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Békés, boldog karácsonyi ünnepet
és sikeres új évet kíván

Maroskeresztúr község önkormányzata
és képviselő-testülete nevében

Kovács Edit polgármester!

Sagyebó István
polgármester

Balavásár
Polgármesteri Hivatal 
áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag,
boldog új évet kíván
minden lakójának!

H I R D E T É S

Kedves marosszentgyörgyiek, kedves felebarátaim!
Jézus születésének ünnepe ébressze fel
ismét bennünk az örök élet reményét,

emlékeztessen mindannyiunkat
Isten határtalan szeretetére,

és hozzon életünkbe még több türelmet
és elfogadást egymás iránt! 

Áldott karácsonyt!
Birtalan István 

alpolgármesterSófalvi Szabolcs 
polgármester

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Chindia Târgoviște elleni 
3–1-es hazai győzelemmel 
zárta az évet a Sepsi OSK 

a bajnokságban, és ennek köszön-
hetően feljött a ranglista nyolcadik 
helyére. A háromszéki alakulat ko-
rábban az Universitatea Craiovát, 
az Academica Clinceni-t és a Buka-
resti Dinamót is felülmúlta, és soro-
zatban harmadik bajnoki meccsét 
nyerte meg.

Leo Grozavu vezetőedző gárdája 
remek formában fejezte be az idény 
első részét, így ebből a szempontból 
rosszkor jött a valamivel több mint 
egy hónapos téli szünet. Erről be-
szélt a sepsiszentgyörgyiek szakve-

zetője is a Chindia elleni mérkőzést 
követő sajtótájékoztatón, amelyen 
közölte, hogy a csapat játéka fejlő-
désben van, és bíznak benne, hogy 
január elteltével folytatni tudják a 
jó eredmények sorát.

Leo Grozavu elmondta, csapata 
erősségét jól jelzi, hogy a vasárnapi 
találkozón hátrányból sikerült for-
dítania, és a gyors egyenlítés után 
már nem volt kérdéses, hogy meg-
nyerik a mérkőzést. „Köszönöm a 
játékosoknak, hogy nagyon hamar 
alkalmazkodtak az új edzésmód-
szerekhez. Rövid idő állt rendelke-
zésünkre, nekik és nekem sem volt 
könnyű, de nagyszerűen teljesí-
tettek ezen a hat mérkőzésen. Még 
a Viitorul és a CFR elleni vesztes 
meccseken sem játszottak rosszul” 
– nyilatkozta a vezetőedző. 

Kiemelte, értékes pontokat 
szereztek az utóbbi fordulókban, 
amelyekkel nyugodtabb lesz a téli 
szünet a csapat számára, de realis-
tának kell maradniuk, hiszen még 
távol állnak a céljuk elérésétől. A 

szezon második felében a Sepsi 
OSK nagy valószínűséggel az al-
sóházi rájátszásban lesz érdekelt – 
hét pont a lemaradása a felsőházat 
érő helyektől –, ahol Leo Grozavu 
szerint majdnem mindegyik csapat 
egyenlő esélyekkel indul.

Az alapszakaszból még négy 
forduló maradt hátra, a bajnokság 
január 31-én folytatódik. A sepsi-
szentgyörgyi együttesnek még a 
Nagyszebeni Hermannstadttal és az 
Astra Giurgiuval idegenben, illetve 
a Jászvásári Polival és az FC Botoșa-
ni-nyal hazai pályán kell játszania.

Labdarúgó 1. Liga, alapsza-
kasz, 22. forduló: Sepsi OSK–
Chindia Târ go viște 3–1  (1–1), 
gólszerzők Vașvari (27., büntető-
ből), Ștefan (77.), Flores (86.), illetve 
Ivancic (22.); FCSB–Universitatea 
Craiova 2–0 (2–0), gólszerzők Man 
(41.), Coman (45.). További eredmé-
nyek: FC Voluntari–CFR 0–4, FC 
Botoșani–Dinamo 1–0, Astra–Clin-
ceni 3–1, Medgyes–FC Viitorul 1–0, 
Hermannstadt–Jászvásári Poli 1–0.

Rosszkor jött a szünet
Értékes pontokat szerzett a Sepsi OSK az elmúlt fordulókban

• Utóbbi hat mérkőzéséből négyet megnyert a Sepsiszentgyörgyi Sep-
si OSK labdarúgócsapata az 1. Ligában. Az idény elején döntetleneket 
halmozó együttes Leo Grozavu irányítása óta jóval eredményesebb lett, 
egymás után három győzelmet összesített.

Remek formában zárta az évet 
a Sepsi OSK
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