
Január 20-án, pénteken délben Kerelőszentpál községköz-
pontjában ünnepélyesen felavatták a felújított iskolát. S bár 
a ceremónia középpontjában egy iskola volt, az eseményen 
szimbolikusan használatba adták a községben levő összes, 
renovált oktatási intézmény épületét, ugyanis a polgármes-
teri hivatal kitartó munkájának köszönhetően pályázati tá-
mogatásokból, önrész hozzáadásával az épületekben a 
követelményeknek megfelelő feltételeket teremtettek a di-
ákoknak.  

Az avatóünnepség egy „történelmi korszakot” zárt le a községben – 
mondta Simon István polgármester, akitől megtudtuk, hogy két év alatt 
a községközpontban két általános iskolát, a búzásbesenyői Dósa Dániel 
Általános Iskolát, ugyanakkor a kerelői és szentmargitai általános iskola 
épületeit is felújították. A két szentpáli iskolában 166, Búzásbesenyőben 
150, Kerelőn 133 és Szentmargitán 18 gyerek jár iskolába. A beruházás 
értéke több mint 14,5 millió lej volt, ennek több mint a felét az unió fi-
nanszírozta, a többi az önrész volt. A szentpáli gimnázium felújítása  
mintegy 1,8 millió lejbe, az általános iskoláé 2,3, a búzásbesenyői 

A megszámlált köd 
Sejteni lehetett már a szervezésből is, és az előzetes adatok bebi-

zonyították, hogy a tavalyi népszámlálás nyelvi, etnikai és felekezeti 
adatai gyakorlatilag használhatatlanok. Politikai töltetű szócsép-
lésre természetesen kitűnőek, ahogyan ezt már láthattuk is az előze-
tes adatsor megjelenése óta egyes „vitákban”, de ez semmit nem fog 
segíteni azokban a helyzetekben, ahol konkrét jogok érvényesítésé-
hez pontos számok kellenek. Elsősorban a kisebb felekezetek és a 
szórványközösségek lehetnek ennek kárvallottjai. 

Egy népszámlálásnak az lenne a „dolga”, hogy pontos adatokat 
szolgáltasson a társadalom állapotáról, és a döntéshozók ezeknek 
az adatoknak az alapján hozzanak megalapozott kormányzati dön-
téseket. Ez eleve nem volt hogy jobban sikerüljön, mint amilyen az 
államgépezet általános működési színvonala, azaz csapnivaló. 
Kezdve az önkitöltéses szakaszban használt webes alkalmazástól, 
amelynek a színvonala pontosan tükrözte az értelmetlen papírhal-
mazokat jó pénzért tonnaszám gyártó bürokraták értelmi és szakmai 
színvonalát, egészen a személyes lekérdezéses szakasz nyári szün-
időre való időzítéséig, amikor a potenciális kérdezőbiztosok és az 
alanyok egyaránt nyaralni mennek, ha tehetik. Minden volt itt, mint 
egy rendes vegyesboltban. Az állam úgy tett, mint ha megszámlálta 
volna a lakosságát, az adófizetők pedig ehhez illő komolysággal úgy 
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Beruházás a jövőnek  

Felújított iskolákat avattak fel 
Kerelőszentpálon  

(Folytatás a 2. oldalon)

Még nagyobb 
stresszt 
eredményezhet  
Rengeteg a tananyag, ott vannak a 
dolgozatok, a felelések és az érett-
ségi, a nyolcadikosoknak a kisérett-
ségi. Egy mostani tervezet szerint 
pedig még tovább növelné a tan-
ügyminisztérium ezt a stresszcsoma-
got azzal, hogy decentralizálná a 
középiskolába való felvételit. 

____________2. 
Átgázolt rajtuk 
a sebesvonat 
Ma már Intercitynek hívják, ám nem 
olyan régen még Rapid volt a nevük a 
nagyvárosokat összekötő sebesvona-
toknak. Egy ilyen, 1923-as jelzésű 
Rapid gázolta el a Sepsi OSK-t a lab-
darúgó Szuperliga 22. fordulójában, 
még mielőtt felocsúdott volna, hogy 
megérkezett az év első mérkőzése ál-
lomására. 

____________4. 
Hárman kapják 
meg az idén 
az Erdélyi Magyar 
Kortárs Kultúráért 
Díjat 
Hárman, Visky András író, drámaíró, 
Oláh Gyárfás szobrászművész, divat-
tervező és Imre Éva színésznő kapja 
idén az Erdélyi Magyar Kortárs  
Kultúráért Díjat. 
____________7. (Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Vajda György

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  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség január 17–
18-án 74 jegyzőkönyvet állított ki, 31.330 lej ér-
tékű bírságot és 10 figyelmeztetést rótt ki. A 
helyi rendőrök 134 esetben igazoltattak és 73 
rendőrségi meghívót adtak ki, hogy megállapít-
sák az egyes cselekmények elkövetésének körül-
ményeit. 

Többek között bírságot róttak ki egy teherautó vezető-
jére, aki a Dózsa György utcai körforgalomnál, az autó-

pályára való felhajtáskor      hajtott a zöldterületre. A hely-
színre érkező közlekedésbiztonsági járőr megállapította, 
hogy a Vâlcea megyében bejegyzett nyergesvontató 20 
méter hosszan tönkretette az úttest és járda közötti terü-
letet, valamint a járdaszegélyt. A marosvásárhelyi  
közlekedésrendészet csapatának megérkezéséig  
a helyi rendőrök gondoskodtak a hatályos jogszabályok 
által megkövetelt szakmai támogatásról.  
(pálosy) 

tettek, mint ha hagyták volna megszámláltatni magukat. 
Az eredmény az, hogy a teremtő tudja, mennyien és mi-
lyen állapotok között élünk ebben az országban, a sta-
tisztikusok találgatnak, a társadalomtudósok próbálnak 
értelmes következtetéseket leszűrni a pontatlan adatok-
ból, a politikusok pedig olyan részletekbe kapaszkodnak, 
amelyekkel meg tudják támogatni a népszerűségi inde-
xüket, vagy retorikai fogást találni az ellenfélen. Min-
denki jól elvan. 

De amikor a vélt lakosság több mint egytizedének et-
nikai és felekezeti adatai hiányosak, valószínűleg azok 

fogják ennek a levét meginni, akiknek adott jogaik érvé-
nyesítését a törvény a legutóbbi népszámlálási adatokhoz 
köti. A nagyoknak sok szavazatot mozgósítható állami 
egyház aligha lesz bajban, de a kisebb felekezetek meg-
szenvedhetik ennek a népszámlálási mutatványnak a kö-
vetkezményeit. Kisebbségi nyelvhasználati jogok 
érvényesítésekor és oktatási kérdéseknél tevődik még fel 
fontos feltételként a legutóbbi népszámlálási adatok sze-
rinti etnikai arány, ami logikusan főleg a szórványban 
élő közösségeket érintheti hátrányosan. Amihez nem kell 
több, mindössze annyi, hogy a jobbára hányaveti állam 
gépezete egyes esetekben különösen törvénytisztelőnek 
mutatkozzék. Majd ha a politikai érdekek úgy kívánják, 
mert a népszámlálás megszervezése és lebonyolítása is 
fényesen bizonyítja, hogy akik négyévente a szavazata-
inkra pályáznak, ezt inkább csak a hatalmukért teszik, 
mintsem az ország és adófizetői boldogulásáért. 

IDŐJÁRÁS 
Borús égbolt 
Hőmérséklet: 
max.  100C 
min.    00C

23., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 56 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 13 perckor.  
Az év 23. napja,  

hátravan 342 nap.

Új helyszínen is fizethetők az adók 
és illetékek 

A Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság tájékoztatja az 
adófizetőket, hogy január 16-tól új munkapont nyílt a Han-
gya utca 2. szám alatt (a volt Salubriserv székháza). Az új 
helyszínen az adófizetők minden adóval kapcsolatos ügyet 
elintézhetnek, elkerülve ezzel a városházán való sorbanál-
lást. A Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság valamennyi 
szolgáltatása elektronikus úton is elérhető a 
http://www.dfltgm.ro weboldalon található Access Portal 
Electronic Tax Services gombra kattintva. 

24-én nyitva lesz a városi uszoda  
A január 24-i, keddi munkaszüneti napon is kinyit a Mircea 
Birău városi uszoda reggel 6 és 22 óra között. Szaunázni 
is lehet a következő program szerint: 8 – 9.30; 18 – 19.30; 
20 – 21.30 óra között – tájékoztatott a helyi önkormányzat. 

A diszkrimináció fogalma 
és értelmezése Romániában 

A Kemény Zsigmond Társaság január 25-én, szerdán este 
6 órakor tartja következő összejövetelét a Bernády Házban. 
A címben szereplő latin szót (megkülönböztetés) a sokféle 
európai kultúrában sokféleképpen értelmezték, és még 
többféleképpen alkalmazták az írott vagy íratlan magatar-
tási kódexekben vagy éppen a joggyakorlatban. Hogyan 
működik az Országos Diszkriminációellenes Tanács, mi-
lyen hatáskörrel, van-e a megállapításainak jogi következ-
ménye, hányféle diszkriminációs jelenséget ismer el, mi 
hitelesíti a pártatlanságát, és még sok idevágó kérdésre 
várnak választ a meghívott Haller Istvántól, az intézmény 
jogtanácsosától. 

12 napos terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány február 6–17. között tartja az 
idei első 12 napos terápiás programot a magyarózdi terá-
piás otthonban szenvedélybetegek és felnőtt hozzátarto-
zóik számára. Mindazok jelentkezését várják, akik 
változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőség-
gel terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további tájékoztatást 
kérni a programról január 30-ig lehet McAlister Magdolná-
nál a 0752-246-814-es telefonszámon. 

Hétvégén ingyenes a közszállítás 
Marosvásárhelyen 

Január 1-jétől minden hétvégén és ünnepnapon ingyenes a 
közszállítás Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármester ja-
vaslatára vezették be ezt az intézkedést, hogy a város némileg 
felszabaduljon a nagy gépkocsiforgalom miatti zsúfoltságtól. A 
lakosságot arra kérik, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. 

Az Árvácska és a Tűzoltó 
a Stúdió Színházban 

Móricz Zsigmond Árvácska című regényének motívumai 
alapján született meg a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem azonos című előadása, amelyet január 25-én, szerdán 
19 órakor mutatnak be a magiszteri bábszínész szak má-
sodéves hallgatói a Stúdió Színházban. Az előadást 28-án, 
szombaton 19 órakor megismétlik. Rendező Vidovszky 
György. Január 27-én, pénteken 19 órakor a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem 30-as számú termében Szép 
Ernő Tűzoltó című művét adja elő Karsai Dóra és Tamás 
Csanád, rendező Mohácsi János. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma TIMÓT,  
holnap PÁL napja.

Megyei hírek 

Elszámíthatta a kanyarodási ívet  
Zöldterületre ugratott egy nyergesvontató 

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.

A megszámlált köd 
(Folytatás az 1. oldalról) 
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A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

 2, 31, 7, 39, 18 +7 NOROC PLUS: 8 8 2 3 4 3

31, 21, 1, 26, 25, 32 SUPER NOROC:  5 0 3 4 3 0

41, 23, 20, 37, 36, 43 NOROC: 3 6 5 3 2 1 8

Fotó: Helyi Rendőrség

Nem célravezető a középiskolás felvételik decentralizációjáról 
szóló tervezet 

Még nagyobb stresszt eredményezhet 
Az már nem hit kérdése, hanem 

tény, hogy egy átlagos diákra is hatal-
mas nyomás nehezedik az iskola miatt. 
Rengeteg a tananyag, ott vannak a dol-
gozatok, a felelések és az érettségi, a 
nyolcadikosoknak a kisérettségi. Egy 
mostani tervezet szerint pedig még to-
vább növelné a tanügyminisztérium 
ezt a stresszcsomagot azzal, hogy de-
centralizálná a középiskolába való fel-
vételit. Fontos azonban kiemelni, hogy 
ez csak egy tervezet, amit, ha egyálta-
lán elfogadnak, akkor is csak évek 
múlva alkalmazzák. Azonban ennek 
ellenére mind a szülők, mind a diákok 
– jogosan – elkezdtek aggódni miatta, 
hiszen ez oda vezethet, hogy megnő a 
szegregáció. 

Szász Tamás, a Romániai Magyar 
Középiskolák Szövetségének (MA-
KOSZ) elnöke elmondta, hogy a ter-
vezet értelmében behoznának egy 

olyan pluszfelvételit, amit a nyolcadik 
osztályosok azon szak függvényében 
kellene letegyenek, ahova kilencedik-
től menni szeretnének. Azaz, ha pél-
dául természettudomány osztályba 
készülnének, és ott túljelentkezés van, 
akkor kémiából és biológiából kellene 
vizsgázzanak a tanulók. A MAKOSZ-
elnök úgy fogalmazott, hogy a szerve-
zet álláspontja szerint ezen tervezet 
elfogadása semmiképpen nem lenne 
egy jó döntés, hiszen az életbe lépte-
tése egyértelmű megkülönböztetéshez 
vezetne az iskolák tanulói között, to-
vábbá a helyek sem lennének méltá-
nyosan elosztva. Egy újabb vizsga egy 
újabb stresszfaktort eredményezne a 
diákok számára, a kisérettségi pedig 
már önmagában egy hatalmas nyomás, 
mert ez a vizsga nagymértékben befo-
lyásolhatja a diákok életét. 

A kisérettségire amúgy is komolyan 
kell készülni, ha pedig emellé még be-
jönne egy pluszfelvételi, az nagy terhet 

jelentene a nyolcadikos diák számára, 
amit abban a korban kimondottan 
nehéz feldolgozni – vélekedett Szász 
Tamás. Hozzátette, köztudott tény, 
hogy az oktatás minősége nem 
egyenlő minden iskolában, ezen terve-
zet pedig még hátrább sorolná azokat 
a tanulókat, akik kevésbé színvonalas 
iskolába járnak. 

Azon diákok, akik az általános isko-
lában nem kapták meg a megfelelő tu-
dásanyagot, önhibájukon kívül, 
kénytelenek lennének magánórára 
járni, vagyis a tervezet esetleges elfo-
gadása még tovább növelné a magánó-
rák arányát Romániában. A MAKOSZ 
elnöke hozzátette, hogy nincs pontos 
felmérésük azzal kapcsolatban, hogy 
az országban hány diák kényszerül 
arra, hogy magánórára járjon, viszont 
tapasztalataik, az elmondások alapján 
nagyon sok diák választja azt, hogy 
magánórán készül mind az érettségire, 
mind pedig a kisérettségire.

Nagy-Bodó Szilárd



Dósa Dániel iskoláé 2,1, a kerelőié 
4,6, millió, a szentmargitai iskoláé 
715.897 lejbe került. Az épületfel-
újítások mellett új bútorokkal, szá-
mítógépekkel és korszerű 
tanfelszereléssel (közöttük több 
okostábla) is ellátták az intézmé-
nyeket, ahol lehetett, napelemes fű-
tésrendszert szereltek, és 
valamennyi épület hőháztartását 
felújították. A bútorzat 522.955, a 
számítógépes felszerelés 910.350, a 
tanfelszerelés 155.687, a sportfel-
szerelés 119.773 lejbe került.  

A pénteki rendezvényen meghí-
vottként jelen volt Kelemen Hunor 
miniszterelnök-helyettes, Cseke At-
tila fejlesztési miniszter, Császár 
Károly szenátor, Csép Éva-Andrea 
és Kolcsár Károly képviselők, Péter 
Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke, Kovács Levente-Mihály alel-
nök, Mara Togănel prefektus és 
Simion Creţu, a központi fejlesztési 
régió főigazgatója is, megyei intéz-
ményvezetők, a kivitelező cég kép-
viselői, szomszédos települések 
polgármesterei, elöljárói, az iskolák 
diákjai, tanárai, szülők és sokan 
mások.  

A kerelőszentpáli általános iskola 
bejáratánál a vendégeket Kedei Pál 
Előd, a szentpáli iskolaközpont 
igazgatója köszöntötte, majd Popa 
Florin ortodox, Bertalan László ka-
tolikus és Csorbai Lóránd reformá-
tus pap áldotta meg az épületet. Az 
avatószalagot Simon István polgár-
mester és Kedei Pál Előd igazgató 
két diák társaságában vágta el, majd 
a vendégek meglátogatták az épüle-
tet. Ezután a jelenlevők átvonultak 
a szomszédban levő – szintén felújí-
tott – régi iskola melletti sportte-
rembe, ahol elhangzottak az 
ünnepélyes köszöntők. Először 
Simon István polgármester lépett 
mikrofonhoz, aki a közösség nevé-
ben megköszönte a politikusoknak, 
a központi és megyei elöljáróknak, 
a támogatóknak, építőknek a bizal-
mat, a segítséget abban, hogy az 
évek során hozzájárultak a község 
terveinek véghezviteléhez. „Nehéz 
feladatokat vállaltunk, nagy célokat 
tűztünk ki ezelőtt 22 évvel, amikor 
egy fiatal csapat elindult, hogy ezt 
a közösséget vezesse, és eldöntötte, 
hogy megváltoztatja a község arcu-
latát. Ez sikerült: bővült az ipari 
park, munkahelyeket teremtettünk, 
iskolákat építettünk, nem hagytuk a 
templomot és az iskolát. Ez meg-
maradásunk sziklaköve, amire tá-
maszkodnunk kell” – mondta 
többek között a polgármester.  

Kelemen Hunor miniszterelnök-

helyettes azzal kezdte beszédét, 
hogy „a politikának egyetlen fel-
adata keresni a közjót, a kormány-
zás pedig kizárólag az emberekről, 
a közösségekről, a családról, a kis-
emberekről szól. Amikor az 
RMDSZ felvállalta a munkát, arra 
vállalkozott, hogy közösen az em-
berekkel keresse a közjót, és pró-
bálja megtalálni azt, ami 
mindenkinek a hasznára válik. 
Olyan feltételeket, körülményeket 
kell teremteni, ami erősíti a megma-
radást, az itthon maradást. A fiata-
loknak itthon kell jövőt tervezniük. 
Azok a megvalósítások, amelyek 
Kerelőszentpálon is testet öltöttek, 
nem a politikusokért, hanem azo-
kért az emberekért, családokért van-
nak, akik itthon próbálnak jövőt 
elképzelni. Ezért olyan iskolákat 
kell építeni, amely a tanulók szá-
mára biztonságos, egészséges kö-
rülményeket teremt. Az oktatás 
színvonala pedig a 21. században 
versenyképessé kell hogy tegye a 
gyerekeket. A Kerelőszentpálon fel-
avatott beruházások ezt a célt szol-
gálják” – mondta az RMDSZ 
szövetségi elnöke, majd kiemelte, 
Kerelőszentpál polgármestere a 
szervezet egyik legjobb önkor-
mányzati vezetője, aki, kihasználva 
a környék földrajzi (fejlesztési) 
adottságait, jó eredményeket ért el. 
Továbbá kifejtette, hogy a saját hoz-
zájárulás mellett a beruházások je-
lentős része európai uniós 
támogatással valósult meg. „Ma na-
gyon sokat bíráljuk az Európai Unió 
egyik-másik döntését. De az EU 
nem arról szól, amit kifogásolunk, 
hanem arról, hogy számunkra több-
letet jelent. Mi, erdélyi magyarok, 
az itt élő közösség az Európai Unió 
tagjai vagyunk, és az EU pénzén tu-
dunk építkezni. Ez a plusz. Amivel 
elégedetlenek vagyunk, azt el kell 
mondani, el kell utasítani, meg kell 
változtatni, de nem fordíthatunk 
hátat” – mondta az elnök, majd hoz-
zátette, a következő évtized is nagy 
kihívások elé állítja az országot, 
ugyanakkor óriási lehetőségeket te-
remt, hiszen nagyon sok európai 
uniós támogatás lesz a fejlődésre, és 
ezek felhasználására olyan elöljá-
rókra, erős közösségre van szükség, 
mint amilyen a kerelőszentpáli.  

Cseke Attila fejlesztési, közigaz-
gatási és közmunkaügyi miniszter 
elmondta, hogy amikor tanügyi inf-
rastruktúrát építünk, bővítünk, 
akkor a következő nemzedékről 
gondoskodunk, amely majd minket, 
felnőtteket felvált, és nem mindegy, 
hogy ezt az új generációt hogyan 
neveljük. Ezért fontos az oktatásfej-

lesztés. Nem könnyű egy, az unió 
által részben finanszírozott pályáza-
tot véghezvinni az ötlettől a kivite-
lezésig, humánerőforrást és 
pénzforrást találni a többletköltsé-
gek fedezésére. Ezért különösen 
fontos, hogy Kerelőszentpálon 
olyan integrált projekt valósult meg, 
ami nem egy épületre összponto-
sítva oldotta meg az iskolafejlesz-
tést, hanem magába foglalta a 
község összes iskoláját. Kevés ilyen 
követendő példa van az országban. 
A miniszter azt is elmondta, hogy a 
Regionális Operatív Program kere-
tében az unió a központi régióban 
oktatási intézmények fejlesztésére 
168 millió eurót szánt, ebből az ön-
kormányzatok mintegy 68 millió 
euróra pályáztak, ez a térségben 
erre a célra rendelkezésre álló ösz-
szeg mintegy 40%-át jelenti. A mi-
nisztérium ezentúl is partnere 
minden olyan önkormányzatnak, 
amelynek vannak ötletei, kezdemé-
nyezései. Kerelőszentpálon a szak-
tárcán keresztül újították fel tavaly 
a kultúrotthont, közbeszerzési eljá-
rás alatt áll a szociális orvosi köz-
pont felújítása, bővítése, és az 
Anghel Saligny programra is pályá-
zott az önkormányzat. Fontos a kor-
mányzati szerepvállalás, de ez csak 
akkor jelentős, ha van akivel part-
nerségi szerződést kötni – mondta a 
miniszter.  

Péter Ferenc, a Maros Megyei 
Tanács elnöke is hangsúlyozta, 
hogy példaértékű mindaz, ami Ke-
relőszentpálon megvalósult. A föld-
rajzi, gazdasági környezet mellett 
(ipari park, repülőtér stb.) szükség 
van az összeforrott közösségre, 
amely a közös célért dolgozik. A 
munka sohasem hiábavaló, a befek-
tetett energia megtérül, ha mindenki 
ugyanabba az irányba húzza a sze-
keret – mondta, majd a megyei ta-
nács további támogatásáról 
biztosította a kerelőszentpáliakat, és 
megköszönte a központi és a helyi 
közigazgatásban dolgozók erőfeszí-
téseit.  

Mara Togănel prefektus is el-
mondta, hogy a legjobb beruházás 
az oktatási infrastruktúra fejlesz-
tése. Reménykednünk kell abban, 
hogy egy, a jövőben bízó nemzedé-
ket nevelünk fel, a helyhatóságok-
nak pedig kötelességük 
megteremteni ehhez a feltételeket – 
mondta, és megígérte, hogy a 
megye többi intézményével együtt 
a prefektúra a közösség fejlődését 
szolgálja.  

Simion Creţu, a központi fejlesz-
tési régió főigazgatója hangsú-
lyozta, hogy a régió jelentős 
összeget szán az oktatásfejlesztésre. 
Ezt az irányvonalat még Borbély 
László volt fejlesztésügyi miniszter 
jelölte ki. Kerelőszentpál azért is ki-

váló modell, mert az önkormányzat 
két irányban határozta meg a falu-
közösség fejlődését. Fontosnak tar-
tották az infrastrukturális 
beruházásokat, kiépítették az ivó-
víz- és csatornahálózatot, és ezzel 
szinte párhuzamosan az oktatási és 
kulturális létesítményeket is felújí-
tották. A második irányvonal pedig 
a gazdasági infrastruktúra fejlesz-
tése volt, ugyanis a község saját 
ipari parkot hozott létre, ahol több 
cég létesített telephelyet, gyárat, és 
így több ezer munkahelyet biztosít, 
ami nemcsak a településre, hanem 
a mintegy 40 km-es körzetében la-
kókra – a megyeközpontra is – jó 
hatással van. A főigazgató is be-
szélt arról, hogy az elkövetkezendő 
időszakban nagyon sok uniós és 
hazai kormánytámogatás lesz a fej-
lesztési tervekre, amelyek jó lehe-
tőségek a településfejlesztésre, és 
ahogy Kerelőszentpál is igazolta, 
következetesen, jó tervekkel le 
lehet hívni ezeket az összegeket, 
amelyeket az egész régió hasznára 
fordíthatnak.  

Az ünnepi felszólalásokat köve-
tően a vendégek átmentek a kultúr-
otthonba, ahol az eseményt rövid 
műsor zárta, amelyen fellépett a 
kerelőszentpáli román diákok nép-
tánccsoportja és az iskolásokból 
álló búzásbesenyői Búzakalász ha-
gyományőrző néptánccsoport.  

Felújított iskolákat avattak fel Kerelőszentpálon
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Fotó: Vajda György



Ma már Intercitynek hívják, 
ám nem olyan régen még 
Rapid volt a nevük a nagyvá-
rosokat összekötő sebesvona-
toknak. Egy ilyen, 1923-as 
jelzésű Rapid gázolta el a 
Sepsi OSK-t a labdarúgó Szu-
perliga 22. fordulójában, még 
mielőtt felocsúdott volna, 
hogy megérkezett az év első 
mérkőzése állomására. 

Szó, ami szó, erősen együtt álltak 
a csillagok a fővárosi együttesnek a 
Sepsi OSK elleni találkozón. Amel-
lett, hogy nagyobb lendülettel kez-
dett, besegített a 
sepsiszentgyörgyiek néhány (lát-
szólag apró) hibája is, minden egyes 
labda a bukarestieknek pattant a 
szerencsés irányba, és néhány 
(ismét csak: látszólag apró) játékve-
zetői tévedés is a Rapid 1923-nak 
„játszott”. És még meg sem említet-
tük a videóbírót, mert anélkül egé-
szen biztosan büntető sincs a 
bukarestieknek... Az első húsz perc-
ben egyetlen csapat volt a pályán, 
amely valamennyi lehetőségét gólra 
váltotta, miközben az OSK egyszer 
sem tudott veszélyeztetni – 3-0 után 
meg teljesen mindegy, hogy mit 
mutatott a játék képe. 

Említettük, az apróbb hibák és a 
szerencse is a házigazdának kedve-
zett, mindjárt az első gólnál, az 5. 
percben Ștefănescut gyanús körül-
mények között választották el a lab-
dától a bukaresti tizenhatos előtt, a 
bíró azonban nem látott szabályta-
lanságot. Aztán kétszer is egymás 
után szerencsésen pattant Käit elé a 
labda, az észt középpályás így el-

lenfél nélkül lódulhatott meg vele. 
Dugandžić testcselére elmozdult 
Ňinaj, az üresen maradt horvát csa-
tár pedig a felsőbe bombázott: 1-0. 
Hét perccel később nyilvánvalóan 
szögletet kellett volna rúgnia az 
OSK-nak, ám kirúgást mutatott a 
partjelző. Apró hiba? Ebből indítva 
azonban a Rapid jutott sarokrúgás-
hoz, Niczuly a labda alá futott, 
Ňinaj pedig elveszítette a fejpárbajt 
Dugandžićcsal: 2-0. És hat perccel 
később jött a harmadik: Ispas és 
Niczuly összehoztak egy buta szög-
letet, a veszélyes labdát kivágták a 
védők, ám a játék következő meg-
állításakor Horațiu Feșnic odasprin-
telt a monitorhoz, hogy visszanézze 
az esetet, mert a videószobában fel-
fedezték, hogy Dimitrov kézzel ért 

a beívelt labdába. Büntető meg-
adva, Dugandžićnak pedig a lehető-
ség a mesterhármasra, amit ki is 
használt (3-0). 

Innentől aztán hetven percen át 
az OSK volt az elején enyhe, aztán 
egyre nyilvánvalóbb mezőnyfö-
lényben, ám ennek – mint említet-
tük – már nem volt semmi 
jelentősége, annak ellenére, hogy 
Ňinaj csúsztatásánál Moldovannak 
szerencséje volt, Tudorie pedig két 
méterről a kapufát találta el. Eköz-
ben viszont a Rapid 1923-nak is 
volt két újabb kapufája, csak hogy 
ne legyen állítható, hogy aztán tény-
leg, de tényleg minden sikerült neki 
ezen a meccsen... 

Nem feltétlenül erre az évkez-
désre várt Cristiano Bergodi, aki 

azonnal magára vállalta a kudarc 
ódiumát. A meccs után azonban elő-
ször ismerte be, hogy talán mégis 
elkelne egy-két erősítés a csapatba.  

A Sepsi OSK, amely a vereség 

ellenére marad a felsőházat jelentő 
6. helyen, hazai pályán folytatja a 
szereplését, vasárnap 16 órai kez-
dettel a FC Universitatea 1948 Cra-
iova együttesét fogadja. 

1262.Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 22. forduló: Bukaresti Rapid 1923 – Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 3-0 (3-0). 
Gólszerző: Dugandžić (5., 13. 19. – büntetőből). 
Sárga lap: Dugandžić (28.), illetve Matei (19.). Păun (40.). 
Bukarest, Rapid-stadion. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár) – Valentin Avram 
(Bukarest), Bogdan Gheorghe (Craiova). Tartalék: Iulian Dima (Bukarest). Ellenőr: 
Eduard Dimitrescu (Pitești). Videóbíró: Sebastian Colțescu (Craiova). Segéd-vi-
deóbíró: Marius Badea (Rm. Vâlcea). 
Rapid 1923: Moldovan – Onea, Săpunaru, Iacob, Junior Morais, Pănoiu (80. 
Sefer), Käit, Albu, Emmers, Dugandžić (66. Lickassen), Ioniță (60. Costache). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Tamás, Ispas (46. Dumitrescu), Rodriguez 
(46. I. Gheorghe), Păun (82. Bălașa), Matei (62. Achahbar), Rondón (46. Šafranko), 
Tudorie, Ștefănescu. 

Eredményjelző 
Szuperliga, 22. forduló: Kolozsvári FCU – FC Voluntari 2-1, Bukaresti Rapid 1923 
– Sepsi OSK 3-0, CS Mioveni – Petrolul 52 Ploiești 1-0, Botosáni FC – CSU Cra-
iova 1-0. 

Bálint Zsombor 

Az Európa-ligában nyolcaddön-
tős Ferencváros csütörtökön 
leigazolta a Slovan Pozsonytól 
Myenty Abena suriname-i válo-
gatott labdarúgót. 

A zöld-fehér klub honlapjának 
beszámolója szerint a holland ál-
lampolgársággal is rendelkező fut-
ballista az Utrecht második számú 
csapatában mutatkozott be, majd a 
De Graafschappal feljutott a hol-
land élvonalba. Ezt követően 2019 
elején szerződött a Spartak Trnavá-
hoz, amellyel megnyerte a Szlovák 
Kupát. A nyolcszoros suriname-i 
válogatott védő a nagy rivális Slo-
vanhoz igazolva háromszor nyert 
szlovák bajnokságot, és újabb két 
alkalommal elhódította a kupát is. 

A 28 éves játékos számára nem 
ismeretlen a magyar bajnok, mivel 
tavaly nyáron a Bajnokok Ligája se-
lejtezőjében mindkét mérkőzést vé-
gigjátszotta az FTC ellen a 
pozsonyi csapat színeiben. A pár-
harcot 5-3-as összesítéssel a magyar 
klub nyerte. 

A magyar labdarúgó NB I-ben 
listavezető Ferencváros kedden 
19.30 órától (TV: M4 Sport) egy 
ősszel elhalasztott mérkőzés pótlá-
sával a Zalaegerszeg vendégeként 
kezdi a tavaszi szezont. Az Európa-
ligában csoportgyőztesként azonnal 
a márciusi nyolcaddöntőbe jutott, 
ellenfele majd csak a kieséses sza-
kasz első körét követően, a február 
24-i sorsoláson derül ki. 

Suriname-i válogatott védőt igazolt 
a Ferencváros labdarúgócsapata 

A brazil Série A bizonyult 2022 legerősebb nemzeti 
futballbajnokságának a labdarúgás történetével és sta-
tisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) 
értékelése szerint. A csütörtökön közzétett, nyolcvan 
ország pontvadászatát rangsoroló listán a román Szu-
perliga a 19., a magyar NB I az 54. helyet foglalja el. 

A Série A 2021-ben is az élen végzett, az angol Pre-
mier League megőrizte második pozícióját, a spanyol 
La Liga pedig egy helyet előrelépve a harmadik a 

lajstromban. A német Bundesliga a tavalyelőtti nyol-
cadik hely után 2022-ben negyediknek rukkolt előre, 
míg az olasz Serie A két, a francia Ligue 1, a portugál 
Primeira Liga és a holland Eredivisie egy-egy pozí-
ciót rontott egy év alatt. Az első tízben az argentin és 
a paraguayi élvonalbeli bajnokság megőrizte kilence-
dik, illetve tizedik helyét. 

A román Szuperliga hatot lépett előre a tabellán 
2021-hez képest, jelenleg a 19. helyet foglalja el. A 
hazai pontvadászat némileg meglepő módon jobb be-
sorolást kapott, mint a skót (21.), a cseh (22.), az iz-
raeli (23.), a görög (25.), a mexikói (26.), a dán (27.), 
az osztrák (28.), a horvát (29.), a japán (30.) és a nor-
vég (32.) is. 

A magyar élvonal egy helyet rontva a 2022-es lis-
tán az 54., az ír és az örmény pontvadászat közé éke-
lődve. Az NB I megelőzi többek között a szlovén 
(61.), a szlovák (62.), az iráni (63.), az albán (66.), a 
bosnyák (71.), az ukrán (73.), a kínai (74.), a finn 
(76.) és a listát záró orosz (80.) bajnokságot, de elma-
rad például Szudán (33.), Honduras (36.), Tanzánia 
(39.), Guatemala (42.) és Venezuela (47.) mögött. 

A világ legerősebb bajnokságai 

Átgázolt rajtuk a sebesvonat 

A bajnokság állása 
1. FCV Farul 21 13 6 2 42-19 45 
2. CFR 1907 21 14 2 5 34-19 44 
3. Rapid 1923 22 12 5 5 30-19 41 
4. FCSB 21 11 5 5 36-25 38 
5. CSU Craiova 22 11 5 6 27-22 38 
6. Sepsi OSK 22 9 5 8 35-20 32 
7. Petrolul 52 22 9 3 10 21-25 30 
8. Voluntari 22 6 8 8 20-22 26 
9. Hermannstadt* 21 9 6 6 26-20 24 
10. Botosán 22 5 9 8 18-34 24 
11. FCU 1948 Craiova21 6 5 10 21-24 23 
12. CFC Argeș 21 6 5 10 17-30 23 
13. FCU Kolozsvár 22 5 7 10 16-24 22 
14. Chindia 21 5 6 10 22-30 21 
15. UTA 21 4 7 10 18-29 19 
16. Mioveni 22 2 6 14 14-35 12 
* 9 büntetőpont levonva 

A nemzeti bajnokságok 2022-es 
rangsora az IFFHS-nél 

1. (1.)* Brazília 1181 pont                     
2. (2.) Anglia 1086                 
3. (4.) Spanyolország 967,5               
4. (8.) Németország 921,5               
5. (3.) Olaszország 866                 
6. (5.) Franciaország 855                 
7. (6.) Portugália 853,25             
8. (7.) Hollandia 808,75             
9. (9.) Argentína 798,5               
10. (10.) Paraguay 701 
...19. (25.) ROMÁNIA 522,5 
...54. (53.) MAGYARORSZÁG 306,75 
* zárójelben az előző évi helyezés 

Fotó: a FC Rapid 1923 közösségi oldala
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Fotó: az IFFHS honlapja 

Fotó: az FTC honlapja 
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Nagyon ellátta a baját a Csíksze-
redai VSKC-nak a marosvásárhelyi 
városi sportklub kosárlabdacsapata 
a bajnokság alapszakasza 16. fordu-
lójában játszott mérk zésen. Ez volt 
az idényben az els  találkozó, ame-
lyet a George Trif irányította együt-
tes könnyedén és nagyobb izgalmak 
nélkül nyert meg, f leg annak kö-
szönhet en, hogy nagy lendülettel 
játszott. A nyilvánvaló klassziskü-
lönbség azonban fáziskéséssel je-
lentkezett, hiszen – emlékszünk! – 
Csíkszeredában kikapott a csapat, 
aminek végül dönt  jelent sége volt 
abban, hogy lemarad a fels házról.  

Sánta Szabolcs csapatkapitány 
kijelentésével („Ez volt a legjobb 

meccsünk az idényben”) vitatkoz-
nánk ugyan, szerintünk ugyanis az 
U-BT elleni találkozón rukkoltak 
el  a legjobb produkcióval (ha 
akkor megengedték volna maguk-
nak a mostani harmadik negyedet, 
nem maradt volna szoros a talál-
kozó a végéig), továbbá az ellenfél 
minimális ellenállása is segített, ám 
valóban elégedett lehetett a sport-
csarnok közönsége. Az els  ne-
gyedben még úgy ahogy tartotta 
magát az ellenfél, a tizedik perchez 
közeledve azonban rákapcsolt a 
hazai csapat, és a második negyed 
közepe után véget ért 20-0-s roham-
mal gyorsan véget vetett az izgal- 
maknak. Szünet után, a 29 pontos 
el ny birtokában, kicsit talán túl el-
lazulva tértek vissza a marosvásár-

helyiek, ami lehet vé tette az ellen-
félnek, hogy visszajöjjön mínusz 
17-re, azonban egy Gajovi -tripla 
megadta a jelet az ocsúdásra, és a 
továbbiakban ismét növekedett a 
különbség. 

Érdekes módon a statisztika azt 
mutatja, hogy a két csapat hozzáve-
t leg ugyanolyan hatékonyan do-
bott, a nagy különbség abból 
adódik, hogy a marosvásárhelyiek-
nek 29-cel több dobásuk volt (21-
gyel több közelr l, nyolccal több a 
félkörön túlról), ami a lepattanózási 
fölénynek (45-34) és az eladott lab-
dák száma különbségének (7-21) 
tudható be.  

A mérk zés ismételten megmu-
tatta, hogy a csapat sokkal többre 
lett volna képes az idén, ha nincs a 
klub kishit sége, amellyel folyama-
tosan azt kommunikálták, hogy 
idén nincs esély a fels házra. A 
ilyen jelleg  próféciák ugyanis haj-
lamosak beteljesedni... 

Az alapszakaszból még egy for-
duló van hátra, a 17. játéknapon a 

CSM szabadnapos volt, az utolsó 
fordulóban pedig Kolozsváron, az 
U-BT ellen lép pályára. A meccsnek 
kizárólag presztízsjellege van, hi-
szen az ellenfélnek biztos a fels -
ház, a marosvásárhelyi alakulatnak 
az alsó, így egyikük sem viszi az 
eredményt magával a második sza-
kaszba.

Klassziskülönbség, fáziskéséssel 

A litván Rytas Vilnius magyar válo-
gatott kosárlabdázója, Váradi Benedek 
képesnek tartja a magyar nemzeti csa-
patot arra, hogy egy hónap múlva 
mindkét mérk zését, Litvánia, illetve 
Bosznia-Hercegovina együttese ellen 
megnyerje a világbajnoki selejtez so-
rozat második szakaszában. 

„Több csapattársam is ott van a lit-
ván válogatott keretében, már beszél-
tünk is az egymás elleni meccsr l. 
Nekik már biztos a világbajnoki rész-
vételük, így lehet, hogy a jöv re gon-
dolva fiatalokat is kipróbálnak, míg az 

NBA-ben és az Euroliga-csapatokban 
szerepl  játékosaik biztosan nem ját-
szanak. Arra is látok esélyt, hogy akár 
mind a két meccsünket megnyerjük, 
persze kemény lesz mindkett , a litvá-
nokat és bosnyákokat aligha kell be-
mutatni” – nyilatkozta. 

A magyar válogatott, amely cso-
portjában négy forduló után a negye-
dik helyen áll – az els  három utazhat 
a jöv  nyári vb-re –, február 23-án 
Litvániában szerepel, három nappal 
kés bb Bosznia-Hercegovinát fo-
gadja.

A magyar kosárlabda-válogatott 
képes lehet legy zni Litvániát

„Csupán” 15 pontos vereséget szenvedett a Si-
rius n i kosárlabdacsapata a Konstancai CSM-
t l hazai pályán. Akár tisztességes eredménynek 
is tekinthet , hiszen a vendégek voltak a torony-
magas favoritok az idényben eddig mutatottak 
alapján. Ennél azonban sokkal nagyobb volt a 
különbség, és nyoma sem volt annak a küzdeni-
akarásnak és elszántságnak, amelyet a marosvá-
sárhelyi együttes a szintén favorit Brassó ellen 
mutatott. Mi több, ismét megjelentek az elké-
peszt  hibák, rossz döntések, és továbbra is túl 
sok a kimaradt dobás (hivatásos kosárlabdázók-
ról lévén szó), néha a palánk alól is. 

A mérk zést a kezdetekt l a tengerparti gárda 
uralta, amelynek igen agresszív védekezését  
nemigen tudta kezelni a marosvásárhelyi csapat 
(a játékvezetési stílus is kedvezett ennek), ugyan-
akkor a vendégek elképeszt  könnyedséggel ju-
tottak sima dobóhelyzetekbe – ez nyilván nem a 
Sirius védekez  játékát dicséri. Konstanca egé-
szen szokatlan módon öt játékossal támadt ki 
már az ellenfél térfelén, aminek nagyon egyszer  
az ellenszere: gyors indulás, hosszú passzal, ezt 
azonban mindössze egyszer alkalmazta a Sirius, 
még az els  negyedben. Hogy utóbb miért ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy labdavezetéssel hozzák 
át félpályán a labdát öt ellenfél között, rejtély... 

Ilyen körülmények között az els  negyed 
végén 20-60%-on állt a mez nydobások haté-
konysága, márpedig egy profi (értsd: fizetésért 
játszó) kosarasnak illene legalább kett b l egyet, 
és nem ötb l egyet bedobni a gy r be...  

Szünetig még így is viszonylag elviselhet  
volt a különbség, ami azonban a harmadik ne-
gyed els  hat percében történt, az megalázó volt 
a marosvásárhelyi csapat számára. Mint holmi 
ifjúságiak egy feln tt-világválogatott ellen, olyan 
arcot mutatott a Sirius. Gyakorlatilag moccanni 
sem tudtak a konstancai védelemmel szemben, a 
kezükb l vette ki a labdát az ellenfél, majd a 
világ legegyszer bbnek t n  módján jutott zic-
cerbe, és szerezte egymás után a pontokat. Meg 
sem állt, amíg ki nem teljesedett a 25-0-s 
roham...  

66-28-nál, azaz 38 pontos el nynél állt le egy 
kicsit Konstanca, aztán beküldte minden játéko-
sát a cserepadról, ez tette lehet vé a Sirius szá-
mára, hogy kevésbé megalázóvá enyhítse a 
vereséget. Az utolsó negyedben volt még egy 17-
0-s Sirius-sorozat is, ám ekkor már egyáltalán 

nem forgott veszélyben a vendégek gy zelme. 
A Sirius számára bukaresti kiszállás követke-

zik, a Rapid ellen. Ez ismét nem az a mérk zés, 
amelyen esélyesnek számít, annál fontosabb vi-
szont a jöv  szerdai, CSM Alexandria elleni, itt-
honi találkozó.

Csalóka eredmény, de fordított el jellel

Bálint Zsombor 

Fotó: Nagy Tibor 

Fotó: a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének honlapja 

A B csoport állása 
1. Nagyvárad          14/1       29 
2. Galac                  9/6         24 
3. Temesvár            9/6         24 
4. Dinamo              8/7         23 
5. Voluntari             8/7         23 
6. Konstanca          8/6         22 
7. CSA Steaua        7/8         22 
8. Foksány              3/12       18 
9. Laguna Sharks   1/14       16 

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: 

CSM Târgovi te – Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
SIC 42:98; 14. forduló: Marosvásárhelyi Si-
rius – Konstancai CSM 68:83, Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC – Bukaresti Agronomia 
111:51, CSM Alexandria – Kolozsvári U 
64:68, Aradi FCC Baschet – Brassói Olimpia 
86:54. A Kézdivásárhelyi KSE – CSM 
Târgovi te mérk zést kedden játsszák, a Bu-
karesti Rapid állt.  

A tabella 
1. Sepsiszentgyörgy   13/0            26 
2. Arad                       12/1            25 
3. Konstanca              10/3            23 
4. Brassó                    8/4              20 
5. Rapid                      8/4              20 
6. Kézdivásárhely      6/6              18 
7. Kolozsvár               4/9              17 
8. Sirius                      3/10            16 
9. Alexandria              2/10            14 
10. Târgovi te            1/11            13 
11. Agronomia           1/10            12 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 14. forduló: 

Marosvásárhelyi Sirius – Konstancai CSM 
68:83 (12-24, 16-19, 17-29, 23-11). 

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 
néz . Vezette: Alexandru Sandu (Jászvásár), 
Alexandru Ivan (Târgovi te), Diana Bucerzan 
(Temesvár). Ellen r: Marian Oprea (Brassó). 

Sirius: Cooper 28 pont (2), Podunavac 14 
(2), Garrett-Hammett 6, Feise  6, Sólyom 5 
(1), Lipovan 4, Horobec 3, Ignatcsenko 2, 
Mircea, Ciciovan. Kispadon: Oancea, Moga. 

Konstanca: Ardelean 14 pont (1), Tobin 13, 
Podar 12 (2), Croitoru 10 (1), Rivers 9, B. 
Fota 6, Vitulova 6,  Džombeta 5, Manea 4, 
Petrof 2, Cucu 2, D. Fota.

Eredményjelz  
* Kosárlabda Nemzeti Liga, A csoport, 15. forduló: CSM Petrolul 

Ploie ti – FCArge  Pite ti 81:83; 16. forduló: FCArge  Pite ti – Zsil-
vásárhelyi CSM 88:73, Marosvásárhelyi CSM – Csíkszeredai VSKC 
94:65, SCM U Craiova – CSM Petrolul Ploie ti 71:61, Kolozsvári U-
BT – Bukaresti Rapid 83:88 (korábban játszották), a Nagyszebeni CSU 
állt; 17. forduló: Zsilvásárhelyi CSM – SCM U Craiova 74:61, Csík-
szeredai VSKC – Kolozsvári U-BT 61:94; a Bukaresti Rapid   – 
FCArge  Pite ti mérk zés lapzárta után ért véget, a CSM Petrolul 
Ploie ti – Nagyszebeni CSU találkozót hétf n rendezik; a Marosvá-
sárhelyi CSM állt. 

* Kosárlabda Nemzeti Liga, B csoport, 16. forduló: CSO Voluntari 
– Konstancai CSM Athletic 84:65, Temesvári OMHA Mozzart Bet – 
Bukaresti CSA Steaua 88:84, Nagyváradi CSM – Galaci CSM 103:86, 
Bukaresti Laguna Sharks – Foksányi CSM 2007 68:80, a Bukaresti 
Dinamo állt; 17. forduló: Foksányi CSM 2007 – Nagyváradi CSM 
75:102, Konstancai CSM Athletic – Temesvári OMHA Mozzart Bet 
82:67, Galaci CSM – CSO Voluntari 84:81, Bukaresti CSA Steaua – 
Bukaresti Dinamo 82:81, a Bukaresti Laguna Sharks állt. 

Jegyz könyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 16. forduló: Marosvásárhelyi CSM – 

Csíkszeredai VSKC 94:65 (22-15, 34-12, 15-20, 23-18). 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1600 néz . Vezette: Sorin Dru-

g u (Brassó), Cristian Trofim (Temesvár), Octavian Goina (Nagyvá-
rad). Ellen r: Mihai Caraion (Bukarest). 

Marosvásárhely: Gajovi  20 pont (2), Mathis 19 (5), Sánta 14, 
olopa 13 (1), Lowrance 9 (1), Martini  7 (1), Person 6, Sólyom 4, 

Mure an 2, Engi-Rosenfeld, Bölöni, Nistor. 
Csíkszereda: Casale 16 pont (2), Frolov 13 (2), Bernard 13 (1), Lu-

file 9, Igrutinovi  8 (1), Draškovi  5, ibîrn  1, St nescu, László A., 
László B., Zerkula, Szabó.

Románia az Eb-el selejtez re készül 
Románia férfiválogatottja február közepén lép pályára legközelebb nem-

zetközi tétmérk zésen. Az alakulat a FIBA Eurobasket 2025 el selejtez je 
második körében Pite ti-en fogadja Bulgáriát (február 23.) és Ciprust (feb-
ruár 26.).  

Dragan Petricevic szövetségi kapitány a következ  játékosokat hívta meg 
a válogatott keretbe: Lucas Tohatan és Török Roland (CSO Voluntari), Tudor 
Gheorghe, Bogdan Nicolescu és Kristopher Richard (Nagyváradi CSM 
CSU), Giordan Watson (SCM U Craiova), Kuti Nándor és Emanuel Cate 
(Kolozsvári U-BT), Tudor Fometescu és Mihai M ciuc  (FC Arges Pite ti), 
Alexandru Olah (Bukaresti Rapid), Rares U  (Nagyszebeni BC CSU), 

tefan Grasu (Bukaresti Dinamo). Tartalékok: Drago  Diculescu (Landstede 
Hammers), Eduard Petrescu (Temesvári SCM Ohma Mozzart Bet). 

Az F csoportban eddig négy fordulót játszottak, és a román csapat 1 gy -
zelemmel és 3 vereséggel a 3. helyen áll, a veretlen Portugália, valamint 
Bulgária (3 gy zelem és 1 vereség) mögött.  

Az A csoport állása 
1. Kolozsvár           14/1      29 
2. Rapid                  11/3      25 
3. Craiova               8/7        23 
4. Ploie ti               8/7        23 
5. Pite ti                 8/6        22 
6. Nagyszeben        7/7        21 
7. Marosvásárhely  6/9        21 
8. Csíkszereda        2/13      17 
9. Zsilvásárhely      2/13      17 

Bálint Zsombor 



A magyar kézilabda-váloga-
tott 28-25-re legyőzte Brazí-
liát az olimpiai kvalifikációs 
világbajnokság középdöntő-
jének második fordulójában 
pénteken Göteborgban, és 
ezzel megőrizte esélyét a ne-
gyeddöntőbe jutásra. 

A brazilok meglepően gyengén 
kezdtek, ezt – gyors ellenakciókkal 
– kihasználva a magyar válogatott 
hét perc után 6-2-re vezetett. A dél-
amerikaiak a tizedik percben időt 
kértek, ám Mikler továbbra is reme-
kül védett. Kettős emberelőnyben 
némileg lendületbe került a brazil 

csapat, egy 3-0-s sorozattal meg-
kezdte a felzárkózást, és mivel a 26. 
percben már csak 13-11-es előny-
ben volt az egyre több kisebb hibát 
elkövető magyar együttes, a szak-
mai stáb időt kért, majd szinte min-
den poszton cserélt. Egy újabb 
4-0-s széria végén egyenlített a to-

vábbra is kevesebbet 
hibázó Brazília, a szü-
netben pedig 14-14 
volt az állás. 

A második félidő 
elején megint össze-
szedettebbek voltak a 
magyarok, egy 5-1-es 
sorozattal sikerült el-
lépniük, ám a 38. 
percben elveszítették 
Sipos Adriánt, aki a 
harmadik kiállítása 
miatt piros lapot ka-
pott. Ez, majd Bánhidi 
Bence kiállítása sem 
törte meg a válogatot-
tat, amely ebben az 
időszakban megint 
kevés hibával kézilab-
dázott támadásban és 
védekezésben egya-
ránt, így a meccs há-
r o m n e g y e d é n é l 
24-19-es előnyben 
volt. A dél-amerikaiak 
továbbra sem adták 
fel, és egy 5-1-es szé-
riával újra felzárkóz-

tak egygólos hátrányra. Az 53. perc-
ben jött a második magyar időkérés, 
de a balátlövők háromszor is a ka-
pufát találták el. A magyar védőfal 
újra remekül összeállt, és amikor 
egy brazil lerohanás végén Mikler 
bravúrral védett, majd Lékai Máté 
gólt lőtt, eldőlt a mérkőzés. 

A két együttes hetedik egymás 
elleni mérkőzésén a hetedik magyar 
siker született. 

A magyar csapat a tegnap lap-
zárta után befejeződött mérkőzésen 
a Zöld-foki Köztársaság ellen lépett 
pályára. A negyeddöntőbe a csoport 
első két helyezettje jut.

Kézilabda-világbajnokság, kö-
zépdöntő: 

* I. csoport (Krakkó), 1. forduló: 
Spanyolország – Lengyelország 27-
23, Franciaország – Montenegró 
35-24, Szlovénia – Irán 38-21; 2. 
forduló: Lengyelország – Monte-
negró 27-20, Franciaország – Irán 
41-29, Spanyolország – Szlovénia 
31-26. Az állás: 1. (és negyeddön-
tős) Franciaország 8 pont (137-
108), 2. (és negyeddöntős) 
Spanyolország 8 (123-96), 3. Szlo-
vénia 4, 4. Lengyelország 2 (97-
105), 5. Montenegró 2 (103-123), 6. 
Irán 0. 

* II. csoport (Göteborg), 1. for-
duló: Svédország – Magyarország 
37-28, Izland – Zöld-foki Köztársa-
ság 40-30, Portugália – Brazília 28-
28 (12-11); 2. forduló: Svédország 
– Izland 35-30, Magyarország – 
Brazília 28-25, Portugália – Zöld-
foki Köztársaság 35-23. Az állás: 1. 
(és negyeddöntős) Svédország 8 
pont, 2. Portugália 5, 3. Izland 4 
(128-121), 4. Magyarország 4 (106-
117), 5. Brazília 3, 6. Zöld-foki 
Köztársaság 0. 

* III. csoport (Katowice), 1. for-
duló: Norvégia – Szerbia 31-28, 
Németország – Argentína 39-19, 
Hollandia – Katar 32-30; 2. forduló: 
Németország – Hollandia 33-26, 
Norvégia – Katar 30-17, Szerbia – 
Argentína 28-22. Az állás: 1. (és ne-

gyeddöntős) Németország 8 pont 
(137-105), 2. (és negyeddöntős) 
Hollandia 8 (120-92), 3. Szerbia 4 
(123-111), 4. Hollandia 4 (113-
109), 5. Katar 0 (98-127), 6. Argen-
tína 0 (81-128). 

* IV. csoport (Malmö), 1. forduló: 
Dánia – Horvátország 32-32, 
Egyiptom – Belgium 33-28, Bah-
rein – Egyesült Államok 32-27 (17-
13); 2. forduló: Dánia – Egyesült 
Államok 33-24, Horvátország – 
Belgium 34-26, Egyiptom – Bah-
rein 26-22. Az állás: 1. (és negyed-
döntős) Egyiptom 8 pont, 2. Dánia 
7, 3. Horvátország 5, 4. Bahrein 4, 
5. Belgium 0 (110-140), 6. Egyesült 
Államok 0 (89-140). 

A 25-32. helyért: 
* I. csoport (Plock), 1. forduló: 

Koreai Köztársaság – Uruguay 37-
30, Chile – Szaúd-Arábia 26-23; 2. 
forduló: Koreai Köztársaság – 
Szaúd-Arábia 34-23, Chile – Uru-
guay 34-24. Az állás: 1. Koreai 
Köztársaság 4 pont (71-53), 2. 
Chile 4 (60-47), 3. Szaúd-Arábia 0 
(46-60), 4. Uruguay 0 (54-71). 

* II. csoport (Plock), 1. forduló: 
Tunézia – Marokkó 30-25, Észak-
Macedónia – Algéria 40-25; 2. for-
duló: Tunézia – Észak-Macedónia 
33-28, Marokkó – Algéria 28-27. Az 
állás: 1. Tunézia 4 pont, 2. Észak-
Macedónia 2 (68-58), 3. Marokkó 2 
(53-57), 4. Algéria 0. 

A magyar kézilabda-váloga-
tott 37-28-ra kikapott Svéd-
országtól az olimpiai 
kvalifikációs világbajnokság 
középdöntőjének első fordu-
lójában, szerdán Göteborg-
ban. 

A második percben megszerzett 
előnyét előbb magabiztosan őrizte, 
majd Hampus Wanne vezérletével 
növelni is tudta az Európa-bajnoki 
címvédő, vb-ezüstérmes svéd csa-
pat. A magyarok szakmai stábja 

cserékkel próbálkozott, de az első 
időkérését meglepetésre nem hasz-
nálta ki, veszni hagyta az első fél-
időben. Támadásban kevesebbet 
hibázott a válogatott, mint két nap-
pal előtte, Portugália ellen, véde-
kezésben viszont nagyon ritkán 
tudott hatékony lenni. Lékai Máté-
nak eddig mindhárom meccsen 
volt kihagyott büntetője, és egyet 
ezúttal is elhibázott. Ennek elle-
nére a svédek nem tudtak elhúzni 
– a 16. perctől felváltva estek a 

gólok –, de hatékony 
támadójátékkal négy 
találattal vezettek a 
szünetben. 

Nagy különbség volt 
a két együttes között az 
első felvonásban, hogy 
a svédek hétszer talál-
tak be a szélekről, a 
magyarok viszont csak 
egyszer. 

A második félidőben 
sem tudtak közelebb 
kerülni a házigazdák-
hoz a magyarok, José 
María Rodríguez Álva-
rez szövetségi kapitány 
mégis a 48. percig várt 
az időkéréssel, amikor 
az ellenfél már 30-23-
as előnyben volt. A ma-
gyar játékosok ezúttal 
is nagyot küzdöttek, 
miközben a gyorsan 

kézilabdázó svédeken inkább a fel-
szabadultság látszott. Lékai Má-
téék továbbra is szinte kizárólag 
középen erőltették a támadásokat, 
a szélsők alig kaptak labdát, mi-
közben a skandinávok egy 5-0-s 
sorozattal fölényessé tették sikerü-
ket, sőt az 55. percben már tíz ta-
lálat volt a különbség. 

A két csapat 44. egymás elleni 
mérkőzésén 17 magyar győzelem 
és négy döntetlen mellett 23. alka-
lommal nyertek a svédek. 

Jegyzőkönyv 
Kézilabda-vb, középdöntő, II. csoport, 2. forduló: Magyarország – Brazília 28–25 
(14–14). 
Göteborg, 7317 néző, vezette: Pavicsevics, Raznatovics (montenegróiak). 
Magyarország: Mikler R. – P. Rodríguez 1 gól, Ancsin G. 6, Lékai 7 (1), Bánhidi 2, 
Bodó 5, Bóka 5, cserék: Székely M. (kapus), Sipos A., Ilic Z. 1, Hanusz, Szita, 
Rosta M. 1, Ligetvári. 
Brazília: Da Rosa – Hackbarth, Rodrigues 4 gól, Petrus 1, Moraes, P. Silva 1, Du-
poux 5 (2), cserék: Tercairol (kapus), Nantes 2, Abrahao Silveria 1, Chiuffa 4, 
Monta 6, Torriani, Ponciano 1, M. Silva. 
Kiállítások: 12, illetve 6 perc. 
Hétméteresek: 1/1, illetve 3/2.

Mestermérleg 
* José María Rodríguez Vaquero (Magyarország): „Nagyon jó 

meccset játszottunk, egyáltalán nem volt könnyű dolgunk, hiszen volt 
lehetőségünk hat góllal is elhúzni, de akkor nem tudtunk betalálni, el-
lenfelünk pedig lerohanások végén felzárkózott az első és a második 
félidőben is. A mérkőzés pillanata számomra egyértelműen Mikler Ro-
land védése volt a hajrában, amikor egy brazil lerohanás végén bra-
vúrral hárítani tudott. Ellenfelünk nem okozott meglepetést, úgy 
játszott, ahogy számítottunk rá, nekünk pedig a továbbiakban meg kell 
próbálnunk ezt a magas színvonalat produkálni hatvan percen át.” 

* Marcus Oliveira (Brazília): „A magyarok jól játszottak, végig ke-
mény volt a védekezésük, meg tudták fogni a támadásainkat. A kü-
lönbséget két játékosuk jelentette, az irányító Lékai Máté pontosan 
tudta, mit kell tennie, Mikler Roland pedig parádésan védett, még a 
kézsérülése ellenére is. Szoros meccs volt, alakulhatott volna fordítva 
is, de ilyen a sport.” 

Jegyzőkönyv 
Kézilabda-vb, középdöntő, II. csoport, 1. forduló: Svédország – Magyarország 37-28 (18-14). 
Göteborg, 9256 néző. Vezette: Schulze, Tonnies (németek). 
Svédország: Palicka – Ekberg 3 gól (1), Lagergren 6, Darj 1, Carlsbogard 1, Gottfridsson 3, Wanne 9, cserék: Johansson 
6, Bergendahl 2, Sandell 1, Claar 5, D. Pettersson. 
Magyarország: Mikler R. – P. Rodríguez, Ancsin G. 3 gól, Lékai 2 (1), Bánhidi 3, Szita 1, Bóka 5, cserék: Székely M. (kapus), 
Sipos A., Bodó 3, Ilic Z. 1, Hanusz 2, Rosta M. 7 (2), Bujdosó, Szöllősi Sz.  
Kiállítások: 4, illetve 6 perc. 
Hétméteresek: 2/1, illetve 4/3. 

Mestermérleg 
* Glenn Solberg (Svédország): „Boldog vagyok a győzelem miatt, pontosan követtük azt a meccstervet, 

amit megbeszéltünk. Voltak ugyan kisebb gondjaink, de türelmesen megoldottuk. Tökéletes és dinamikus 
volt a védekezésünk, támadásban hatvan percig futottunk hat emberrel, azt játszottuk, amit tudunk és 
akartunk. Azt hiszem, ez volt eddig a legjobb meccsünk ezen a világbajnokságon.” 

*  José María Rodríguez Álvarez (Magyarország): „Az első 45 percben magas szinten, jól játszottunk, 
utána viszont elkövettünk két-három hibát, lövést rontottunk, eladtuk a labdát, amit az ellenfél lerohaná-
sokkal és könnyű gólokkal büntetett. Hat-hét gólos hátrányban már nagyon nehéz dolgunk volt, de ezúttal 
is a legvégéig küzdöttünk, a játékosok mindent megtettek.” 

Bánhidi Bence (b) és a svéd Albin Lagergren a férfikézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság közép-
döntőjének első fordulójában játszott Magyarország – Svédország mérkőzésen a göteborgi Scandinavium 
Arénában 2023. január 18-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás 

A svéd Albin Lagergren (b) és az izlandi Arnar Freyr Arnarsson a  kézilabda olimpiai kvalifiká-
ciós világbajnokság középdöntőjének 2. fordulójában játszott Svédország – Izland mérkőzésen 
a göteborgi Scandinavium Arénában 2023. január 20-án.  Fotó: MTI/Kovács Tamás 

Lékai Máté (k), valamint a brazil Jean Pierre Dupoix (b) és Hugo Bryan Monta da Silva (j) a férfikézilabda olimpiai 
kvalifikációs világbajnokság középdöntőjének 2. fordulójában játszott Magyarország – Brazília mérkőzésen a 
göteborgi Scandinavium Arénában 2023. január 20-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás 
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Eredményjelző A svédek átgázoltak a magyarokon 

Rendkívül fontos siker Brazília ellen 



MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18331) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-452. (18346) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-874-199, Ma-
rius. (18345) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (18459) 

FAMETSZÉS, favágás, permetezés. 
Tel. 0770-621-920. (18459) 

VÁLLALJUK bármilyen tető készíté-
sét, szigetelést polisztirénnel, mesze-
lést, járólaplerakást. Tel. 
0746-628-817. (18471-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Emlékeztetni szeretném mind-
azokat, akik ismerték, 
tisztelték és szerették GÁL 
DEZSŐT, a Maros megyei 
tervezőintézet volt tervezőjét, 
hogy január 23-án van 
halálának 24. évfordulója. 
Emlékét őrzi felesége, Éva, 
leánya, Emese és annak férje, 
Levente. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! 
(14587-I) 

Sohasem múló szeretettel 
gondolunk ORBÁN ROZÁLIA 
emlékére. Már 15 éve nincs 
közöttünk, de emléke örökké 
megmarad. Nyugodj békében, 
immár a szeretett férjed 
mellett!  Családja. (18459) 

Életed úgy múlt el, mint egy 
pillanat, de emléked szívünk-
ben örökké megmarad. 
Múlhatatlan fájdalommal 
emlékezünk január 22-én 
LÖRINCZI ALBERTRE 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  
A gyászoló család. (18473-I) 

Fájó szívvel emlékezünk 
január 24-én SZŐCS JÁNOS 
marosszentgyörgyi lakosra 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Testvére, Éva és sógora, 
Pityu. (18477) 

Fájó szívvel emlékezünk 
ÚJFALVI ENIKŐ-EDITRE 
január 24-én, eltávozása első 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes. 
Szerettei. (-I) 

ELHALÁLOZÁS 

„Nem hal meg az, ki mások 
szívében él, csak az hal meg, 
kit elfelejtenek.”  
Szívünk soha el nem múló 
fájdalmával, de Isten 
akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, 
gondos édesapa, nagytata, 
testvér, rokon, jó barát, 

SZABÓ ISTVÁN  
a Prodcomplex volt mestere, 

életének 87. évében 2023. 
január 20-án pihenni tért.  
Temetése 2023. január 23-án 
15 órakor lesz a 
marosvásárhelyi Jeddi úti 
temetőben. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

MAGÁNCÉG KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő te-
lefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Hárman, Visky András író, drá-
maíró, Oláh Gyárfás szobrász-
művész, divattervező és Imre 
Éva színésznő kapja idén az 
Erdélyi Magyar Kortárs Kul-
túráért Díjat – közölte vasár-
nap az RMDSZ. 

Az RMDSZ idén 11. alkalommal 
adja át a legrangosabb erdélyi ma-
gyar díjat. 

A díjakat a Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhéten adják át. 

„Idén és ezentúl a következő 
években az ünnepi könyvhéten 
mondunk köszönetet azoknak, akik 
munkájukkal, alkotásaikkal a ma-
gyar kultúrát gazdagítják” – idézte 
az RMDSZ közleménye Kelemen 
Hunor szövetségi elnököt. 

Közölték, az irodalom kategóriá-
ban kitüntetett Visky András író, 
drámaíró, dramaturg, költő elsősor-
ban új regénye, a Kitelepítés miatt 
kapja a díjat. „Nem tudok olyan 
kortárs erdélyi regényről, amely az 
utóbbi néhány évben egyszerre 

ennyi olvasót szólított volna meg 
ilyen rövid idő alatt” – idézi a köz-
lemény Mărcutiu-Rácz Dóra laudá-
cióját. Eszerint Visky András új 
regénye „úgy beszél az erdélyi tör-
ténelem legborúsabb eseményeiről, 
hogy nem hagy minket magunkra a 
sötéttel”. 

Oláh Gyárfás szobrászművész, 
divattervezőt „összművészként” jel-
lemzik, aki számára egyaránt fontos 
a divattervezés, a lakberendezés és 
a szobrászat. „Közös jegyeik a pon-
tos kidolgozás, az átértelmezett ha-
gyományőrzés és a minimalizmus” 
– idézik Szabó Tekla laudációját. 

Az előadóművészet kategóriában 
kitüntetett Imre Éva színésznőnek 
az „elementáris művészi hatású sze-
repalkotásait” emelik ki. Bartha Ka-
talin Ágnes laudációjában rámutat, 
hogy a kolozsvári színésznő „magá-
tól értetődően könnyed, észbontóan 
vonzó, kortársian személyes, éte-
rien elérhetetlen és félelmetesen, 
erősen szilárd tud lenni!” (MTI) 

Hárman kapják meg az idén az Erdélyi 
Magyar Kortárs Kultúráért Díjat 

Magyar nyelven is leolvasha-
tók lesznek a romániai mű-
emlék épületekre kikerülő új, 
digitális tájékoztató táblák – 
közölte az MTI-vel a projek-
tet lebonyolító Romániai 
Utazó Egyesület. 

A turisztikai minisztérium pén-
teken jelentette be, hogy új, QR-
kóddal ellátott táblákra cseréli a 
műemlék épületeken található tájé-
koztató táblákat. A projektet a Ro-
mániai Utazó Egyesület (Asociatia 
Călător prin România) valósítja 
meg a következő három évben – 
írta közleményében a szaktárca.  

Hangsúlyozta: a digitalizációt 
elősegítő projekt célja, hogy a turis-
ták önmaguk idegenvezetői legye-
nek, és jobban megértsék a 
romániai látnivalókat. Ezért minden 

táblára QR-kód kerül, melyet tele-
fonjukkal leolvashatnak. A táblákra 
Románia turisztikai szlogenje kerül: 
fedezd fel a Kárpátok kertjét! 

A kezdeményezők a külföldi tu-
ristákra is gondoltak, az épített 
örökségre vonatkozó információk 
32 nyelven érhetők el. A tájékozta-
tás mellett a projekt célja, hogy 
naprakész adatbázist hozzanak 
létre Románia épített örökségéről. 

Constantin-Iulian Tănaşcu, az 
Romániai Utazó Egyesület elnöke 
az MTI-nek elmondta: az adatbázis 
magyar nyelven is elérhető, így a 
magyarországi turisták saját anya-
nyelvükön böngészhetik. 

A kezdeményezés az összes ro-
mániai műemlékre és turisztikai 
látványosságra kiterjed, Erdélyben 
a magyarok által is lakott települé-
sek közül eddig Zilahon valósult 

meg, a következő állomás az is-
mert Hargita megyei fürdőváros, 
Borszék lesz – mondta az egyesü-
leti elnök. 

Constantin-Iulian Tănaşcu sze-
rint valamennyi romániai önkor-
mányzatot megkeresnek, mivel 
partnerként segíthetik a projekt 
gyakorlatba ültetését. A költsége-
ket az egyesület állja, ők készítik a 
táblákat is, a polgármesteri hivata-
loknak csak a felszerelésben kell 
segíteniük. 

Az egyesület a romániai műem-
lékek hivatalos listájára alapozza 
munkáját, amelyen a legkisebb 
község is szerepel. Az egyesületi 
elnök szerint a valósággal a terep-
munka során szembesülnek, 
ugyanis a listán számos, időközben 
már lebontott műemlék is van. 
(MTI) 

Magyarul is leolvashatók lesznek  
a műemlékekre kikerülő táblák

Világsztárokat felvonultató 
nagyszabású háromnapos 
ünnepi rendezvénysorozat 
kíséri a brit uralkodó, III. Ká-
roly király májusi koronázá-
sát. A részleteket vasárnap 
ismertette a Buckingham-pa-
lota. 

Az udvar már korábban bejelen-
tette, hogy III. Károly koronázása 
május 6-án, szombaton lesz a lon-
doni Westminster-apátságban. 

A London közepén, a parla-
menttel szemközt emelkedő apát-
ság több mint 900 éve az angol-brit 
uralkodók hagyományos koroná-
zótemploma. Itt koronázták meg 
1953. június 2-án, trónra lépése 
után csaknem másfél évvel az 
akkor 27 esztendős II. Erzsébet ki-
rálynőt, III. Károly édesanyját is. 

II. Erzsébetet életének 97., ural-
kodásának 71. évében, tavaly szep-
tember 8-án érte a halál nyári 
rezidenciáján, a skóciai Balmoral 
kastélyában. 

Halálának pillanata óta elsőszü-
lött fia, Károly volt trónörökös a 
brit uralkodó. 

A májusi koronázáson III. Ká-
roly feleségét, Kamillát is megko-
ronázzák. 

A brit monarchikus szokásjog 
alapján ugyanis a mindenkori ki-
rály feleségét a „Queen Consort”, 
vagyis az uralkodó királynői rangú 
hitvese cím és külön királynői ko-
rona illeti meg, és ugyanúgy fel-
ségnek kell szólítani, mint a 
királyt. 

A Buckingham-palota által va-
sárnap ismertetett részletek szerint 
a koronázási ünnepségek első 
mozzanataként május 6-án, szom-
baton délelőtt a király és hitvese 
díszes menet (The King’s Proces-

sion) élén a palotából a Westmins-
ter-apátságba hajtat. 

A ceremónia után egy még na-
gyobb létszámú díszfelvonulást 
(The Coronation Procession) ve-
zetve a királyi házaspár visszatér a 
Buckingham-palotába. 

Ezután III. Károly és felesége, 
valamint a királyi család tagjai 
megjelennek a palota híres erké-
lyén és üdvözlik a tiszteletükre 
összegyűlt tömeget. 

Ez lesz III. Károly király első 
ceremoniális megjelenése uralko-
dóként a Buckingham-palota tera-
szán, amelyre a királyi család 
tagjai rendszerint történelmi jelen-
tőségű események alkalmából lép-
nek ki. 

Itt köszöntötte csaknem nyolc 
évtizeddel ezelőtt, a II. világháború 
európai hadszínterein aratott szö-
vetséges győzelem napján az ün-
neplő milliókat Károly nagyapja, 
VI. György király és Winston 
Churchill miniszterelnök. 

Az udvar vasárnapi tájékozta-
tása szerint III. Károly koronázásá-
nak másnapján, május 7-én, 
vasárnap nagyszabású koronázási 
koncertet tartanak a legnagyobb és 
legősibb brit királyi rezidencián, a 
London nyugati határában emel-
kedő windsori kastélyban. 

A rendezvényen, amelyet a BBC 
brit közszolgálati médiatársaság 
rendez, állít színpadra és közvetít, 
a legnagyobb világsztárok lépnek 
majd fel, bár a Buckingham-palota 
egyelőre nem fedte fel a résztve-
vők pontos névsorát. 

A több ezer fős közönséget a 
BBC által szervezett országos sors-
húzáson választják ki, a szerencsés 
nyertesek mindegyike két ingyenes 

jegyet kap a windsori koronázási 
megakoncertre. 

A világhírű szupersztárok mel-
lett fellépnek a zenei rendezvényen 
különböző szakmai és társadalmi 
közösségek amatőr zenei együttesei 
és kórusai is. A szereplők között 
lesznek mások mellett olyan kóru-
sok, amelyeket Nagy-Britannia 
által befogadott menekültek alapí-
tottak, de fellépnek az állami egész-
ségügyi szolgálat (NHS), valamint 
az LMBT-közösség tagjaiból ver-
buválódott énekegyüttesek is. 

A nagyszabású rendezvények 
központi elemei közé tartoznak 
majd a Nagy Koronázási Ebédek 
(Coronation Big Lunches) nevű 
hatalmas össznépi utcabálsorozat, 
amelyet országszerte a helyi lakó-
közösségek szerveznek szintén a 
koronázás másnapjára, várhatóan 
többmilliós részvétellel. 

Május 8-ra, hétfőre a brit kor-
mány soron kívüli munkaszünetet 
hirdetett, és ez a nap a Bucking-
ham-palota ismertetése szerint a 
jótékonykodásé, a helyi közössé-
gek érdekében vállalt önkéntes jó-
szolgálati tevékenységeké lesz, 
The Big Help Out címmel. 

III. Károly király életének 75. 
évében jár, és így az angol-brit mo-
narchia évezredes történetében ő 
lesz a legidősebb uralkodó, akit 
megkoronáznak. 

Édesanyja hatalmas pompával 
kísért koronázási szertartása három 
órát tartott, a ceremóniára csaknem 
9 ezren voltak hivatalosak. 

Az udvar már jelezte, hogy III. 
Károly májusi koronázási ceremó-
niája rövidebb, külsőségeiben sze-
rényebb lesz, és sokkal kevesebb 
meghívott vendég előtt tartják. 
(MTI) 

Nagyszabású ünnepi rendezvények kísérik 
III. Károly király májusi koronázását 
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei 
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel  janu-
árra ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére. 
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265-230-575 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


