
Második alkalommal állítottak fel óriási adventi koszorút a 
marosvásárhelyi Bolyai téren, hogy a várakozás örömét 
együtt élhesse meg a város magyarsága. Idén attól ünnepé-
lyesebb a környezet, hogy a Református Kollégium megújult 
homlokzata szebbé varázsolja a teret. Az adventi koszorú 
gyertyáit sorra gyújtják meg az adventi vasárnapokon. Az 
első, a hitet szimbolizáló gyertya meggyújtásakor Szente Ka-
talin, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket, és Péter Artúr római katolikus főesperes 
mondott áldást, ezt követően ünnepi énekek hangzottak el. 

Élő hittel gyújtsunk gyertyát! 
 Péter Artúr főesperes az ünnepélyes szertartáson elmondta:  
– A filippiekhez írt levélben Pál apostol mindannyiunkat örömre szólít 

fel: Örüljetek az Úrban! Újra csak azt mondom, örüljetek... Az Úr közel 
van. Könnyű ezt mondani, prédikálni – jegyezhetné meg akárki –, de a 
gáz-, villany-, vízszámla kifizetésének a gondjával küszködők azon töp-
rengenek éppen, hogy mit fognak tenni, ha nem lesz elég a pénzük. 

 Tagadhatatlan, hogy a panasz, a szorongás, a keserűség, az aggodal-
maskodás közelebb van hozzánk, mint a lelkesedés, az örvendezés vagy 
a hálás lelkület.  

Advent 
Újra eljött a karácsony előtti negyedik vasárnap, amely megnyi-

totta előttünk a várakozás titkokkal, izgalmakkal teli napjait, ahogy 
meggyújtottuk az adventi koszorún a gyertyát. A megbánást jelké-
pező három lila színû közül az elsőt, hogy hétről hétre eljussunk az 
örömöt jelképező rózsaszínűig.  

Tegnaptól számítjuk az egyházi év kezdetét jelző karácsonyi ün-
nepkör első napját, amelynek elkövetkező négy hete a Megváltó szü-
letésére, eljövetelére való várakozás reményteli, boldog időszaka. 
Mondhatnók, hogy életünk, emberi mivoltunk jellemzője ez a vára-
kozásból fakadó, sebezhető, csalóka, de mégis örök „tünemény”, a 
remény abban, hogy újra megtörténik a csoda, borzongató, borús, 
hideg időben a „Fény” születése, különösen akkor, ha a hit örökmé-
csese még nem aludt ki a lelkünkben. Ki kételkedne abban, hogy a 
születés a legnagyobb csoda, amely földi létünk során megtörténhet 
(gyermekeink, unokáink születésekor), karácsonykor pedig a Meg-
váltóé, aki, ha akarjuk, ha vállaljuk, minden évben bennünk is újra 
megszülethet, és utat mutatva megkönnyíti, hogy eligazodjunk az 
életben.  

Az idei várakozás örömteli, békés napjait a szomszédunkban zajló 
háború borzongató hírei, eseményei satírozzák be, és közben kétsé-
gek közt figyeljük, hogy a kisebbségek jogainak elismerése és valóra 
váltása továbbra is csak üres szólam marad Európában, holott  
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Könyv Szenátora 
díj Káli Király 
Istvánnak 
Könyvbemutatók, gyermekfoglalkozá-
sok, Könyvek csatája olvasóverseny 
és autóbuszokon „utazó”, „örökbe fo-
gadható” művek színesítették egyebek 
mellett a Maros Megyei Könyvtár ha-
gyományos rendezvénysorozata, a 
múlt héten zajlott Philobiblon kínálatát. 
____________2. 
Emlékezés 
a legendákra –  
a magyar labda-
rúgás napja 
1953. november 25-én, a londoni 
Wembley Stadionban játszotta „az év-
század mérkőzését” az angol futball-
válogatott és a legendás Aranycsapat, 
amelyen a Puskás Ferenc vezette ma-
gyar nemzeti tizenegy győzött 6:3 
arányban.  
____________5. 
Novák Katalin 
a kárpátaljai 
magyarok közt 
Itt van velem lélekben tizenötmillió 
magyar ember – hangsúlyozta Novák 
Katalin köztársasági elnök kárpátaljai 
látogatásának első helyszínén, a be-
regszászi református templomban tar-
tott adventi ünnepi istentiszteleten, és 
kijelentette, hogy kiváltságként éli 
meg, hogy a kárpátaljai magyarokkal 
közösen gyújthatja meg az adventi ko-
szorú első gyertyáját. 
____________7. (Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Mozaik – Vajda György kiállítása 
December 8-án, csütörtökön 18 órakor a marosvásár-
helyi Bernády Házban nyílik meg Vajda György, lapunk 
munkatársának egyéni kiállítása. A sajtó-, természet-, 
szocio- és művészfotókból álló kiállítás régebbi és újabb 
munkákat vonultat fel. A kiállítást Nagy Miklós Kund mű-
vészeti író nyitja meg.  

Adventi operett-, magyarnóta-  
és táncdalgálaest 

December 5–18. között újra Erdélyben turnéznak a 
Budapesti Operettszínház előadói – Peller Károly és 
Kalocsai Zsuzsa –, valamint Gergely Róbert táncdal- 
és popzeneénekes. Marosvásárhelyen december 12-
én, hétfőn 20 órakor lépnek fel a Kultúrpalotában. 

Jegyek elővételben a Kultúrpalota jegypénztáránál 
kaphatók. 

Márai-pódiumest Szászrégenben 
November 30-án, szerdán délután 3 órakor Szászré-
genben, a radnótfájai református kis templomban (Rad-
nótfáji út 35. szám) Márai-estre kerül sor. A „…s elmúlok 
én, ki megtörténtem...” című előadáson fellép Kovács 
Éva, a szatmárnémeti Harag György társulat örökös 
tagja és Sebestyén Aba, a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulatának tagja. Szerkesztő-
rendező Szugyiczky István színművész. 

A múltam elkísér –  
Tamás Gábor-koncert 

Tamás Gábor A múltam elkísér című új albumának ma-
rosvásárhelyi bemutatójára kerül sor november 29-én, 
kedden 19 órakor a Kultúrpalotában. 

Könyvbemutatók, gyermekfoglalkozások, Köny-
vek csatája olvasóverseny és autóbuszokon 
„utazó”, „örökbe fogadható” művek színesítették 
egyebek mellett a Maros Megyei Könyvtár hagyo-
mányos rendezvénysorozata, a múlt héten zajlott 
Philobiblon kínálatát. A könyvtárnapok kiemelt 
mozzanata ezúttal is a Pro Libro Senator és  
Pro Libro Spe díjak átadása volt.  

Az ünnepi eseményre pénteken délben a könyvtár köz-
ponti épületének dokumentációs termében került sor. A Pro 
Libro Senator, azaz a Könyv Szenátora díjat két évtizede 
alapította a Maros Megyei Könyvtár az életüket az írott szó 
szolgálatába állító személyiségek elismerésére, akiknek 
mindennapjai, alkotómunkája szorosan kötődik a megyei 
intézményhez, annak támogatói, népszerűsítői. A megtisz-
telő titulust ezúttal Mircea Dorin Istrate költő, a Román 
Írók Ligája Maros megyei fiókjának elnöke és Káli Király 
István író, szerkesztő, a Romániai Magyar Könyves Céh 
elnöke, a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár főszer-
vezője kapta. A könyvek iránt elkötelezett fiatal olvasónak 
járó Pro Libro Spe kitüntetést Thais Stanciu, az Egyesülés 
(Unirea) középiskolába járó tizenkettedikes diáklány ve-
hette át. 

A díjazottaknak elsőként Mara Togănel prefektus, majd 
Monica Avram könyvtárigazgató gratulált. Mircea Dorin 
Istrate életútjáról, 16 verseskötetéről és megannyi kitünte-
téséről Liliana Moldovan könyvtáros beszélt, majd a díja-
zott is megosztotta gondolatait a jelenlevőkkel. Káli Király 
István alkotói világát Kocsis Francisko költő, író, műfor-
dító körvonalazta. A román nyelvű laudációban főként a 
kitüntetett regényeinek sajátos univerzuma került előtérbe, 
amely „igazi keresztmetszetét képezi egy város történeté-
nek és azoknak a személyes életutaknak, amelyek az ideo-
lógiai túlkapások, a rendszerváltások és az ironikusan 
átmenetnek (tranzitnak) nevezett zavaros időszak keresz-

teződésében” alakultak. Háromnegyed század történelme 
érhető tetten ezekben a művekben a háború utolsó hónap-
jaitól kezdődően a kommunizmus erőszakos térhódításának 
évtizedein keresztül, amikor értelmetlen erők tiportak le 
emberi sorsokat, és az egyediség helyett a rémuralomnak 
alárendelődő nyájszellem jelentette az egyetlen elfogad-
ható értéket. Káli István térségünk jellegzetes világának 
krónikása, könyvei történelmi és társadalmi üzenethordo-
zók – fogalmazódott meg a méltatásban, majd a szakmai 
önéletrajz mérföldkövei következtek. A mérnöki végzett-
ségű alkotó a Kriterion Könyvkiadó híres Forrás könyvso-
rozatában megjelentetett Mit tud az a nagy sárga gép? 
című mesekönyvvel lépett az irodalom színterére, és mű-
vével megnyerte a Romániai Írók Egyesületének debütdí-
ját. További kötetei: Akinek megbocsátjátok és Vallomás 
egy életről – szeletekben (1981); Tisztítótűz és Üres napok 
(kisregények, 1983); Közjáték (novelláskötet, 1984); Hely-
zetábécé (2007); Bíbor avagy Hórusz szeme (2012); Meg-
várom, amíg fütyül a rigó (válogatott novellák, 2017); A 
szemfényvesztett (2017), amit 2021-ben a bukaresti Curtea 
Veche Kiadó román nyelven publikált; Áll az ördög, s cso-
dálkozik (2020); a Romániai Írók Egyesülete által díjazott 
Klastrom utca kettő (2021); és a legújabb, idei mű: Ki gyúj-
tott a katlan alá?  

– Nagyon megtisztelő számomra ez a kitüntetés. Én csak 
a munkám végzem – jegyezte meg jól ismert szerénységé-
vel a kitüntetett, majd örömét fejezte ki, hogy a pár hete 
volt marosvásárhelyi könyvünnep diákoknak szóló olva-
sóversenyén több mint 340 csapat vett részt. 

A Pro Libro Spe díjjal kitüntetett diáklányt, Thais Stan-
ciut tanárnője, Melania Bădilă méltatta, majd a fiatal ki-
tüntetett is köszönetet mondott az elismerésért. 

Az együttlétet záró hozzászólások idején Miholcsa 
Gyula operatőr, dokumentumfilm-rendező a marosvásár-
helyi nemzetközi könyvvásár kapcsán arról az örömteli ta-
pasztalatról számolt be, hogy az írott szó novemberi 
ünnepén rátalált egy régóta keresett könyvre, ezért köszö-
netét fejezte ki a főszervezőnek. 

IDŐJÁRÁS 
Felhős, ködképződés 
Hőmérséklet: 
max.  50C 
min.   -10C

28., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 41 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 39 perckor.  
Az év 332. napja,  
hátravan 33 nap.

Újabb marosvásárhelyi tömbházakat 
szigetelnek 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közzétette, hogy 
az országos helyreállítási terv keretében a Fejlesztési Mi-
nisztérium újabb támogatási kérelmeket hagyott jóvá. Ezek 
közül kettő valósul meg Marosvásárhelyen. Az első projekt 
tömbházak szigetelésére vonatkozik, a beruházás értéke 
25 millió lej, a második a Gheorghe Marinescu Egészség-
ügyi Középiskola energetikai felújítását célozza, aminek ér-
téke 9,4 millió lej. Az elkövetkező időben a polgármesteri 
hivatal elindítja a munkálatokkal kapcsolatos jogi és admi-
nisztratív eljárást. 

A Vadkacsa – 
a Tompa Miklós Társulat előadása 

December 2-án, pénteken 19 órakor a Nemzeti Színház 
nagyermében Henrik Ibsen A vadkacsa című drámája lát-
ható, rendező Keresztes Attila. Jegyek a színház nagytermi 
jegypénztáránál válthatók (hétfőtől péntekig 9–19 óra kö-
zött, tel.: 0365-806-865), a helyszínen előadás előtt egy 
órával, online pedig a Biletmaster honlapján. 

Figurás – az Udvarhely  
Néptáncműhely műsora 

Figurás című műsorával a marosvásárhelyi Spectrum Szín-
házban lép közönség elé november 28-án, hétfőn 19 óra-
kor az Udvarhely Néptáncműhely. Rendező-koreográfus: 
Orza Călin. A jegy ára 25 lej. Jegyek válthatók a Spectrum 
Színház jegypénztáránál 10–13 óra között, illetve előadás 
előtt két órával.  

Viszlek magammal –  
az Ariel színházban 

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban no-
vember 28-án, hétfőn és 29-én, kedden 14 órától a Viszlek 
magammal című ifjúsági előadásra várják a 13 éven felüli 
nézőket. A színházi nevelési jellegű darab rendezője Tóth 
Zoltán. Az előadásra előzetes helyfoglalás szükséges a 
rablopandur@yahoo.com e-mail-címen vagy a 0747-942-
181-es telefonszámon (sms-ben is). 

János vitéz –  
a Maros Művészegyüttes bemutatója 

A 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor emlékére a 
Maros Művészegyüttes december 6-án, kedden 19 órától 
a kövesdombi székházában mutatja be a János vitéz című 
mesejátékot Novák Ferenc „Tata” rendezésében. Az elbe-
szélő költemény két legfőbb üzenete a mai gyerekek szá-
mára, hogy az élet legfontosabb vezérlőelve a szeretet, és 
hogy tetteinek következményeit mindenkinek vállalnia kell. 
Rendező-koreográfus Novák Ferenc (Tata). Jegyek a hely-
színen kaphatók, előzetes helyfoglalás a 0757-059-594-es 
telefonszámon. 

Meghívó 
November 29-én, kedden 16.30–18.30 óra között a Női 
Akadémia rendhagyó adventi foglalkozást szervez az 
Ügyes Kezű Nők kézműveskörben. Ezúttal mézeskalács-
sütés lesz az öregotthonban lakó idősek és szegénység-
ben élő gyerekek számára. További információ a 
0265-311-727-es telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma STEFÁNIA,  
holnap TAKSONY napja. 

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

 20, 24, 30, 19, 35 + 9 NOROC PLUS:  8 7 0 4 2 3

11, 36, 37, 6, 28, 4 SUPER NOROC: 0 8 9 4 3 0 

 19, 33, 39, 18, 30, 26 NOROC:  6 5 6 2 0 9 0 

A Maros Megyei Könyvtár új kitüntetettjei  
Könyv Szenátora díj Káli Király Istvánnak 

Nagy Székely Ildikó  

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Fotó: a Maros Megyei Könyvtár Facebook-oldala 
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bebizonyosodott, hogy akár há-
borút is gerjeszthet. A nemzeti 
sajátosságaink ellen kidolgozott 
„eltörléskultúra” alattomosan 
kiterjedhet a kereszténységre és 
a hagyományos családfogalomra 
is, ami ellen hathatós védekezé-
sünk a hit és a remény lehet, 
hogy a Mindenható megszületik, 
hogy tanítson, gyógyítson, és 
bármilyen emberi gonoszság tör-
ténjék vele, évről évre mindig 
visszatérjen.  

Az adventi koszorú gyertyái-
hoz hasonlóan éberen vigyáz-
zunk lelkünkben a reménység 
örökmécsesére, amely segít meg-
találni az utat, hogy mindig azt 
tegyük, amit fontosnak és jónak 
tartunk, és ne hagyjuk, hogy a 
kommersszé átszabott külsősé-
gek, a rohanással párosuló vá-
sárlási láz fölülírja a 
nyugalomban, visszafogottság-
ban, csendben való várakozás 
békés, megnyugtató perceit. Baj-
ban, nehézségben pedig enyhü-
lést hozzon aggasztó 
gondjainkra.

„Ahogy járom a házakat, mintha 
kevesebb szeretetre és több panasz-
kodásra, veszekedésre lelnék. Miért 
van ez? Mert hiányzik két dolog: az 
ima szelleme és a csend” – állapí-
totta meg Kalkuttai Szent Teréz.  

Ha bennünk van az ima szelleme 
és a csend, azaz kilépünk a bennün-
ket körülvevő hangszemétből, 
akkor a panaszkodás nem tud gyö-
keret verni a szívünkben.  

Az is el kell gondolkoztasson, 
hogy az örömre felszólító Pál apos-
tol filippiekhez írt levele nem mu-
latozó társaságban, nem 
lakodalomban, valamelyik fényes 
étteremben, hanem börtönben ülve 
íródott. Testileg-lelkileg szenvedett, 
s mégis irigylésre méltó egyensúly 
és béke volt benne. 

Vajon mi az a valami, ami ilyen 
nyomorúságos helyzetben is erőt és 
életkedvet adott neki? Nem más, 
mint az, hogy az Úr közel van, élete 
a fogdában is a gondviselő Isten ke-
zében van. Ez az élő hit.  

A börtönben Pál megérezte, hogy 
az egyetlen igazi öröm az Úrnak a 
közelsége. A levél további részében 
azt írja: „Akkor Isten békéje, amely 
meghalad minden értelmet, eltölt ti-
teket”. Aki beéri azzal, hogy az Úr 
közelsége boldoggá teszi, azt Isten 
minden képzeletet felülmúló békéje 

fogja eltölteni. Karácsony közeleg, 
és ezt az emberi elképzelést megha-
ladó békét várjuk Jézus Krisztus-
ban. Adja Isten, hogy a nagy 
adventi vásári hangulat ezt ne feled-
tesse el velünk! 

Élő hittel – nem csupán kultúrke-
reszténységgel – készülünk kará-
csonyra. Kell az adventi koszorú, de 
élő hit is kell társuljon ehhez. Kell 
a karácsonyfa-állítás, de élő hittel 
kell ezt körülvenni és feldíszíteni. 

Advent első vasárnapján ne csak 
tűzzel, hanem élő hittel gyújtsuk 
meg az első gyertyát – fogalmazott 
a főesperes. 

Meglepetésként a Száztagú Szé-
kely Férfikórus énekelt, szebbé téve 
a marosvásárhelyiek ünnepvárását.  
Örvendjünk a békeidőnek  

Szente Katalin, a Marosvásár-
helyért Egyesület elnöke lapunk 
megkeresésére elmondta, hogy idén 
sokkal könnyebb volt felállítani a ko-
szorút, mint tavaly, mert sok segítsé-
get kaptak. A polgármesteri hivatal 
minden támogatást megadott, fenyőt 
és faaprítékot biztosított. A díszítés-
hez magánvállalkozók járultak 
hozzá, többek között Fábián 
Gyöngyvér, a Decorfleur tulajdonosa 
és Jakab István, a Clinilab vezérigaz-
gatója. 

– Örvendetes, hogy békeidőben 
élünk, hogy a marosvásárhelyiek-

nek megadatik a közös gyertyagyúj-
tás öröme, mert nagyon sokaknak a 
megpróbáltatások jutnak a háború 
közepette. Gyakran érezhetjük úgy, 
hogy a mozgalmas mindennapok 
forgásában és a jelenlegi helyzetben 
nehéz lelassulni, megpihenni, le-

tenni a vállunkról a terhet. A vára-
kozás ünnepe erről is szól. A kará-
csonyhoz közeledve, négy héten át 
felkészítjük a lelkünket az ünnepre, 
Krisztus születésére, hogy tiszta te-
kintettel, megújulva, friss erővel 
folytassuk a munkát az új évben. 

Meghitt ünnepre készülnek

A Száztagú Székely Férfikórus adventi koncertje 
Vasárnap délben nagy érdeklődés övezte a Száztagú Székely Férfikórus koncertjét a marosvásárhelyi Ke-

resztelő Szent János római katolikus templomban. A férfikórusban együtt énekelt a Székelyudvarhelyi Szé-
kely Dalegylet, a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, a Gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikórusa, a 
csíkborzsovai férfikórus és a Marosszéki Harmónia Dalcsoport. A férfikórus karvezetői Bartalis Izabella, 
Jakab Árpád, Ványolós András, Málnási Katalin és Márton Zsolt Barna voltak. A műsorban adventi és kará-
csonyi dalok hangzottak el. A koncertet a Marosszéki Harmónia Egyesület szervezte.  

A férfikórus este a Vártemplomban is fellépett.                                               Fotó: Karácsonyi Zsigmond 

Karácsony közeledtével gyakran 
előfordul, hogy az ember több jót 
cselekszik. „Főleg azok felé fordu-
lunk szeretettel, akik a betegek, idő-
sek, egyedül vannak, és nincs a 
közvetlen környezetükben olyan 
családtag, akik gondjukat viselné, 
odafigyeléssel fordulna feléjük az 

adventi időszakban” – írta közös-
ségi oldalán Csibi Attila Zoltán er-
dőszentgyörgyi elöljáró, bejelentve, 
hogy  a város polgármesteri hivatala 
és az RMDSZ helyi szervezete kez-
deményezésére, az előző évekhez 
hasonlóan, idén is adventi koszorú-
kat készítettek a városháza munka-

társai, és 85 személy otthonába jut-
tatták el. „Ezáltal is kívánjuk, hogy 
az adventi gyertyák melegsége, re-
ményt adó lángja árassza el időse-
ink és településeink minden 
lakójának karácsonyi várakozását” 
– üzente a polgármester, aki úgy 
érzi, ez apró lépés ugyan, de hiszik, 
hogy ezáltal is sikerül meghittséget 
vinni az erdőszentgyörgyi és bözödi 
idősek, betegek vagy egyedül élők 
otthonába. 

A Balavásárért Egyesület is kö-
szöntötte tavaly advent első napján 
a falubeli időseket, egyedül élőket, 
betegeket, s mivel ez volt a szerve-
zet elmúlt évi programjai közül a 
legmeghatóbb, a legáldásosabb, ra-
gaszkodtak hozzá, hogy idén se ma-
radjon el – mondta el a 
Népújságnak az egyesület program-
felelőse. A Communitas Alapítvány 
kétezer lejes támogatásával 66 ko-
szorút készítettek a helyi nők, fia-
talasszonyok, lányok, és szombaton 
szinte mindenki kiszállította a cél-
személyeknek, hogy vasárnap dél-
előtt meggyújthassák az első 
gyertyát. Azért is tartják fontosnak 
ezt a kezdeményezést, mert ezek-
nek a személyeknek a többsége 
nem tudná megengedni magának a 
koszorút, de ami ennél is megdöb-

bentőbb volt a tavaly: többen fogad-
ták sírva a kis figyelmességet, és 
volt olyan, aki bevallotta, nemhogy 
koszorúja, életében még karácsony-
fája sem volt – számolt be lapunk-
nak Székely Ella. 

Az adventi koszorúk készítése 
egyre inkább közösségi tevékeny-
séggé, alkalommá válik az ünnepre 
hangolódás jegyében, szombaton 
délután  a kibédi református egy-
házközség hívei is ezt tették, más 
református gyülekezetekben (Már-
kod, Nyárádszereda, Mezőcsávás) 
az ifjak készítettek adventi koszo-
rúkat az egyházközségi épületekbe. 

Az adventi időszak a vigasságok, 
hangos mulatozások, a „kisfarsang” 
végét is jelenti, múlt hét végén volt 
az utolsó alkalom a vigalomra. He-
lyenként Katalin-napi bálokat ren-
deztek, a Szovátai Népi 
Játszóházban egy utolsó táncházzal, 
mulatsággal köszöntötték az Erzsé-
beteket, Katalinokat, felidézték a 
jeles napokhoz fűződő népszokáso-
kat, népi gyermekjátékokat. A mese 
és népdaltanítás sem maradt el, 
mint ahogyan a királyi mézespogá-
csa sem. A talpalávalót Miklós Ká-
roly és a helyi Tücsökraj zenekar 
húzta. A mulatság végeztével meg-
gyújtották az első adventi gyertyát, 
és köré ülve köszöntötték a küszö-
bön álló adventet. (GRL) 

Szeretetet vittek advent küszöbén 
Advent 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Balavásáron 66 koszorút készítettek és vittek el az időseknek, betegeknek, egyedül élőknek 
Fotó: Székely Ella 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Szombaton játszották a megyei 
labdarúgó 1. osztály utolsó őszi for-
dulóját. A nyolc találkozó közül öt 
mérkőzést a vendégcsapatok nyer-
tek, közülük természetesen a két 
első helyezett sikere emelkedik ki. 
Radnótnak sikerült megőriznie az 
első helyét, miután egy sok szem-
pontból kényelmetlennnek számító 
ellenfél otthonában tudott nyerni, 
ugyanakkor a követője, a Marosvá-

sárhelyi ASA egy jó képességű At-
leticet győzött le, így marad a mind-
össze egypontos lemaradása a 
tavaszi folytatás előtt. A tabella alsó 
felében Ákosfalva megszerezte a 
második győzelmét az idényben, 
így elhagyta a sereghajtó pozíciót, 
amelyet Segesvárnak passzolt át. 

A megyei labdarúgó 1. osztály-
ban hosszú téli szünet következik, a 
mérkőzéseket valamikor március-
ban kezdik újra, az időjárás alaku-
lásától függően is. 

A magyar labdarúgás napja alkalmá-
ból korábbi válogatott játékosok elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit a 
magyar szövetség (MLSZ) centenári-
umi emlékművénél, a Puskás Aréna 
mellett. 

Az MLSZ a honlapján közölt hírben emlé-
keztetett: a centenáriumi emlékművet, Mi-
hály Gábor szobrászművész alkotását 
2001-ben, a szövetség fennállásának 100. év-
fordulója alkalmából adták át az akkori  
Népstadionnál, az pedig immár több évtize-
des hagyomány, hogy az 1953-as londoni 
6:3-as siker évfordulóján korábbi válogatot-

tak gyűlnek össze (lásd a következő oldalon 
közölt összeállításunkat – a szerk.). 

Az emlékműnél tartott pénteki megemlé-
kezésen a hajdani legendás játékosok mellett 
a jelenlegi válogatottat képviselte a Puskás 
Akadémia védője, Nagy Zsolt, valamint a 
nemzeti együttes másodedzője, Laczkó Zsolt. 

Ünnepi beszédében az MLSZ alelnöke, 
Berzi Sándor kiemelte: fantasztikus dolog, 
hogy teljesen megújult környezetben, az új 
Puskás Aréna területén emlékezhetnek meg 
mindazokról, akik a magyar futball 1901 óta 
íródó válogatott történelmében magukra ölt-
hették a címeres mezt. Külön kiemelte, hogy 
az új emlékfalon nemcsak a férfi-, hanem az 

első hivatalos mérkőzés óta a válogatottban 
pályára lépett összes női labdarúgó neve is 
szerepel. 

A helyszínen megjelent mintegy félszáz 
labdarúgó, köztük a korelnök, Bödör 
László megkoszorúzta az emlékművet, 

majd közösen elénekelték a Himnuszt és a 
Szózatot. 

Az ünnepségen megjelent az MLSZ el-
nöke, Csányi Sándor is, aki köszöntötte az 
esemény résztvevőit, és beszédében visszate-
kintett a sikerekben gazdag idei esztendőre.

Az idegenbeli siker után 
hazai pályán is legyőzte a 
Nyárádtői Unirea 2018-at az 
ACS Marosvásárhely a labda-
rúgó 3. liga IX. csoportjának 
alapszakaszában, bár szinte 
biztos, hogy a vendégek a 
felsőházban, a megyeszékhe-
lyiek az alsóházban folytat-
ják majd az alapszakasz 
után. 

A mérkőzést a nagyon mély ta-
lajú víkendtelepi pályán rendezték. 
Ennek a felületnek gyakorlatilag 
nincs vízelvezető rendszere, így 
több tócsával tarkított, nagyon 
mély talajú játéktéren kergették a 
labdát a csapatok, amely a második 
félidőben sártengerré, focira alkal-
matlan felületté változott. Emiatt 
aztán nem is igen lehet beszélni 
összjátékról, inkább mindenki azt 
próbálta, hogy a saját kapujától 
minél messzibbre, az ellenfél kapu-
jához minél közelebbre rúgja a lab-
dát. 

A házigazdák már a 4. percben 
büntetőhöz jutottak, ezt azonban 
Lupuleț nem tudta értékesíteni. A 
folytatásban – a nehéz pálya miatt 
is – kevés volt a kapujelenet,  a 23. 
percben Ciubăncan veszélyeztetett, 
ám öt méterről leadott fejesét Asta-
fei kiütötte. A 36. percben Astafei 
fejesénél azonban már tehetetlen 
volt, pontosabban rosszul jött ki, és 
a nyárádtői csatár őt megelőzve az 
üres kapuba fejelt. 

A második félidő elején, az 52. 
percben Moldovánnak volt jó le-
hetősége az egyenlítésre, ám lö-
vése kevéssel mellé ment. A 
következő tíz percben Nyárádtő 
futószalagon hagyott ki néhány le-
hetőséget, kétszer Astafei, majd 
Ciubăncan, végül Istrate révén, 
aztán a 62. percben nagyon bán-
hatták, mert miután Bálint 18 mé-
terre buktatta Moldovánt, a 
megítélt szabadrúgást Vecerdea a 
rövid oldal kapufája mellett a há-
lóba küldte.  

A kapott gól visszafogta Nyá-

rádtő lendületét, és a 79. percben 
Lupuleț góljával a házigazdák át-
vették a vezetést. A maradék  
mintegy (hosszabbítással együtt) 
15 perc többnyire a marosvásárhe-
lyi térfélen zajlott, ám a pálya álla-
pota is segítette a házigazdákat, 
hogy megakadályozzák a nyárád-
tőieket az egyenlítésben. 

A 3. ligában az idén még egy 
fordulót rendeznek: az ACS Ma-
rosvásárhely pénteken a Kolozs-
vári Viitorult, Nyárádtő szombaton 
a Vajdahunyadi Corvinul 1921-et 
fogadja.

Fotó: MLSZ 

1256.Szerkeszti: Farczádi Attila

A Ferencváros 
felbontotta Thelander szerződését 

A magyar labdarúgó NB I-ben címvédő és listavezető Ferencváros felbontotta dán vé-
dője, Rasmus Thelander szerződését. A klub honlapján megjelent közleményben Hajnal 
Tamás sportigazgató kiemelte: a tavaly nyáron igazolt játékos családi okokra hivatkozva 
– feleségénél komoly egészségi problémák merültek fel – maga kérte a megállapodás 
megszüntetését. 

A 31 éves Thelander az őszi idényben hét tétmérkőzésen lépett pályára az FTC-ben: a 
Bajnokok Ligája-selejtezőben és a bajnokságban egyformán háromszor, míg a Magyar 
Kupában egyszer játszott. 

Eredményjelző 
* megyei 1. osztály, 13. forduló: Marosvásárhelyi Atletic – Marosvásárhelyi ASA 
1-2, Marosoroszfalu – Radnót 2-3, Mezőrücs – Marosvásárhelyi Academica Tran-
silvania  0-3, Marosludas – CSM Segesvár 3-1, Dános – Nyárádszereda 1-5, Bú-
zásbesenyő – Szováta 1-4, Ákosfalva – Erdőszentgyörgy 3-2. Az élcsoport: 1. 
Radnót 35 pont, 2. ASA 34, 3. Academica Transilvania 25. 
* megyei 2. osztály, 12. forduló: Nyárádkarácson – Magyaró 2-1, Harasztkerék – 
Hadrév 3-4. Az élcsoport: 1. Nyárádkarácson 26 pont/11 mérkőzés, 2. Mezőpa-
gocsa 24/11, Görgénysóakna 22/10. 

Jegyzőkönyv 
3. liga, IX. csoport, 14. forduló: ACS Marosvásárhely – Nyárádtői Unirea 2018 
2-1 (0-1) 
Marosvásárhely, víkendtelepi labdarúgópálya. Vezette: Mihai Motan (Târgoviște) 
– Răzvan Dobre (Șotânga), Ștefan Mincu (Târgoviște). Ellenőr: Cătălin Pașcanu 
(Kudzsir), Bogdan Dragoș (Fogaras). 
Gólszerzők: Vecerdea (62.), Lupuleț (79.), illetve Astafei (38.).

Egy nap alatt húszezer bérlet fogyott 
Egyetlen nap alatt húszezer bérlet gazdára talált a magyar labdarúgó-válogatott jövő 

évi hazai tétmérkőzéseire – közölte az MLSZ szóvivője. Sipos Jenő kiemelte, ebből is 
látszik, hogy a szurkolók továbbra is a csapat mellett állnak. 

A bérletértékesítés múlt héten, szerdán kezdődött. Aki egyben vásárolja meg belépőit 
a négy budapesti Európa-bajnoki selejtezőre, kedvezményes áron biztosíthatja helyét 
Marco Rossi csapatának tétmérkőzéseire. A Puskás Aréna legjobb helyeire szóló bérletek 
65 ezer forintba kerülnek, de már 18 ezer forintért is válthatók bérletek a márciustól no-
vemberig tartó mérkőzéssorozatra. 

Az Eb-selejtezőkön márciusban Bulgáriát, júniusban Litvániát, októberben Szerbiát, 
míg novemberben Montenegrót látja vendégül a magyar válogatott. 

Eredményjelző 
* 2. liga, 15. forduló: Bodzavásári Gloria – Concordia Chiajna 0-1, Nagybányai 
Minaur – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 1-2, Bukaresti Metaloglobus – Buka-
resti Progresul 1944 Spartak 3-0, CSM Slatina – Temesvári Politehnica 0-0, Új-
szentesi CSC – Konstancai Unirea 2-0, Unirea 04 Slobozia – Dési Unirea 1-1, 
Jászvásári Politehnica – Bukaresti Dinamo 1948 1-0. Az élcsoport: 1. Bukaresti 
CSA Steaua 32 pont/14 mérkőzés, 2. Unirea 04 Slobozia 29/15, 3. Jászvásári 
CSM Politehnica 28/15. 
* 3. liga, IX. csoport, 14. forduló: Kolozsvári Viitorul – Szászrégeni CSM Avântul 
0-0, CS Marosújvár – Kudzsiri Metalurgistul 0-6, Gyulafehérvári CSU – Kolozs-
vári Sănătatea 3-1, ACS Marosvásárhely – Nyárádtői Unirea 2018 2-1, Vajdahu-
nyadi Corvinul 1921 – Gyulafehérvári CSM Unirea 3-0. Az élcsoport: 1. 
Vajdahunyad 40 pont, 2. Nyárádtő 26, 3. Kudzsir 25.

Eredményjelző 
NB II, 17. forduló: Diósgyőri VTK – Nyíregyháza Spartacus FC 2-0, HR-Rent Kozármisleny – ETO FC 
Győr 1-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Aqvital FC Csákvár 1-0, MTK Budapest – Pécsi MFC 1-
1, Gyirmót FC Győr – Kolorcity Kazincbarcika SC 3-0, Credobus Mosonmagyaróvár – Szombathelyi 
Haladás 1-0, Budafoki MTE – BFC Siófok 3-0, Békéscsaba 1912 Előre – Soroksár SC 3-1, Dorogi FC – 
Tiszakécskei LC 4-2, Szentlőrinc – FC Ajka 2-3; 18. forduló: Gyirmót FC Győr – Szeged-Csanád Grosics 
Akadémia 0-1. 

Bálint Zsombor 
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Másodszorra is legyőzték Nyárádtőt A testnevelési órákról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben 

Az iskolai testnevelési órák fontosságáról, hiányáról, kicselezéséről és 
eljelentéktelenítéséről beszélget Szucher Ervin Bálint Juliannával, a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum, a Református Kollégium és a II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum tanárnőjével. A Sípszó 
után című műsor a Marosvásárhelyi TVR-n ma 17.05 órakor kezdődik. 

Öt vendéggyőzelemmel zárult 
a 4. liga őszi idénye 

A magyar labdarúgás napját ünnepelték a Puskás Arénánál 



1953. november 25-én, a londoni 
Wembley Stadionban játszotta „az 
évszázad mérk zését” az angol fut-
ballválogatott és a legendás Arany- 
csapat, amelyen a Puskás Ferenc  
vezette magyar nemzeti tizenegy 
gy zött 6:3 arányban. A diadal törté-
nelmi jelent ség  volt, hiszen az 
angol futball addigi 90 éve alatt el -
ször fordult el , hogy egy kontinens-
r l érkezett válogatott saját 
otthonában gy zze le Angliát. A Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség a sporttör-
téneti gy zelem emlékére és az 
Aranycsapat tiszteletére 1993-ban, a 
mérk zés 40. évfordulóján november 
25-ét a magyar labdarúgás napjává 
nyilvánította, emlékeztetnek a föde-
ráció honlapján közölt összeállítás-
ban. 
Rákosi engedélye is kellett 

Az MLSZ ezen a napon minden esztend -
ben megemlékezik a legendáiról, az Arany- 
csapatról és valamennyi válogatott labdarú-
gójáról, sportszakembereir l. 

A londoni találkozó ötlete az 1952-es hel-
sinki olimpia dönt je után merült fel Stanley 
Rousban, az angol szövetség elnökében, ám 
a hivatalos meghívóra fél évet várni kellett. 
A szigetországi szövetség fennállásnak 90. 
évfordulója alkalmából rendezett meccsen 
való részvételhez Rákosi Mátyás engedélye 
is kellett, aki, miután Sebes Gusztáv szövet-
ségi kapitány megnyugtatta, hogy nem okoz-
nak csalódást, és következ  évben sor kerül 
a budapesti visszavágóra is – áldását adta a 

találkozóra. A szövetségi kapitány komolyan 
vette a felkészülést, és a svédek elleni válo-
gatott meccsre Angliából hozatott labdákat, 
amelyek jóval nehezebb voltak az Európában 
használatosaknál, Puskáséknak azzal kellett 
játszaniuk. Így történt, hogy tíz nappal a lon-
doni meccs el tt a Népstadionban rendezett 
els  válogatott találkozón csak 2:2-t játszot-
tak a magyarok a svédekkel (gólszerz k: Pa-
lotás, Czibor). Puskás még 0-0-nál büntet t 
hibázott, a svédek a 87. percben egyenlítet-
tek. Ekkor fütyülte ki el ször és utoljára a kö-
zönség az Aranycsapatot. 

Ilyen el zmények után, 1953. november 
25-én az angol válogatott a legendás Wemb-
ley Stadionban fogadta Puskásékat, ahol az 
„évszázad mérk zésére” több mint százezren 
voltak kíváncsiak. Bár a Walter Winterbottom 
által menedzselt csapat tisztában volt az 
Aranycsapat képességeivel, a hírek szerint az 
angolok nem sokat aggódtak a magyarok el-
leni meccs miatt. 

A meccs 
De a kezdés után alig telt el 45 másodperc, 

és Hidegkuti Nándor löv csele és zseniális 
bombája nyomán Gil Merrick kapusnak már 
a háta mögül kellett kihalásznia a labdát; 1:0 
arányban vezettek tehát a magyarok. A 13. 
percben Jackie Sewell egyenlített, így az an-
golok egy picit fellélegezhettek, gondolván, 
lassan majd csak helyrebillen a világ rendje. 
A 20. percben azonban ismét jött Hidegkuti, 
és visszaszerezte a vezetést a magyarok szá-
mára. Négy perccel kés bb jött Puskás gólja, 

a legendás visszahúzós csel után, ezzel lett 
3:1, majd a magyar csapatkapitány Bozsik 
szabadrúgásába ért bele szerencsésen, ezzel 
már  is két találatig jutott. A szünet el tt még 
Mortensen szépített, így 4:2-es állással vo-
nultak szünetre a csapatok. 

A folytatásban az 50. percben Bozsik kö-
szönt be Gil Merrick kapujába, három perccel 
kés bb pedig Hidegkuti Nándor mesterhár-

masig jutott a Wembley Stadionban – ezt a 
bravúrt az elkövetkez  ötven évben nem sok 
vendégjátékos tudta megismételni. Ezzel már 
6:2 volt az állás Magyarország javára, és 
ugyan Alf Ramsey 57. percben még értékesí-
tett egy büntet t, de az angolok már nem tud-
tak közelebb jutni a magyar válogatotthoz.  
Leo Horn játékvezet  hármas sípszava véget 
vetett a sporttörténeti jelent ség  találkozó-
nak, amely a világnak hatalmas meglepetést, 
Anglia számára pedig valóságos traumát, 
sokkot okozott. 

Ez volt az a siker, amely megalapozta az 
Aranycsapat legendáját, és amelynek követ-
keztében a 11 játékos nevét a világ minden 
táján fel tudják sorolni a futball rajongói.  A 
legendás londoni mérk zés névsora: Grosics 
Gyula, Buzánszky Jen , Lóránt Gyula, Lan-
tos Mihály, Bozsik József, Zakariás József, 
Budai II. László, Kocsis Sándor, Hidegkuti 
Nándor, Puskás Ferenc, Czibor Zoltán. Szö-
vetségi kapitány: Sebes Gusztáv.  (A klasszi-
kus Aranycsapat, amely ebben az 
összeállításban veretlenségi sorozata alatt 
kezd ként mindössze négy alkalommal lépett 
pályára.) 
Az Aranycsapat új fejezetet nyitott  
a világ labdarúgásában                                                                                    

A Puskás Ferenc vezette magyar válogatott 
gy zelme ugyanakkor nem csak az eredmény 
miatt volt történelmi jelent ség , hanem 
azért is, mert a Wembleyben mutatott játékkal 
és a Sebes Gusztáv által kidolgozott taktiká-
val az Aranycsapat új fejezetet nyitott a világ 

labdarúgásában. Az angolok, akik a hagyo-
mányos módon, WM-formációval (3-2-5) áll-
tak fel, esélytelennek bizonyultak az addig 
ismeretlen 4-2-4-es formációban játszó 
Aranycsapat ellen; Sebes Gusztáv játékosai 
ugyanis villámgyorsan tudtak támadásból vé-
dekezésbe, majd visszaváltani, a középpályás 
sor el rébb és hátrébb elhelyezked  játékosai 
segítségével pedig mindkét esetben hatéko-
nyabban tudtak játszani az ellenfélnél. Sebes 
Gusztáv meglepte az angolokat azzal, hogy a 
fedezet Zakariás a véd ket segítette, míg a 
középcsatár Hidegkuti – ahogyan azt klubjá-
ban, az MTK-ban Bukovi Márton korábban 
kitalálta – hátravonva játszott, de volt más 
egészen meglep  újítása is a csapatnak. Az 
id  tájt a világ futballjában kötött posztok 
voltak, de a magyar csapat ebben is formát 
bontott. Czibor balszéls  létére a jobbszélen 
nyargalt, a balösszeköt  Puskás rendszeresen 
a jobbösszeköt  helyén t nt fel, a gólját is ez 
el zte meg: a labdát a felejthetetlen hátrahú-
zós csele után, Merricknek esélyt sem adva, 
úgy vágta a sarokba, hogy a kapus és a ka-
pufa között épphogy elfért. 
„Micsoda csapas” (sic) 

„Talán élete legjobb formájában játszott” 
– így értékelte a Népsport a mesterhármast 
szerz  Hidegkuti Nándor teljesítményét. „Fá-
radhatatlanul küzdött, ragyogó labdákat adott 
társainak, veszedelmesen l tt és a fejelés 
terén is kit nt.” 

A 6:3 megrázta az angol közvéleményt és 
a sajtót is. Az Evening Standard már aznap 
este magyar címmel közölt cikket a meccsr l: 
„Micsoda csapas” (így, ékezet nélkül) – állt 
öles bet kkel a fekv  kapus képe alatt.   A 
Times „a futballistenek alkonyáról” írt: „A 
magyarok történelmet írtak azzal, hogy föl-

dön, leveg ben és taktikában egyaránt meg-
verték Angliát.” Áradozott a Daily Mail is: 
„Az angol játékosokban csalódott közönség 
bámulattal adózott a magyarok leny göz  
labdam vészetének. Húsz éve nem láttak 
olyan labdarúgást Angliában, mint amilyent 
a magyarok bemutattak, akik klasszisokkal 
múlták felül az angolokat.” 

A meccsnek a nemzetközi sajtóban is óri-
ási visszhangja volt. „Ami nem történt meg 
90 évig, arra most elég volt 90 perc. A ma-
gyaroknak elegend  volt egy félóra, hogy a 
szó szoros értelmében megsemmisítsék a brit 
oroszlánt” – írta a Corriere Dello Sport. 
Szepesi  és a tíz pohár cukros  
tojássárgája 

Szepesi György, a legendás sportriporter, 
kés bbi MLSZ-elnök, az Aranycsapat 12. já-
tékosa így emlékezett: „Amikor a meccs reg-
gelén lementem a Cumberland Hotel 
éttermébe, Sándor Csikar azzal fogadott: »Jé-
zusom, Gyuri, elment a hangod!« Na, több se 
kellett a csapatnak, Öcsi máris fújta, két tojás-
sárgája cukorral, gyorsan bekanalazni. Aztán 
a többiek sorolták, hogy a nagymamájuk erre 
milyen receptet használ. A végén a pincérek 
szinte döbbenetére 10 pohár cukros tojássár-

gáját kellett elfogyasztanom, de szívesen tet-
tem, mert látszott, hogy ez is eltereli a fiúk 
figyelmét a nagy feszültségr l. Én biztos vol-
tam benne, hogy gy zünk. Meg lehet nézni az 
akkori rádióújságot. Annyira biztosra men-
tem, hogy tíz nappal el tte betetettem a m -
sorba a délutáni közvetítés esti ismétlését. 
Nem terveztem el, mit fogok mondani, a mik-
rofon el tt jól tudtam rögtönözni. Az »All 
right, Mr. Wright!« -ot sem találtam ki el re. 
Imádom a humort, de nekem nincsen humo-
rom. Kivéve, ha a mikrofon el tt álltam. Ott 
teljesen átalakultam. Transzba estem” – me-
sélte a 6:3-ról a riporter Szepesi György 
Búcsú a mikrofontól cím  könyvében. 
A „hathárom” kultusza ma is él 

Magyarországon leírhatatlan volt a gy ze-
lem fogadtatása. „Költ k, írjatok verseket!” 
– kiáltotta az éterbe emlékezetes közvetítése 
végén Szepesi György, és szavai meghallga-
tásra találtak, hatszáz vers érkezett a 
Népsport szerkeszt ségébe!  A „hathárom” 
kultusza ma is él, született róla dal Hobo 
Esztrád cím  lemezén Aranycsapat címmel 
(„4:2 a félid ben, a végén 6:3” – énekli Föl-
des László – Hobo), Tímár Péter filmje (6:3, 
avagy Játszd újra, Tutti!), rengeteg könyv, új-
ságcikk, de van Aranycsapat-mozdony, kiál-
lítás, 6:3 borozó, hathármas borospalack is és 
a legutóbbi id ben már musical is rzi a gy -
zelem emlékezetét. Az Aranycsapat játéko-
sairól stadionokat, utánpótlás-akadémiákat, 
sportágfejlesztési programokat nevezett el a 
hálás utókor, ezzel is segítve, hogy rizhes-
sük a tradíciót és egyúttal újabb és újabb ge-
nerációk élhessék át a magyar és az 
egyetemes kultúra részévé váló mérk zés fel-
emel  élményét. 
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Az argentin válogatott 2-0-ra legyőzte a 
mexikói csapatot a katari labdarúgó-vi-
lágbajnokság C csoportjának második 
fordulójában. Sikerüknek köszönhetően 
Messiék a második helyre jöttek fel a né-
gyesben. 

Az argentinok szövetségi kapitánya, Lionel 
Scaloni öt helyen változtatott a szaúdiaktól el-
szenvedett 2-1-es vereség alkalmával kifutott 
kezdőcsapaton, de természetesen helyet kapott az 
együttesben a hétszeres aranylabdás Lionel 
Messi, aki karrierje 21. világbajnoki mérkőzésén 
lépett pályára, beérve ezzel hazája örökranglistá-
jának élén a legendás Diego Maradonát. A mexi-
kóiaknál az első fordulót kihagyó Andres 
Guardado ezúttal lehetőséget kapott, ezzel, Mes-
sihez hasonlóan, az ötödik világbajnokságon lé-

pett pályára.  Az első félidő egyetlen veszélyes 
jelenetére 45 percet kellett várni, ekkor egy me-
xikói szabadrúgást védett magabiztosan az ar-
gentin kapus. Ezt leszámítva rengeteg 
szabálytalanság, közte számos kőkemény belépő 
jellemezte a találkozót. 

A fordulást követően fölénybe kerültek az ar-
gentinok, de ez helyzetek formájában egyáltalán 
nem mutatkozott meg. Végül a 64. percben tört 
meg a jég, amikor Messi szinte a semmiből egy 
átlövéssel vezetést szerzett az argentinoknak. A 
mexikóiaknak természetesen egyből sietősebbé 
vált a dolguk, de képtelenek voltak igazán rit-
must váltani, támadásaikból az ötlet és a lendület 
is hiányzott. A hajrában az argentinok a csere-
ként pályára lépő Enzo Fernandez góljával el-
döntötték a három pont sorsát.

Mexikót már legyőzte Argentína 

Jegyzőkönyv 
C csoport, 2. forduló: Argentína – Mexikó 2-0 (0-0). 
Luszail, 88.966 néző, vezette: Daniele Orsato (olasz). 
Gólszerzők: Messi (64.), Enzo Fernandez (87.). 
Sárga lap: Montiel (42.), illetve Araujo (22.), Gutierrez (50.), Herrera (66.), Alvarado (89.). 
Argentína: Emiliano Martinez – Montiel (63. Molina), Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna – Di Maria (69. Ro-
mero), De Paul, Rodriguez (50. Fernandez), Mac Allister (69. Palacios) – Messi, Lautaro Martinez (63. Alvarez). 
Mexikó: Ochoa – Alvarez (66. Jimenez), Nestor Araujo, Montes, Moreno, Gallardo – Herrera, Guardado (42. 
Gutierrez), Chavez – Vega (66. Antuna), Lozano (73. Alvarado). 

A franciák elsőként a nyolcaddöntőben 
Dánia ellen második sikerét érte el a vb-n a francia csapat, ezzel a mezőnyben elsőként be-

biztosította helyét a torna nyolcaddöntőjében. Mbappé duplázott (a támadó legutóbbi 12 válo-
gatott mérkőzésén 14. alkalommal volt eredményes!), első góljára pedig a dánok válaszolni 
tudtak egy begyakoroltnak tűnő szögletvariáció végén, a hajrában érkezett újabb találatára azon-
ban már nem tudtak érdemben reagálni. 
Eredmény, D csoport, 2. forduló: Franciaország – Dánia 2-1 (0-0). 
Doha, 974 Stadion, 42.860 néző, vezette: Szymon Marciniak (lengyel). 
Gólszerzők: Mbappé (61., 86.), illetve Christensen (68.). 
Sárga lap: Koundé (43.), illetve Christensen (20.), Cornelius (23.). 
Franciaország: Lloris – Koundé, Varane (75. Konaté), Upamecano, Hérnandez – Tchouameni, Rabiot – Dembélé 
(75. Coman), Griezmann (90+2. Fofana), Mbappé – Giroud (63. Thuram). 
Dánia: Schmeichel – Kristensen (90+2. Bah), Andersen, Nelsson, Christensen, Maehle – Höjbjerg, Eriksen – 
Damsgaard (73. Dolberg), Cornelius (46. Braithwaite), Lindström (85. Nörgaard). 

Megmaradt Ausztrália esélye a továbbjutásra 
Ausztrália legyőzte Tunéziát, ezzel története 18. vb-meccsén a harmadik győzelmét aratta – 

és 1974 után másodszor zárt kapott gól nélkül –, így megmaradt az esélye a továbbjutásra. A 
tunéziai csapat második katari mérkőzésén sem játszott rosszul, viszont továbbra sem szerzett 
gólt, és egy ponttal várja a csoport zárókörét, amelyben majd a címvédő franciákkal találkozik, 
így a nyolcaddöntőbe jutási esélyei minimálisra csökkentek. 
Eredmény, D csoport, 2. forduló: Tunézia – Ausztrália 0-1 (0-1). 
al-Vakra, 41.823 néző, vezette: Daniel Siebert (német). 
Gólszerző: Duke (23.). 
Sárga lap: Laidouni (26.), Abdi (64.), Szászí (90+3.). 
Tunézia: Damen – Bronn (73. Kesrida), Meriah, Talbi – Drager (46. Szászí), Skíri, Laidouni (67. Hazrí), Abdi – 
Sliti, Dzsebali (73. Kenisszi), Mszakni. 
Ausztrália: Ryan – Karacic (75. Degenek), Souttar, Behich, Rowles – Leckie (85. Baccus), Irvine, Mooy, Good-
win (85. Mabil) – Duke (64. Maclaren), McGree (64. Hrustic). 

Mímelték a futballt az angolok 
Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott az amerikai csapattal péntek este. Kevés 

igazán nagy gólhelyzetet dolgozott ki a két együttes, így az eredmény a pályán történtek hű tük-
reként került be a jegyzőkönyvbe. 
B csoport, 2. forduló: Anglia – Egyesült Államok 0-0. 
al-Hor, al-Bajt Stadion, 68.463 néző, vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai). 
Anglia: Pickford – Trippier, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Bellingham (68. Henderson), Mount – Saka (78. 
Rashford), Kane, Sterling (68. Grealish). 
Egyesült Államok: Turner – Dest (77. Moore), Zimmerman, Ream, Robinson – Adams, McKennie (77. Aaron-
son), Musah – Weah (83. Reyna), Wright (83. Sargent), Pulisic. 

A mai program 
* 12.00 óra: Kamerun – Szerbia (G csoport) 
* 15.00 óra: Dél-Korea – Ghána (H csoport) 
* 18.00 óra: Brazília – Svájc (G csoport) 
* 21.00 óra: Portugália – Uruguay (H csoport) 
A mérkőzéseket a TVR1 és az M4 Sport televízió közvetíti. 

A lengyeleknek nem okozott fejfájást Szaúd-Arábia 
Némileg váratlanul szereztek vezetést a lengyelek, akik egy kapuskirúgást követően két passz-

ból eljutottak a szaúdiak kapujáig, és Zielinski első helyzetét gólra váltotta. A szaúdiak egy vi-
deózás után megítélt tizenegyessel szinte azonnal egyenlíthettek volna, de Szczesny védett. 
Szünet után letámadott az ázsiai együttes, a gólhoz azonban az előbb Milik, majd Lewandowski 
révén kapufáig érő lengyelek álltak közelebb. Utóbbi aztán egy hatalmas védelmi hibát kihasz-
nálva a hajrában megszerezte első vb-gólját, és bebiztosította csapata győzelmét. 
Eredmény, C csoport, 2. forduló: Lengyelország – Szaúd-Arábia 2-0 (1-0). 
al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 44.259 néző, vezette: Wilton Sampaio (brazil). 
Gólszerzők: Zielinski (39.), Lewandowski (82.). 
Sárga lap: Kiwior (15.), Cash (16.), Milik (19.), illetve al-Malki (20.), al-Amri (45+4.). 
Lengyelország: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Krychowiak, Bielik – Milik (71. Piatek), Zielinski 
(63. Kaminski), Frankowski – Lewandowski. 
Szaúd-Arábia: al-Ovajsz – Abdulhamid, al-Amri, al-Bulaihi, al-Burajk (65. al-Ganam) – al-Nadzsej (46. al-Abid, 
90+5. Bahebri), al-Malki (85. Alobud), Kanno – al-Buraikan, al-Sehri (85. al-Davszari), al-Davszari. 

Hollandia nem bírt Ecuadorral, sőt 
Csak öt perc telt el a mérkőzésből, amikor a hollandok vezetést szereztek, mégsem volt könnyű 

dolguk a németalföldieknek. Ecuador a félidő közepén átvette a kezdeményezést, majd szünet 
után egyenlített, az 59. percben pedig a keresztlécet is eltalálta. A végéig is lendületesebb futballt 
mutatott be a dél-amerikai gárda, összesen 14 kapura lövése volt a két holland próbálkozással 
szemben. Az eredmény azonban nem változott, ez pedig a házigazda Katar búcsúját jelentette. 
Eredmény, A csoport,  2. forduló: Hollandia – Ecuador 1-1 (1-0). 
al-Rajjan, Halifa Stadion, 44.833 néző, vezette: Musztafa Gorbal (algériai). 
Gólszerzők: Gakpo (6.), illetve Valencia (49.).  
Sárga lap: Méndez (57.). 
Hollandia: Noppert – Blind, Aká, van Dijk, Timber, Dumfries – Klaassen (69. Berghuis),  de Jong, Koopmeiners 
(80. de Roon) – Gakpo (79. Weghorst), Bergwijn (46. Depay). 
Ecuador: Galíndez – Estupinán, Hincapié, Félix Torres, Porozo, Preciado – Estrada (74. Sarmiento), Caicedo, 
Méndez, Plata (90. Ibarra) – Valencia (90. Rodríguez). 

Katar kiesett 
Katar és Szenegál is sok technikai hibával futballozott kettejük mérkőzésének 

első félidejében, egy ilyen után előnybe került az afrikai gárda. Az Afrika-kupa 
címvédője szünet után egy szöglet utáni fejesgóllal növelte előnyét, amire a  
házigazdáknak volt válaszuk: a csereként pályára lépett Muntari történetük első 
vb-gólját szerezte. A szenegáliak azonban egy kis szerencsével visszaállították a 
kétgólos különbséget, és ezzel eldöntötték az összecsapást. 
Eredmény, A csoport, 2. forduló: Katar – Szenegál 1-3 (0-1). 
Doha, al-Tumama Stadion, 41.797 néző, vezette: Antonio Mateu. 
Gólszerzők: Muntari (78.), illetve Dia (41.), Diédhiou (48.), Dieng (84.). 
Sárga lap: Mohammad (20.), Ahmed (45+2.), illetve Dia (30.), Jakobs (52.), Ciss (87.). 
Katar: Barsam – Miguel (83. Vaad), Mohammad, Huhi, Hasszan, Ahmed – Al-Hajdosz (74. Mun-
tari), Budiaf (69. Hatem), Madibo – Afif, Ali. 
Szenegál: Eduoard Mendy – Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo – Gueye, Nampalys Mendy (78. 
Sarr) – Diatta (64. Ciss), Diedhiou (74. Dieng), Sarr (74. Ndiaye) – Dia. 

A hajrában szerzett gólokkal győzött Irán 
Irán megilletődötten kezdte a Wales elleni mérkőzést, lesgól kellett ahhoz, hogy 

sebességet váltson, és megélénküljön a játéka. Ezzel támadásban veszélyesebbé 
vált, mint a technikai hibák sorát vétő, sokszor sablonos rivális. A találkozó így 
is  gól nélküli döntetlenre állt a játékidő végén, mégsem 0-0-ra fejeződött be, mert 
a ráadás perceiben az ázsiaiak kétszer is kihasználták, hogy ellenfelük emberhát-
rányba kényszerült, és nyertek. 
Eredmény, B csoport, 2. forduló: Wales – Irán 0-2 (0-0). 
al-Rajjan, Ahmad bin Ali Stadion, 40.875 néző, vezette: Mario Escobar (guatemalai). 
Gólszerzők: Cesmi (90+8.), Rezajan (90+11.). 
Sárga lap: Rodon (45+3.), illetve Rezajan (90+4.), Dzsahanbahs (90+5.). 
Piros lap: Hennessey (86.). 
Wales: Hennessey – Mepham, Rodon, Davies – Roberts (57. Johnson), Ramsey (87. Ward), 
Ampadu (77. Allen), Williams (57. James) – Bale, Moore, Wilson. 
Irán: Hosszeini – Rezajan, Hosszeini, Puraligandzsi, Mohammadi – Ezatolahi (83. Karimi) – 
Golizadeh (77. Dzsahanbahs), Nurollahi (77. Cesmi), Hadzsafi (77. Torabi), Taremi – Azmun 
(68. Anszarifard). 

Richarlison duplájával nyertek a brazilok 
Az ötszörös vb-győztes brazilok már a 16. mérkőzésükön maradtak veretlenek 

a Szerbia ellenében megnyert találkozón. Richarlison duplázott, második gólját 
könnyen a torna legszebb találatának választhatják. A találkozón Neymar megsé-
rült, a csoportkörben már nem léphet pályára. 
Eredmény, G csoport, 1. forduló: Brazília – Szerbia 2-0 (0-0). 
Luszail, 88.103 néző, vezette: Alireza Fagani (iráni). 
Gólszerző: Richarlison (62., 73.). 
Sárga lap: Pavlovic (7.), Gudelj (49.), Lukic (64.). 
Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro – Pacquetá (75. Fred), Ca-
semiro – Raphinha (87. Martinelli), Richarlison (79. Gabriel Jesus), Neymar (80. Antony), Vi-
nícius Junior (75. Rodrygo). 
Szerbia: Vanja Milinkovic-Savic – Milenkovic, Veljkovic, Lukic (66. Lazovic), Pavlovic – Gudelj 
(57. Ilic) – Zivkovic (57. Radonjic), Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Mladenovic (66. Vlahovic) 
– Mitrovic (83. Maksimovic). 

Cristiano Ronaldo rekordja 
Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo szerezte a Portugália – Ghána mér-

kőzés első gólját, a portugál futballista így ötödik vb-jén volt eredményes, és ezzel 
egyedüli rekorderré lépett elő a férfiaknál. Sokáig nem változott az eredmény, 
majd az utolsó húsz percben felpörögtek az események. Négy gól is született a 
végéig, egyaránt kettő mindkét oldalon, így az európai gárda sikerrel kezdte a tor-
nát. 
Eredmény, H csoport, 1. forduló: Portugália – Ghána 3-2 (0-0). 
Doha, 974 Stadion, 42.662 néző, vezette: Ismail Elfath (amerikai). 
Gólszerzők: Ronaldo (65. – 11-esből), Joao Félix (78.), Leao (80.), illetve A. Ayew (73.), Bukari 
(89.). 
Sárga lap: Pereira (90+1.), Fernandes (90+5.), illetve Kudus (45.), A. Ayew (49.), Seidu (57.), 
Williams (90+1.). 
Portugália: Costa – Dias, Neves (77. Leao), Pereira – Cancelo, Silva (88. Palhinha), Otávio (56. 
Carvalho), Guerreiro – Fernandes, C. Ronaldo (88. G. Ramos), Félix (88.  Mario). 
Ghána: Ati-Zigi – Seidu (67. Lamptey), Amartey, Djiku, Salisu (90+2. Semenyo), Rahman – 
Ayew (77. Ayew), Samed (90+2. Kyereh), Partey, Kudus (76. Bukari) – Inaki Williams. 

Nem bírt egymással Dél-Korea és Uruguay 
Gól nélküli döntetlenre zárult az összecsapás, mert bár mindkét csapat előtt 

adódtak lehetőségek, mindannyiszor pontatlan volt a befejezés. Legközelebb a 
gólhoz a 160. válogatott meccsén pályára lépő Godín került, amikor egy szöglet 
után remekül fejelt, és a labda a jobb kapufáról pattant ki. 
Eredmény, H csoport, 1. forduló: Uruguay – Koreai Köztársaság 0-0. 
al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 41.663 néző, vezette: Clément Turpin (francia). 
Sárga lap: Cáceres (57.), illetve Kue Szung (88.). 
Uruguay: Rochet – Cáceres, Giménez, Godín, Olivera (79. Vina) – Vecino (78. de la Cruz) – 
Valverde, Bentancur – Pellistri (88. Varela), Suárez (64. Cavani), Nunez. 
Koreai Köztársaság: Kju – Hvan, Dzse, Kvon, Szu – Bom, Jong – Min, Dzse Szung (74. Dzsun 
Ho), Szang Ho (74. In) – Dzso (74. Kue Szung). 

Egy gól elég volt a svájciak sikeréhez 
Svájc egymást követő hatodik alkalommal vívta meg veretlenül első vb-mér-

kőzését, Kamerun ugyanakkor sorozatban nyolcadik világbajnoki összecsapásán 
maradt alul: ennél többször csak Mexikó (1930 és 1958 között kilencszer) kapott 
ki egymás után. 
Eredmény, G csoport, 1. forduló: Svájc – Kamerun 1-0 (0-0). 
al-Vakra, al-Dzsanub Stadion, 39.089 néző, vezette: Facundo Tello (argentin). 
Gólszerző: Embolo (48.). 
Sárga lap: Elvedi (64.), Akanji (83.), illetve Fai (36.). 
Svájc: Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (90. Comert) – Freuler, Granit Xhaka – 
Shaqiri (72. Okafor), Sow (72. Frei), Vargas (81. Rieder) – Embolo (72. Seferovic). 
Kamerun: Onana – Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Gouet, Hongla (68. Ondoua), Zambo-An-
guissa – Mbeumo (81. Ngamaleu), Choupo-Moting (74. Aboubakar), Ekambi (74. Nkoudou). 
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Irodaházak és ipari épületek értékesítésére irányuló 
nyilvános árverés Szerdahelyen 

 
Az Adó és pénzügyi Hivatal (ANAF) 2022.12.8-án 10.00 órakor nyil-

vános árverést szervez Brassóban a Szerdahely (Szeben megye) belterületén található irodaházak és ipari 
épületek értékesítésére, felületük 31.976 négyzetméter.  

Az árverés kikiáltási ára 6.289.619 lej. 
Részletes információk a www.anaf.ro portálon, az Anunţuri/Valorificare bunuri din proprietatea privată a 

statului menüpontban (link).  
A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály 

ADÁSVÉTEL 

ELADÓ sírhely a Jeddi úti temető-
ben. Tel. 0743-300-666. (17393-I) 

ELADÓ dió. Tel. 0754-346-123. (17974) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (17641-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17967-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

MEGEMLÉKEZÉS 

A mélybe csak tested merült 
el, 
csak ő tűnt el a föld alatt, 
de lényed lényege ezer felé 
szóródva is köztünk maradt. 
Fájó szívvel emlékezünk 
november 27-én a 
szentháromsági id. SZABÓ 
ISTVÁNRA halálának első 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerető családja. (sz.-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Az ANAF projektjének keretében az adószakértők 
rangos egyetemeken folytatják az adófizetőknek 

nyújtott szolgáltatások ismertetését a brassói régióban 
November 10. és 23. között a Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság és az alárendelt intézmények, 

a Fehér, Hargita, Maros és Szeben megyei pénzügyi hivatalok adószakértői az ANAF-projekt részeként foly-
tatták az adófizetőknek nyújtott szolgáltatások bemutatását az egyetemek hallgatói, a leendő adófizetők szá-
mára, az Adó- és Pénzügyi Hivatal célkitűzéseinek elérése érdekében, az önkéntes adófizetési készség 
fokozásáért. 

Az adófizetőknek nyújtott szolgáltatásokat november 10-én a gyulafehérvári December 1. Egyetemen 
mutatták be, majd november 21-én a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetemen, A multidiszciplináris 
tudás lehetőségei témában szervezett nemzetközi konferencián. 

Az online környezetre való folyamatos áttérés és a modern, hatékony és átlátható adóhatósággá válás igé-
nyét és vágyával az adószakértők bemutatták az ANAF által kínált online szolgáltatásokat, és kiemelték az 
ezekhez való hozzáférés előnyeit és hasznát. 

Az adófizetőknek nyújtott szolgáltatásokat november 23-án a Sapientia egyetemen ismertették Csíksze-
redában, a résztvevők nyitottságot és érdeklődést mutattak a tájékoztatás iránt. 

A már lezajlott találkozók során tanúsított érdeklődés és nyitottság arra ösztönöz bennünket, hogy foly-
tassuk a felvilágosítást, így december 7-én a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetemen ismertetjük az adófize-
tőknek nyújtott szolgáltatásokat. 

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály 

Nyilvános versenytárgyalás 
 

Koronka község  
– Koronka, Tholdalagi Mihály utca 68. szám,  

Maros megye, adószám 16410414 –  
közli, hogy 2022. december 20-án 11 órakor  

nyilvános versenytárgyalást tart  
egy 83,80 négyzetméteres hasznos felülettel rendelkező orvosi rendelő 
bérbeadására, amely Koronkán, a Tholdalagi Mihály utca 70. szám alatt 
található, a kultúrotthon keretében, a B szárnyban,  telekkönyvszáma 
53284 Koronka, kataszterszáma 53284-C1, és Koronka község közte-
rületéhez tartozik.  

A részvételi iratcsomó ingyenesen hozzáférhető elektronikus formá-
ban vagy 30 lejért papíralapon. Felvilágosítást kérni december 9-én 12 
óráig lehet.  

Az ajánlatok benyújtásának határideje december 19-én 10 óra, a Ko-
ronkai Polgármesteri Hivatal titkárságán. A nyilvános versenytárgya-
lásra december 20-án 11 órakor kerül sor a polgármesteri hivatalban.

A szükséget szenvedők min-
dig számíthatnak a magya-
rokra, ezért jöttem ma 
Kijevbe és ezért támogatjuk 
a Gabona Ukrajnából elneve-
zésű kezdeményezést is – 
mondta el Novák Katalin köz-
társasági elnök szombaton 
Kijevben, ahová Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök meg-
hívására érkezett. 

Az államfő a Grain from  
Ukraine (Gabona Ukrajnából) 
programban való részvételre kapott 
meghívást. A holodomor 90. évfor-
dulóján elindított humanitárius 
program keretet teremt arra, hogy 
ukrán élelmiszereket szállítsanak 
az éhezés által leginkább sújtott af-
rikai és ázsiai országokba. 

Novák Katalin hangsúlyozta: 
Ukrajnával szomszédos ország el-
nökeként a béke és a stabilitás 
alapvető fontosságú számára. „Az 
élelmiszer-ellátási lánc biztosítása, 
és ezáltal az áruk zökkenőmentes 
áramlásának lehetővé tétele nem 
száraz szabadkereskedelmi vagy 
piacgazdasági kérdés, hanem az 
élet vagy halál közötti választóvo-

nalat jelenti” – fogalmazott Novák 
Katalin. 

Emlékeztetett arra, hogy az 
1932/1933-as nagy éhínség borzal-
mas volt, és mi, magyarok nem-
csak tudatában vagyunk ennek, 
hanem azon kevés nemzetek közé 
tartozunk, amelyek megemlékez-
nek a tragédiáról. Így teszünk töb-
bek között Budapest szívében, az 
Erzsébet hídnál található holodo-
mor emlékműnél is, és az Ország-
gyűlés is megemlékezik az 
1932/33-as évek eseményeiről – 
közölte. Hozzátette: az Országgyű-
lés egyhangú támogatással elfoga-
dott határozatot is kiadott a nagy 
éhínségről. Novák Katalin beszélt 
arról, hogy a kisebbségek széles 
körű autonómiájának biztosítása 
érdekében minden kisebbségnek 
van képviselője, szószólója a ma-
gyar parlamentben. „Büszke va-
gyok arra, hogy az ukrán szószóló 
is tagja az Országgyűlésnek Buda-
pesten” – emelte ki. 

A köztársasági elnök szerint a 90 
évvel ezelőtti tragédia emlékeztet 
mindannyiunkat arra, hogy ma is 
vannak olyan emberek, férfiak, 

nők és különösen gyerekek, akiket 
éhezés fenyeget. 

Novák Katalin hozzátette: Ma-
gyarország segítséget nyújt a lo-
gisztika területén is. A 
magyar–ukrán határon lévő köz-
pont a szállítás felgyorsítására és 
szükség esetén a beérkező áruk tá-
rolására is szolgál. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy 
az ukrajnai háború a legsürgetőbb 
és a legfontosabb kihívás a térsé-
günkben. A feleknek vissza kell 
térniük a tárgyalóasztalhoz, meg 
kell nyitni a diplomáciai csatorná-
kat, a végső cél pedig az igazságos 
béke elérése kell legyen, ez mind-
annyiunk érdeke – jelentette ki. 

„Vlagyimir Putyin felelőssége 
ezért a háborúért kristálytiszta. Mi, 
magyarok a kezdetektől fogva ki-
álltunk a felesleges vérontás, fájda-
lom és szenvedés ellen” – mondta 
Novák Katalin. Az államfő leszö-
gezte: Magyarország és Ukrajna 
szomszédok, a szomszédunk szá-
míthat a segítségünkre, és ez így is 
marad. Reményének adott hangot, 
hogy míg 2022 a háború éve volt, 
addig 2023 a béke éve lesz. (MTI)  

Tisztelettel és hálával emlékezünk a most 20 éve elhunyt feleségre, 
édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, rokonra és jó barátra, 

DR. LAKATOS VEÉR MÁRIA ANNÁRA, 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem  

volt tanárára,  
a Sejtbiológia Tanszék magyar tagozatának megalapítójára. 

Emlékét örökre szívébe zárta szerető családja, munkatársai és 
diákjai szerte a világban. 
A feltámadás fényének reményében emlékezünk, tudván: „Isten 
gyermekei az Istennél vannak – mert aki hisz a Fiúban, örök élete 
van annak”. 

A gyászoló család. (17976-I)

A magyar államfő Ukrajnában  
A szükséget szenvedők mindig számíthatnak 

a magyarokra 

Itt van velem lélekben tizen-
ötmillió magyar ember – 
hangsúlyozta Novák Katalin 
köztársasági elnök kárpátal-
jai látogatásának első hely-
színén, a beregszászi 
református templomban tar-
tott adventi ünnepi istentisz-
teleten, és kijelentette, hogy 
kiváltságként éli meg, hogy a 
kárpátaljai magyarokkal kö-
zösen gyújthatja meg az ad-
venti koszorú első gyertyáját. 

A köztársasági elnök együtt 
imádkozott a beregszászi reformá-
tus gyülekezet tagjaival az advent 
első vasárnapján tartott ünnepi is-
tentiszteleten, amelyen Zán Fábián 
Sándor, a Kárpátaljai Református 
Egyház püspöke hirdetett igét. 

Köszöntőjében Novák Katalin 
emlékeztetett arra, hogy legutóbb 
márciusban, a háború kitörését kö-
vető napokban ugyanebben a 
templomban hetven református lel-

késszel közösen imádkoztak a mi-
előbbi békéért. Most „lélekben itt 
van tizenötmillió magyar ember 
Magyarországról és a Kárpát-me-
dence minden részéről és a diasz-
pórából” – fogalmazott. 

Novák Katalin arról biztosította 
a jelenlévőket, hogy „együtt va-
gyunk és együtt leszünk, legyen 
bármilyen nehéz is az élet Kárpát- 
alján, legyen bármilyen nehéz, ki-
hívásokkal teli magyarnak lenni”. 

Az államfő kiemelte, hogy ki-
lenc hónapja tart a háború, ameny-
nyi idő alatt egy új emberélet 
kifejlődik. De látjuk, hogy kilenc 
hónap alatt rengeteg mindent le 
lehet rombolni, tönkre lehet tenni 
– mondta. A háború el tudja pusz-
títani az otthonokat, az épületeket, 
lerombolhatja az utakat, életeket 
olthat ki, de „a háború a szeretetet 
nem tudja elpusztítani” – húzta alá 
a köztársasági elnök. 

Magyarország minden menekül-

tet vendégként fogad, addig marad-
hatnak, amíg maradniuk kell – 
mondta. Kiemelte azoknak az em-
bereknek a szerepét, akik otthon 
maradtak, szolgálják a közösséget, 
és végezetül azt kívánta, hogy 
„mint már annyiszor a magyar tör-
ténelemben, most is erősebben áll-
junk fel ebből a nehéz helyzetből”. 

Novák Katalin kiemelte: óriási 
kiváltságnak tartja, hogy éppen a 
kárpátaljai magyarokkal közösen 
gyújthatja meg az első adventi 
gyertyát. Úgy fogalmazott, hogy 
előbb-utóbb békének kell lennie, és 
ennek a békének a hírnökeként járt 
szombaton Kijevben, vasárnap 
pedig Kárpátalján. 

Novák Katalin a déli órákban 
felkereste a II. Rákóczi Ferenc Fő-
iskolát, ahol megkoszorúzta Mádl 
Ferenc néhai köztársasági elnök 
emléktábláját, aki személyesen tá-
mogatta az intézmény elindulását. 
(MTI) 

Novák Katalin a kárpátaljai magyarok közt 

 Közlemény 
Marosvásárhely megyei jogú város 

(Maros megye) tájékoztatja az érdeklődő-
ket, hogy benyújtotta a városhoz tartozó állami erdőalap erdőgazdál-
kodási tervét a Marosvásárhelyi Környezetvédelmi Ügynökséghez 
(APM) a környezetvédelmi engedély megszerzése érdekében. 

A javasolt terv lehetséges környezeti hatásaira vonatkozó informá-
ciók tanulmányozhatók a http://apmms.anpm.ro honlapon legkésőbb 
2022. december 12-ig. 

A javaslatokat/észrevételeket írásban lehet benyújtani ugyanezen 
idő alatt a Marosvásárhelyi Környezetvédelmi Ügynökséghez postai 
úton annak Hídvég utca 10. szám alatti székhelyére, valamint az  
office@apmms.anpm.ro e-mail-címre. 

Tisztelettel, 
Mureşan Vasile Mihai, 
az A.D.P. aligazgatója 
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