
nevében felszólaló Novák Csaba Zoltán
szenátor szintén az érveken alapuló, ér-
telmes vitát és az egységes fellépést szor-
galmazta. 

A béke a konfliktus kezelésének ered-
ménye – mondta választási beszédében
Vass Levente. Ugyanakkor bírálta Soós
Zoltán polgármestert, amiért a megyei ve-
zetés tevékenységét dicsérte (független-
ként nem lett volna V. L. szerint
helyénvaló), és úgy vélte, Soós felkészü-
letlen volt a városvezetői tisztségre. Ti-
zenhárom perces beszédében ismertette
két évtizedes közéleti-politikai tevékeny-
ségét, és hangsúlyozta, hogy Kelemen
Hunor bizalmát élvezve kapott államtit-
kári megbízatást, melyet tisztességgel el-
látott. Szerinte ő a kapocs az országos
képviselethez, a kormányhoz.

Még az eredményhirdetés előtt interjút
készítettünk Vass Leventével. Sajnos a
választási beszédével kapcsolatban feltett
egyik kérdés miatt azt kérte: tekintsük
meg nem történtnek a beszélgetést, és
semmilyen nyilatkozatát ne közöljük a
Népújságban. Bár az újságírói gyakorlat-
ban ez szokatlan, mégis eleget teszünk
kérésének. 

Karácsonyi Zsigmond
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Az RMDSZ által kidolgozott törvény tíz
integrált területi beruházási (ITB) térsé-
get határoz meg országos szinten, ame-
lyek a 2021–2027 közötti költségvetési
időszakban lehívható uniós forrásokra
pályázhatnak.

Az integrált területi beruházási (ITB) térség
nem más, mint egy olyan társulás, amely a
megye, de akár a régió határain is átívelve al-
kothat térséget: ilyen például Hargita és Ko-
vászna megye, míg Maros megyében
Nagyernye–Gernyeszeg és térsége, valamint
Bihar, Szatmár és Szilágy megyékből Ér–Be-
rettyó került be a törvénybe ITI-ként. Ezeknek
az a lényege, hogy egyrészt összehangolt fej-
lesztéseket tudnak megvalósítani közvetlen
uniós finanszírozással, másrészt nem kell ver-
sengeniük más, fejlettebb térségekkel.

„Az összehangolt fejlesztés a hiányzó szol-
gáltatások és fejlesztések pótlását jelenti: pél-
dául ha Székelyföld turisztikai potenciálját
kívánják fejleszteni, akkor a turistacsalogató
szolgáltatások kiépítése mellett a megfelelő inf-
rastrukturális beruházásokat egyszerre lehet
megvalósítani, vagyis egy frissen restaurált kö-
zépkori templomhoz utat lehet építeni, a mel-
lette levő településen közművesíteni lehet,
közösségi házat építeni, egészségügyi ellátást
bővíteni, kulturális rendezvények lebonyolítá-
sához szükséges felszereléseket lehet besze-
rezni, megerősíteni az oktatási hálózatot, új
szakmákat bevezetni. Egyszóval minden moder-
nizációs elképzelést összehangolni és egy fő
irányvonalba csatornázni. És ezt Székelyföld az
ITB-n keresztül meg tudja tenni anélkül, hogy a
turisztikailag sokkal fejlettebb Brassó vagy Sze-
ben megyével kellene versengenie a finanszíro-
zásért” – mutatott rá Benedek Zakariás, az

RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyet-
tese, a törvénymódosítás egyik kidolgozója.
Mint hangsúlyozta, ez egy fontos lépés a decent-
ralizáció folyamatában, ugyanakkor arra is rá-
mutatott, hogy a lehetőség mellett komoly
felelősség is: „az ITB lehetőséget ad arra, hogy
a helyi közösség meghatározza, milyen irányba
fejlődjön az adott térség, de a megvalósítás és a
források felhasználása is helyi közösség felelős-
sége.”

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának
RMDSZ-es elnöke kifejtette: az integrált terü-
leti beruházási térség kiváló lehetőséget nyújt
arra, hogy a helyi igényeknek megfelelően, a
térség sajátosságait figyelembe véve lehessen
pályázatokat kiírni, és azt helyben elbírálva
uniós támogatásban részesíteni. „Egy régió
problémáját mindig az ott élők ismerik a leg-
jobban, egy pályázatban nincs mód nagyon
részletesen kifejteni, hogy miért is lenne elő-
nyös egy adott beruházás. Pontosan ez a nagy
előnye ennek a módosításnak, hogy a tervezés-
től a kivitelezésig minden mozzanata helyben
történik” – hangsúlyozta a Maros megyei poli-
tikus.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának
elnöke rámutatott: „Ez a törvény megadja a le-
hetőségét arra, hogy fejlesztési stratégiánkat
Székelyföld sajátos igényeire és jellegzetes erő-
forrásaira építsük fel”. Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke szerint olyan fejlesz-
tésekre van szükség a következő EU-s finanszí-
rozási ciklusban, amelyek nem hagyják ki a
vidéket, és a városokkal együtt fejlődhetnek a
községek és a kis települések is. „A fejlesztési
irányvonalak közösek kell legyenek, hogy a le-
hető leghatékonyabban tudjuk felhasználni a
forrásokat.” (RMDSZ-hírlevél)

Lehetőség és felelősség 
az integrált területi beruházás

Péter Ferencet újraválasztották 
Tanulni a múlt hibáiból 

Az egrestői templom munkálatai Fotó: Lukács Zoltán

A megújult harangláb

Szer Pálosy Piroska



Pár nap múlva angyaljárás, a
legkisebb csodavárók ilyen-
kor már sűrűn kérdezgetik,
mennyit kell még aludni a ti-
tokzatos ajándékhozó megér-
kezéséig. Az idei esztendő – a
világjárvány második, korlá-
tozásokkal teli éve – azonban
sok család anyagi helyzetét
nehezítette meg, így talán a
fenyőfa alatt sem rejlik majd
annyi minden, mint korábbi
karácsonyokon. Összeállítá-
sunkban a gyermekeknek
szóló ajándékkínálat és -ke-
reslet alakulását próbáljuk
körvonalazni.

Ahol a családi kassza megengedi
– ahogy az ilyenkor lenni szokott 
–, csak a bőség zavarával kell meg-
küzdeni. Egy ismert játékbolt inter-
netes oldalán a teljes baba- és
kisautókészletre 20 százalékos ked-
vezmény jár az ünnep előtti hetek-
ben, de így is jó mélyen be kell
nyúlni a pénztárcába, a távirányítós
tornászbaba ugyanis leszállított
áron is több mint 200 lejért vihető
haza, és az irányítható játékjármű-
vek sem kerülnek sokkal keve-
sebbe. A legócsomagok nagy része
is csökkentett áron kapható, a legol-
csóbb, rendőrautósért 50 lejt, a leg-
drágább, zongoramodellesért közel
1500 lejt kell fizetni.

A kevesebb pénzből gazdálkodó,
esetleg többgyermekes családok
számára a virtuális adok-veszek fe-
lületek jelenthetnek megoldást,
főleg ha egy városukbeli árusnál ta-
lálják meg a keresett terméket, és
így a csaláslehetőségeket kizárva,
személyesen tudják azt átvenni. Az

egyik ilyen ismert oldalon 30–40 le-
jért egész plüsscsaládra szert lehet
tenni – így több gyerek is részesül-
het az ajándékból –, de 10–20 lejes
társasjátékok is bőven kaphatók.
Szülők, nagyszülők, 
ha összefognak

Egy magyarországi társasjátéko-
kat (is) forgalmazó marosvásárhelyi
papíráru- és játékkereskedésben
már októberben beindult az aján-
dékvadászat. Sokan persze születés-
vagy névnapra vásároltak, de vol-
tak, akik a karácsonyi meglepetést
is kiválasztották – tudjuk meg a bolt
tulajdonosától, akit arról is megkér-
deztünk, hogy a bekövetkezett és
kilátásba helyezett drágítások foly-
tán csökkent-e a forgalom a korábbi
évzárásokhoz viszonyítva.

– Inkább nőtt a bevétel, és ez
részben a drágulások következmé-
nye, nem jelenti feltétlenül a keres-
let növekedését. Ugyanakkor az
elmúlt közel 20 évben kialakult a
klienskörünk, sokan tudják, hogy
nálunk vásárlóbarát árak vannak.
Emellett a nem mindenhol kapható
magyar társasjátékoknak is megvan
a vonzereje.

– Idén melyek a legkelendőbb
termékek ebben az időszakban?

– Az emberek négy-öt éve rájöt-
tek, hogy a fejlesztő játékok hasz-
nosabbak, mint a ki tudja hányadik
baba, buldózer vagy kisautó. Persze
azokból is vesznek, de a legtöbb
szülő, nagyszülő kreatív termékeket
– például festővásznat vagy társas-
játékot – választ. 

– 2021 végén melyek a legkere-
settebb „társasok”?

– Az egyik nagy kedvenc a Fejjel
lefelé kihívás nevű, idei gyártású
játék, amit 8 évesnél nagyobbaknak
ajánlanak. Ez nálunk nagyon gyor-

san elkelt, és már hetek óta Magyar-
országon sincs készleten. A 4–5
éves korosztály számára többek kö-
zött a Jancsi és Juliskából vásárol-
nak sokan, de az ismertebb Igaz
vagy hamis sem veszített a népsze-
rűségéből. Persze a hagyományo-
sabb társasjátékoknak, az
Activitynek és a Scrabble-nek is
megvan a vevőköre.

– Átlagban mennyi pénzt szánnak
a szülők, nagyszülők a karácsonyi
ajándékokra?

– Nem lehet általánosítani,
ugyanis van, aki pár tízesre vásá-
rol, mások százasokat hagynak

itt. Az viszont megfigyelhető,
hogy sok esetben a szülők, nagy-
szülők összeteszik a pénzt, van,
hogy a keresztszülők is beszáll-
nak, és a vásárlást vállaló család-
tag közös megegyezés alapján
800–1000 lejre választ többféle
ajándékot. Ez észszerű megoldás,
így ugyanis nem fordulhat elő,
hogy több rokon ugyanazt vegye
a gyermeknek.

Látogatásunk végén a bolt tulaj-
donosa azt is elmondta, hogy a bel-
téri játékok mellett a szánkók,
műanyag lapátok, úgynevezett
„popsitepsik” is egyből keresettek
lesznek, ha megjön a havazás, ez
tehát teljesen időjárásfüggő.
Idén feleannyira futja

Rövid ajándékmustránkon egy
tanügyben dolgozó, kétgyermekes

édesanyát is megkérdeztünk az idei
meglepetések költségvetéséről.

– Könyvet, határidőnaplót és asz-
tali lámpát kértek a fiúk, játék ezút-
tal nem lesz a fa alatt.
Meglepetésként egy-egy karórát is
vettem nekik, mert tudom, hogy
mindketten régóta vágynak rá. Per-
sze, a párom sem maradhat ki a
megajándékozottak közül, neki egy
kis irattartó táskát választottam, a
régi ugyanis már nagyon kopott.
Természetesen édesség, gyümölcs
is jut mindenkinek, a karácsonyfa
viszont nem lesz akkora, mint a ko-
rábbi években. Idén ennyire futja,
körülbelül feleannyira, mint a ta-
valy. De úgy gondolom, a kará-
csonyt semmiképpen sem az
ajándékok ára vagy mennyisége
teszi igazi ünneppé.

A rendezvény első perceiben 
Barabási Attila Csaba, a Maros Mű-
vészegyüttes, a Pro Folk Egyesület,
illetve a Maros megyei EMKE el-
nöke szólt a jelenlevőkhöz.

– Azok az emberek, akik megál-
modták ezt a mozgalmat, nem gon-
dolták, hogy harminc év múlva
milyen helyzetbe kerül az utánpót-
lás. A világjárvány előtti években
ilyenkor telt ház volt itt, 500–600
gyermek és fiatal lépett közönség
elé. Ma erre nincs lehetőség, de ör-
vendek annak, hogy, ha fél házzal is,
de újra együtt lehetünk a szülőkkel,
az oktatókkal és a gyermekekkel –
mondta a rendezvény főszervezője,
aki arról a feszültségről is említést
tett, ami az elmúlt időszakot és
magát a Gyöngykoszorúk Gyöngye
találkozó előtti perceket, a tömeg be
nem jelentkezett, emiatt kívül rekedt
tagjait is áthatotta. 

A Maros Művészegyüttes igazga-
tója az egymásra figyelésre, egymás
támogatására biztatott mindenkit, és
kiemelte, hogy ezeken a táncos
együttléteken nem a versengés a
cél, hanem az, hogy a fiatal nemze-
dék otthon érezze magát a népi kul-
túrában. A következő percekben
Csenteri Levente marosvásárhelyi
református lelkipásztor áldotta meg
a találkozót, majd el is indult a szí-
nekben, hangulatokban gazdag mű-
sorfolyam.
Madarastól Bukovináig

Nyitóprodukcióként a Maros
Művészegyüttes utánpótlása, a
Napsugár középcsoportja mutatott
be madarasi táncokat, majd a Bor-
sika legnagyobbjai nyárádselyei, a
nagycsoportos „napsugarasok” kü-
küllőmenti táncokat vittek szín-
padra. A gyulakuti Szivárvány
szilágysági táncaival hozott külön-
leges színfoltot a lassan estébe

nyúló együttlétbe, a marosfelfalui
Bíborka bonchidai, a mezőbándi
Csipkebogyó falujabeli táncokkal ké-
szült. A maroskeresztúri Tipegők ma-
gyarpalatkai lassú csárdással,
korcsossal, legényessel és gyors csár-
dással nyűgözték le a publikumot. A
marosvásárhelyi Boróka legkisebbjei
nyárádmenti, a legnagyobbak szenti-
ványi táncrenddel színesítették a kí-
nálatot. A marosludasi Hajdina
eredeti bukovinai táncokat elevenített
fel, a települése nevét viselő Mező-
fele Gyöngye nyárádmentit, a búzás-
besenyői Búzakoszorú mezőma-
darasit táncolt. A marosvásárhelyi
Csillagfény szintén mezőségi tán-
cokkal fokozta a hangulatot. 

Az idei Csak tiszta forrásból nép-
dalvetélkedő megyei szakaszainak
néhány kristálytiszta hangú győz-
tese is közönség elé lépett, Fülöp
Edina, az erdőszentgyörgyi Szent
György Szakképző Líceum diákja

János-napi köszöntővel, a szovátai
S. Illyés Lajos Általános Iskolában
tanuló Kacsó Barbara az Én felke-
lék és a Jézus ágyán nincsen paplan
című énekekkel ajándékozta meg a
közönséget, Engel Berta marosvá-
sárhelyi művészetis kisdiák a
Nosza, Jankó, nézz az égre! című
népdalt énekelte. A repertoárt zene-
karok, a marosludasi Haricska,
majd – a néptánccsoportok fellé-
pése után, a színpad átrendezése
alatt – a Maros Művészegyüttes
utánpótlászenészei színesítették
muzsikájukkal.
„Koszorúfonók” jutalma

Az EMKE két éve alapította a
Gyöngykoszorút megálmodó Szabó
György Pálról elnevezett díjat,
amellyel a mozgalmat saját települé-
sükön elindító és működtető szemé-
lyeket, szervezeteket, közösségeket
jutalmazzák. 2019-ben az erdőcsi-
nádi református egyházközség, a
holtmarosi Forduló Kulturális Egye-
sület, a marosludasi Hajdina Kultu-
rális Egyesület, a kibédi Piros
Koszorú néptáncegyüttes, a maros-
felfalusi Bíborka és a mezőbándi
Csipkebogyó néptánccsoport része-
sült a kitüntetésben, 2020-ban a me-
zőpaniti Monográfia Alapítványt, a
dicsőszentmártoni Kökényes nép-
táncegyüttest és a marosvásárhelyi
Marosszék Kulturális Egyesületet
érte a megtiszteltetés. Idén Búzás-
besenyőre és Gyulakutára ment a
díj, amelyet Barabási Attila Csaba
adott át a besenyői Búzakoszorú
néptánccsoport irányítójának, Simon
Hajnalnak és a gyulakuti Szivár-
ványt Szabó Erzsébettel közösen ve-
zető Magyari Edit-Csillának.

A Maros Művészegyüttes és a
megyei EMKE igazgatója kiemelte,
hogy a Nyárádszeredában született
Gyöngykoszorú három évtizedében
több ezer gyermek és fiatal csatla-
kozott a mozgalomhoz, amelynek
közösségformáló erejét a Szabó há-
zaspár felismerte a rendszerváltás
utáni években. A díjjal a találkozók

szervezésébe újonnan bekapcsolódó
közösségeket is szeretnék motiválni
– tette hozzá az intézményvezető. 

A 2011-ben ötödikes diákokkal
indított, jelenleg öt korcsoportban
több mint száz gyermekkel működő
gyulakuti Szivárvány néptáncegyüt-
tes munkáját Koncz Emma méltatta.
Ünnepi beszédéből kiderült, hogy a
ma már egyetemre járó egykori ötö-
dikesek sem hagyták maguk mögött
a Szivárványt. A tánccsoport –
melynek oktatói Szabó Réka Ágota
és Szász Róbert Attila, a Maros Mű-
vészegyüttes táncosai – számos
Gyöngykoszorú és Vándorcsizma
néptánctalálkozón vett részt az el-
múlt évtizedben, de külföldi fellé-
péseken is sikeresen szerepelt, az
olaszországi Gardesanoból például
Grand Prix díjjal tért haza. A nép-
tánccsoport nevét viselő gyulakuti
kulturális egyesület 2017-es meg-
alakulása óta a településen is meg-
szervezték a találkozót, 2019-ben a
helyi önkormányzat támogatásával
pedig A faluban muzsikálnak nem-
zetközi néptáncfesztivál is itt zajlott.
A méltató a támogatók közül Pé-
terffy Gyöngyi tanárnőt, a falu szü-
löttét emelte még ki, akinek A
magyarságért című versében meg-
fogalmazott hitvallását – „Ki nem-
zetét szolgálja, / megküzdve szereti,
/ azt az Ég megáldja, / ha bajba jut,
megvédi” – a Szivárvány táncosai
is magukévá tették.

A másik kitüntetett a 2013-ban
született, 75 gyermeket foglalkoz-
tató búzásbesenyői Búzakoszorú,
melynek oktatói Lengyel Ildikó, a
Maros Művészegyüttes nyugalma-
zott táncosa és Szabó Pál Béla, a
Napsugár volt táncosa. A tánccso-
portnak a hazai közönség mellett a
magyarországi és horvátországi
nagyérdemű is tapsolhatott az el-
múlt időszakban. 

A 15. Gyöngykoszorúk Gyöngye
néptánctalálkozó a Maros Művész-
együttes fergeteges gálaműsorával
zárult.

Nagy Székely Ildikó 
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Fotó: Both Gyula

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Kis ajándék, nagy ajándék
Mi legyen a fa alatt?

Táncból, dalból font boldogság



Napóleon katonáinak és a
második világháború német
seregeinek egyenruhaszínei –
arany, sivatagi és rozsdaha-
tás – néhány a maroskeresz-
túri Bende András festékskálá-
jának kínálatából. A képző-
művészeti eszközöket, krea-
tív hobbitermékeket és még
számtalan árucikket forgal-
mazó Mustash cég tulajdono-
sával arról beszélgettünk,
hogyan válik egy gyermekkori
szenvedélyből biztos megél-
hetési forrás, mindig új kihí-
vásokat tartogató jövő.

– Kiskoromtól a festés, rajzolás
volt a kedvenc időtöltésem. Ez adta
az ötletet 2008-ban, éppen a gazda-
sági válság kezdetén, hogy virtuális
boltot nyissak a mindennapjaimban

fontos szerepet játszó termékek for-
galmazására. Volt egy BMW-m, azt
eladtam, az autóért kapott pénz lett
az indulótőke. Kínából rendeltem
festővásznakat, azok értékesítésével
kezdtem. Szép lassan ecsetekkel és
különböző festékekkel bővítettem a
felhozatalt. Közben kezdtem az eu-
rópai kínálatra is figyelni, a jelen-
legi árucikkeimnek legfeljebb 20
százaléka kínai. A külföldiek mel-
lett hazai kellékek is kaphatók, Szo-
vátáról és Szentegyházáról
hozattam például a díszíthető fado-
bozkákat és a kis farönkszeleteket,
az agyagot Székelykeresztúrról.
Három-négy éve szabászati-varrá-
szati eszközöket is forgalmazok,
azokat is az országból rendelem.
Van egy nagyon érdekes évi ter-
mékkiállítás Frankfurtban, ott ren-
geteg minőségi terméket láttam, és
számos üzleti kapcsolatot kötöttem.
Az állandó keresés, tájékozódás kö-

vetkeztében mindenféle különle-
gességre is szert tettem, ilyen a mo-
dellezőfesték-kínálat, amivel
egyebek mellett kis katonákat lehet
kiszínezni – idézte fel a cégalapítás
utáni éveket a vállalkozó, majd azt
is hozzátette, hogy tavaly a járvány-
helyzet miatt a német expo elma-
radt, de idén megtartják, és ő ez
alkalommal sem fog hiányozni. 
A márka ereje 

– Mi motiválta abban, hogy egy-
ből az online térben próbálkozzon?

– Korábban egy olyan cégnél
dolgoztam, amely kimondottan erre
fókuszált. Az üzletet a brandre épí-
tettem, így az internetes bolt a kez-
detektől a cég nevén volt elérhető,
ami hamarosan levédett márka lett
(mustash.ro). Ezt megjegyzi magá-
nak a kliens, és ha az első vásárlás-
kor elégedett, legközelebb
tudatosan keresi. Az első honlapot
egy barátom készítette mindössze
száz euróért. Azóta persze rengete-
get fejlesztettem az oldalt, több ezer
eurót fektetve bele. Az internetes
piacon ez létfontosságú, az ered-
mény pedig pontos számadatokban
mérhető.

– Hogyan alakult ki a piac?
– Az első héten egyetlen rendelé-

sem volt. Fokozatosan nőtt a vásár-
lások száma, most már nyáron,
amikor gyengébb a forgalom, kö-
rülbelül 200, szezonban, illetve fe-
kete péntekes (Black Friday)

akciókkor 300-400 rendelés jön be
hetente. Most volt egy többnapos
árleszállítós időszakunk, ez 850
rendelést hozott. A kliensek tudják,
hogy a kedvezmények reálisak, így
egy 75 százalékos árcsökkentésnél
több ezer lejre is vásárolnak. De
vannak pár lejes megrendelések is,
és az is előfordult, hogy valaki 80
banis írószert igényelt 16 lej 50
banis szállítási díjjal. Nálunk nincs
minimális rendelés, az ilyen furcsa,
inkább kényelmi okokból leadott
kéréseknek is eleget teszünk.

– Külföldi megrendelők is van-
nak?

– Kevesen, hazai megrendelések
viszont az ország minden részéből
érkeznek.
A pandémia hatása

– A világjárvány bizonyára jót
tett a keresletnek.

– A lezárások idején olyan forgal-
munk volt, mint a legnagyobb ked-
vezményekkor. Most viszont a
drágításokat, a kilátásba helyezett
energiaár-növekedést is megérezzük,
természetesen negatív értelemben.

A Mustash klienskörének nagy
részét otthon dolgozó kézművesek
alkotják, de kisgyermekes szülők is
gyakran rendelnek a cégtől kreatív
hobbitermékeket. Ugyanakkor szá-
mos közintézmény, óvoda, iskola,

színház és több múzeum is igényt
tart ezekre az árucikkekre.

A vállalkozó Bukarestben egy
hagyományos boltot is nyitott, még-
pedig a művészeti egyetemmel
szemben. Az üzletért egy gyermek-
kori barátja, két vásárhelyi magyar
hölgy és még egy női alkalmazott
felel, a kereslet itt is megfelel az el-
várásoknak. Ilyenkor, advent idején
különösen a koszorúalapok, fest-
hető üveggömbök és egyéb, ünnepi
asztalra illő kellékek fogynak na-
gyobb tételben. 

Szabóműhelyben született álmok
– Mekkora a mustash.ro látoga-

tottsága? – kanyarodunk vissza a
virtuálisba.

– Havonta 50 ezer megtekintés –
tudjuk meg Bende Andrástól, aki
azt is elmeséli, hogy a cég alapítá-
sakor Marosvásárhelyen bérelt egy
ingatlanban két helyiséget a termé-
kek számára, a kínálat azonban
hamar túlnőtt ezen a téren. Azóta a
szülői ház szobáit vették birtokba a
hihetetlenül színes, változatos áru-
cikkek. Az idősebb Bendéék ezt
persze kicsit sem bánják. Miközben
a nagyszülőktől maradt épület-
részbe lépünk át, az üzletember
édesanyjával találkozunk.

– András nagytatája ismert sza-
bómester volt, 86 éves koráig dol-
gozott. A fiam három-négyéves
korában már beült hozzá a mű-
helybe, és bőrdarabkákból kicsi
lájbikat készített a babáinak. Más-
kor agyagból gyúrt apró figurákat,
és miután a nagymamája kivette a
kenyereket a sütőkemencéből, ő is
bedobta a maga alkotásait, hogy
kiégesse azokat – meséli a mo-
solygós Bende Júlia, akinek
másik fia a székelybósi farm tulaj-
donosa.

Vendéglátónk a kapuig kísér,
közben megkérdezzük, ennyire pör-

gős, folyamatos készenlétet igénylő
életmód mellett – amelyben a ter-
mékek csomagolópapírjára kerülő
ragasztószalagnak is szerepe van,
hiszen a márkanevet tartalmazza,
így, Andrást idézve, „a szemétben is
reklámoz” – jutott-e idő családala-
pításra? A Mustash tulajdonosa vá-
laszként már veszi is elő a
telefonját. Vidám kiránduló csapa-
tot látunk az egyik fotón, a felesé-
gével, 9 éves fiával és 7 éves
lányával közös élmény elraktáro-
zott pillanatát.

A Mustash sikertörténete
A fantázia kincsestárában
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Nagy Székely Ildikó

Bende András Fotó: Nagy Tibor



A harmadik helyen álló Puskás Akadé-
mia 1-1-es döntetlent játszott a második
pozíciót elfoglaló Kisvárda vendégeként
a labdarúgó OTP Bank Liga 17. forduló-
jának első vasárnapi mérkőzésén.

Az első félidőben a hivatalos statisztika
szerint is veszélyesebb és támadóbb felfo-
gású volt a hazai együttes, amely a meccs
elején mégis hátrányba került, miután a
vendégek sikeresen fejeztek be egy
gyors ellenakciót. A Kisvárda aztán ti-
zenegyesből egyenlíteni tudott, a szünet
előtt viszont izgulnia kellett, mert
majdnem megint az ellenfél került
előnybe, de videobírós ellenőrzés után

les miatt érvénytelenítették a felcsútiak
gólját.

Fordulás után kiegyenlített volt a játék,
és miközben változatlanul a kisvárdai
együttes játszott valamivel veszélyeseb-
ben, a Puskás Akadémia lőtt felső kapufát.
A hajrára kissé visszaesett a mérkőzés
színvonala, és végül pontosztozkodással
zárult az összecsapás.

A hazaiak immár öt bajnoki találkozó
óta veretlenek, míg a felcsúti együttes so-
rozatban negyedik élvonalbeli összecsa-
pásán nem talált legyőzőre.

A tabellán elfoglalt helyét ezzel az
eredménnyel mindkét csapat megőrizte.

A magyar labdarúgó-válogatott ugyanabba a
csoportba került a Nemzetek Ligája 2022/23-
as idényének csütörtöki sorsolásán, mint az Eu-
rópa-bajnok olasz csapat.

A meccs Marco Rossi szövetségi kapitány
miatt kifejezetten pikánsnak ígérkezik, mert így
a szakvezető kétszer is saját hazája ellen irá-
nyítja majd a magyar nemzeti együttest.

A másik két ellenfél „ismerős” lesz a magya-
rok számára, mivel az Eb-ezüstérmes angolok-
kal idén a világbajnoki selejtezőkben, míg a
németekkel a nyári Európa-bajnokságon szere-
peltek azonos négyesben. A szigetországiak
Budapesten 4-0-ra nyertek szeptemberben, de
egy hónappal később a londoni Wembley Sta-
dionban 1-1-es döntetlen született. A németek
elleni Eb-mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult
Münchenben, ahol így a hazaiak örülhettek a
továbbjutásnak, a magyarok pedig a bravúros
pontszerzés ellenére kiestek, de csak néhány
percen múlt a sikerük, ugyanis a Nationalelf a
84. percben egyenlített másodjára.

A csoportküzdelmek során a magyar váloga-
tott első hazai összecsapását zárt kapuk mögött
kénytelen lejátszani. A büntetést még a részben

budapesti rendezésű Eb-n tapasztalt diszkrimi-
natív szurkolói megnyilvánulások miatt kapta
a magyar szövetség, amely fellebbezett az ere-
detileg kettő plusz egy felfüggesztett mérkő-
zésre szóló büntetés ellen, s így lett végül 1+1
zárt kapus meccs a jogerős ítélet.

A címvédő és világbajnok francia válogatott
Dániával, a vb-ezüstérmes Horvátországgal,
valamint Ausztriával került azonos kvartettbe.

A B divízióban szereplő Románia Bosznia-
Hercegovina, Finnország és Montenegró társa-
ságába került.

Az első négy fordulót június 2. és 14. között
rendezik, míg az utolsó két körre szeptember
22. és 27. között kerül sor. Az A divízióból a
négy csoportgyőztes a négyes fináléban szere-
pelhet a végső sikerért, míg a négy csoportu-
tolsó kiesik a másodosztályt jelentő B
divízióba.

A Nemzetek Ligája alapján ezúttal is ki lehet
jutni majd a 2024-es németországi Eb-re –
ahogy a magyarok is tették –, de ennek pontos
kritériumait még nem közölte az UEFA. Vár-
hatóan még a sorozat júniusi rajtja előtt meg-
születik erről a határozat.

A magyarok együtt 
az Európa-bajnok olaszokkal

A Farul elleni sikert követő klub-
elnöki dicséret igencsak megnö-
velte a Sepsi OSK játékosainak a
mellénybőségét a CFC Argeș elleni
találkozó előtt a labdarúgó 1. liga
20. fordulójában, és úgy kezdték a
meccset, mintha még egy kicsit
időztek volna az öltözőben. Aztán
futhattak az egyenlítés után...

Nagy lendülettel kezdte a CFC
Argeș a Sepsi OSK elleni mérkő-
zést, a lila mezesek az első percek-
ben folyton elsőként csaptak rá a
labdákra, és már a 2. percben meg-
szerezték a vezetést: Șerban egyet-
len csellel mindkét belső
OSK-védőt becsapta, és a későn
eszmélő Niczuly alatt a hálóba
küldte a labdát (1-0). Utána még
hosszú percekig a házigazda pitești-
iek akarata érvényesült, és a 12.
percben csak Niczuly bravúrja aka-
dályozta meg az újabb gólt Șerban
bal oldali szabadrúgását követően.
Miután az első 15 percben szinte át
sem lépte a félpályát, a Sepsi OSK
számára Askovszki lövése fújta
meg az ébresztőt, amikor a 30-ról

ellőtt labda súrolta a felső lécet. In-
nentől aztán egyre inkább Greab
kapuja felé tolódott a játék, és a 33.
percben, miután Greab elvétette a
szögletből érkező labdát, a Csun-
csukov homlokán megcsúszó labda
az üres kapu mellé szállt.

Az OSK fölénye a második fél-
időben vált nyomasztóvá, amit a
cserék beállása is növelt, és sorra
adódtak a lehetőségek. A legna-
gyobb az 50. percben, amikor Mit-
rea fejesét Greab éppen csak a
kapufára tudta tolni. Miután a CFC
Argeș szinte egyetlen veszélyesebb

támadása során Askovszki a gólvo-
nalról mentette a Niczulyon átemelt
labdát, a hosszú sérülés után a csa-
patba visszatért Damașcan megsze-
rezte az egyenlítő gólt: a Bărbuțtól
kapott labdával betört a két középső
védő között keletkezett résen, és el-
csavarta Greab mellett (1-1).

Noha a győztes gól megszerzésé-
vel is próbálkozott, a Sepsi OSK ré-
széről csak egy újabb
Damașcan-lövést jegyezhettünk,
amelyet azonban elcsípett a ház-
igazda kapus. Ez volt az OSK 10.
döntetlenje az idényből, húsz mér-

kőzésen. Ami pedig a felsőházba
jutási esélyeket illeti, továbbra is
igaz, hogy a maradék tíz meccsből

legalább hatot-hetet meg kell nyer-
nie, hogy esélye legyen a hat közé
kerülni.
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1215.Szerkeszti: Farczádi Attila

Döntetlen Kisvárdán

Öltözőben maradt a Sepsi OSK – két pontja bánja

A bajnokság állása
1. CFR 1907 20 18 0 2 31-8 54
2. FCSB 20 14 4 2 38-17 46
3. Voluntari 21 11 4 6 25-20 37
4. Botosán 21 8 10 3 21-19 34
5. CSU Craiova 21 9 5 7 36-23 32
6. Rapid 1923 21 8 8 5 26-21 32
7. Farul 20 8 5 7 21-13 29
8. CFC Argeș 20 8 4 8 19-17 28
9. UTA 21 6 9 6 17-15 27
10. Sepsi OSK 20 5 10 5 21-18 25
11. Târgoviște 21 5 7 9 13-17 22
12. Medgyes 21 5 5 11 17-25 20
13. Mioveni 20 5 5 10 13-27 20
14. Universit. 194820 4 6 10 15-21 18
15. Dinamo 194820 3 3 14 15-41 12
16. Clinceni 21 2 5 14 15-41 11

Eredményjelző
A labdarúgó 1. liga 20. fordulójának eredményei: Academica

Clinceni – FC Voluntari 0-0, CSU Craiova – Aradi UTA 0-0, Boto-
sáni FC – Medgyesi Gaz Metan 2-1, CFC Argeș Pitești – Sepsi
OSK 1-1, Bukaresti FCSB – Bukaresti Rapid 1923 3-1, Chindia
Târgoviște – Universitatea 1948 Craiova 0-3, CS Mioveni – Buka-
resti Dinamo 1948 2-1, Konstancai Farul – Kolozsvári CFR 1907
0-2.

A 21. fordulóban: FC Voluntari – Aradi UTA 2-1, Medgyesi Gaz
Metan – CSU Craiova 1-1, Bukaresti Rapid 1923 – Botosáni FC 
1-1, Academica Clinceni – Chindia Târgoviște 0-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 20. forduló: Campionii FC Argeș Pitești – Sep-

siszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1 (1-0)
Pitești, Nicolae Dobrin stadion, vezette: Radu Petrescu (Buka-

rest) – Daniel Mitruți (Craiova), Florian Vișan (Galac). Tartalék:
Sebastian Colțescu (Craiova). Ellenőr: Cornel Sorescu (Pitești).

Gólszerzők: Șerban (2.), illetve Damașcan (77.).
Sárga lap: Turda (42.), Șerban (48.), illetve Dumitrescu (53.),

Păun (80.).
CFC Argeș: Greab – Viana, Turda, Joao Miguel, Latovlevici,

Colli, Rajnov, Dumitru (74. Ișfan), Șerban (85. Fatai), Dumitrașcu
(78. Tofan), Arias (78. Szaid).

Sepsi OSK: Niczuly – Aganović, Ňinaj, Mitrea, Dumitrescu, As-
kovszki (70. Bărbuț), Păun, Fofana (70. Eder), Golofca (76.
Damașcan), Achahbar (46. Ștefănescu), Csuncsukov (73. Luckas-
sen).

A tabella
1. Ferencváros 16 11 2 3 32-12 35
2. Kisvárda 17 10 4 3 31-17 34
3. Puskás AFC 16 9 4 3 25-18 31
4. Fehérvár FC 17 8 5 4 23-18 29
5. Mezőkövesd 17 6 4 7 19-27 22
6. Paks 17 6 3 8 42-36 21
7. Honvéd 17 6 2 9 30-32 20
8. ZTE 16 5 5 6 23-33 20
9. Debrecen 16 4 5 7 30-29 17
10. Újpest 16 4 5 7 24-28 17
11. MTK 17 4 3 10 13-31 15
12. Gyirmót 16 3 4 9 17-28 13

Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó NB I., 17. forduló: Kisvárda Master Good – Puskás Akadé-

mia FC 1-1 (1-1)
Kisvárda, 800 néző, vezette: Berke.
Gólszerzők: Bumba (28., 11-esből), illetve Corbu (4.).
Sárga lap: Karabeljov (33.), Hej (49.), Mesanovic (91.), illetve Baluta (26.),

Slagveer (30.), Favorov (91.).
Kisvárda: Dombó – Hej, Prenga, Cirkovic, Leoni – Melnyik, Karabeljov (57.

Camaj) – Asani (68. Navratil), Ötvös, Bumba – Mesanovic.
Puskás Akadémia: Markek – Favorov, Spandler, Nunes, Szolnoki (70. De-

utsch) – Van Nieff, Plsek – Komáromi, Baluta (50. Kozák), Slagveer – Corbu.

A Nemzetek Ligája 2022/23-as idényének csoportbeosztása
A divízió:
* 1. csoport: Franciaország, Dánia, Horvátország, Ausztria
* 2. csoport: Spanyolország, Portugália, Svájc, Csehország
* 3. csoport: Olaszország, Németország, Anglia, MAGYARORSZÁG
* 4. csoport: Belgium, Hollandia, Lengyelország, Wales
B divízió:
* 1. csoport: Ukrajna, Skócia, Írország, Örményország
* 2. csoport: Izland, Oroszország, Izrael, Albánia
* 3. csoport: Bosznia-Hercegovina, Finnország, Románia, Montenegró
* 4. csoport: Svédország, Norvégia, Szerbia, Szlovénia
C divízió:
* 1. csoport: Törökország, Luxemburg, Litvánia, Feröer szigetek
* 2. csoport: Észak-Írország, Görögország, Koszovó, Ciprus/Észtország
* 3. csoport: Szlovákia, Fehéroroszország, Azerbajdzsán, Kazahsztán/Moldova
* 4. csoport: Bulgária, Észak-Macedónia, Georgia, Gibraltár
D divízió:
* 1. csoport: Liechtenstein, Kazahsztán/Moldova, Andorra, Lettország
* 2. csoport: Málta, Ciprus/Észtország, San Marino

Bálint Zsombor

Eredményjelző
Magyar labdarúgó NB I., 17. forduló: Ferencvárosi TC – Budapest Honvéd

1-0, MTK Budapest – Paksi FC 1-4, MOL Fehérvár – Mezőkövesd Zsóry FC
1-0, Kisvárda Master Good – Puskás Akadémia FC 1-1.



Francia–norvég döntő

Ha Marosvásárhelyen, az ere-
deti időpontban játszottak volna,
talán lett volna esélye a Siriusnak
az Aradi FCC ellen a női kosár-
labda Nemzeti Ligában. A 3. for-
dulóból elnapolt mérkőzést
azonban (noha annak idején meg-
egyeztek, hogy Marosvásárhelyen
játszanak) visszaköltöztették
Aradra, időközben a házigazdák
(annak ellenére, hogy Sepsiszent-
györgyön kikaptak) formába len-
dültek, és eleve kevés esélye volt
a Siriusnak a sikerre.

Ennek ellenére nagyon jól kez-
dett a marosvásárhelyi csapat,
szinte végig vezetett az első ne-
gyedben, a házigazdákat azonban
icipicit megtolták hátulról a játék-
vezetők. A 8. percig ugyanis Arad-
nak egy, a Siriusnak pedig már
nyolc személyi hibát fújtak be, kö-
zöttük 2-2-t a két legponterősebb
marosvásárhelyi játékosnak, She-
rillnek és Sólyomnak, ezzel pedig
arra kényszerítették a szakmai stá-
bot, hogy lehívja őket. Nem nehéz
elképzelni, hogy így könnyen
ment Aradnak az egyenlítés, majd
egy 10-0-s run is, aminek a vissza-
hozására az elbátortalanodott ma-
rosvásárhelyi játékosok már nem
voltak képesek. Ha az elején a Si-

rius uralta a palánk alatti teret, a
személyi hibáktól való félelem
miatt utóbb a magas emberek ke-
vésbé voltak ebben a tekintetben
eredményesek, így ez volt az első
meccs az idényben, hogy az ellen-
fél több lepattanót gyűjtött be,
mint a Sirius (39-28). Továbbá
igen lecsökkent az első negyedben
még 50% fölötti dobóhatékonyság
mezőnyből (35%), néha sima
kosár alatti ziccerek is kimaradtak.
Feiseș például nagyon lámpaláza-
san játszott, két ziccert is kiha-
gyott, a félkörön túlról pedig két
nagy homályt dobott. A húsz pont
különbség a játék alapján azonban
eltúlzottnak tűnik, és a meccs meg-
erősítette azt a meggyőződést,
hogy adott pillanatban a Sirius le
tudja győzni az aradiakat. Ehhez
azonban kevésbé kell megijedjen
az ellenféltől, és nem ártana egy
kicsivel tisztességesebb játékveze-
tés sem.

A mérkőzés amúgy kisebb dula-
kodással zárult Mercea és a nála
feleakkora Feiseș között. Miután
ütköztek a labdáért folyó harcban,
az aradi játékos nekirontott a ma-
rosvásárhelyinek. Mindketten
technikai hibát kaptak, noha Mer-
cea volt a támadó, Feiseș pedig
nem reagált, amikor az ellenfele
megtaszította.
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A hatodik bajnoki mérkőzésen a hatodik nagy arányú győ-
zelmét könyvelhette el a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsa-
pata az 1. ligában.

Ezúttal az újonc Brassói Ralph volt George Trif tanítványai-
nak az ellenfele, és már az első percektől nyilvánvaló volt a kü-
lönbség a két fél között. A vendégek, esélyteleneségük
tudatában, nagyon lendületesen kezdtek, megpróbálták meg-
lepni a kissé unottan indító marosvásárhelyieket, ám így sem
tudtak egy pillanatig sem vezetéshez jutni, legfeljebb néhány
lepattanó megszerzésével próbáltak lépést tartani. Szép lassan
azonban a marosvásárhelyiek teljesen átvették az irányítást, a
második negyed elején egy 18-0-s sorozattal állva hagyták a lel-
kes ellenfelet. Ezt követően a marosvásárhelyi kispad minden
taktikai változatot kipróbált, sokat pihentette a legjobbakat a
keretből, és lehetőséget biztosított a fiataloknak a bizonyításra.
Ennek ellenére Brassó csak a harmadik negyedben tudta úgy-
ahogy tartani magát, ám azt már nem tudta megakadályozni,
hogy a CSM 100 pont alatt maradjon, 19-0-s rohamnak is kö-
szönhetően.

A marosvásárhelyi játékosok 52%-os hatékonysággal dobtak
mezőnyből, ennek keretében 41%-ban a triplákat, noha legjobb
dobóik kevesebb, mint egy félidőnyit voltak a pályán. Ezen a
meccsen is Sánta szerzett dupla duplát, 19 ponttal és 14 lepat-
tanóval, 25 percnyi játék alatt.

Ez volt a csapat utolsó mérkőzése ebben a naptári évben, a
bajnokság január 9-én folytatódik a 7. forduló mérkőzéseivel.
A CSM számára pedig a következő három fordulóban a legerő-
sebb ellenfelek következnek: sorban a Nagyváradi CSM-CSU
fiókcsapata, a Bukaresti Laguna, valamint a legfőbb rivális, Bu-
karesti ȘtiinGa. Bár a CSM tűnik esélyesebbnek, az biztos, hogy
a szerény ellenfelekkel szembeni, néha langyosnak tűnő játék
ezeken a meccseken nem lesz elég. Különösen a ȘtiinGa ígérke-

zik veszélyesnek, hisz két amerikai légióst is foglalkoztat. A
program szerint a ȘtiinGa elleni találkozót január 23-án Buka-
restben rendezik.

Megvan a hatodik kötelező penzum is

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: Aradi FCC – Maros-

vásárhelyi Sirius 74:54 (19-20, 22-12, 17-9, 16-13)
Arad, Victoria-csarnok, 100 néző. Vezette: Dan Narcis (Szat-

márnémeti), Tudor Crișan (Kolozsvár), Diana Bucerzan (Temes-
vár). Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).

Aradi FCC: Akathiotu 15 pont (1), Hadžović 15, GhiRă 13 (1),
Vitulova 12, Manea 8, Nagy-Mîrne 8, Vati 3 (1), Mercea, Rotariu.

Sirius: Sherill 14 pont, Sólyom 11 (3), Griffin 9, Allen 8 (1),
Badi 5 (1), Czimbalmos 4, Chiș 3 (1), Lipovan, Feiseș, Anca.

Bálint Zsombor

Nem jött össze a meglepetés

Spanyolország és Dánia után az
Európa-bajnok Norvégia és  az
olimpiai bajnok Franciaország ju-
tott be harmadikként és negyeddi-
ként a spanyolországi női
kézilabda-világbajnokság elődöntő-
jébe. Előbbi 34-28-ra legyőzte az
orosz csapatot, utóbbi 31-26-ra
nyert Svédország ellen.

A remekül védekező és pontos
támadásokat vezető norvégok az
első perctől esélyeshez méltóan ját-
szottak, előbb 5-2-re, majd 9-5-re,
a 25. percben pedig 16-10-re vezet-
tek. Az oroszoknak
a hajrában sikerült
megfékezniük ellen-
felüket, így a szü-
netben 19-15 volt az
állás. A második fél-
időt 4-1-es sorozattal
kezdte az orosz csa-
pat, amely kihasz-
nálta, hogy a
skandinávok ebben
az időszakban többet
hibáztak. Az oroszok
felzárkózhattak volna
egy gólra, de a kapu-
fát találták el, a nor-
végok pedig az
időkérésük után visz-
szatértek a korábban
látott gyors, haté-
kony játékhoz, és
ismét elhúztak (26-
20). A hátralévő idő-
ben, 30-22 után az

Európa-bajnoki címvédő némileg ki-
engedett, de így is magabiztosan, 34-
28-ra nyert, és a házigazda
spanyolokkal találkozik a mai elő-
döntőben.

A francia–svéd összecsapáson a
23. percig rendkívül taktikusan és
eredményesen játszottak a skandi-
návok; két alkalommal is két gól-
lal vezettek, ám a folytatásban egy
4-1-es sorozattal a franciák fordí-
tottak. Az első félidő hajrájában
mindkét együttes többször hibá-
zott, amit az ellenfél rendre ki-

használt, a szünetben pedig dön-
tetlen volt az állás. 

A második felvonás elején a
franciák remek védekezésükre ala-
pozva öt góllal elhúztak, és ez a
rövid időszak elegendőnek bizo-
nyult számukra ahhoz, hogy bizto-
sítsák győzelmüket. A
skandinávok létszámfölényes tá-
madásokkal igyekeztek csökken-
teni a különbséget, de nem jártak
sikerrel, így a franciák hatodik al-
kalommal jutottak a legjobb négy
közé a vb-n.

A svédek és az oroszok is búcsúztak 
a negyeddöntőben

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

Fotó: a világbajnokság közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, 6. forduló: Marosvásárhelyi CSM –

Brassói Ralph 102:43 (28-13, 27-8, 21-15, 26-7)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette:

Csíki Zsolt (Marosvásárhely), Szőcs Janka (Gyergyó-
szentmiklós), Faluvégi István (Szászrégen). Ellenőr: Ale-
xandru Columban (Kolozsvár).

Marosvásárhelyi CSM: Martinić 21 pont (2), Sánta 19,
Borșa 15 (1), Nistor 12 (1), Bölöni 11 (1), Engi-Rosenfeld
9 (3), Kiss 8 (2), Bot 6 (2), Mureșan 1, Șolopa, Tălmăcean,
Blaga.

Ralph: Souca 15 pont, Stochici 13 (2), Drăgușanu 8, Ileș
4, Zaharia 3 (1), Turtoi, Tota, Preda.

Eredményjelző
Kosárlabda 1. liga, 5. forduló: Bukaresti Laguna – Bu-

karesti Stiinţa 79:100; 6. forduló: Nagyszebeni CSU II –
Bukaresti Eagles 85:41, Kolozsvári Universitatea – Buka-
resti Laguna 65:85, Marosvásárhelyi CSM – Brassói
Ralph 102:43, Jászvásári Politehnica – Bukaresti NN
Ulisse 85:73 (korábban játszották).

Elmaradt mérkőzésen: Nagyszebeni CSU II – Bukaresti
Agronomia 72:62.

Bálint Zsombor

Az olimpiai címvédő Franciaország és az Európa-
bajnok Norvégia jutott döntőbe a női kézilabda-világ-
bajnokságon. Előbbi 23-22-re nyert Dánia ellen, utóbbi
27-21-re legyőzte a házigazda Spanyolországot.

Remek védekezéssel, és erre alapozva gyors ellentá-
madásokkal kezdték a mérkőzést a franciák elleni
meccset a dánok, és a 16. percben már 8-4-re vezettek.
A franciák a labdaeladások után – az időkérésüket kö-
vetően – egy rossz cserével is nehezítették a saját dol-
gukat, így emberhátrányba kerültek, de ezért nem
kellett bűnhődniük, mert ellenfelük is elkezdett hibázni.
Az első félidő úgy ért véget, hogy Laura Glauser ki-
védte a dánok időn túli hétméteresét, így csapata csak
kétgólos hátrányban volt a szünetben. A második fel-
vonást sem a kellő összeszedettséggel kezdte az olim-
piai bajnok, amely elsősorban támadásban hibázott, és
hamarosan megint négy találat volt Dánia előnye. A
franciák több mint három percig emberelőnyben játsz-
hattak, ám a skandinávok kettős létszámhátrányban is
gólt szereztek. A francia csapat akkor került lendületbe,
miután ellenfele kiegészült és időt kért. A tokiói arany-
érmes egy 3-0-s sorozattal egyenlített, majd az 57. perc-
ben első alkalommal a vezetést is átvette (22-21). A dán
kapuban a mezőny legjobbjának megválasztott Althea
Reinhardt, valamint Sandra Toft is remekelt, ám a
meccs legfontosabb védését a túloldalon Cleopatre Dar-
leux mutatta be hetven másodperccel a vége előtt. Az
utolsó támadását egyik csapat sem tudta gólra váltani,
így a franciák megőrizték egygólos előnyüket az elő-
döntőben és százszázalékos mérlegüket a tornán.

A másik elődöntőben az előző világbajnokságon
ezüstérmes hazaiak bő tíz percig tudták tartani magu-
kat, utána a pontosabban játszó norvégok elléptek 7-3-
ra. A spanyolok öt-egyes védekezésre váltottak és
cserékkel próbálkoztak, majd kihasználták, hogy a
skandinávok egyre többet hibáztak, és öt másodperccel
az első félidő vége előtt sikerült egyenlíteniük. A má-
sodik felvonást is jobban kezdte az Európa-bajnoki
címvédő, amely a 38. perc után egy 7-2-es sorozattal
hat góllal elhúzott. A házigazdák 1:47 percig kettős em-
berelőnyben játszhattak, de ekkor sem tudtak felzár-
kózni, mert védekezésben nem tudtak kellően
hatékonyak lenni, támadásban pedig nagyon sokat hi-
báztak. Sikerükkel a norvégok visszavágtak a spanyo-
loknak, akik a legutóbbi világbajnokság elődöntőjében
nagy meglepetésre 28-22-re legyőzték őket.

A döntőt lapzártánk után rendezték.



Francia–norvég döntő

Ha Marosvásárhelyen, az ere-
deti időpontban játszottak volna,
talán lett volna esélye a Siriusnak
az Aradi FCC ellen a női kosár-
labda Nemzeti Ligában. A 3. for-
dulóból elnapolt mérkőzést
azonban (noha annak idején meg-
egyeztek, hogy Marosvásárhelyen
játszanak) visszaköltöztették
Aradra, időközben a házigazdák
(annak ellenére, hogy Sepsiszent-
györgyön kikaptak) formába len-
dültek, és eleve kevés esélye volt
a Siriusnak a sikerre.

Ennek ellenére nagyon jól kez-
dett a marosvásárhelyi csapat,
szinte végig vezetett az első ne-
gyedben, a házigazdákat azonban
icipicit megtolták hátulról a játék-
vezetők. A 8. percig ugyanis Arad-
nak egy, a Siriusnak pedig már
nyolc személyi hibát fújtak be, kö-
zöttük 2-2-t a két legponterősebb
marosvásárhelyi játékosnak, She-
rillnek és Sólyomnak, ezzel pedig
arra kényszerítették a szakmai stá-
bot, hogy lehívja őket. Nem nehéz
elképzelni, hogy így könnyen
ment Aradnak az egyenlítés, majd
egy 10-0-s run is, aminek a vissza-
hozására az elbátortalanodott ma-
rosvásárhelyi játékosok már nem
voltak képesek. Ha az elején a Si-

rius uralta a palánk alatti teret, a
személyi hibáktól való félelem
miatt utóbb a magas emberek ke-
vésbé voltak ebben a tekintetben
eredményesek, így ez volt az első
meccs az idényben, hogy az ellen-
fél több lepattanót gyűjtött be,
mint a Sirius (39-28). Továbbá
igen lecsökkent az első negyedben
még 50% fölötti dobóhatékonyság
mezőnyből (35%), néha sima
kosár alatti ziccerek is kimaradtak.
Feiseș például nagyon lámpaláza-
san játszott, két ziccert is kiha-
gyott, a félkörön túlról pedig két
nagy homályt dobott. A húsz pont
különbség a játék alapján azonban
eltúlzottnak tűnik, és a meccs meg-
erősítette azt a meggyőződést,
hogy adott pillanatban a Sirius le
tudja győzni az aradiakat. Ehhez
azonban kevésbé kell megijedjen
az ellenféltől, és nem ártana egy
kicsivel tisztességesebb játékveze-
tés sem.

A mérkőzés amúgy kisebb dula-
kodással zárult Mercea és a nála
feleakkora Feiseș között. Miután
ütköztek a labdáért folyó harcban,
az aradi játékos nekirontott a ma-
rosvásárhelyinek. Mindketten
technikai hibát kaptak, noha Mer-
cea volt a támadó, Feiseș pedig
nem reagált, amikor az ellenfele
megtaszította.
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A hatodik bajnoki mérkőzésen a hatodik nagy arányú győ-
zelmét könyvelhette el a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsa-
pata az 1. ligában.

Ezúttal az újonc Brassói Ralph volt George Trif tanítványai-
nak az ellenfele, és már az első percektől nyilvánvaló volt a kü-
lönbség a két fél között. A vendégek, esélyteleneségük
tudatában, nagyon lendületesen kezdtek, megpróbálták meg-
lepni a kissé unottan indító marosvásárhelyieket, ám így sem
tudtak egy pillanatig sem vezetéshez jutni, legfeljebb néhány
lepattanó megszerzésével próbáltak lépést tartani. Szép lassan
azonban a marosvásárhelyiek teljesen átvették az irányítást, a
második negyed elején egy 18-0-s sorozattal állva hagyták a lel-
kes ellenfelet. Ezt követően a marosvásárhelyi kispad minden
taktikai változatot kipróbált, sokat pihentette a legjobbakat a
keretből, és lehetőséget biztosított a fiataloknak a bizonyításra.
Ennek ellenére Brassó csak a harmadik negyedben tudta úgy-
ahogy tartani magát, ám azt már nem tudta megakadályozni,
hogy a CSM 100 pont alatt maradjon, 19-0-s rohamnak is kö-
szönhetően.

A marosvásárhelyi játékosok 52%-os hatékonysággal dobtak
mezőnyből, ennek keretében 41%-ban a triplákat, noha legjobb
dobóik kevesebb, mint egy félidőnyit voltak a pályán. Ezen a
meccsen is Sánta szerzett dupla duplát, 19 ponttal és 14 lepat-
tanóval, 25 percnyi játék alatt.

Ez volt a csapat utolsó mérkőzése ebben a naptári évben, a
bajnokság január 9-én folytatódik a 7. forduló mérkőzéseivel.
A CSM számára pedig a következő három fordulóban a legerő-
sebb ellenfelek következnek: sorban a Nagyváradi CSM-CSU
fiókcsapata, a Bukaresti Laguna, valamint a legfőbb rivális, Bu-
karesti Știința. Bár a CSM tűnik esélyesebbnek, az biztos, hogy
a szerény ellenfelekkel szembeni, néha langyosnak tűnő játék
ezeken a meccseken nem lesz elég. Különösen a Știința ígérke-

zik veszélyesnek, hisz két amerikai légióst is foglalkoztat. A
program szerint a Știința elleni találkozót január 23-án Buka-
restben rendezik.

Megvan a hatodik kötelező penzum is

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: Aradi FCC – Maros-

vásárhelyi Sirius 74:54 (19-20, 22-12, 17-9, 16-13)
Arad, Victoria-csarnok, 100 néző. Vezette: Dan Narcis (Szat-

márnémeti), Tudor Crișan (Kolozsvár), Diana Bucerzan (Temes-
vár). Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).

Aradi FCC: Akathiotu 15 pont (1), Hadžović 15, Ghiță 13 (1),
Vitulova 12, Manea 8, Nagy-Mîrne 8, Vati 3 (1), Mercea, Rotariu.

Sirius: Sherill 14 pont, Sólyom 11 (3), Griffin 9, Allen 8 (1),
Badi 5 (1), Czimbalmos 4, Chiș 3 (1), Lipovan, Feiseș, Anca.

Bálint Zsombor

Nem jött össze a meglepetés

Spanyolország és Dánia után az
Európa-bajnok Norvégia és  az
olimpiai bajnok Franciaország ju-
tott be harmadikként és negyeddi-
ként a spanyolországi női
kézilabda-világbajnokság elődöntő-
jébe. Előbbi 34-28-ra legyőzte az
orosz csapatot, utóbbi 31-26-ra
nyert Svédország ellen.

A remekül védekező és pontos
támadásokat vezető norvégok az
első perctől esélyeshez méltóan ját-
szottak, előbb 5-2-re, majd 9-5-re,
a 25. percben pedig 16-10-re vezet-
tek. Az oroszoknak
a hajrában sikerült
megfékezniük ellen-
felüket, így a szü-
netben 19-15 volt az
állás. A második fél-
időt 4-1-es sorozattal
kezdte az orosz csa-
pat, amely kihasz-
nálta, hogy a
skandinávok ebben
az időszakban többet
hibáztak. Az oroszok
felzárkózhattak volna
egy gólra, de a kapu-
fát találták el, a nor-
végok pedig az
időkérésük után visz-
szatértek a korábban
látott gyors, haté-
kony játékhoz, és
ismét elhúztak (26-
20). A hátralévő idő-
ben, 30-22 után az

Európa-bajnoki címvédő némileg ki-
engedett, de így is magabiztosan, 34-
28-ra nyert, és a házigazda
spanyolokkal találkozik a mai elő-
döntőben.

A francia–svéd összecsapáson a
23. percig rendkívül taktikusan és
eredményesen játszottak a skandi-
návok; két alkalommal is két gól-
lal vezettek, ám a folytatásban egy
4-1-es sorozattal a franciák fordí-
tottak. Az első félidő hajrájában
mindkét együttes többször hibá-
zott, amit az ellenfél rendre ki-

használt, a szünetben pedig dön-
tetlen volt az állás. 

A második felvonás elején a
franciák remek védekezésükre ala-
pozva öt góllal elhúztak, és ez a
rövid időszak elegendőnek bizo-
nyult számukra ahhoz, hogy bizto-
sítsák győzelmüket. A
skandinávok létszámfölényes tá-
madásokkal igyekeztek csökken-
teni a különbséget, de nem jártak
sikerrel, így a franciák hatodik al-
kalommal jutottak a legjobb négy
közé a vb-n.

A svédek és az oroszok is búcsúztak 
a negyeddöntőben

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

Fotó: a világbajnokság közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, 6. forduló: Marosvásárhelyi CSM –

Brassói Ralph 102:43 (28-13, 27-8, 21-15, 26-7)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette:

Csíki Zsolt (Marosvásárhely), Szőcs Janka (Gyergyó-
szentmiklós), Faluvégi István (Szászrégen). Ellenőr: Ale-
xandru Columban (Kolozsvár).

Marosvásárhelyi CSM: Martinić 21 pont (2), Sánta 19,
Borșa 15 (1), Nistor 12 (1), Bölöni 11 (1), Engi-Rosenfeld
9 (3), Kiss 8 (2), Bot 6 (2), Mureșan 1, Șolopa, Tălmăcean,
Blaga.

Ralph: Souca 15 pont, Stochici 13 (2), Drăgușanu 8, Ileș
4, Zaharia 3 (1), Turtoi, Tota, Preda.

Eredményjelző
Kosárlabda 1. liga, 5. forduló: Bukaresti Laguna – Bu-

karesti Stiinţa 79:100; 6. forduló: Nagyszebeni CSU II –
Bukaresti Eagles 85:41, Kolozsvári Universitatea – Buka-
resti Laguna 65:85, Marosvásárhelyi CSM – Brassói
Ralph 102:43, Jászvásári Politehnica – Bukaresti NN
Ulisse 85:73 (korábban játszották).

Elmaradt mérkőzésen: Nagyszebeni CSU II – Bukaresti
Agronomia 72:62.

Bálint Zsombor

Az olimpiai címvédő Franciaország és az Európa-
bajnok Norvégia jutott döntőbe a női kézilabda-világ-
bajnokságon. Előbbi 23-22-re nyert Dánia ellen, utóbbi
27-21-re legyőzte a házigazda Spanyolországot.

Remek védekezéssel, és erre alapozva gyors ellentá-
madásokkal kezdték a mérkőzést a franciák elleni
meccset a dánok, és a 16. percben már 8-4-re vezettek.
A franciák a labdaeladások után – az időkérésüket kö-
vetően – egy rossz cserével is nehezítették a saját dol-
gukat, így emberhátrányba kerültek, de ezért nem
kellett bűnhődniük, mert ellenfelük is elkezdett hibázni.
Az első félidő úgy ért véget, hogy Laura Glauser ki-
védte a dánok időn túli hétméteresét, így csapata csak
kétgólos hátrányban volt a szünetben. A második fel-
vonást sem a kellő összeszedettséggel kezdte az olim-
piai bajnok, amely elsősorban támadásban hibázott, és
hamarosan megint négy találat volt Dánia előnye. A
franciák több mint három percig emberelőnyben játsz-
hattak, ám a skandinávok kettős létszámhátrányban is
gólt szereztek. A francia csapat akkor került lendületbe,
miután ellenfele kiegészült és időt kért. A tokiói arany-
érmes egy 3-0-s sorozattal egyenlített, majd az 57. perc-
ben első alkalommal a vezetést is átvette (22-21). A dán
kapuban a mezőny legjobbjának megválasztott Althea
Reinhardt, valamint Sandra Toft is remekelt, ám a
meccs legfontosabb védését a túloldalon Cleopatre Dar-
leux mutatta be hetven másodperccel a vége előtt. Az
utolsó támadását egyik csapat sem tudta gólra váltani,
így a franciák megőrizték egygólos előnyüket az elő-
döntőben és százszázalékos mérlegüket a tornán.

A másik elődöntőben az előző világbajnokságon
ezüstérmes hazaiak bő tíz percig tudták tartani magu-
kat, utána a pontosabban játszó norvégok elléptek 7-3-
ra. A spanyolok öt-egyes védekezésre váltottak és
cserékkel próbálkoztak, majd kihasználták, hogy a
skandinávok egyre többet hibáztak, és öt másodperccel
az első félidő vége előtt sikerült egyenlíteniük. A má-
sodik felvonást is jobban kezdte az Európa-bajnoki
címvédő, amely a 38. perc után egy 7-2-es sorozattal
hat góllal elhúzott. A házigazdák 1:47 percig kettős em-
berelőnyben játszhattak, de ekkor sem tudtak felzár-
kózni, mert védekezésben nem tudtak kellően
hatékonyak lenni, támadásban pedig nagyon sokat hi-
báztak. Sikerükkel a norvégok visszavágtak a spanyo-
loknak, akik a legutóbbi világbajnokság elődöntőjében
nagy meglepetésre 28-22-re legyőzték őket.

A döntőt lapzártánk után rendezték.



Az utóbbi időben egyre többet lehet
hallani az európai zöldmegállapodás-
ról (Green Deal), amelynek célja,
hogy közép- és hosszú távon jelentő-
sen csökkentse a tagországokban a
globális felmelegedést és a klímavál-
tozást előidéző üvegházhatású gázok,
elsősorban a szén-dioxid-kibocsátást.
A több száz oldalas dokumentum
olyan konkrét gazdasági és politikai
intézkedéscsomagokat és határidők-
höz kötött célkitűzéseket tartalmaz az
élet minden terén, amelyek lehetővé
teszik, hogy 2050-ig jelentősen csök-
kenjen a Föld légszennyezettsége.
Annak ellenére, hogy a végcél távoli-
nak tűnik, ahhoz, hogy eredményes
legyen, tervezni, tenni kell ez irányba.
Mindezekről: a zöldmegállapodásról,
a konkrét lépésekről, illetve arról,
hogy miként kell ehhez mindannyi-
unknak viszonyulni, az Azomureş által
december 9-én szervezett kerekasz-
tal-beszélgetésen hallottunk. 

A zöldházprojekt mint konkrét példa 
A kerekasztal-beszélgetés bevezetőjében

Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója el-
mondta, azért tartották fontosnak a találkozó
megszervezését, mert a kombinát megyénk
legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó vállalata,
így közvetlenül is érintett a zöldmegállapo-
dásban foglalt elkötelezettségek betartásá-
ban. Azonban nem csak a gyárnak kell
lépéseket tennie. Az üvegházhatású gázok
csökkentésére vonatkozó egyezmény az élet
minden területére vonatkozik. Az okmány-
ban szereplő konkrét célkitűzések megvaló-
sításáért azonban alaposan át kell alakítani a
gazdaságot, a mezőgazdaságot, a település-
gazdálkodást, ugyanakkor mentalitásváltásra
is szükség van. A vezérigazgató az amerikai
polgárjogi harcos, Martin Luther King híres
beszédét idézte – „I have a dream today!” –,
amikor 1963. augusztus 28-án Washington-
ban a feketék jogairól beszélve megjósolta az
eljövendő változásokat. „Ma is valahogy így
kell tekintenünk erre az egyezményre, de ha
nem teszünk konkrét lépéseket, akkor soha-
sem érjük el a céljainkat” – fogalmazott a ve-
zérigazgató. Ezért is tartották fontosnak,
hogy a Maros megyei média képviselőinek
jelenlétében – lehetőséget teremtve a nyílt be-
szélgetésre – ismertessék a zöldmegállapo-
dást és néhány konkrét megvalósítást, illetve
arról is tájékoztassanak, hogy az említett cé-
loknak megfelelően miként kell átalakítani a
gazdaságot, a mezőgazdaságot, milyen lépé-
seket tesz majd a kombinát, hogy – a határ-
időt betartva – csökkentse a szén-
dioxid-kibocsátást. 

S hogy nem csak a nagyvállalatnak kell be-
fektetnie a zöldmegállapodás érdekében, a
beszélgetés első előadója is igazolta. Gogolák
Zsolt, a Multinvest cég vezetője felvázolta,
miként építették fel Marosvásárhelyen az első
„zöldházat”, a város főteréhez közeli Multin-
vest üzletközpontot, követve az ilyen jellegű
építkezésre vonatkozó – Angliában kidolgo-
zott és elsőként alkalmazott –, ún. BREEM
szabványt. Az a vaskos jegyzék előírja, hogy
milyen környezetkímélő megoldásokat kell
alkalmazni a tervezéstől a kivitelezésen át az
épület hosszú távú fenntartásáig, a terület-
használattól az energiagazdálkodáson át a
megközelíthetőségig, a hulladék és szennyvíz
újrahasznosításáig stb. Bár az építkezés költ-
ségesebb, mint a klasszikus házak esetén,
hosszú távon megtérül, és a belterek elrende-
zése, kényelme is igazolja, hogy nem hiába-
való az építkezésben is meghonosítani a
környezetkímélő szemléletet. 
Általános célkitűzések, határidők 

A kerekasztal-beszélgetés bevezetőjében
Harri Kiiski többek között elmondta, hogy a
zöldmegállapodás szerint Európa 2030-ig
50%-ban, míg 2050-ig teljesen klímasemle-
ges kell legyen, ami azt jelenti, hogy a tagor-
szágokban be kell szüntetni a
szén-dioxid-kibocsátást, és ez nemcsak a le-
vegőre, hanem más környezeti elemekre (víz,
talaj, biodiverzitás) is vonatkozik. A célok
között szerepel a meglévő épületek energia-
hatékonyságának növelése, a megfelelő
mennyiségű egészséges táplálék biztosítása,
a közszállítási eszközök széles körű haszná-
lata, a környezetkímélő energiaforrások hasz-
nálata, az erre vonatkozó találmányok,
újítások alkalmazása, a hulladékanyagok új-
rasznosítása, a technológiákat alkalmazó
munkahelyek teremtése, a szakmai képzés és
átképzés, valamint az ehhez rugalmasan al-

kalmazkodó nagyipari gazdaság (makrogaz-
daság) versenyképességének megteremtése.
A zöldmegállapodás 3247 oldalon 12 konkrét
jogszabályjavaslatot, direktívát tartalmaz,
amelyet az aláíró EU-tagállamoknak alkal-
mazniuk kell. Ezek többek között a szén-di-
oxid-kibocsátásra (kvótaadásvétel), az
energiahatékonysági és a megújuló energia-
használatra, a földterület-használatra, az er-
dőgazdálkodásra, az energiafogyasztásra, az
energiafogyasztásra kirótt adókra, a gépko-
csik által kibocsátott szén-dioxid-csökken-
tésre, illetve a zöldüzemanyag alkalmazására
vonatkozó intézkedések. Az Európai Bizott-
ság szakértői szerint az átállás 1,8 trillió eu-
róba kerül. 2021. július 14-én az EB
elfogadta a karbonkibocsátási mechanizmust,
amelyet 2026-tól működtetnek, ezért 2025-ig
stabilizálni kell az országos kibocsátási kü-
szöböket. Az Európai Parlament célkitűzése
szerint 2030-ig (az 1990-es szinthez képest)
60%-kal kell csökkenteni, míg 2050-ig el kell
érni az éghajlat-semlegességet. A karbonsem-
legesség azt jelenti, hogy megvalósul az
egyensúly a kibocsátott szén-dioxid, illetve a
légkörből kivont és szénelnyelőkben tárolt
szén-dioxid mennyisége között. A szén-dio-
xid légkörből való eltávolításának, majd tá-
rolásának folyamatát szénmegkötésnek
nevezik. A nettó nulla szén-dioxid-kibocsátás
elérése érdekében a globális üvegházhatású-
gáz-kibocsátást szénmegkötéssel kell ellen-
súlyozni. A kibocsátások csökkentésének és
a karbonsemlegesség megvalósításának
másik módja az, ha az egyik ágazatban kelet-
kező kibocsátásokat valahol máshol ellensú-
lyozzák. Ez megvalósítható a megújuló
energiába, az energiahatékonyságba vagy
más tiszta, alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiákba való beruházások révén. Az
EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS)
jó példa a szén-dioxid-kibocsátás ellentétele-
zésére. Az európai zöldmegállapodás értel-
mében 2050-re megvalósul az egyensúly a
kibocsátott szén-dioxid, illetve a légkörből
kivont és szénelnyelőkben tárolt szén-
dioxid mennyisége között. Az egyezmény 
alapján és a tagországok elkötelezettsége, ja-
vaslatai alapján az EU elsősorban a környe-
zetvédelmi (szárazföldet és az óceánokat,
tengereket érintő) programokat, a fenntart-
ható közszállítást, a vidékfejlesztést, a kuta-
tást és innovációs projekteket támogatja. Az
EB javaslata szerint 2030-ig a személygép-
kocsik szén-dioxid-kibocsátását 55%-kal, a
kamionokét 50%-kal kell csökkenteni, 2035-
ben pedig az új autók karbonsemlegesek kell
legyenek, ami azt jelenti, hogy nem fosszilis-
üzemanyag-meghajtású motorokkal kell fel-
szereljék a járműveket. Továbbá 2030-ig 35
millió épületet kell felújítani energiahaté-
konysági szempontból. Az említett határidőig
mind a szállításban, mind az iparban használt
energia 40%-át megújuló, környezetkímélő
forrásból kell biztosítani. Az EB szorgal-
mazza az erdősítési, talajjavítási és a vizes-
élőhely-rehabilitációs programokat, ugyanis
az említett területek természetes úton lekötik
a levegőben levő szén-dioxidot. A tervek sze-
rint 2050-ig mintegy 310 megatonna szén-di-
oxidot kell így semlegesíteni Európában. A
zöldmegállapodásban kijelölt karbonsemle-
gességi határidők (2030 és 2050) távolinak
tűnnek ugyan, de az EB úgy tervezi, hogy jö-
vőre, 2022-ben lezárja az egyeztetéseket a

tagországokkal, és 2023-tól már alkalmazhat-
ják az egyezményben foglaltakat. 
„A farmtól a villáig” agrárstratégia 

Az Azomureş kombinát is ambiciózus be-
ruházási programot dolgozott ki, amellyel
csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, hiszen
ezért már most keményen fizet a cég. A hosz-
szú távú megoldást a hidrogén használata je-
lentené, bár a Haber-Bosch-féle technológia
szerint a műtrágya-előállítás elengedhetetlen
alapanyaga továbbra is a földgáz, több más
nyersanyaggal együtt. A hidrogént azonban
elektrolízissel a vízből lehet kinyerni, és
ehhez új technológia szükséges. A hidrogén
használatával a műtrágyagyártás egyik fázi-
sában tüzelőként (fűtőanyagként) használt
földgáz mennyiségét lehetne jelentősen csök-
kenteni. Ez azonban még távol áll. Vannak
országok, ahol alkalmazzák a technológiát,
kisebb üzemekben. Olyan nagy mennyiség-
ben, amelyben a marosvásárhelyi kombinát
termel, még nem próbálták ki az eljárást. A
vezérigazgató elmondta, a jelenlegi villany-
áram-árakkal pedig egyáltalán nem éri meg
elektrolízissel előállítani a hidrogént, így csak
lehetőségként tekintenek az új technológiára.
Ellenben azt megtehetik, hogy a gyártási fo-
lyamatot felújítják, ami növeli a gyár ener-
giahatékonyságát, illetve gondolkodnak azon
is, hogy a hőenergiát miként hasznosítsák kö-
zösségi célokra (lakónegyedek fűtésére). 

A beszélgetésbe online bekapcsolódott
Jakob Hansen, az Europe Fertilizers Egyesü-
let (európai műtrágyagyártók egyesülete) ve-
zérigazgatója is, aki a következőket mondta:
– A Fertilizers Europe tagjai 17 műtrágyagyár
és nyolc országos (spanyol, belga, két hol-
land, olasz, német és lengyel) szakterületet
összefogó egyesület. A megállapodás értel-
mében, a kitűzött céloknak megfelelően, az
egyesület szorgalmazza a tagcégek gyártele-
peinek átalakítását a körkörös gazdaság ki-
alakítására. Ez lehetővé teheti, hogy 2030-ig
az összes gyártó 55%-kal csökkentse a szén-
dioxid-kibocsátást, és 2050-ig elérje a kar-
bonsemlegességet. Mint szó esett, be kell
vezetni az előállítási folyamatba a környezet-
kímélő és megújuló energiaforrásokat,
ugyanakkor tenniük kell azért is, hogy átala-
kítsák a mezőgazdaságot, a vidéki életformát.
A nyersanyag és a késztermék szállítási lo-
gisztikáját is át kell alakítani. A közelebbi
desztinációkhoz vonattal, a távolabbiakhoz
(interkontinentális tranzakciók) hajóval kell
a gyárhoz szállítani, a készterméket pedig el-
juttatni a megrendelőkhöz. A cégek finanszí-
rozzák az átmenetet. Az Európai Bizottság
ajánlásának eleget téve, 2030-ig a műtrágya-
előállítás 50%-os energiaforrása a hidrogén
kell legyen. Ennek a technológiának a kifej-
lesztését finanszírozzák majd. A világon 550
műtrágyagyártó cég mintegy 25 megatonna
ammóniát termel, 2030-ig a mennyiség
1,5%-át karbonmentesen kell előállítani. 

A kerekasztal-beszélgetésen Jacob Hansen
és Harri Kiiski, az egyesület mezőgazdasági
bizottságnak elnöke az unió agrárpolitikájáról
beszélt, amelyhez szervesen kötődik az 
iparág is. A zöldmegállapodás előírásainak
tükrében szükség lesz egy uniós agrárre-
formra, amely előtérbe helyezi az organikus
farmokat, az állatjóléti szabályok betartását,
a növényvédő szerek és a műtrágyázás kör-
nyezetkímélő használatát, illetve a termékek
követhetőségét (címkézését). Az EU támo-

gatja az egészséges táplálékforrás kialakítá-
sára vonatkozó „a farmtól a villáig” elneve-
zésű mezőgazdasági stratégiát. Ennek a
lényege az élelmiszer-ipari termékek követ-
hetősége a vetéstől, a talajműveléstől, a me-
zőgazdálkodáson és a feldolgozáson át az
üzletek polcáig. Fokozatosan előtérbe kerül-
nek a környezetkímélő és a precíziós farmok.
Míg az előbbiek kizárólag biotermelésre sza-
kosodnak, az utóbbiak nem mellőzik a műtrá-
gya használatát. A szakértők számítása
szerint ugyanis a világ élelmiszer-fogyasztá-
sának kis hányadát lehetne kielégíteni kizá-
rólag biotermesztésből. A Föld közel 8
milliárd lakója közül alig 2,5 milliárdnak
jutna élelem. Ezért nem lehet teljesen lemon-
dani a műtrágya használatáról. A precíziós
farmok követelménye, hogy a műtrágyát a
talaj minőségéhez és a növényfajtához iga-
zodva megfelelő időben, mennyiségben,
vegyi összetételben szórják ki, hogy minél
kevesebb legyen a veszteség. Jelenleg a „nit-
rogénhatékonyság” 50%-os, ezt az arányt nö-
velni kell. És az említett dátumig csökkenteni
kell a környezetszennyező, veszélyes nö-
vényvédő szerek használatát, elsősorban a
műtrágyafajták diverzifikálásával és a hasz-
nálatához társuló szakmai tanácsadással. Az
egészséges táplálkozásmódra való áttérés
nemcsak gazdasági követelmény, ugyanis az
EU kimutatása szerint 2007-ben az unió tag-
országaiban mintegy 950.000-en az egész-
ségtelen táplálkozással összefüggő
betegségekben hunytak el. Ugyanilyen veszé-
lyes a tartósítószerek használata is. Az EB ki-
mutatása szerint Európában a tartósítószerek
évente 33.000 halálesetet és állatpusztulást
okoznak. Ezért szorgalmazza az EU, hogy
2030-ig a tagországokban levő farmok 
25%-a térjen át a környezetkímélő gazdálko-
dásra. A követhetőség – a farmtól a villáig –
koncepciója lehetőséget teremt a vásárlónak
arra, hogy amennyiben ismeri a termék szár-
mazását, és megbízik az eredetben (címké-
zés), az adott farmról (környékbeli, bio stb.)
származó, egészséges élelmiszerterméket vá-
sároljon. Mindezek mellett az EB csökken-
teni szeretné az élelmiszer-pazarlást is. Olyan
programokat indítványoznak majd, ami egy-
részt mentalitásváltáshoz vezet, másrészt a
csomagolóanyagokkal és az újrahasznosítás
lehetőségének megteremtésével járulnak
hozzá ahhoz, hogy minél kevesebb élelem
kerüljön a kukába. 

Az EU a zöldmegállapodás alapján az el-
következendő időszakban 10 milliárd eurót
szán a környezetkímélő gazdálkodásra, a ha-
lászatra, a halgazdálkodásra. Ebbőln is lát-
szik, hogy az EU komoly erőforrásokat fordít
a mezőgazdálkodás átalakítására – mondta
többek között az Azomureş vezérigazgatója. 

A kerekasztal-beszélgetésen Lukasz 
Pasterski, a Fertilizers Europe Egyesület
kommunikációs igazgatója a szervezet lobbi-
tevékenységéről beszélt. Ovidiu Crăciun, az
Azomureş termelési igazgatója részleteseen
bemutatta a marosvásárhelyi kombinátban
gyártott műtrágya előállítási technológiáját.
Steliana Petraş környezetvédelmi igazgató az
Fertilizers Europe Egyesület legutóbbi össze-
sítése szerint összehasonlította az Európában
működő gyárakban lejegyzett környezet-
szennyező mutatókat a vásárhelyi kombinát-
ban mértekkel. Zárásként pedig a finnországi
Lahtiból és az észtországi Tallinnból láthat-
tunk kisfilmeken konkrét példákat, projekte-
ket arról, hogy a zöldmegállapodás által
meghatározott direktívákat alkalmazva mi-
ként alakítják át belátható időn belül a tele-
püléseket élhetőbb, „zöld” városokká. 
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Az Azomureș közvetlenül is érintett a zöldmegállapodásba foglalt elkötelezettségek betartásában Fotó: Azomureş

Kerekasztal-beszélgetés az európai zöldmegállapodásról 
Mentalitás- és életmódváltás kell!

Vajda György



December 22-én 10 órától iratkozhat-
nak fel a magánszemélyek a fotovol-
taikus zöldházprogramba a
jóváhagyott cégeknél. A program célja
fotovoltaikus pannók segítségével
saját használatra megfelelő mennyi-
ségű energiát termelni, és az országos
energetikai hálózatnak átadni a több-
letet az energiahatékonyság növelése,
a levegőminőség javítása és a kibo-
csátott üvegházhatású gázok csök-
kentése érdekében. 

„A program iránt nagy az érdeklődés, arra
számítunk, hogy a fotovoltaikus zöldházprog-
ram újabb kiadására szánt 263,7 millió lejes
költségvetés hamar ki fog merülni, de 2022-
ben 650 millió lejt szánunk ennek folytatá-
sára. A terveink szerint 2022 januárjától
kezdve tíz hónapon át havi 65 millió lejt for-
dítunk majd a programra, novemberben pedig
az év során megmaradt összeget bocsátjuk
majd a lakosság rendelkezésére. Így reménye-
ink szerint minden kérelmezőt támogatni tu-
dunk” – jelentette ki Tánczos Barna
környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti mi-
niszter.

A program keretében a támogatható költsé-
gek legtöbb 90%-ára lehet támogatást igé-
nyelni maximum 20 000 lej értékben. A

beruházás összköltségéből a jóváhagyott cég
levonja a Környezetvédelmi Alap által nyúj-
tott támogatás összegét, a különbözetet pedig
a kedvezményezettnek kell önerőből fedeznie.

A jóváhagyott cégek listája megtalálható a
Környezetvédelmi Alap honlapján.

További részletek:
• Támogatható költségek: minimum 3kWp

erősségű fotovoltaikus pannók beszerzése és
azok felszerelése.

• Csak azokra a beruházásokra kérhető fi-
nanszírozás, amelyeket a kedvezményezett és
a cég között kötött szerződés aláírása után haj-
tottak végre.

• A Környezetvédelmi Alap ellenőrzi a ma-
gánszemélyek által leadott, a jóváhagyott
cégek által a speciálisan erre létrehozott plat-
formra feltöltött dokumentumokat, és a Kör-
nyezetvédelmi Alap honlapján közzéteszik a
támogatásra jogosult magánszemélyek listá-
ját.

• A vissza nem térítendő támogatásról szóló
szerződés aláírásától számítva 12 hónap áll a
munkálatok kivitelezésére és a műszaki enge-
délyek beszerzésére.

• A Környezetvédelmi Alap hat éven át kö-
veti nyomon a beruházások rendeltetésszerű
használatát.

(RMDSZ-tájékoztató)

LAKÁS

EGYSZOBÁS tömbházlakást vásá-
rolnék Marosszentgyörgyön. Tel.
0728-167-282. (14097-I)

HÁZAT vagy telket vásárolnék Ma-
rosszentgyörgyön. Tel. 0728-167-
282. (14097-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőjavítást, mesze-
lést, festést, padlásszigetelést, pad-
lástakarítást, parkettcsiszolást. Tel.
0742-734-062, Hunor. (14190-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és mély fájdalommal
emlékezünk december 20-án a
szeretett testvérre, keresztapára,
nagybácsira, a nyomáti szüle-
tésű NAGY FERENC volt nyárád-
szentmártoni lakosra halálának
első évfordulóján. Önzetlen sze-
retetét szívünkben őrizzük. Em-
léke legyen áldott, pihenése
békés!  Testvére, György Vero-
nika és családja. (14251-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagynéni, rokon, jó
barát, szomszéd és ismerős, a
deményházi 

KOVÁCS LAJOSNÉ 
szül. Balogh Rebeka 

életének 95. évében megtért te-
remtő Urához. 
Drága halottunk temetése 2021.
december 20-án 13 órakor lesz a
deményházi temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétem fejezem ki
Soós Márta barátnőmnek
testvére, SOÓS JÁNOS elhunyta
alkalmából. Kincses-Ajtay Mária
(-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. 
(66105-I)

TELKET VÁSÁROLNÉK
Nyárádra, Marosra nyíló eladó telket keresek, 

1 hektárnál nagyobbat, Marosvásárhely 
30 km-es körzetében.
Tel. 0737-717-780. (sz.-I)

A Maros Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 2021.
december 16-án a marosvá-
sárhelyi Imperial Inn 
étteremben díjazta a leg-
eredményesebb Maros me-
gyei vállalkozásokat, a
hatósági, illetve az illetékes
intézmények határozataiban
előírt, a SARS-CoV-2-fertő-
zés terjedése kockázatának
a veszélyhelyzet alatti keze-
lése valamennyi intézkedé-
sének megfelelően.

A hagyományoknak megfele-
lően a Maros Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara kitüntetéseket
adományoz a legjobban teljesítő, a
megye gazdaságában kiemelt je-
lentőségű cégeknek. A Maros me-
gyei cégek toplistája az egyetlen,
az összes aktív gazdasági szereplőt
figyelembe vevő, országos szinten
összetett és egységes módszerta-
non alapuló reprezentatív rangsor,
amelyet a romániai megyei gazda-
sági kamarák teljes hálózata állít
össze.

Az idei díjazása 28. kiadását, és
a rangsor összeállításában 19.081
mérleget benyújtó cég vett részt,
ebből 2867 az első 10 helyen, te-
vékenységi körök és nagyságren-
dek szerint csoportosítva. Ebből
1042 található a „Maros megyei
legjobb cégek” nyomtatott kataló-
gusban, amelyben 745 cég az 1.
helyen található.

A Cégek Toplistája esemény
során a következő elismeréseket is
átadták: Oklevél és Trófea az Üz-
leti Kiválóságért, Diploma a Leg-
jobb Exportőröknek, Kitüntetési

Trófea Arany Tagoknak és tiszte-
letbeli oklevelek a sikeres női me-
nedzsereknek.

Büszkék vagyunk arra, hogy az
országos toplista első 10 helyén
340 marosvásárhelyi cég szerepel,
ebből 50 1. helyezést ért el, ezáltal
Maros megye országos szinten a
megtisztelő 7. helyen áll.

A Maros Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara köszönetet mond
azoknak a partnereknek, amelyek
hozzájárultak a rendezvény presz-
tízsének emeléséhez: Nett Front
Kft., Pacovis Kft., Therezia Prod-
com Kft., Eldi Pékség Kft., Castel
Vinum Kft., Cofit Construct Kft.
és Exim Bank Rt., a Maros megyei
üzleti szféra támogatói.

Ugyanakkor, a Maros Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarát kép-
viselve Vasile Pop elnök köszöne-
tet mond a helyi hatóságoknak, a
MOGYTTE-nek és a megye más
rangos intézményei képviselőinek,
a médiapartnereknek, akik meg-
tisztelték az eseményt jelenlétük-
kel, ezzel is kifejezve
megbecsülésüket a Maros Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara üzleti
környezetének képviselőjeként, de
a megye fejlő- désének fő motorját
jelentő toplistán szereplő cégek
irányába is.

A Maros Megyei Kereskedelmi
Iparkamara igazgatótanácsa és ve-
zetése nevében gratulál mindazon
toplistára jelölt cégeknek, amelyek
erőfeszítéseik, megbízhatóságuk,
ambíciójuk és kitartásuk révén
Maros megye gazdaságát folya-
matosan az országos fejlettségi
átlag fölé tudják helyezni. 

Sajtóközlemény 
Maros megye legjobb cégei

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Két adag nem elegendő a koronaví-
rus elleni oltásból, három dózis vi-
szont már kitűnő védelmet nyújt –
mondta vasárnap a brit egészség-
ügyi miniszter. Sajid Javid hozzá-
tette: a kormány nem értelmezi
betű szerint a tudományos tanács-
adó testületek által felvázolt leg-
rosszabb eseti forgatókönyveket.

Javid a BBC brit közszolgálati televízió
vasárnapi politikai magazinműsorában el-
mondta: a koronavírus gyorsan terjedő
omikron változata Londonban a naponta
újonnan kiszűrt fertőződések 80 százalékát,
a más angliai térségekben azonosított új ko-
ronavírusos esetek 60 százalékát okozza.

A miniszter szerint mindenkinek óvato-
san kell összeállítania karácsonyi program-
jait, de az egyéni döntéseken múlik, hogy
az emberek részt vegyenek-e az idén kará-
csonyi partikon.

Javid nem adott egyértelmű választ arra
a kérdésre, hogy a kormány tervez-e újabb
korlátozásokat még karácsony előtt, kije-
lentve: ebben a járványban semmire nincs
garancia.

Az Egyesült Királyság egészében a brit
egészségügyi minisztérium legutóbbi,
szombat esti adatai alapján harmadik napja
90 ezer felett jár és egy hét alatt 44 száza-
lékkal nőtt a koronavírus-tesztekkel na-
ponta kiszűrt új fertőződéses esetek száma,
ugyanakkor a kórházi kezelést igénylő
megbetegedéseké ettől messze elmaradó
ütemben, jóval laposabb görbét követve
emelkedik, a Covid-19 betegség okozta ha-
lálozásoké pedig folyamatosan csökken.

Az egészségügyi miniszter a vasárnapi
BBC-műsorban kiemelte, hogy az Egyesült
Királyság továbbra is a világ élvonalában
halad a koronavírus elleni oltások számát
tekintve, és különösen sikeres a harmadik,
hatáserősítő dózisok beadásának kampá-
nya: a felnőtt lakosságnak csaknem a fele
már megkapta a harmadik dózist.

A szaktárca legfrissebb adatai szerint a
szombat este zárult 24 órában egyedül a
harmadik vakcinadózisokból 817 625-öt
adtak be országszerte. 

Ez az eddigi napi oltási rekord az Egye-
sült Királyságban, és ezzel meghaladta a 27
milliót azoknak a felnőtteknek a száma,
akik már megkapták a harmadik oltási dó-
zist.

Az első dózist a 12 éven felüli lakosság
89,4 százaléka, a másodikat 81,7 százalék
kapta meg szombat estig.

Mindez azt jelenti, hogy az első, a má-
sodik és a harmadik oltási adagokból eddig
több mint 125,5 millió dózist adtak be az
Egyesült Királyságban.

Sajid Javid a BBC televízió vasárnapi in-
terjúműsorában kijelentette: az már tud-
ható, hogy az omikron vírusvariáns ellen
két oltási adag nem nyújt megfelelő szintű
védelmet, a három vakcinadózis viszont ki-
tűnő hatékonysággal véd.

Az egészségügyi miniszter hangsú-
lyozta: még mindig nem ismertek teljes
részletességgel az omikron tulajdonságai.
Javid kijelentette ugyanakkor, hogy a kor-
mány nem értelmezi betű szerint a tudomá-
nyos tanácsadó testületek által
rendszeresen felvázolt forgatókönyveket,
amelyek között vannak nagyon rossz eseti
– vagyis igazából nem valószerű – modell-
számítások is.

Ezek közé tartozik a brit kormány ké-
szenléti helyzetekben összehívott tudo-
mányos tanácsadó testületének (SAGE)
egyik szimulációs forgatókönyve, amely
szerint ha semmiféle járványellenes in-
tézkedés nem lenne érvényben, a kórházi
kezelést igénylő megbetegedések napi
száma háromezer és tízezer, a halálozá-
soké hatszáz és hatezer között tetőzhet.

Javid szerint ezek „kijózanító” elemzé-
sek, de nem lenne helyénvaló, ha a kor-
mány ezeket a számítási modelleket szó
szerint értelmezné. (MTI)

Brit egészségügyi miniszter: három
oltási adag kitűnő védelmet nyújt

Tánczos Barna: indul a fotovoltaikus
zöldházprogram



Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink 

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 
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Édes ünnepi ajánlat
Az APICOLA Kft. üzleteiben 
• Marosvásárhely, 1918. December 1. út 35. szám
• Szászrégen, Stadion utca 14. szám 
előnyös áron vásárolhat akác- vagy vegyes mézet, pol-

lent, méhpempőt, propoliszt. Kozmetikumok bő válasz-
tékát,  táplálékkiegészítőket, valamint gyógyteákat talál
nálunk. Ne habozzon, termékeink természetesek, a mi-
nőség garantált! 

Cristina Cojocaru mérnök, APICOLA-igazgató,
élelmiszeripari szakértő 


