
Nem is kérdés, hogy a világ nap mint nap változik. Szokások
jelennek meg és tűnnek el. Egyre több dolog kerül át az on-
line térbe. A fiatalok egyre inkább itt beszélnek egymással,
és ennek eredményeképpen háttérbe szorulnak a személyes
találkozások is. Nincs ez sajnos másképpen az ünnepekkel
sem. Nem is olyan régen a férfiak és fiúk nők napján virágot
vásároltak, és szétosztották az ismerőseik között. Nem a vi-
rágon van a hangsúly, hanem a gesztuson, azon, hogy gon-
doltak a nőkre, és örömöt akartak szerezni nekik. Ma pedig
– főleg a fiatalok körében – az lett a divat, hogy különböző

közösségi médiaoldalakra feltöltenek egy képet, és fölé írják,
hogy boldog nőnapot. Ezzel le van tudva. Szerencsére még
vannak, akik virágot vásárolnak nőnapra, és személyesen
adják át, reméljük, hogy meg is tartják a szokásukat, és évről
évre kedveskedni fognak lány ismerőseiknek, barátaiknak,
családtagjaiknak.
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Hun lovas 
a Palotában
A hunok erdélyi jelenlétét bizonyító ré-
gészeti különlegesség, egy Nagyer-
nye határában feltárt hun kori sír
maradványai kerültek bemutatásra
péntek délután a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota kistermében. A Tekintet a
múltból című tárlatnyitót neves szak-
emberek témához kapcsolódó előadá-
sai követték.
____________2.
Útkorszerűsítés 
a vasúti átkelőknél
A vasúti átkelők országúti szakaszait
idén megjavítják, a vasúttársaság
azonban egyelőre nem szándékozik
korszerűsíteni a vasúti átjárókat. Így
félmegoldással kell megelégedniük a
járművezetőknek, valahányszor Ma-
rosludason, Balavásáron, Szovátán
vagy Parajdon haladnak át. 
____________4.
Tündérország
hősei
Kortárs szerzők vidám gyermekversei-
vel és néhány klasszikus művel vará-
zsoltak elő szombat délelőtt
„hóbuckák” alatt rejtőző hóvirágokat a
harmadik osztályosok megyei szava-
lóversenyének résztvevői. A vers-
mondó vetélkedő megyei szakaszát
ezúttal a mezőcsávási általános iskola
látta vendégül.
____________5.(Folytatás a 6. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Választó hét
Az idei választási hadjáratok szempontjából fontos hét elé né-

zünk. Pénteki hír szerint keddre hívta össze az ügyvivő kormányfő
a parlamenti pártok képviselőit egy találkozóra, ahol a választási
hatóság vezetőjével közösen a helyhatósági választások időpontjá-
ról kellene dönteni. Érdekes, hogy itt már nincs sem nyilatkozat,
sem egyéb utalás az előre hozott parlamenti választásokra. Belát-
hatták volna a már kevésbé népszerű liberálisok, hogy nem tudják
véghezvinni ezt a hatalomszerzést célzó tervüket? Ha valóban az
öncélú politikai játszmáik miatt kezdett el esni a népszerűségük, a
héten még egy méretes pofonba szaladhatnak bele.

Csütörtökön kellene tárgyalja az alkotmánybíróság a kormány-
nak a február 5-ei bizalmi szavazást megelőző estén elfogadott, az
előre hozott választások megszervezéséről szóló sürgősségi rende-
lete ellen az ombudsman által benyújtott beadványt. Az illető sür-
gősségi rendelet – amit ugyanúgy az éj leple alatt fogadtak el, mint
jó három éve a szocdemek az igazságügyi „reformokról” szóló első
hírhedt jogszabályukat – mégsem váltott ki „civil” tiltakozási hul-
lámot, ami azt jelzi, hogy nálunk valódi civil szféráról beszélni is
fölösleges – olyan mértékben gázol bele a Velencei Bizottság ide-
vágó ajánlásainak szellemébe, és olyan gátlástalanul szabná át a
választási rendszert a hatalmat épp megkaparintott párt úri kedve
alapján, hogy minden józan számítás szerint a talárosok 

(Folytatás a 3. oldalon)

Még megvan a varázs és a virágillat?

Nők napja és a fiatalok

Benedek István

Nagy-Bodó Szilárd



ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

X-Faktor-válogató
A magyarországi X-Faktor tehetségkutató stábja a
műsor 10. évadához keres versenyzőket. A stáb márci-
usban Erdélyben is meghallgatásokat szervez. Maros-
vásárhelyen március 20-án, pénteken kerül sor a
válogatásra a Jazz & Blues Clubban. Bővebb tájékoz-
tatás az X-Faktor Facebook-oldalán. 

Rajzkiállítás a víz világnapján
A marosvásárhelyi állatkert március 22-én a víz világ-
napját ünnepli. Ez alkalomból III–VI. osztályos diákok
rajzaiból szerveznek kiállítást. Az alkotások idei témái:
Kreatív újrahasznosítás – vízi állatok és Tartsd tisztán

a vizeket! A rajzokat március 15-ig, naponta 7–17 óra
között lehet leadni az állatkert pénztáránál. Minden raj-
zon fel kell tüntetni az alkotó nevét és életkorát, valamint
iskolája és pedagógusa nevét. Bővebb tájékoztatás a
0746-799-057-es telefonszámon kérhető. 

Híd a hálószobán át 
– könyvbemutató

Március 12-én délután 5 órától Marosvásárhelyen, a
Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a MÚRE és a Dr.
Bernády György Közművelődési Alapítvány bemutatja
Bögözi Attila újságíró Híd a hálószobán át című, az új-
ságíró-egyesület kiadásában megjelent riportkötetét. A
könyvbemutató házigazdája Szucher Ervin újságíró,
meghívott Szűcs László, a MÚRE elnöke, a kötet szer-
kesztője. 

9.,hétfő
A Nap kel 

6 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 21 perckor. 
Az év 69. napja, 

hátravan 297 nap.

Könyv és gyertya díjátadó gálaest
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének március 15-i ren-
dezvénysorozata március 14-én, szombaton 18 órakor a
Könyv és gyertya ünnepi gálával veszi kezdetét Marosvá-
sárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében. A gálán olyan
Maros megyei személyeket tüntetnek ki, akik életük, mun-
kásságuk során kiemelkedő módon segítették a magyar
közösséget. A gálát a Csík zenekar ünnepi koncertje zárja.
A rendezvényre a belépés díjtalan, jegyeket a Maros me-
gyei RMDSZ-székházban, a Dózsa György utca 9. szám
alatt igényelhetnek az érdeklődők március 12-ig, hétköz-
naponként 9–15 óra között. A helyek száma korlátozott. 

Emlékünnepség és koszorúzás 
Marosvásárhelyen

Március 15-én, vasárnap 16 órától a Postaréten, a Székely
vértanúk emlékművénél koszorúzással egybekötött emlék-
ünnepséget szervez az RMDSZ Maros megyei szervezete
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Március 15-e a magyar ember számára szabadságot, test-
vériséget, nemzeti összetartozást jelent. Ezen a napon az
1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és
hőseire emlékeznek, a szabadságot, a magyar nemzet
összefogásának erejét és haladó európaiságunk ezer esz-
tendejét ünnepeljük. 

Megemlékezés és koszorúzás 
a Petőfi-szobornál

Az EMNT Maros megyei szervezete március 15-én, vasár-
nap 14 órai kezdettel Marosvásárhelyen, a Petőfi-szobor-
nál tart megemlékezést és koszorúzást az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére. A
rendezvényt megtisztelik jelenlétükkel Magyarország csík-
szeredai főkonzulátusának képviselői.

Védelem az erőszak áldozatainak 
A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság március 4-étől befogad, védelmet és támoga-
tást nyújt azon Maros megyei személyek számára, akik a
családon belüli erőszak áldozatává váltak. A segítségnyúj-
tást a Venus – együtt a biztonságos életért! elnevezésű
projekt teszi lehetővé, a Nők és Férfiak Esélyegyenlőségé-
nek Országos Ügynöksége és az Európai Alapok Minisz-
tériumával aláírt szerződés alapján. A családon belüli
erőszak áldozatai a dgaspmures.ro honlapján tájékozódhat-
nak, milyen feltételek mellett vehetnek részt a programban. 

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében
működő Nagyinet program résztvevői március 28–29-én
Jászvásárra és környékére kirándulnak. A programban
egyebek mellett a durăui kolostor, a jászvásári Galata ko-
lostor, a szabófalvi csángó római katolikus templom, a jász-
vásári kultúrpalota és toronyóra, a miklósvári
Sturdza-kastély, a tupilaţi-i Ancuţa fogadó meglátogatása
is szerepel. Feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet
a kövesdombi könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es te-
lefonszámon lehet.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma FANNI és FRANCISKA, 
holnap ILDIKÓ napja.

Amen 30+ koncertjével látogatott Marosvásárhelyre az
elmúlt héten Pajor Tamás Artisjus-díjas dalszövegíró, Fo-
nogram- és Szikra díjas zenész, lelkész. Vele beszélgetett

az Erdélyi Magyar Televízió Zebra című műsorában a két
házigazda, Gecse Ramóna és Kovács Károly. Kövessék a
műsort hétfőn este 8 órától az Erdély TV-ben!

Megyei hírek

Pajor Tamás zenész az Erdély TV hétfői műsorában

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor

Régészeti kiállítás és előadások
Hun lovas a Palotában

A hunok erdélyi jelenlétét bizonyító régészeti kü-
lönlegesség, egy Nagyernye határában feltárt
hun kori sír maradványai kerültek bemutatásra
péntek délután a marosvásárhelyi Kultúrpalota
kistermében. A Tekintet a múltból című tárlatnyi-
tót neves szakemberek témához kapcsolódó elő-
adásai követték.

A ritkaságnak számító kiállításról Soós Zoltán, a rendez-
vényt szervező Maros Megyei Múzeum igazgatója tájékoz-
tatott.

– Évekkel ezelőtt a nagyernyei terelőút építése kapcsán
előkerült két hun kori sír, ezek közül az egyik egy lovas
férfi, feltehetőleg egy katona itt látható földi maradványait
tartalmazza. A lelet embertani elemzése, valamint a DNS-
vizsgálat mind anyai, mind apai ágon kimutatta a belső-
ázsiai géneket. A sír, illetve annak mellékletei mellett a hun
lovasnak a Magyar Természettudományi Múzeum és a Ma-
gyar – Turán Szövetség támogatásával készült arcrekonst-
rukciója, Kustár Ágnes, a Magyar Természettudományi
Múzeum archeológusa munkája is megtekinthető. A Kár-
pát-medencében mindössze egy tucat ilyen korai leletről
készült rekonstrukció, Erdélyben pedig ez az első – tudtuk
meg a múzeumigazgatótól. Soós Zoltán azt is kifejtette, a
leletek elenyésző száma nem jelenti azt, hogy azok nem is

léteznek, a régebbi időkben azonban elég nagy bizalmat-
lanság övezte ennek a korszaknak a kutatását, így a hun
kori régészeti maradványokat sok esetben germán eredetű-
nek tulajdoníthatták.

Az intézményvezető ezt a gondolatot a tárlatnyitón is ki-
fejtette:

– Hosszú évtizedeken át torzítások történtek a népván-
dorlás elemeinek azonosításakor. Mi több, a mai köztu-
datban is egyfajta értetlenség érzékelhető, de nem a román
szakemberek részéről, ők ugyanis ismerik ennek a kornak
a fontosságát. Valószínű, hogy nemcsak 2016-ban került
elő ilyen eredetű lelet, talán számos régészeti kincs mú-
zeumi raktárok mélyén nyugszik germánként vagy szláv-
ként kategorizálva. Egy olyan korszakot illetően,
amelyről nincsenek írott források, a régészetben is előfor-
dulhat spekuláció, de az új kutatási irány, a genetika, il-
letve a génkutatás számos konkrét információt tud
szolgáltatni.

Erre az izgalmas szakterületre kalauzolták a jelenlevő-
ket a rendezvény neves meghívottai. Dr. Bíró Zsolt András,
a Magyar Természettudományi Múzeum antropológusa a
feltárt síremléket ismertette, dr. Török Tibor, a Szegedi Tu-
dományegyetem docense pedig az eredetkutatás új mód-
szeréről értekezett. A rangos rendezvényt a Tűzvarázs
együttes muzsikája színesítette.

A kiállítás az elkövetkezőkben a várbeli múzeumépület-
ben lesz megtekinthető.

Nagy Székely Ildikó 

A vasárnapi lottóhúzás és különsorsolás nyerőszámai

IDŐJÁRÁS
Esőlehetséges
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A nemzetközi nőnapot 1911-ben
ünnepelték meg először, idő-
pontja 1913 óta március 8. A nők
jogai és a nemzetközi béke napját
1977-ben tette hivatalos ünneppé
az ENSZ Közgyűlése. Az MTVA
Sajtóadatbankjának összeállí-
tása:

Politikai, feminista és szakszervezeti
mozgalmak küzdelmeinek eredménye-
képpen a múlt század elején valósult
meg, hogy az év egy napja legyen jelké-
pesen a nőké. A legtöbb országban ek-
kortájt erősödtek meg a nők követelései
szociális-gazdasági jogaik kiszélesíté-
sére, a választójog elnyerésére, a foglal-
koztatásban és a bérezésben érvényesülő
hátrányos megkülönböztetés megszün-
tetésére. Az első nemzeti nőnapot az
Egyesült Államokban tartották meg
1909 februárjának utolsó vasárnapján,
majd az 1910-ben Koppenhágában meg-
rendezett II. nemzetközi szocialista nő-
kongresszuson a német Clara Zetkin
javasolta, hogy világszerte minden
évben tartsanak nőnapot.

A nemzetközi nőnapot először 1911.
március 19-én ünnepelték meg Ausztri-
ában, Dániában, Németországban és
Svájcban, a tüntetéseken – amelyeken
sok férfi is részt vett – a nők választójo-

gának megadását követelték. (A nők
Oroszországban 1917-től, Németország-
ban 1919-től szavazhattak, a francia és
az olasz nők azonban csak a második vi-
lágháború végétől, a belgák 1958-tól, a
svájciak 1971-től, a portugálok 1976-tól,
a liechtensteiniek pedig csupán 1984-től
élhetnek e joggal.)

Az időpont 1913-ban tevődött már-
cius 8-ra a New York-i textilmunkásnők
1857. évi sztrájkjának – más források
szerint egy New York-i gyárban 1908-
ban e napon bekövetkezett, 129 mun-
kásnő életét követelő tűzvésznek – az
emlékére. Magyarországon 1914-ben
ünnepelték meg először.

Az 1980-as évektől ezen a napon a
nőszervezetek felvonulásokon hívják fel
a figyelmet a nők társadalomban játszott
meghatározó szerepére, ugyanakkor ki-
szolgáltatottságára és védtelenségére is,
voltaképpen arra, hogy a jogegyenlőség
továbbra sem esélyegyenlőség. Számos
országban nők ezrei tüntetnek e napon a
nők társadalmi jogaiért és hátrányos
megkülönböztetésük ellen.

Az Egyesült Államokban 1963-ban
hoztak törvényt a nemek azonos fizeté-
séről, de a férfiak még ma is lényege-
sebb többet keresnek. A nemek között az
Európai Unióban is mutatkozik bérkü-

lönbség, noha 1975-ben irányelv tiltott
meg minden díjazásbeli megkülönbözte-
tést. Az Európai Bizottság 2009 márciu-
sában kampányt indított a nemek közötti
bérszakadék megszüntetéséért, 2017 no-
vemberében pedig cselekvési tervet ter-
jesztett be, hogy mielőbb felszámolják a
nemek közötti átlagosan 16 százalékos
bérszakadékot. Az azonos felkészült-
ségű, azonos munkakörben dolgozó nők
Magyarországon is kisebb fizetést kap-
nak, mint a férfiak, és minél magasabb
beosztásban dolgozik egy nő, illetve
minél több gyermeke van, annál na-
gyobb lemaradásra számíthat a férfiak-
kal szemben. A világ számos pontján
még kedvezőtlenebb a helyzet.

Ezen a napon sok helyütt a nők elleni
erőszakkal szemben is felemelik szavu-
kat a civil szervezetek, mert szerintük a
családon belüli erőszak, a munkahelyi
szexuális zaklatás, a prostitúció áldoza-
tait a jog nem védi kellőképpen, e cse-
lekmények elkövetői jórészt továbbra is
büntetlenek maradnak. Egy felmérés
szerint az Európai Unióban élő nők 33
százaléka szenvedett el testi vagy szexu-
ális erőszakot tizenöt éves kora óta. Az
Amnesty International nemzetközi jog-
védő szervezet azt követeli, hogy állítsa-
nak fel egységes és erős női
ENSZ-ügynökséget, amely biztosítaná,
hogy a nők a világ minden részén a gya-
korlatban is élvezhessék jogaikat.

Betiltják az ezerfősnél nagyobb
rendezvényeket

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében
országszerte betiltják vasárnaptól az ezerfősnél na-
gyobb rendezvényeket – jelentette be a katasztrófa-
védelmi főigazgatóság vezetője, Raed Arafat. A
rendelkezés a kül- és beltéri rendezvényekre egya-
ránt vonatkozik. Az ezerfősnél kisebb rendezvények-
ről a helyi hatóságok döntenek majd. Az intézkedés
egyelőre március 31-éig érvényes, de szükség ese-
tén még meghosszabbíthatják. A kórházakban felfüg-
gesztik a gyakorlatozást, és látogatási tilalmat
rendelnek el. Raed Arafat hangsúlyozta: az egészsé-
ges embereknek nem végeznek koronavírustesztet,
és arról, hogy valaki nem fertőzött, nem adnak iga-
zolást az egészségügyi intézmények. A hatóságok
döntése értelmében ugyanakkor bezárnak minden
olyan egészségügyi intézményt, ahol legalább egy
koronavírusos eset van. (Agerpres)

Több mint 800 jogosítványt 
vontak be egy nap alatt

Több mint 800 gépkocsivezető jogosítványát vonta
be a rendőrség 24 óra alatt – közölte szombaton az
országos rendőr-főkapitányság. A tájékoztatás szerint
115 közúti bűncselekményt észleltek az ellenőrzések
során, 812 gépkocsivezetőnek bevonták a jogosítvá-
nyát, 266 járműnek pedig elvették a forgalmi enge-
délyét is. Ez idő alatt 2421 esethez riasztották a
rendőrséget, 1967 alkalommal a 112-es egységes
segélyhívó számon – derül még ki a közleményből.
Az ellenőrzések nyomán 4.361.922 lej értékben
11.483 bírságot róttak ki a rendőrök, és 90.186 lej ér-
tékben foglaltak le javakat. (Agerpres)

Egy külföldi turista meghalt 
a Fogarasi-havasokban

Egy külföldi turista meghalt, ketten megsérültek a Fo-
garasi-havasokban pénteken történt lavinában – kö-
zölte a Szeben megyei hegyimentő szolgálat
vezetője. Adrian David szerint a külföldi turistákból
álló, tizenegy tagú csoportot a Serbota-csúcs térsé-
gében érte a hóomlás. A csoport egyik tagját holtan
találták meg a hegyimentők, ketten enyhébb sérülé-
seket szenvedtek. Utóbbiakat mentőhelikopterrel
szállították kórházba. Az országos hegyimentő szol-
gálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint
pénteken még volt egy lavina a Fogarasi-havasok-
ban, a Zerge-csúcs térségében. A meteorológusok
szerint a Fogarasi-havasokban az egytől ötig terjedő
skálán hármas fokozatú a lavinaveszély. (Agerpres)

Barkácsáruházban tombolt 
a tűz

Tűz ütött ki szombaton éjszaka egy építkezési anya-
gokat és lakberendezési kellékeket forgalmazó nagy-
szebeni áruháznál. A megyei katasztrófavédelmi
felügyelőség sajtószóvivője, Alina Voina szerint több
mint 6000 négyzetméteres felületre terjedtek ki a lán-
gok, amelyek eloltásában több mint 250 tűzoltó vett
részt. A tűz keletkezésének oka az illetékesek vasár-
napi közlése szerint valószínűleg rövidzárlat. Az áru-
ház Nagyszeben egyik legnagyobb és legrégebbi
barkácsboltja, egy áruházlánc része. (Agerpres) 

alkotmányellenesnek kellene nyilvánítsák. Érdekes
lenne megnézni egy korrekt közvélemény-kutatást a pár-
tok népszerűségéről az ítélet után, abból kiderülhetne,
mennyien veszik észre, hogy ez a liberális csapat, abban
a tekintetben, hogy a saját birtokának tekinti az orszá-
got, pont ugyanolyan, mint szocdem elődei, csak más
színre van pingálva a cégérük. De ilyen felmérést a
pártkasszákból fizetett „kutatók” nem fognak készíteni.

Ez a rájuk bízott országot a saját birtokukként kezelő
szellemiség nem csak az utóbbi harminc évben volt a
regáti politika sajátja, az ítéletre váró sürgősségi ren-
delettel a liberálisok ókirálysági hagyományokat eleve-
nítettek fel vele. A két világháború közötti időkben is
volt itt demokrácia fentről lefelé szervezve, azaz a király
kinevezett egy kormányfőt, az alakított magának egy ka-
binetet, majd a kormány megszervezte saját magának a
választásokat. És amikor a koronás fő kirúgta a minisz-
terelnököt, mert volt ehhez joga, kezdődött az egész ko-
média elölről. Alig haladta meg az egy évet a korszak
kormányainak átlagéletkora, csak egy töltött ki belőlük
négyéves mandátumot. És pont ugyanolyan csapniva-
lóan működött az államgépezet, mint most, pedig papí-
ron a legjobb nyugati szabályokat importálták ide akkor
is, akár manapság. Félő, hogy nem az idei választások-
tól kezdve indulnak meg a dolgok jobb irányba ebben a
többet érdemlő szép országban.

Választó hét

Ország – világ
Figyelembe véve a román járványügyi hatóságoknak a ko-

ronavírus-járvány megelőzésére vonatkozó döntését, a 2020.
március 10-ére meghirdetett marosvásárhelyi székely szabad-
ság napi megemlékező rendezvény és az azt követő tiltakozó
felvonulás elmarad. Kérjük a szervezőket, hogy az autóbusz-
rendeléseket mondják vissza, és tegyenek meg minden, a ren-
dezvény elmaradásából következő, rájuk háruló lépést.
Egyben arra kérek minden olyan személyt, aki részt kívánt

venni a rendezvényen, hogy otthonában fordítsa a felszabadult
időt a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeménye-
zésének népszerűsítésére és elektronikus aláírására.

Ugyanakkor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe
tervezett Gábor Áron-díj ünnepélyes átadására egy későbbi
időpontban kerül sor.

IzsákBalázs,
aSzékelyNemzetiTanácselnöke

(Folytatás az 1. oldalról)
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Elmarad a székely szabadság napi rendezvény

Nemzetközi nőnap

Koronavírussal diagnosztizáltak egy Maros megyei
nőt vasárnap – közölte a Stratégiai Kommunikációs
Csoport. A 70 éves nő a tizenötödik koronavírusos
eset Románia területén. A betegek közül öt már
meggyógyult.

Egy 16 éves temesvári lányt vasárnap gyógyultnak nyilvá-
nítottak, miután két, 24 óra leforgása alatt elvégzett laborató-

riumi vizsgálaton is negatívnak jöttek ki a teszteredményei. A
lányt kiutalják a kórházból. A kilenc vírushordozót Temesvá-
ron, Kolozsváron, Iaşi-ban, Craiován és Bukarestben kezelik
az erre alkalmas egészségügyi központokban. Mindegyikük
állapota jó. Romániában jelenleg 11 személy tartózkodik in-
tézményes karanténban, kivizsgálás alatt. 12.877 személyt
lakhelyén különítettek el.

Koronavírus
Tizenötre emelkedett a fertőzött személyek száma

Giuseppe Conte olasz miniszterel-
nök aláírta szombat éjjel azt a
rendeletet, amelynek értelmében
a hatóságoknak le kell állítaniuk a
be- és kilépést a tízmillió lakosú
Lombardia tartományban, 15
másik észak-olaszországi város-
ban is vesztegzárat vezettek be.

Az újabb karanténzónák Lombardia
mellett Modena északi területeit, vala-
mint Pármát, Piecenzát, Reggio Emiliát,
Riminit, Pesarót, Urbinót, Alessandriát,
Astit, Novarát, Verbano-Cusio-Ossolát,
Vercellit, Padovát, Trevisót és Velencét
érintik.

A rendelet felszólítja a lakosokat,
hogy légzési nehézségek és magas láz
esetén maradjanak otthon, illetve mini-
malizálják a felesleges személyes kon-
taktust, beleértve az orvosokkal való
érintkezést is. Szigorúan tilos továbbá
elhagyni az otthonát annak, akinél beiga-
zolódott a fertőzés gyanúja.

A vállalatokat ugyancsak arra kérték,
hogy a fertőzés megelőzése érdekében
küldjék dolgozóikat szabadságra.

A fenti, úgynevezett „vörös zónákra”
vonatkozó intézkedések egyebek között
betiltják esküvők, temetések rendezését,
elrendelik a sportesemények zárt ajtók
mögötti megrendezését, lezárják a sípá-
lyákat, meghosszabbítják a március 15-
ig érvényes oktatási szünetet, hétvégére
bezárják a bevásárlóközpontokat. Zárva
maradnak a fürdők, a mozik, a színházak
és a kaszinók is. Az éttermek csak kor-
látozott időre nyithatnak ki azzal a felté-
tellel, hogy a személyzet legalább 1
méteres távolságot tart a vendégektől.

Vesztegzár alatt február 23-tól a lom-
bardiai Lodi térségében tíz önkormány-
zat volt, majdnem ötvenezer lakossal,
Veneto tartományban pedig a 3500 la-
kosú Vo’Euganeo városa.

A legmagasabb fokozatú óvintézkedé-
sek területi bővítését az indokolja, hogy
csaknem megduplázódott a Covid-19
vírus újonnan diagnosztizált fertőzöttje-
inek száma. Szombat esti közlés szerint
egy nap alatt 1145-tel nőtt, ez majdnem
kétszerese a pénteki 620-nak.

Az olaszországi fertőzöttek összesített
száma elérte az 5883-at. Ebből 589-en
már meggyógyultak. A még betegek
közül 2651 személy szorul kórházi ke-
zelésre, további 567 intenzív osztályon
van, és ezeknek több mint a fele, 359 az
északnyugati Lombardia tartományban.
Tízen meghaltak Kínában, 
miután összeomlott egy karanténhotel

Összeomlott egy karanténnak hasz-
nált, többemeletes szálloda a délkelet-
kínai Fucsien tartományban, a halottak
száma 10-re emelkedett – közölte a kínai
katasztrófavédelmi minisztérium vasár-
nap. A mintegy 8,7 millió lakosú Csüan-
csou városában található épület helyi idő
szerint szombat este omlott össze. A tör-
melékek alá szorult 71 emberből a tűz-
oltók eddig 48-at emeltek ki, 23 embert
továbbra is keresnek.

A helyi hatóságok szerint a karantén-
hotelben körülbelül 80 ember tartózko-
dott az épület összeomlásakor – ebből
58-an karanténban –, a baleset bekövet-
kezte után kilencen tudtak maguktól ki-
menekülni. A baleset okát vizsgálják,
mindazonáltal a Hszinhua kínai állami

hírügynökség jelentése szerint a szállo-
dában éppen felújítási munkálatok zaj-
lottak a baleset idején. Az épület
tulajdonosát rendőri felügyelet alá he-
lyezték. Egy szállodával szemben lakó
férfi beszámolója szerint az épület rob-
banásszerűen omlott össze. „Éppen va-
csoráztam, amikor hirtelen óriási robajt
hallottam. Azt hittem, hogy robbanás
történt. Csak miután kirohantam az er-
kélyre, akkor láttam, hogy az egész hotel
összeomlott” – mondta el a Mnw.cn
kínai hírportálnak.

A Hszincsia Express Hotel 2018 júni-
usában nyílt meg, és összesen 80 ven-
dégszobával rendelkezett. Az új típusú
koronavírus-járvány miatt az épületet át-
menetileg arra használták, hogy itt külö-
nítsék el és tartsák orvosi megfigyelés
alatt a járvány sújtotta térségekből a Kí-
nába visszatérőket.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizott-
ság vasárnapi közlése szerint szombat
éjfélig 44 új fertőzöttet diagnosztizáltak
Kína szárazföldi részén, ahol ugyaned-
dig 27 újabb haláleset történt.

A koronavírus ezzel eddig 80 695 em-
bert fertőzött meg, és 3097 halálos áldo-
zatot szedett a szárazföldi Kínában. Az
országban jelenleg több mint 20 ezer
ember áll kezelés alatt, közülük 5200 fe-
letti a súlyos állapotban lévők száma, mi-
közben a gyógyult betegeké immár 57
ezer fölé emelkedett. A járvány kínai góc-
pontjának számító, közép-kínai Hupej
tartományból szombat éjfélig 41 új esetet
jelentettek, mindet Vuhanból, a tartomány
székhelyéről, ahonnan a vírus tavaly de-
cemberben terjedni kezdett. (MTI)

Az olasz kormány vesztegzár alá helyezte 
Lombardia tartományt



Pénteken délután tartott ülést a Maros me-
gyei Területi Képviselők Tanácsa. A tanács-
kozás napirendjén a megyei elnök politikai
tájékoztatója, a Területi Állandó Tanács
(TÁT) határozatainak elfogadása, a megyei
tanácsosi lista elfogadása és a különfélék
pont szerepelt.

Péter Ferenc, az RMDSZ megyei szervezetének
elnöke, a megyei tanácsosi lista listavezetője politikai
tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet, hogy letelt
a latolgatások, „győzködések” időszaka, és „nem jut-
hatunk olyan helyzetbe, mint a bukaresti kormány,
amely abban versenyez, hogy hány kormányt lehet
megbuktatni rekordidő alatt”.

Rámutatott: bizonytalanság van, nem tudni ponto-
san, mikor lesznek az önkormányzati választások,
egyszerre-e vagy külön a parlamenti választásokkal,
egy- vagy kétfordulós polgármester-választás lesz-e
(bár a jelek arra mutatnak, hogy egyfordulós lesz), és
hogy a megyei tanács elnökét közvetlen vagy közve-
tett módszerrel választják-e meg.

Európát is káosz uralja, „nyakunkon a koronaví-
rus”, és bizonytalan, hogy ennek milyen gazdasági
hatása lesz. „Nem jó a bizonytalanság” – jelentette

ki, majd arról beszélt, hogy Marosvásárhelyen le kell
zárni a vitákat, „ma arról kell beszélni, hogy kiala-
kultak Maros megyében az RMDSZ-csapatok, és ez
már bizonyosság.

„Fontos bátorítanunk egymást, és bizonyosság le-
gyen, hogy Maros megyében van összefogás”. Véle-
ménye szerint két kihívás előtt állnak: vissza kell
szerezni Marosvásárhelyt, illetve meg kell őrizni a
megyei tanácselnöki tisztséget. A tanácsosi helyek te-
kintetében meg kell őrizni legalább a négy évvel ko-
rábbi számot, és visszaszerezni az elveszített
településeket. Ezek között Szászrégent és Makfalvát
említette, és hangsúlyozta, szórványban is fontos,
hogy legyen képviselete az RMDSZ-nek.

Mint mondta, Soós Zoltán csapata már elkezdte a
munkát, a városi konzultáció utat mutat, hogyan kell
megszólítani a magyar közösséget. Konszenzus van
Soós körül, „ezt kell megőrizni, másképp nem lehet
megnyerni ezt a harcot”. A következő 100 nap a mun-
káról kell szóljon – mondta végül a megyei elnök.

Ezt követően a testület megerősítette a TÁT önkor-
mányzati választásokról szóló határozatait, majd a
résztvevők szavaztak a megyeitanácsos-jelöltek lis-
tájáról. Hozzászólások nem voltak, az egyetlen jelent-
kező Kelemen Kálmán volt. A TKT ugyanakkor
megerősítette Péter Ferenc jelöltségét a megyei ta-
nácselnöki tisztségre. 

Ülésezett a Területi Képviselők Tanácsa
Nem jó a bizonytalanság
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Mózes Edith

Maros megyében és a megye-
határnál több vasúti átjáró
környékén – a járművezetők
bosszúságára – évek óta ten-
gelytörő kátyúk nehezítik az
átkelést. Azoknak, akik nem
rendelkeznek kellő helyisme-
rettel, továbbhaladás helyett
a legközelebbi autójavító mű-
helybe vezethet az útjuk. A
vasúti átkelők országúti sza-
kaszait idén megjavítják, a
vasúttársaság azonban egye-
lőre nem szándékozik korsze-
rűsíteni a vasúti átjárókat.
Így félmegoldással kell 
megelégedniük a járműveze-
tőknek, valahányszor Ma-
rosludason, Balavásáron, Szo-
vátán vagy Parajdon halad-
nak át. 

Kis Istvánt, Marosludas alpolgár-
mesterét a település kijáratánál
lévő, évtizedek óta hepehupás át-
kelő kapcsán kerestük meg újra.
Mint kifejtette, az országos út- és
hídügyi igazgatóság ügykezelésébe
tartozik a vasutat átszelő országút
karbantartása, a vasúttársaság pedig
a vasútvonalak karbantartásáért
felel. Tavaly a marosludasi vasúti
átkelőhelyen a vasúttársaság úgy-

mond végzett javításokat, de telje-
sen eredménytelenül, mivel az átke-
lés azóta is éppolyan nehézkes,
mint a javítás előtt volt. Annak el-
lenére, hogy a vasúttársasághoz tar-
tozik a sínek és betonaljzatok
karbantartása és kicserélése, a jelek
szerint nem szándékoznak jelentő-
sebb beruházásokat eszközölni a
Sármás–Marosludas vasútvonalon.
A járatot az InterRegio magánfuva-
rozó cégnek adta haszonbérbe az
országos vasúttársaság, és talán
amiatt is hanyagolják a karbantartá-
sát, mert nem számít fő vasútvonal-
nak. „Többször is kértük átiratban a
vasúti átkelő javítását, amit általá-
ban figyelmen kívül hagytak, a ta-
valy végre hozzákezdtek, de csak
látszatjavítást eszközöltek, és rövid
időn belül újra a régi, rossz állapo-
tába került. Ez nagyon nagy prob-
léma a városon áthaladó, amúgy is
zsúfolt forgalom miatt, mert a jár-
művek a vasúti átjárónál annyira le-
lassulnak, hogy az E60-as út
forgalma teljesen besűrűsödik, és
végeláthatatlan karavánok araszol-
nak végig a városon egész évben,
nyári időszakban pedig valósággal
megbénítja a közlekedést az a prob-
lémás vasúti átjáró”.

A vasúti átjárók felújítása kap-
csán kérdeztük a Brassói Regionális
Út- és Hídügyi Igazgatóság vezető-

ségét. Megtudtuk, hogy rövidesen
megkezdik a vasúti átkelőhelyek ja-
vítását. Amint Elekes Róbert szó-
vivő megkeresésünkre kifejtette,
február 27-én mutatták be azt a pro-
jektet, amely a közúti forgalom biz-
tonságát célozza. A munkálatot
megrendelő Közúti Infrastruktúrát
Kezelő Országos Társaság és a ki-
vitelező Vesta Investment Kft. kö-
zösen ismertette a terv részleteit. 

A Brassói Regionális Út- és Híd-
ügyi Igazgatóság 34 vasúti átkelőt
korszerűsít, ez azonban nem fog-

lalja magában a vasúttársaság
ügykezelésébe tartozó sínek és kiö-
regedett, megrongálódott beton
talpfák felújítását. A vasúti sínektől
számított ötméteres táv a CFR
ügykezelésébe tartozik, feladata
volna annak is a karbantartása.
Ennek ellenére a vasútvonalakon át-
haladó országutakat a vasúti sínekig
tartó szakaszon is felújítják, mivel
egyértelmű, hogy a vasúttársaság
nem hajlandó ezt elvégezni.

A vissza nem térítendő európai
uniós alapokból finanszírozott
2014–2020-as országos program
célja a közúti forgalom biztonságát
növelni 246 országutat átszelő vas-
úti átkelőhelyen jövő év végéig. A
beruházás 34.324.881 lejbe kerül, a

kivitelezésre 24 hónap áll rendelke-
zésre. Maros megyében a tervek
szerint az idén elvégzik a tervezett
felújításokat: Balavásáron a 13-as
országút 145+944 kilométerénél,
Marosludason a 15-ös országút
32+320-as km-erénél, Kissármáson
a 16-os országút 42+606 km-énél.
A megyehatárnál a 13A országúton
Szováta és Parajd között, valamint
Parajdon a 40+989-es km-nél. 

A felújítással a közúti közlekedés
biztonságát növelnék, ennek érde-
kében jelzőtáblákat, napelemes vi-
lágítótesteket szerelnek fel a
vasúton áthaladó országút mellé, a
sorompó és jelzőtábla közé 50 mé-
teren csúszásgátló szőnyeget, sável-
választó oszlopokat,
figyelemfelkeltő és sebességcsök-
kentő bordázott csíkokat építenek
az aszfaltba.

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő
Országos Társaság vezérigazgatója,
Mariana Ioniţă hangsúlyozta, hogy
március-áprilisban tervezik a
CNAIR ügykezelésében lévő or-
szágutak és autópályák hiányossá-
gainak a felmérését annak
érdekében, hogy elkezdhessék az
utak rendbetételét. Felleltározzák az
útburkolaton megjelent kátyúkat,
repedéseket, gyűrődéseket, a sánco-
kat, hidakat, átereszeket kitakarítják
annak érdekében, hogy biztosítsák
a víz lefolyását, a korlátokat kijavít-
ják vagy újakkal helyettesítik stb.
Ugyanakkor pótolják a hiányzó jel-
zőtáblákat, karbantartják, kitakarít-
ják a parkolókat. 

Az országutak biztonsága a cél 
Útkorszerűsítés a vasúti átkelőknél

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Édentől Keletre Filmklub
Két vetítés márciusban

Kokárdakészítés a Női Akadémiánál
A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes Kezű Nők csoport hétfő

délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére az
ügyes kezű hölgyeket, akik különböző kézműves tevékenységek fortélyait
szeretnék elsajátítani a Divers Egyesület Avram Iancu utca 29. szám alatti
székházában.

Hétfőn, március 9-én 17.30 és 19.30 óra között azokat a 16 év fölötti
lányokat, asszonyokat várják szeretettel, akik különböző technikákkal
(nemezelés, gyöngyfűzés, szalagból) szeretnének kokárdát készíteni. A
kézműves-foglalkozást Tóth Csilla vezeti. A szervezők biztosítják a te-
vékenységhez szükséges anyagot; a résztvevőktől 5 lej adományt köszö-
nettel elfogadnak, az összegyűlt adományokat a tevékenységeken használt
alapanyagra szánják.

Februárban új helyszínnel bővült
a filmklub. A Marosvásárhleyen
nemrégiben megnyílt Közeg nevű
közösségi tér és coworking iroda
fog ezentúl havi rendszerességgel
helyet biztosítani a tematikus film-
történeti vetítéseknek. A 2020-as
évre meghirdetett téma: kultikus
rendezők elsőfilmjei. Quentin Ta-
rantino Kutyaszorítóban (Reservoir
Dogs, 1992) c. filmje után Wes An-
derson (a Holdfény királyság / Mo-
onrise Kingdom, a The Grand
Budapest Hotel, A kutyák szigete /
Isle of Dogs stb. rendezője) Petárda
(Bottle Rocket, 1996) c. debütfilm-
jét lehet megnézni március 10-én
(kedden) este 7 órától.

FB-esemény: https://www.face-
book.com/events/525552598097772/ 

A történet főszereplője, Anthony
(Luke Wilson) céltalan életet él.
Nem találja a helyét a világban,
idegösszeomlást kap. A kezelés
után görcsösen próbál változtatni
helyzetén. Barátja, Dignan (Owen
Wilson) hasonlóan labilis személyi-
ség, de szeme csillog, mikor titok-
zatos tervéről beszél Anthonynak. A
kitervelt bűntett homályos célpontja
Dignan volt főnöke. A két ügyefo-
gyott útra kel egy harmadik elfuse-
rált gengszterrel. Anthony útközben
megízleli a rég elfeledett szerelem
ízét. Mire megtalálnák célpontju-
kat, az események egészen váratlan
fordulatot vesznek... 

Március 12-én (csütörtökön) a
magyar filmeket és filmeseket be-

mutató Filmes találkozások (szintén
az Édentől Keletre Filmklub pro-
jektje) meghívottja Simó Ibolya
székelyudvarhelyi filmrendező
lesz, akinek dokumentum-, játék- és
reklámfilmjeiből láthatnak váloga-
tást az érdeklődők. A vetítés után
Németh Szabolcs Előd filmkritikus,
az Édentől Keletre Filmklub veze-
tője beszélget Simó Ibolyával. A
vetítés este 6-kor kezdődik az And-
rás Lóránt Társulat székhelyén, a
Brăila utca 10. szám alatt.

Simó Ibolya 1984-ben született
Székelyudvarhelyen. A Sapientia
EMTE filmművészet, fotóművé-
szet, média szakán végzett. Több
díjnyertes filmet rendezett, amelyek
hazai és nemzetközi filmfesztiválo-
kon szerepeltek sikerrel. Független
filmrendezőként és producerként
tevékenykedik.

Vetítésre kerülő alkotásai: 
TOMI, ERVIN ÉS AZ ISKOLA

(dokumentumfilm, 59 perc – 2017)
MY WAY (zenés road movie, 5

perc – 2020)
VISIT HARGHITA (reklámfilm,

1,5 perc – 2019)
PICTURE LOCK (reklámfilm,

1,5 perc – 2019)
HARGHITA BUSINESS CEN-

TER (reklámfilm, 1,5 perc – 2019)
FALU FESSÖN (kisjátékfilm,

22 perc – 2018) 
FB-esemény: https://www.face-

book.com/events/19828548805367
2/ 

(közlemény)



Múlt szombaton rendezték
meg a harmadik osztályosok
regemondó versenyének me-
gyei szakaszát. A kultúra böl-
csőhelyén a Petres Kálmán
Általános Iskola adott helyet a
rangos rendezvény tizenket-
tedik kiadásának.

Valamikor réges-régen Erdélyor-
szág földjén nagy békességben éltek
egymással a tündérek és az em-
berek. Megirigyelték ezt az ördö-
gök, de miután semmiképp nem
tudtak közéjük éket verni, sem
hazug szóval, sem csalással, harag-
jukban a hétfejű sárkányt hívták se-
gítségül, amely végül bekapta a
napot, a holdat, és elfoglalta az or-
szágot. Ez adta a mesekeretet, ezzel
hívták hadba az ország népét múlt
szombaton, s a jó példát maguk a
jobbágytelki fiúk és lányok mutat-

ták, akik – félretéve a szomorú per-
ceket –, népdalokkal és egy utolsó
néptánccal indultak a sárkány ellen.
Példájukat huszonnyolc bátor kis-
lány és kisfiú követte, akik a megye
húsz településéről sereglettek össze,
és akiket táltos asszonyok ruháztak
fel különleges képességekkel, vará-
zserővel a küzdelemre. Egyenként
szálltak harcba, de nem karddal,
hanem egy rege elmesélésével, s
akinek ez sikerült, az kiszakíthatott
egy darabot a sárkány testéből.
A jövő magja

Régen nagyon korlátozott volt az
emberek mozgáslehetősége, több-
nyire szülőfalujuk környezetében
élték le életüket, összenőve a tájjal,
míg ma eljuthatunk a világ legtávo-
labbi helyeire is, más kultúrákat,
szokásokat ismerhetünk meg. A ki-
tágult mozgástér feloldotta a kötött-
ségeket, ezért van szükség a
hagyományőrzésre, mert a hagyo-
mány összekötő kapocs a múlt és a

jelen között. Ezeket a hagyományo-
kat, örökséget ápolták ezen a napon
a gyerekek, akik egy-egy szép rege,
monda előadásával felvidították a
szíveket – mondta köszöntőjében
Bakó Csilla házigazda iskolaigaz-
gató. Székelyhodos község polgár-
mestere szerint a kisgyerekkori
élmények meghatározzák az egyén
életvitelét érintő törekvéseket a ké-
sőbbiekben, ezért egy ilyen nap po-
zitív élmény, és Veres Péter szavaival
„ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide
kell hoznunk mindent, ami szép,
ami nemes és amit érdemes”.

Az oktatási minisztérium kisebb-
ségi oktatásért felelős államtitkársá-
gának tanácsosa arra hívta fel a
figyelmet, hogy itt a mag, a csíra,
ezek a gyerekek viszik tovább az
örökséget. Történelmünk megisme-
rése érdekes, értékes és hasznos, és
most az ideje megtanulni, kik voltak
történelmünk nagyjai, és hol alakult
ki a mi különleges világunk – fejte-

gette Fodor József. Magyarorság
csíkszeredai főkonzulátusának üze-
netét Balogh Attila Márton konzul
tolmácsolta, hangsúlyozva, hogy
egy ilyen rendezvény példa arra,
hogy egy kisközösség hogyan tud a
magyar kultúra számára maradandót
alkotni, és innen nyelvi és törté-
nelmi tanulságokat vihetnek haza a
résztvevők.
Felsorakoztak a legbátrabbak

Mire minden bátor harcos meg-
vívta a maga küzdelmét, Erdélyor-
szág felszabadult a sárkány uralma
alól, s ezt a hazatérő jobbágytelki fi-
atalok ugyancsak tánccal ünnepelték
meg. Ezt követően a bátor harcosok
közül felsorakoztak azok, akik a
többieknél egy hajszálnyival ügye-
sebben vívtak, ugyanis küzdelmü-
ket figyelmesen követték a táltos
asszonyok (Bárdosi Ilona nyugal-
mazott marosvásárhelyi tanítónő, a
regemondó verseny elindítója,
Fejes Réka szaktanfelügyelő, Sán-
dor Éva csíkfalvi magyar szakos ta-
nárnő, Marc Erzsébet tanítónő,
backamadarasi igazgató és Szaba-
dos Emőke kóródszentmártoni taní-
tónő).

A Székelyhodosi Polgármesteri
Hivatal különdíját Orbán Magor
(Székelyvaja), a Genesis pékség kü-
löndíját Gidófalvi Eszter (Székely-
kakasd), a Novum kiadó különdíját
Lakatos Mihály Áron (marosvásár-
helyi Dr. Bernády György általános
iskola), a Bookman kiadóét Máté
Tilda (Kend), a Farel cég különdíját
Szabó Angéla (Körtvélyfája) érde-
melte ki, míg a csíkszeredai főkon-
zulátus különdíjait György Michelle
Nicole (Marosszentkirály) és Fodor
Izolda Zsófia (dicsőszentmártoni
Traian általános iskola) vehette át. 

Dicséretben részesültek a követ-
kező tanulók: Varodi Dorottya Szó-
fia (Marosszentgyörgy, tanítója
Opra Kinga), Göndör Zselyke (Ma-
rossárpatak, Vajda Annamária),
Kacsó Orsolya (Nyárádszereda,
Benke Emma), Iszlai Éva Hajnalka
(Nyárádmagyarós, Adorjáni Éva). A
verseny harmadik díját a désfalvi
Ozsváth Lehel (tanítója Gagyi
Erika), a másodikat Pál Péter (ma-
rosvásárhelyi Dacia általános iskola,
Vajda Gyöngyi) érdemelte ki, míg
az első helyet a küküllődombói Kál-
mán Bálint szerezte meg, a legjobb
három versenyző a Legendárium
ajándékcsomagjának is örülhetett. A
Marosvásárhelyen rendezendő or-

szágos versenyre az első három ta-
nuló jutott tovább, de rendezőként
Maros megye egy negyedik helyet
is kap. Mivel Kacsó Orsolya és Isz-
lai Éva Hajnalka azonos pontszám-
mal lettek negyedikek, mindketten
ott lesznek a döntőben.

– Csodálatos bátorság kell ennyi
szem előtt beszélni, óriási munka
van egy háromperces rege mögött,
és elismerés jár a gyerekeknek az
alapos, tudatos előadásért, a pedagó-
gusoknak és szülőknek a gyerekek
felkészítéséért, a szervezőknek
pedig amiért a megálmodott ver-
senyt továbbviszik, évenként meg-
rendezik – emelte ki a verseny
végén Fejes Réka, míg Fodor József
arról biztosította a gyerekeket, hogy
elvarázsolták a felnőtteket, és mél-
tón fogják képviselni a megyét az
országos versenyen.

A megyei verseny legjobb regé-
lője, Kálmán Bálint lapunknak el-
mondta: nagyon örül az
eredménynek, nagyon sokat tanult
ezért, számított is egy továbbjutó
helyre, így a verseny végéig csak
azért izgult, hogy hányadik helyet
szerzi meg. Tanítónője elmondta:
számítottak is rá, mert számos sza-
való és mesemondó versenyen jár-
tak, még országoson is, és kisdiákja
mindenhol becsületesen megállta a
helyét. A versenyre viszont a sok
megmérettetés miatt csupán egy hó-
napot tudtak készülni – árulta el Ba-
rabási Annamária.
Éltetni a nyelvet

Bárdos Ilona a kultúra bölcsőjé-
nek tartja Jobbágytelkét, ahol a nép-
dal, néptánc bölcsőjét is ringatták, és
ahol olyan személyiségek is megfor-
dultak, mint Bartók Béla, aki a ma-
gyarság egyik kincseként ismert
Erdő, erdő, erdő című dalt is itt
gyűjtötte. „Összetartozunk, egy
nagy közösséget alkotunk, adja
Isten, hogy ez a közösség növeked-
jen erőben és számban” – mondta a
pedagógus, aki a magyar nyelv kü-
lönlegességére is felhívta a figyel-
met: évezredek óta él és virágzik, és
sok, hazájától távol szakadt magyar
szülőföldjét is jelentette. Ezért a
gyerekeket arra intette, hogy próbál-
ják megtartani az anyanyelvet, és
úgy művelni, ahogy azt őseink tet-
ték: éljenek vele, használják, csi-
szolják, gyarapítsák, míg a
pedagógusokat arra kérte, hogy
munkájukban alkalmazzák az anya-
nyelv törvényszerűségeit.
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Kortárs szerzők vidám gyer-
mekverseivel és néhány
klasszikus művel varázsoltak
elő szombat délelőtt „hóbuc-
kák” alatt rejtőző hóvirágokat
a harmadik osztályosok me-
gyei szavalóversenyének
résztvevői. A versmondó ve-
télkedő megyei szakaszát ez-
úttal a mezőcsávási általános
iskola látta vendégül.

A többségében székely ruhás
gyermekcsapatot a lelkes szervezők
a verseny helyszínéről egy-kettőre
Tündérországba repítették, hogy
három próbát kiállva megolvasszák
a testvérére, Tavasztündérre nehez-
telő Téltündér jégszívét. 

A mesekaland kezdete előtt Bor-
deianu Mariana Minerva igazga-
tónő és György Nagy Kinga
aligazgatónő köszöntötte a 26 fő-
hőst. „A vers az, amit mondani kell.
Nincs kicsiknek meg nagyoknak
szóló vers, csak vers van és nem
vers” – idézte Kányádi Sándor gon-
dolatait az aligazgatónő. A köszön-
tők sorát Fodor Sándor József, az
oktatási minisztérium államtitkári
kabinetjének tanácsosa zárta. 

Ezt követően máris színre lépett
a virágkoszorús, hosszú ruhás Ta-
vasztündér, és rögtön el is mesélte
bánatát: mivel kikacagta megszo-

kottnál erőtlenebb tündértestvérét, a
telet, az haragjában hóval lepte be
otthonukat. A falitáblán sorakozó
26 „télfoltot” három próbát kiállva
– Tündérország kapuján belépve, a
Kíváncsi manók dombjáig haladva,
ott pedig egy verset mondva – tün-
tethették el a gyermekek. Huszon-
három lány és három fiú sietett a
tündér segítségére. A szavalatok
sorát Veress Zoltán Irgum-Burgum
Benedek című verses meséje nyi-
totta meg, majd egymást követték a
kiskamaszok világát nagyszerűen
ábrázoló kortárs alkotások: László
Szilvia Dühös vagyok, Mentovics
Éva Állatkerti séta, Vesztergom
Andrea Nagy kislányok titkai című
verse, Kovács Barbarától pedig a
többször is elhangzó A csacsi című
szerzemény és a Ma rossz leszek. A
klasszikusok között egy Arany
János-ballada, a Mátyás anyja is he-
lyet kapott, de Lászlóffy Aladár- és
Kányádi Sándor-verseknek is örül-
hetett a zsűri, valamint a pedagógu-
sokból és szülőkből álló publikum.

A versfüzért lazításképpen tava-
szi keresztrejtvénnyel szakították
félbe a hetedik szavalat után a szer-
vező pedagógusok, majd újabb hét
produkciót követően Dániel Csaba
és Bertalan Károly zenélt a gyer-
meknépnek, később népi gyermek-
játékra, végül Balogh Erzsébet és
Kádár Orsolya közreműködésével
bábozásra is sor került.

A pedagógusok – Simon György
magyar szakos tanár, Csizmadi
Csilla (marosvásárhelyi Művészeti
Líceum), Pál Irén (Marosvásárhelyi
7-es Számú Általános Iskola), Kali
Gabriella (nagyernyei Apafy Mi-
hály Általános Iskola), Gál Anna-
Rózsa (Gyulakutai Általános
Iskola) – alkotta zsűri döntése sze-
rint 14 kisdiák részesült kitüntetés-
ben. A verseny első díját Imreh
Barna Botond, a Karácsonyfalvi 1-
es Számú Iskola diákja érdemelte
ki, második díjat Osváth Kriszta
Kata, a marosvásárhelyi Dr. Ber-

nády György Általános Iskola di-
ákja kapott, a harmadik díj Totpál
Hunort, a marosvécsi Kemény
János Általános Iskola tanulóját,
Török Nóra Boglárkát, a Maros-
szentkirályi Általános iskola diák-
ját és Iszlai Orsolya Ibolyát, a
balavásári Török János Általános
Iskola harmadikosát illette meg.
Dicséretben részesült: Szabó Olívia
(szovátai S. Illyés Lajos Általános
Iskola), Magyari Maja (nyárádre-
metei Dr. Nyulas Ferenc Általános
Iskola), Nagy Anett és Cheţan Mi-
riám-Brigitta (mindketten a szász-

régeni Alexandru Ceuşianu Általá-
nos Iskola diákjai). Különdíjasok:
Göndör Zselyke (marossárpataki
Adorjáni Károly Általános Iskola),
Iszlai Éva-Hajnalka (Nyárádma-
gyarosi Általános Iskola), Csiki
Jasmine (marosvásárhelyi Európa
Általános Iskola), Mihály Klára
(vámosgálfalvi Fogarasi Sámuel
Általános Iskola). A Dr. Bernády
György Közművelődési Alapít-
vány különdíját Székely Hanna Vi-
vien (marosvásárhelyi Liviu
Rebreanu Általános Iskola) vihette
haza.

Megyei versmondó verseny
Tündérország hősei

A táltos erő felszabadította Erdélyországot
Kis hősök regéltek Jobbágytelkén

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor

Gligor Róbert László

A legjobb három mellett további két versenyző is ott lesz az országos döntőben Fotó: Gligor Róbert László



De mégis, mit gondolnak a mai fiatal lá-
nyok és fiúk a nőnapról, és hogyan látják az
ünnep sorsát?
Varga Krisztina, 12. osztályos tanuló

– Szerintem mi, a mai fiatalok, sajnos egy
eléggé értékvesztett világban élünk. Nem fi-
gyelünk oda egymásra, és nem figyelünk oda
az apróságokra, amelyek régebben fontosak
voltak. 

Ugyanígy a nőnapra sem figyelnek már
annyira a fiúk, nem foglalkoztatja  őket az,
hogy lepjék meg a lányokat. Átalakultak az
értékek, és egy digitális világban élnek, nem
tudják kifejezni a törődést és a figyelmessé-
get, talán ez lehet az ok, amiért egyre keve-
sebb virágot kapnak a lányok. Én is ritkán
kapok virágot nők napja alkalmából. Nagy
ritkán kerül egy-egy fiú, aki hoz virágot min-
den lánynak az osztályból, vagy ha van egy
fiú, aki udvarolni szeretne, visz virágot a ki-
szemelt lánynak, viszont a többiek mintha
nem is tudnának a nők napja létezéséről.
Pedig, magamból kiindulva, nagyon jólesik,
ha egy fiútól virágot kapok, hiszen ezen a
gesztuson keresztül átadódik az az üzenet,
hogy törődnek velünk, vagy fontosak va-
gyunk az adott fiú számára. Persze nem a vi-
rágon van a hangsúly, hanem magán a
figyelmességén, bármilyen apróság szóba
jöhet, nem kötelező a virág, habár ez a hagyo-
mány. 

Amit észrevettem az elmúlt években a nők
napjával kapcsolatban, az elszomorító. Hi-
szen ahogy telnek az évek, egyre jobban el
fog avulni, és egyre kevésbé lesz szokás.
Nem hiszem, hogy egészen el fog tűnni, de
csökkeni fog a száma azoknak a férfiaknak,
akik gondolnak erre a napra, és tesznek is va-
lamit, de ne legyen igazam.
Szathmáry Andor, a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum diákja

– Nők napján szép gesztus a szeretet és
tisztelet jeleként virágot ajándékozni azoknak
a hölgyeknek, akik számunkra fontosak, mint
például az édesanyánknak, aki ugye felnevelt

minket, vagy a nagymamánknak, de a sorból
nem szabad – vagy nem lenne szabad – kife-
lejteni a barátnőket sem. Ezáltal is ki tudom
fejezni a megbecsülésemet irántuk. 

Meglátásom szerint az a fél, aki a virágot
kapja, vagyis a nők, megbecsülve, szeretve
érzik magukat. Manapság sajnos azt látni,
hogy egyre inkább elhanyagolják a nőnapi
köszöntést, meglátásom szerint azért, mert
ahogyan cserélődnek a generációk, úgy vál-
tozik meg a férfiak és nők, a lányok és fiúk
közötti kapcsolat is, már nem olyan, mint
amilyen volt egypár évtizeddel ezelőtt.
Lukács Henrietta, 12. osztályos tanuló

A nőnapi köszöntés szerintem egy olyan
fennmaradt szokás, ami alapvetően egy na-
gyon szép gesztus a férfiak részéről. Viszont
bennem felmerül az a kérdés, hogy miért
nincs akkor kultusza a férfiak napjának? Igaz,
hogy a férfiak szoktak virágot adni a nőknek,
de azért szerintem a férfiak is megérdemlik,
hogy legyen egy olyan nap, amikor ők kap-
nak valamiféle figyelmességet. Valamilyen
úton-módon a nők is meg kellene köszönjék
a férfiaknak, hogy mellettük állnak, és szebbé
teszik a mindennapjaikat. 

De vissza a nők napjához és a fiatalok-
hoz… Azt vettem észre, hogy amíg kisebbek
a gyermekek, valamint az édesanyjuk noszo-
gatja őket, addig megvan az a szokás, hogy
visznek virágot az osztálytársnőiknek. Vi-
szont, ahogy nagyobbak lesznek, és belépnek
a kamaszkorba, amikor már ciki bizonyos
dolgokról beszélni, akkor ez valamelyest
alábbhagy. Ekkor már mindenki kiválogatja
azokat, akinek kedveskedik nők napja alkal-
mából. 

Egyre többször lehet azt hallani, hogy a
nőnap „kihalófélben” van, de én ezt nem hi-
szem. Amióta felnőttem arra a szintre, hogy

a nők napja nekem is szóljon, azóta egyre in-
kább azt veszem észre, hogy a nők napja és
az egész március a virágkereskedelem jegyé-
ben telik. A virágüzlet a világon az egyik leg-
nagyobb bevétellel rendelkező üzletág, és
ilyenkor a virágárusok még jobban profitál-
nak. A nők napja már csak ezért is ünnep
marad, mert elindítottak vele egy trendet. Ez
a trend pedig az emberek körében – hason-
lóan a Valentin-naphoz vagy a Halloweenhez
–, fennmarad. A nőnap pedig jó ideje benne
van a mi kultúránkban. Lehet, hogy a fiatal
generáció, gondolok itt a 15 és 20 év közötti
fiatalokra elsősorban, nem tartja annyira ezt
a szokást, de meglátásom szerint még nem is
jött el az ideje. Majd 20 éves koruk után, ami-
kor mindenki talál magának egy komolyabb
kapcsolatot, amikor az emberek tényleg el-
kezdik értékelni az érzelmi dolgokat, illetve
amikor az embernek kialakul egy személyes
értékrendje, akkor fog ez inkább hangsúlyo-
zódni. Aki viszont mindig, minden körülmé-
nyek között megérdemli a virágot nők
napján, az az édesanyánk, úgyis fogalmazhat-
nék, hogy neki valamilyen szinten kötelező
virágot adnunk.

Szerintem akitől jóleső érzés virágot kapni
nők napján, az az édesapánk, a nagyapánk, és
– hogyha van –, a fiú barát. Szerintem ez az
a kör, amelynek adnia kellene, de ezt sem
lehet így kijelenteni, hiszen vannak olyan
párok, akik nem úgy fejezik ki egymás iránti
érzéseiket, hogy adnak valamit, hanem pusz-
tán a tetteikkel, és nem kizárt, hogy ez jobb
is, mert egy kapcsolat nem az ajándékokról
kell szóljon.
Dull Bence, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
11. osztályos tanulója

– Mindig egyfajta úriemberségre vagy fi-
gyelmességre vall egy férfi vagy fiú részéről

az, hogyha gondol azokra a lányokra, nőkre,
akik a közvetlen környezetében vannak, akik
részesei az életének. 

Nők napján ugyebár minden a nőkről szól,
mert szerencsére van egy ilyen nap is, és úgy
gondolom, hogy szép gesztus megajándé-
kozni a szebbik nem képviselőit, és ugyanak-
kor a férfiak ilyenkor egy nagyon művelt
jellemről tesznek bizonyságot. 

Más országokban, főleg az Egyesült Álla-
mokban, bejött divatba a férfinap. Nálunk ez
még nem annyira elterjedt. Szerintem ez nem
véletlenül nem olyan fontos, és nem véletle-
nül nem jött be nálunk annyira divatba. Az
életben sokszor beszélünk női egyenjogúság-
ról, de sajnos nagyon sok esetben azt kell ta-
pasztalnunk, hogy annak ellenére, hogy
ezeket elméleti síkon szépen megvitatjuk, a
gyakorlatban mégis különválnak, és egy alá-
fölé rendeltségi társadalmi státusz jelentkezik
a nők és a férfiak között. Ez még mindig egy
problémája a társadalomnak, amit nem
tudom, hogy mikor vagy mennyi időn belül
fog levetkőzni. Úgy gondolom, hogy a nők
napja valamilyen szinten enyhíthet ezen a
helyzeten, és még egyszer megemlékezik a
nőkről, lányokról, akiknek sokszor nem
könnyű, sőt sok esetben nehezebb is, mint a
férfiaknak.

Nők napján elsősorban édesanyámnak, a
testvéremnek és a közvetlen családomnak
szoktam virágot venni, már ha itthon tartóz-
kodnak. Rajtuk kívül, az osztályban a fiúk-
kal közösen, illetve az osztályfőnökkel
kiegészülve meg szoktuk valamivel lepni a
lányokat. Végül, de nem utolsósorban a lány
barátaimat szoktam ilyenkor virággal meg-
ajándékozni. Az én életemben ez mindig egy
jelen levő dolog volt. Engem arra neveltek,
hogy erre hangsúlyt kell fektetni, mert ez a
lányoknak, a nőknek jólesik, hogyha ilyen-
kor a férfiak egy gesztust tesznek az irá-
nyukba, pláne, hogyha közelebbi
viszonyban vannak egymással. Itt nem a
szerelemre kell gondolni, véleményem sze-
rint a barátság is elég közeli, vagy az kellene
legyen.

Meg kell azonban említsem, hogy sajnos
egyre inkább hanyatlóban van ez a szokás. Én
azt veszem észre, hogy a diákok, az újonnan
felnövő fiúk és lányok egyaránt egyre inkább
passzívabbak minden téren. Ezt a diáktanács-
kozás terén látom, hogy egyre kevesebb em-
bert érdekel az egész diákélet-szervezés. Ez
pedig ezelőtt 10 évvel egy óriási trend volt,
vagy 3 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem a lí-
ceumot, szintén. Igazából biztos mentek
végbe ilyen szintű változások, az embereknek
ugyanis mindig más tetszik, és valamikor
majd valahova ki fog lyukadni ez a dolog.
Azonban úgy gondolom, hogy ez a fajta pasz-
szivitás talán a diákok általános tudásszom-
jának a hiánya, vagy a műveltség iránt való
érdeklődésüknek a hiányához vezethető visz-
sza. Ez pedig sajnos egy társadalomszintű
gond, és nem tudom, hogy mit lehetne vele
kezdeni.

(Folytatás az 1. oldalról)
Nők napja és a fiatalok
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Dull Bence

Varga Krisztina

Luka ́cs Henrietta

Szathma ́ry Andor



A Zalaegerszeg hajrában szerzett
gólokkal 2-0-ra legyőzte a címvédő
Fehérvárt a labdarúgó Magyar
Kupa negyeddöntőjének első mér-
kőzésén, szerdán. A zalaiak talála-
tait Ikoba és Hegedűs szerezték a
83., illetve a 88. percben. A vissza-

vágót szerdán rendezik. Magyar
Kupa, negyeddöntő, első mérkőzé-
sek: Zalaegerszeg – MOL Fehérvár
FC 2-0, Paksi FC – Budapest Hon-
véd 0-0, Dorogi FC – MTK Buda-
pest 0-1, Puskás Akadémia FC –
Mezőkövesd Zsóry FC 0-1.

Ha a bajnokságban
nem is, a Románia-kupá-
ban a legjobb szezonját
futja a Sepsi OSK labda-
rúgócsapata, amely a má-
sodosztályú Petrolul
idegenbeli legyőzésével
történelme során először
bejutott a sorozat elődön-
tőjébe.

A kemény, helyenként
kimondottan durva mecs-
cset az elején megsérült
Pavol Safranko helyére be-
álló Ioan Andrei Dumiter
fejes gólja döntötte el a
szentgyörgyiek javára, Du-
miter Nicolae Carnat bea-
dását védőjét túlugorva
váltotta gólra, írja beszámolójában
az NSO.

A meccs vége botrányba fulladt,
a 89. percben Iulian Călin játékve-
zető a ploieşti-i ultrák magyarelle-
nes rigmusai és Niczuly Roland, a
vendégek kapusának megdobálása
miatt félbeszakította a találkozót,
és az öltözőbe parancsolta a csapa-
tokat. Végül tízperces kényszer-
szünet után játszották le a hátralevő
időt.

A Sepsi OSK mellett két buka-
resti csapat, a Dinamo és az FCSB,

valamint a Jászvásári CSM Poli-
tehnica jutott az elődöntőbe,
amelynek sorsolását a héten tart-

ják. A párharcok első mérkőzéseit
április 22-én, a visszavágókat
május 13-án rendezik.

A második helyezett MOL Fe-
hérvár 4-1 arányban győzött a hazai
pályán játszó Puskás Akadémia
ellen szombaton, a labdarúgó OTP
Bank Liga 24. fordulójában. A fe-
hérváriak a szünetben még egygó-
los hátrányban voltak, a második
félidőben szerzett négy góllal győz-
tek.

A találkozót a fehérváriak kezd-
ték jobban, több veszélyes támadá-
suk volt az első negyedórában.

Kiegyenlítettebb játékot hozott a
folytatás, és hazai vezetést: Nagy
Zsolt beadását a holland Luciano
Slagveer lőtte a kapuba a tizen-
egyespont magasságából. A gól
után is csak a Puskás Akadémiának
voltak lehetőségei, de a szünetig az
eredmény nem változott.

Fordulást követően rögtön
egyenlített a Fehérvár Funsho
Bamgboye találatával. Nem álltak

le a fehérváriak, tovább támadtak,
és Ivan Petrjak góljával átvették a
vezetést. Hátrányba kerülve át-
vette a játék irányítását a felcsúti
gárda, mégis a vendég együttes
szerzett újabb gólt, Nikolics Ne-
manja közelről kotorta be a labdát
a hálóba. A találkozó végén Sto-
pira is szerzett egy közeli gólt,
ezzel állította be az 1-4-es vég-
eredményt. 

A fehérvári Nego Loic (b) és a zalaegerszegi Babati Benjamin (j) a labdarúgó Magyar Kupa ne-
gyeddöntőjében játszott Zalaegerszegi TE – MOL Fehérvár FC mérkőzésen a zalaegerszegi
ZTE Arénában 2020. március 4-én. MTI/Varga György

A Kolozsvári CFR le-
igazolja az FCSB első
számú kapusát. A baj-
nokcsapat megegyezett
Cristian Bălgrădeannal,
így a fővárosi klub kapu-
védője a nyártól náluk
folytatja pályafutását.

Kolozsváron azért van
szükség másik kapusra,
mert a litván Arlauskis je-
lezte, hogy távozni akar.
Bălgrădean, akinek a bu-
karestiek nem akartak
szerződéshosszabbítást
ajánlani, 100 ezer eurós prémiumot
kap szerződése aláírásáért, havonta
pedig 25 ezer eurót keres majd a
CFR-nél a Pro Sport című lap sze-
rint.

A FCSB tulajdonosa, Gigi Becali
szerint a bajnokcsapat nem járt el
tisztességesen, hiszen a megállapo-
dás létrejöttének hírét csak a Boto-

şani ellen 2-2-re végződött meccsük
után jelentették be, amelyen Bălgră-
dean szerinte bevédett egy gólt, és
ezzel befolyásolta a mérkőzés vég-
kimenetelét.

A történtek következtében beje-
lentették, hogy az FCSB kapuját a
bajnokság hátralevő részében a fia-
tal Andrei Vlad védi majd.

Eredményjelző
*CasaLiga1,rájátszás,2.forduló:felsőház:GyurgyevóiAstra

–FCBotoşani1-0;azállás:1.CFR29pont,2.Craiova26,3.Astra
24, 4.Botoşani 24; alsóház:AcademicaClinceni –Konstancai
Viitorul 2-3, JászvásáriCSMPolitehnica –BukarestiDinamo
1-0;azállás:1.Viitorul24pont,2.SepsiOSK18,3.Dinamo17,
4.Nagyszeben16,5.Jászvásár15,6.Clinceni14,7.Târgovişte13,
8.Voluntari11.
*2.liga,24.forduló:CSMioveni–BodzavásáriSCMGloria

0-0,ConcordiaChiajna–TemesváriASUPolitehnica2-1,Sportul
Snagov–AradiUTA0-3,TemesváriRipensia–DunăreaCălăraşi
1-1,KonstancaiFarul–TurrisOltulTurnuMăgurele0-1,Kolozs-
váriUniversitatea–BukarestiMetaloglobus1-2,Zsilvásárhelyi
Pandurii–CampioniiFCArgeşPiteşti0-4.Azállás:1.UTA50
pont,2.Mioveni39,3.TurnuMăgurele39,...16.Csíkszereda22.

Eredményjelző
*OTPBankLigaNBI,24.

forduló:PaksiFC–Budapest
Honvéd0-0,DiósgyőriVTK–
ÚjpestFC2-1,PuskásAkadé-
miaFC–MOLFehérvárFC
1-4,KaposváriRákócziFC–
Mezőkövesd Zsóry FC 0-4,
Debreceni VSC – Kisvárda
MasterGood1-0,ZTEFC–
FerencvárosiTC1-1.
*MerkantilBankLigaNB

II,26.forduló:MTKBudapest
–DunaAszfaltTLC2-1,Vasas
FC – WKW ETO FC Győr
3-1,Szeged-CsanádGrosics–
SzolnokiMÁVFC0-0,Szom-
bathelyiHaladás–DorogiFC
1-0,BudafokiMTE–Békés-
csaba1912Előre3-2,Nyíregy-
háza Spartacus FC –
Kazincbarcika3-1,Budaörs–
Gyirmót FC Győr 4-1, BFC
Siófok–AqvitalFCCsákvár
1-3,VácFC–FCAjka0-2.Az
élcsoportállása:1.MTKBu-
dapest56pont,2.Budafok53,
3.Vasas44.

Jegyzőkönyv
LabdarúgóOTPBankLigaNBI,24.forduló:PuskásAkadémia

FC–MOLFehérvárFC1-4(1-0)
Felcsút,PanchoAréna,2015néző,vezette:PintérCs.
Gólszerző:Slagveer(24.),illetveBamgboye(50.),Petrjak(59.),

Nikolics(81.),Stopira(89.).
Sárgalap:NagyZs.(40.),Hadzsiev(43.),VanNieff(47.),Urblík

(67.),HegedüsL.(88.),illetvePetrjak(26.),SzabóL.(91.).
PAFC:HegedüsL.–Radics,Meissner,Hadzsiev,NagyZs.–

Urblík(78.Sós),VanNieff(82.Favorov)–Slagveer,Plsek,Gyurcsó
–Vanecek.
Fehérvár:Kovácsik–Fiola,JuhászR.(46.Nego),Musliu,Sto-

pira–Pátkai,Houri–Bamgboye(65.ElekÁ.),KovácsI.,Petrjak
(84.SzabóL.)–Nikolics.

Atabella
1.Ferencváros 22 15 5 2 39-19 50
2.FehérvárFC 24 15 4 5 46-22 49
3.Mezőkövesd 24 13 5 6 37-21 44
4.PuskásAFC 24 10 8 6 39-31 38
5.Diósgyőr 24 11 3 10 34-32 36
6.Honvéd 24 9 7 8 24-27 34
7.Debrecen 23 9 3 11 36-41 30
8.Kisvárda 24 8 4 12 30-35 28
9.Újpest 23 8 4 11 30-36 28
10.Paks 24 8 3 13 29-41 27
11.ZTE 24 6 7 11 31-37 25
12.Kaposvár 24 3 1 20 19-52 10

Aszentgyörgyikapusazelődöntőbenistörténelmetírna
ASepsiOSKlabdarúgócsapatánakkapusaaRománia-kupa

elődöntőjébenistörténelmetírnaatovábbjutással.„Nagyonörü-
lök,hogyújratörténelmetírtunkaSepsiOSK-val”–nyilatkozta
NiczulyRolandaNemzetiSporthíradóban,azM1aktuáliscsa-
tornán.„Nagyonnehézmérkőzésenvagyunktúl,magyarellenes
rigmusokatkiabáltak,megdobáltaköngyújtókkal,demiezenis
túltudtunklépni.Alegfontosabbazvolt,hogyazelődöntőbejus-
sunk,mostvárjukazellenfelet,ésreméljük,hogylegközelebbis
történelmetfogunkírni,ésadöntőbejutunk”–mondtaahálóőr.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Románia-kupa,negyeddöntő:PetrolulPloieşti–

SepsiszentgyörgyiSepsiOSK0-1(0-1)
Ploieşti,IlieOană-stadion,vezette:IulianCălin.
Gólszerző:Dumiter(35.).
Sárgalap:Bărboianu(42.),Meza(64.),Şaim(90+3.),illetve

Bouhenna(71.),Niczuly(89.),
Petrolul:Lungu–Bărboianu,Răuţă,Sîrghi,Ţicu–Pierce–

Şaim,Marinescu(62.G.Deac),MezaColli,Roige(81.Malolo)–
Arnăutu(61.Hamza).
SepsiOSK:Niczuly–Celea,Bouhenna,Tincu,Ştefan–Vaş-

vari–Ştefănescu,Deaconu(46.Achahbar),FülöpIstván,Carnat
(77.Díaz)–Safranko(12.Dumiter).

Eredményjelző
Románia-kupa, negyed-

döntő:AcademicaClinceni –
BukarestiDinamo0-1,Petro-
lulPloieşti–Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 0-1, Jászvásári
CSMPolitehnica–CSUCra-
iova 3-2, Nagyszebeni Her-
mannstadt–BukarestiFCSB
1-2. A győztes csapatok to-
vábbjutottakazelődöntőbe.

1130.
Szerkeszti:FarczádiAttila

Kétgólos előnyben a Zalaegerszeg

Elcsábította a CFR 
az FCSB kapusát

Először elődöntős a Románia-kupában 
a Sepsi OSK
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Fotó: Telekom Sport

Eredményjelző
*AngolKupa,negyeddöntő:Tottenham–Norwich1-1,bünte-

tőrúgásokkal2-3;Leicester–Birmingham1-0,SheffieldWednes-
day–ManchesterCity0-1,DerbyCounty–ManchesterUnited
0-3.Agyőztescsapatoktovábbjutottakazelődöntőbe.
*SpanyolKupa,elődöntő:Mirandés–RealSociedad0-1,to-

vábbjutottaRealSociedadkettősgyőzelemmel,3-1-esösszesítés-
sel;Granada–AthleticBilbao2-1,továbbjutottaBilbao2-2-vel,
idegenbenlőttgóllal.
*NémetKupa,negyeddöntő:1.FCSaarbrücken–FortunaDüs-

seldorf1-1,büntetőrúgásokkal7-6;Schalke04–BayernMünchen
0-1,BayerLeverkusen–UnionBerlin3-1,EintrachtFrankfurt–
BrémaiWerder2-0.Agyőztescsapatoktovábbjutottakazelődön-
tőbe.

Hátrányból felállva győzte le a Fehérvár 
a Puskás Akadémiát

Fotó: Pro Sport



A Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének országos elnöksége idén feb-
ruár 22–23-án 11. alkalommal szervezte
meg az Educatio kupáért kiírt országos te-
remfoci-bajnokságot Szovátán, a Domokos
Kázmér iskola sportcsarnokaiban. Az ese-
mény megszervezéséhez az RMPSZ (Ro-
mánia Magyar Pedagógusok Szövetsége),
a Maros megyei Sportigazgatóság és a 
szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpont
vezetősége nyújtott támogatást. 

A székelyföldi megyékből 9 (Hargita 3,
Maros 3, Kovászna 3), Közép-Erdélyből
(Beszterce-Naszód) egy, a partiumból 4
csapat (Bihar 2, Szatmár 2) vett részt a tor-
nán, meghívást kapott továbbá a budapesti
Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. és
a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) együt-
tese is, utóbbiak mint az RMPSZ vezető-
sége által meghívott Kárpát-medencei
partnerintézmények vendégcsapatai.

Maros megyét a házigazda Szovátai Ta-
nárokon kívül a marosvásárhelyi sportta-
nárok alakulata, a Sporto-sokk és a
Marosszéki-Makfalvi Oktatók együttese
képviselte.

A további részvevők: Kedd este 8 (Szé-

kelykeresztúr), Siculus
(Gyergyószentmik-
lós), RMPSZ (Csík-
szereda),  Erdővidék
(Barót), Életrevalók 
(Kovászna), Puskázó 
(Sepsiszentgyörgy),
Cselesek (Szatmár-
németi), Bika (Nagy-
várad), Bihari TK
(Nagyvárad) és a Be-
tyárok (Beszterce).  

A mérkőzéseket
2x15 perces időtartam-
mal a futsal játékszabá-
lyai szerint játszották.

Szombaton voltak a csoportmérkőzések
és az elődöntők, vasárnap a torna legjob-
ban teljesítő négy csapata a helyosztó mér-
kőzéseken adott számot a képességeiről.
Ezeken a találkozókon a következő ered-
mények születtek: 
* a 3. helyért: Kedd este 8 – Puskázó 5-1 
* az 1. helyért: NPK – Sporto-sokk 3-0. 

A döntőben a pontosabban adogató és
technikásabb futballt játszó budapestiek 
3-0 arányban diadalmaskodtak, így első al-
kalommal ők emelhették magasba az Edu-
catio kupát. 

A Maros megyei csapatok közül a
Sporto-sokk a 2 ., a Szovátai Tanárok a 9.,
míg a Marosszéki-Makfalvi Oktatók a 14.
helyen végeztek. Az első helyezésért járó
díj mellett a szervezők a nyertesnek átad-
ták a Vándorkupát is, amelyre a bajnokcsa-
pat a következő bajnokság időpontjáig az
együttes és a helység nevét, valamint a baj-
noki év számát kell feliratoztassa. 

A rendezők egyéni díjakat is kiosztottak:
a legjobb kapus Kristály Hunor (Sporto-
sokk, Marosvásárhely), a legjobb mezőny-
játékos Dávid Róbert (Nemzeti Pedagógus
Kar), a gólkirály Nagy Dénes Zsolt (Gyer-

gyószentmiklósi Siculus) lett, a legfiata-
labb játékos Krizsán Benjámin (23 éves,
Bika Bihar), ugyanakkor a legidősebb já-
tékos Ivácsony Sándor (63 éves, Kedd este
8), a legügyesebb hölgyjátékos Kénesi
Réka (Szovátai Tanárok) lett, míg a Fair-
Play díjat a Szovátai Tanárok csapata érde-
melte ki az évek óta önzetlenül végzett
szervezőmunkáért.

A mérkőzéseket Cseh Gábor, Bârsan
Dumitru, Toma János, Takács Levente 
és Takács Arnold alkotta bírói kar jól ve-
zette.

Említésre méltó, hogy a rendezvényen
jelen volt többek közt Kű Lajos mint az
Educatio kupa fővédnöke, az Aranycsapat
Alapítvány elnöke, a Kárpát-medence di-
áksportjának felemeléséért indított mozga-
lom kezdeményezője, Burus-Siklódi
Botond, az RMPSZ elnöke, Lászlófy Pál
István, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének alapító tagja, nyugalmazott
örökös tiszteletbeli elnöke is. A szervező-
bizottság tagjai – Vass Ferenc igazgató
(Domokos Kázmér Iskolaközpont), Burus-
Siklódi Botond tanár (az RMPSZ elnöke),
Ferencz S. Alpár tanár (az RMPSZ alel-
nöke), Jakab Barna testnevelő tanár (Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum –
Sporto-sokk), Barabási Attila Csaba tanár,
Soós Levente és Soós Zsigmond testnevelő
tanár (mindketten a Domokos Kázmér Is-
kolaközpontból) – kitettek magukért, ők a
szervezői munkában támogatást kaptak az
RMPSZ megyei vezetőitől és régióalelnö-
keitől. 

Czimbalmos Ferenc-Attila 

Villámrajtot vett Maros megye
egyetlen harmadosztályú labda-
rúgó-csapata, az Avântul. A szász-
régeniek Székelyudvarhelyen
kezdték a tavaszi idényt, és 3-0-s
idegenbeli sikert arattak. 

Az első félidőben nem sok ér-
demleges történt, noha egy-egy
helyzet mindkét kapu előtt kima-
radt, azonban szünet után a ritmus
felgyorsult a mérkőzésen. 

Az 52. percben a játékvezető
büntetőt ítélt a házigazdák javára,
azonban Hodgyai lövését Bucin há-
rította. Lélektani pillanat volt, mert
teljesen összeomlott az udvarhelyi
csapat, és a 65. percben Chirilă egy
szöglet után a hálóba fejelt. A mér-
kőzés sorsa a 77. percben pecséte-
lődött meg, amikor a vendégcsapat

Harkó buktatásáért tizenegyeshez
jutott, és azt Murar értékesítette. 

A harmadik gól volt egyben a
leglátványosabb, bár a lényegen
sokat nem változtatott. Murar vette
észre a 83. percben, hogy Tudose
mélyen kijött a kapujából, és a fél-
pályáról átívelt az udvarhelyi háló-
őrön.

A szászrégeni csapat ezzel a si-
kerrel 22 pontos, és egy lépéssel
közelebb került ahhoz a célkitűzés-
hez, amelyet Dan Răzvan edző fo-
galmazott meg a visszavágók
megkezdése előtt: az első hat közé
kerüléshez. Az Avântul az idénybeli
első hazai mérkőzését  pénteken 15
órától játssza, amikor egy igen ké-
nyelmetlen ellenfelet, a Kolozsvári
Sănătateát fogadja. (bálint)

Idegenben győzött az Avântul

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 16. forduló:
Székelyudvarhelyi FC – Szászrégeni Avân-
tul 0-3 (0-0)
Székelyudvarhely, városi stadion, vezette:
Kemenes Norbert.
Gólszerzők: S. Chirilă (65.), Murar (77. –
büntetőből, 83.)
Székelyudvarhely: Tudose – Kovács (46.
Barta), Potecu, Bucur, Berkeczi – Mitra,
Țepeș, Jakab (61. Nemeș), Vékás (46. Ma-
rucza), Takács (66. Szőcs) – Hodgyai.
Avântul: Bucin – Suciu, Moldovan, Mer-
dariu, Truță, P. Luca, S. Chirilă, Stavilă,
Covaciu, L. Moldovan, Murar. Csereként
kaptak szerepet: Roșca (46.), Harkó (53.),
C. Chirilă (67.), Laczkó (86.).

Eredményjelző
* 3. liga, I. csoport, 16. forduló: Bákói Aerostar – FC Boto-
şani II 3-1, Kézdivásárhelyi KSE – Galaci Universitatea Du-
nărea de Jos 3-0, CSM Focşani – Németvásári Ozana 4-1,
Ştiinţa Miroslava – Karácsonkői CSM Ceahlăul 1-0, Galaci
SC Oţelul – CSM Paşcani 3-1, Sporting Lieşti – Foresta Su-
ceava 3-1, Radóci Bucovina – Huszvárosi Huşana 1-1, Şomuz
Fălticeni – Bákói CSM 2-1. Az állás: 1. Aerostar 42 pont, 2.
Suceava 35, 3. Karácsonkő 33, ...11. Kézdivásárhely 17.
* 3. liga, V. csoport, 16. forduló: Dési Unirea – Zilahi SCM
3-1, Kolozsvári Sănătatea – Besztercei Unu Fotbal Club 2-2,
Székelyudvarhelyi AFC – Szászrégeni Avântul 0-3, Gyulafe-
hérvári Unirea 1924 – Sellemberki Viitorul 0-3, Nagyváradi
Luceafărul – Váradszentmártoni CSC 1-2, Magyargáldi In-
dustria – Kolozsvári CFR II 3-0, Nagybányai Minaur – Tordai
Sticla Arieşul 6-0, Kudzsiri Metalurgistul – Lénárdfalvi Fotbal
Comuna Recea 1-1. 

Rajt a 4. ligában is
Szombaton rajtolt a labdarúgó 4. liga elitcso-

portjának tavaszi idénye is. Az első fordulóban
két mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mert a
Nyárádszereda – Erdőszentgyörgy találkozót
másfél héttel elhalasztották, a  Marosszentkirály-
Náznánfalva – Marosludas meccset pedig nem
tűzték műsorra – hamarosan kiderülhet, hogy
még egy csapattal lett szegényebb a mezőny, mi-
után Kutyfalva rögtön az első forduló után vissza-
lépett…

Az éllovas Nyárádtői Unirea megerősítette
szándékát, hogy a rangsor élén végezzen, hiszen
nem kevesebb mint 10-0-ra nyert idegenben, igaz,
a mezőny egyik legszerényebb képességű csa-
pata, Nagysármás otthonában. Marosoroszfalu is
idegenben győzött, így megelőzte a 2. helyen Er-
dőszentgyörgyöt, amely csak később játssza le a
mérkőzését. A csonka forduló amúgy nem tarto-
gatott meglepetéseket, szoros meccset Mezőszen-
gyelen játszottak, ahol a házigazdák gól nélkül
zártak Szovátával. (bálint)

Ha lúd, legyen kövér
A második mérkőzését is elveszítette a terem-

labdarúgó 2. liga alsóházi rájátszásában a Maros-
vásárhelyi CSM. Az egyre jobban vergődő csapat,
amely sorra veszíti el a jobb képességű játékosait,
nagy különbségel, 9-2-re maradt alul Korondon,
és ezzel az egyetlen pont nélküli együttesként az
utolsó helyen áll az utolsó bajnoki osztályban.
Úgy tűnik, a marosvásárhelyi teremlabdarúgás-
ban nincs középút. A csapat vagy a bajnoki címért
küzd, mint az egykori City’us, vagy abszolút se-
reghajtó, mint az idén.

A sehová sem vezető 2. ligás alsóházban
egyébként a harmadik fordulót március 21-én
rendezik, amikor a CSM a Gyergyószentmiklósi
Intert fogadja a sportcsarnokban. (B. Zs.)

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga elitcsoportja 16. forduló-
jának eredményei: Nagysármás – Nyárádtői
Unirea 0-10, Nyárádtői Viitorul – Segesvár 
1-3, Radnót – Marosvásárhelyi Atletic 3-0, Me-
zőszengyel – Szováta 0-0, Ákosfalva – Maros-
oroszfalu 2-5. Kerelő állt. 

Az Educatio kupa 
eddigi győztesei

* Székelyudvarhelyi ISK – 2010, 2011,
2013, 2014, 2015 és 2016
* Szovátai Tanárok – 2012 és 2017
* Sporto-sokk Marosvásárhely – 2018
* Kedd este 8 Székelykeresztúr – 2019
* NPK Budapest – 2020

A Maros megyei csapatok felállása:
* Sporto-sokk: Kristály Hunor – kapus;
Csiki Zsolt, György József, Simon
János, Kovács Károly, Herteli György,
Csegzi Loránd, Enyedi Csaba, Domó
Loránd, Mihály Zoltán-Tamás, Mihály
Sándor, Csenteri Levente, Jakab Barna
(csapatkapitány) – mezőnyjátékosok
* Szovátai Tanárok: Nyitra Szabolcs –
kapus; Soós Zsigmond, Soós Levente
(csapatkapitány), Csoma Ferenc, Lău-
rean Baia, Péter Huba, Székely Ferenc-
Szilárd, Györgyi Zoltán, Kénesi Réka,
Török Szabolcs, Kádár Barna és Szabó
Zsolt – mezőnyjátékosok.
* Makfalvi Oktatók: Szász Levente –
kapus; Péterfi Levente György (csapat-
kapitány), Fülöp József, Domahidi Fe-
renc, Tóth György Attila, Székely Jenő,
Böjte Zsombor, Veres Marcel és Mada-
ras Levente – mezőnyjátékosok.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga alsóházi rájátszása
2. fordulójában: Korondi Junior – Marosvásár-
helyi CSM 9-2, Gyergyószentmiklósi Inter –
Bodzavásári Fortius 6-4.
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Székelykeresztúrról 
az anyaországba került az Educatio kupa

Ranglista
1. Lénárdfalva              16      10      5      1             41-17 35
2. Nagybánya               16      10      3      3             25-8 33
3. Sellemberk               16      7        7      2             26-19 28
4. Kudzsir                     16      7        6      3             22-17 27
5. Váradszentmárton    16      8        1      7             31-30 25
6. Beszterce                  16      7        4      5             17-19 25
7. Avântul                     16      5        7      4             27-21 22
8. Torda                        16      5        7      4             19-22 22
9. Dés                           16      6        3      7             19-24 21
10. Sănătatea                16      5        5      6             22-21 20
11. Gyulafehérvár         16      4        4      8             21-22 16
12. CFR II                     16      4        3      9             21-35 15
13. Magyargáld            16      3        2      11           19-35 11
14. Székelyudvarhely   16      2        4      10           11-28 10
15. Zilah                       16      4        3      9             21-32 9

Mérkőzés utáni öröm a szászrégeniek öltözőjében Fotó: az Avântul közösségi oldala



A címvédő Győri Audi ETO KC ház-
igazdaként 35-29-re legyőzte a SCM
Râmnicu Vâlcea csapatát a női kézilabda
Bajnokok Ligája középdöntőjének utolsó
fordulójában, szombaton. Az ETO szá-
mára tét nélküli volt a mérkőzés, mert az
előző fordulóban eldőlt, hogy csoportel-
sőként jut a negyeddöntőbe.

A hazaiak a 12. percben vezettek elő-
ször (6-5), a 21. percben pedig már öt gól
volt az előnyük, mert Stine Oftedal és
Eduarda Amorim vezérletével lendületes,
eredményes játékot produkáltak. A foly-
tatásban a Râmnicu Vâlcea némileg fel-
zárkózott, de az első félidő három győri
góllal ért véget, így a szünetben 20-15
volt az állás.

Az ETO kiválóan, egy 4-1-es sorozat-
tal kezdte a második felvonást, de a ro-
mánok egy ugyanilyen szériával
visszazárkóztak. A házigazdák támadásai
és lövései pontatlanná váltak, több mint
hét percig nem szereztek gólt, ezt kihasz-
nálva a vendégek háromra csökkentették
a hátrányukat. Az utolsó tíz percben
ismét jól teljesített a címvédő, megint jól
védekezett, és hatékonyan támadott, így
végül magabiztosan győzött, és továbbra
is őrzi – 2018. január 26. óta tartó – ve-
retlenségét a BL-ben.

A mezőny legeredményesebb játékosa
Oftedal volt hat góllal, Amorim ötször ta-
lált be.

A két csapat 16. alkalommal játszott
egymással, hat román siker és egy dön-
tetlen mellett ez volt a győriek kilencedik
győzelme.

A Győr ellenfele a Bukaresti CSM lesz a
negyeddöntőben. A SCM Râmnicu Vâlcea a
francia Metz Handballal találkozik majd.

Davis-kupa-döntőben a magyarok

Magyarország bejutott a férfi tenisz-Davis-
kupa novemberi, madridi döntőjébe, miután
a hét végén 3-2-re legyőzte Belgiumot Deb-
recenben.

Elsőként a világ legjobb 100 játékosa közé
nemrégiben bekerült Balázs Attila lépett pá-
lyára, azonban hiába nyerte meg az első szet-
tet, az utána következő kettőt elvesztette
Ruben Bemelmansszal szemben. A 0-1-es
nyitás nem szegte szárnyát Fucsovics Már-
tonnak, aki ugyancsak háromjátszmás mér-
kőzésen felülmúlta Kimmer Coppejanst, és
ezzel kiegyenlítette az állást. Másnap a páro-
sok összecsapására a magyarok ugyancsak
két legjobb teniszezőjüket nevezték, míg a
másik oldalon két friss játékos, Joran Vliegen
és Sander Gille kapott lehetőséget a bizonyí-
tásra. Meg is tették, 2-1-es vezetéshez juttatva
a belga csapatot, amelynek így már csak
egyetlen sikerre volt szüksége a továbbjutás-
hoz. Ráadásul a páros után következő egyéni
összecsapásokon a pihentetett Coppejans és
Bemelmans nagyobb eséllyel indulhatott a
már kissé fáradt Balázs és Fucsovics ellené-
ben. A németalföldiek számítása azonban
nem vált be: a két magyar megrázta magát,
és egyaránt behúzta a győzelmet, így Ma-
gyarország részvételi jogot szerzett a madridi
döntőbe.

„Az első gondolatom az, hogy ott vagyunk
a döntőben, ami óriási teljesítmény – kiáltotta
boldogan a győztes labda után Fucsovics
Márton. – Emlékszem, Szegeden pár éve
még a III. csoportban küzdöttünk, most pedig
ott leszünk a legjobbak között. Gratulálok,

szép munka volt, és remélem, mindenki eljön
Madridba” – tette hozzá a csata hőse.    

Köves Gábor szövetségi kapitány az utolsó
mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta:
az elmúlt két napon kemény csaták voltak,
meglepetésszerű eredményekkel. Hozzátette:
nagy dolog, hogy a magyar csapat kerekedett
felül. „Nagyon nehéz volt ez a két nap
nekem” – jelentette ki. Mint mondta, az, hogy
Fucsovics és Balázs játszotta a páros mérkő-
zést, rizikós dolog volt, mert nem lehetett
tudni, hogy marad-e erejük az egyénire. Meg-
említette, hogy Balázs Attila Kimmer Cop-
pejans ellen azért tudott nyerni, mert kihozta
magából a legjobbat.

A szövetségi kapitány a novemberi 18
résztvevős madridi döntő kapcsán úgy fogal-
mazott: „kemény pályán Marci szinte bárki-
vel felveszi a kesztyűt, Balázs Attilának
keményebb dolga lesz, de benne van, hogy
jól szerepelünk”.

A Belgium elleni mérlegben 8-6-ra szépítő
magyarok negyedszer tudtak fordítani a DK-
ban 1-2-es állásról, előzőleg 1995-ben az
ausztrálok, 2011-ben a fehéroroszok és 2015-
ben a bosnyákok ellen sikerült a bravúr.

A magyar válogatott a világ legjobb együt-
teseivel küzdhet majd meg a 18 csapatos
madridi DK-döntőben, míg a vesztes Bel-
gium osztályozót vív a bennmaradásért szep-
temberben.

A tavaly megreformált Davis-kupa új
„időszámításának” második fináléjára no-
vember 23. és 29. között kerül sor a Caja Ma-
gica komplexumban.

Váratlanul könnyedén vette az
akadályt Nagyváradon a Marosvá-
sárhelyi CSM női kézilabdacsapata
az A osztály 16. fordulójában. A
házigazdák hosszú ideig a legna-
gyobb riválisnak számítottak a to-
vábbjutásért folyó harcban, ehhez
képest nagyon hamar szerzett jelen-
tős előnyt a megyeszékhelyi együt-
tes, és ezt később növelte is, végül
12 góllal, 34-22-re nyerte a mecs-
cset.

Minden bizonnyal jól jött a múlt
heti, Temesvár elleni lecke, amikor
túl félvállról kezelték a találkozót,
és ez majdnem megbosszulta
magát, most azonban mindjárt az
első perctől maximálisan odafigyel-
tek Mihaela Evi tanítványai. Pedig
ezúttal sem játszhatott Târşoagă, és
a beígért két légiós sem bukkant fel
(ami némileg megkérdőjelezi a be-
jelentés és az ügyintézés komolysá-
gát), azonban a rendelkezésre álló
keretből a legjobbak léptek pályára.

A mérkőzésen Nagyvárad egy-
szer vezetett, az első percben 1-0-
ra, ezt követően azonban a CSM
négy gólt lőtt zsinórban, és a 20.
perc tájékán már 14-6-as előnyt tud-

hatott magáénak. Elsősorban a ki-
váló védekezésnek volt köszönhető
az előny, szünetig egyébként Nagy-
várad csak tíz gólt szerzett, az utolsó
kettőt a félidő zárópercében, amikor

a marosvásárhelyi gárda már tízgó-
los fórt tudhatott magáénak.

Ezek után a második félidő nem
tartogatott különösebb izgalmakat.
A CSM enyhén még növelte az elő-
nyét, majd a hajrában a teljes kispad
lehetőséget kapott a bizonyításra.

A marosvásárhelyiek sikere egy-
ben azt jelenti, hogy a CSM négy
fordulóval az alapszakasz befeje-
zése előtt matematikailag bebizto-
sította továbbjutását a csoportból a

májusban rendezendő elődöntő tor-
nára. Miután azonban a Köröskisje-
női Crişul nagy meglepetésre csak
döntetlent ért el Temesváron, a cso-
portelsőség megszerzése is lehetsé-
gessé vált. Ehhez azonban nyerni
kell Köröskisjenő ellen idegenben.
Nem egyszerű feladat, de nem is le-
hetetlen, főleg ha addig mégiscsak
sikerül leigazolni a megígért külföl-
dieket. 

Egyelőre azonban szerdán vár
újabb feladat a lányokra, amikor
Resicabányát fogadják a Ligetben.
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Eredményjelző
AnőikézilabdaAosztályDcsoportjának16.fordulójábanakö-

vetkezőeredményekszülettek:NagyváradiCSU–Marosvásárhelyi
CSM22-34,ResicabányaiCSU–NagybányaiMarta33-24,Temes-
váriUniversitatea–KöröskisjenőiCrişul30-30.

ElődöntősaSiófokazEHF-kupában
A címvédőSiófokKCházigazdaként

40-20-ranyertatörökKastamonuBele-
diyesiGSKellenanőikézilabdaEHF-
kupa negyeddöntőjének szombati
visszavágóján,ígykettősgyőzelemmelju-
tott tovább.A siófokiak ellenfele adán
OdenseHBvagyazoroszHKLadaTol-
jatti lesza legjobbnégyközött.Azelső
meccset az oroszoknyerték31-28-ra, a
visszavágótvasárnap,lapzártautánren-
dezték,akoronavírus-járványmiattzárt
kapukmögött.
Eredmény, negyeddöntő, visszavágó:

SiófokKC–KastamonuBelediyesiGSK
(török)40-20(19-10),továbbjutottaSió-
fok,kettősgyőzelemmel(78-49).

Jegyzőkönyv
NőikézilabdaAosztály,Dcsoport,16.forduló:NagyváradiCSU

–MarosvásárhelyiCSM22-34(10-18)
Nagyvárad,egyetemicsarnok,100néző.Vezette:AlinGherman

(Nagybánya),AdrianMoldovan(Nagybánya).
MarosvásárhelyiCSM:Ugran(Stan)–Munteanu4gól,Lăcătuş

2,Bărăbaş13,Stângu,Darie3,Bucin3(Ghemeş2,Ola2,Moldo-
van2,Sângeorzan2,Bercea1,Radu).

A továbbjutás eldőlt – a csoportelsőség még nem

Marozsán Fábián, Nagy Péter, Fucsovics Márton, Köves Gábor szövetségi kapitány, Balázs Attila és Piros Zsombor
(b-j), a győztes magyar csapat tagjai a Magyarország–Belgium tenisz-Davis-kupa selejtezőjének mérkőzései után
a debreceni Főnix Csarnokban 2020. március 7-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A győri Stine Breadal Oftedal (elöl) és Florica Elena Cristina, a
román csapat játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája középdön-
tőjének hatodik fordulójában, a második csoportban játszott Győri
Audi ETO KC – SCM Râmnicu Vâlcea mérkőzésen a győri Audi
Arénában 2020. március 7-én. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Győri győzelem 
a magyar–román BL-meccsen

Fradi-búcsúvereséggel,bukarestiek
sikereatétnélkülimérkőzésen

A Ferencváros 29-26-ra kikapott az
oroszRosztov-Donotthonábananőiké-
zilabdaBajnokokLigájaközépdöntőjé-
nekutolsófordulójában,szombaton.A
magyarcsapatszámáratétnélkülivolta
mérkőzés,mertmárkétfordulóvalakö-
zépdöntővégeelőtteldőlt,hogynemjut-
hattovábbanegyeddöntőbe.
BukarestbenahelyiCSMugyancsak

tétnélkülimérkőzésentalálkozottszom-
batonaVipersKristiansandegyüttesé-
vel,hiszenmárkorábbankiderült,hogy
hányadik helyről kvalifikál, és ennek
megfelelőenaGyőriETO-valtalálkozik
majd.Azeredmény28-22,afővárosiak
jobbmásodikfélideijátékánakköszön-
hetően.

Eredményjelző
Davis-kupa-selejtező:
*Magyarország–Belgium3-2–apárharcmérkőzéseinekeredménye:BalázsAttila

–RubenBemelmans7:5,6:7(4-7),4:6,FucsovicsMárton–KimmerCoppejans6:2,
5:7,6:4,FucsovicsMárton,BalázsAttila–JoranVliegen,SanderGille6:3,1:6,4:6,
BalázsAttila–KimmerCoppejans6:3,6:0,FucsovicsMárton–RubenBemelmans
6:7(7-9),6:4,6:2.
*továbbieredmények:Japán–Ecuador0-3,Horvátország–India3-1,Ausztrália

–Brazília3-1,Olaszország–Dél-Korea4-0,Kazahsztán–Hollandia3-1,Németország
–Fehéroroszország4-1,Ausztria–Uruguay3-1,Svédország–Chile3-1,Szlovákia–
Csehország1-3,Kolumbia–Argentína3-1,EgyesültÁllamok–Üzbegisztán4-0.

Bálint Zsombor

Nőnapra női sportról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma17.10órátólaMarosvásárhelyiTVRSípszóutáncíműműsoránakmeghívottja
HegedűsKrisztina.Romániaegyetlenakkreditáltszinkronúszó-edzőjétSzucherErvin
faggatja.

Nem véletlen az öröm a kispadon: a marosvásárhelyi csapat nem várt lehetőséghez jutott.
Fotó: Nagy Tibor (archív)



Rákász Gergely, immár ha-
gyományosan, tavasszal visz-
szatér Erdélybe, hogy újabb
és újabb lordokat ültessen a
hangszerek királya, az orgona
asztalához: innen jön a Lords
of the Organ elnevezés, amely
évek óta turnéjának címe.
Turnéja mellett ezúttal alapít-
ványát is erősíti: a tavaly be-
harangozott projekt beérni
látszik, így idén már nyolc
helyszínen alapítványi kon-
certre is hív az orgonamű-
vész. Rákász Gergely
koncertjei március 27. és áp-
rilis 5. (alapítványi koncertek)
között, valamint április 21–
25. és május 4–10. között
lesznek, összesen 18 helyszí-
nen.

Rákász Gergely Lords of the
Organ sorozata harmadik évadához
érkezett idén, és már számos rangos
fesztivál a műsorára tűzte. A kon-
cepció az, hogy ha az orgona a
hangszerek királya, akkor a lordok,
a főurak azok, akik az asztalát kö-
rülülik. Bach természetesen az asz-
talfőn ül, és minden évben azok
kerülnek a műsorba, akik valami-
lyen módon kötődnek az adott esz-
tendőhöz. Idén Vivaldi- és
Bach-művek, Gustav Holst legen-
dás Bolygók szvitjéből a Jupiter,
Berlioz Rákóczi indulója, és francia
romantikusok kaptak helyet a prog-
ramban, mindegyik Rákász saját át-
iratában. 

Rákász Gergely így ír a Lords of
the Organ III. – Bach, Holst, Ber-
lioz – sorozat műsoráról:

„A Lords of the Organ sorozat a
hangszer legnagyobb szerzőit és
örök életű műalkotásaikat állítja
színpadra a következő években. Az
Orgona lordjai olyanok a hangszer
történetében, mint egy-egy bíbor-
színű könyvjelző az örökkévalóság
enciklopédiájában. A kötet Bachnál
természetesen minden évben kinyí-
lik, majd jobban és kevésbé ismert
mesterművek között lapozgatunk, a
bravúros orgonaátiratok pedig min-
dig más, nem orgonaszerzőt emel-
nek a lordok közé. A koncert tehát
egyszerre kínál jól ismert klasszikus
muzsikákat, friss érdekességeket, és
meglepő élményeket a hangszerek
királyának udvartartásából.

Az emberi lélek csendjétől a vi-
lágűr ostromáig tart mesés zenei
időutazásunk! Elmélyülünk Bach

bensőséges rendjében, Händel és
Berlioz feltölt bennünket energiá-
val, majd antik istenek vendéglátá-
sát élvezzük Holst a Bolygók
szvitje című művét hallgatva. 

Program:
II. György, Anglia királya fenn-

héjázásával legkevésbé rokonszen-
ves ismerőseinkre emlékeztet
bennünket, és nagy elégtétel látni,
miképp tekeri ujja köré a ravasz
Händel. Így születik meg mindany-
nyiunk örömére a Tűzijáték zene.

Gustav Holst zenéjével a római
istenek látnak minket vendégül. Vé-
nusz a szerelemre és az időtlen
szépségre, Jupiter az uralkodás mű-
vészetére tanít bennünket, és az is
kiderül, hogyan kölcsönöz a mai
filmzene a 100 évvel ezelőtti klasz-
szikusoktól.

A Rákóczi-emlékévben minden
koncerten megszólal Berlioz Rá-
kóczi indulója. Kicsit körüljárjuk
majd, kihez mi áll közelebb, Vak
Pali (egyáltalán ki volt ő!?) vagy a
magyarok istene? Igyekszem majd
visszahelyezni ezt a remekművet az
iskolai ünnepélyek nevetgéléséből
a megbecsülés közepébe, ahová
való.

Bach megnyugtató és bensőséges
koráljai elmélyülést adnak, játékos
C-dúr prelúdium és fúgája pedig
egyfajta keretet rajzol, amelyre
Holst Jupitere rímel majd egy len-
dületes, sokszínű koncert végén.” 

Az alapítványról:
A Rákász Gergely Alapítvány ha-

táron túli és anyaországi magyar te-
rületekre, valamint magyar
közösségeknek szervez hangverse-
nyeket magyar művészekkel. Min-
den megvalósult koncertre onnan

ide, innen oda úgy tekint, mint egy-
egy öltésre két elszakított nemzet-
rész között, a művészet erejével.
Rákász Gergely és csapata öt éve
tér vissza minden évben Erdélybe,
és látva az itteni hangversenyek kü-
lönleges erejét, született meg az ala-
pítvány gondolata. Jó volna ilyen
hangversenyekből több, és nem
csak Erdélyben, hanem például
Kárpátalján.

Az alapítványi koncertek idő-
pontja:

Egri – 2020. március 24.
Szentegyháza – 2020. március

26.
Zabola – 2020. március 27.
Vajdaszentivány – 2020. március

28.
Balánbánya – 2020. április 2.
Borszék – 2020. április 3.
Bögöz – 2020. április 4.
Maroshévíz – 2020. április 5.
(további részletek az alapítványi

koncertekről: 
https://www.facebook.com/pg/ra

kaszgergely/events/?ref=page_in-
ternal) 

A turné Maros megyei helyszí-
nei:

Április 21-e, 19 óra: Marosvásár-
hely, Kultúrpalota, nagyterem.

Jegyelővétel a Kultúrpalota jegy-
pénztárában keddtől péntekig 9–
15.30 óra, szombaton és vasárnap
9–14 óra között, telefon: 0365-451-
034.

Jegyár: 30 lej. 
Május 9-e, 19 óra: Segesvár, re-

formátus templom. 
Jegyelővétel a református lelké-

szi hivatalban naponta 9–17 óra kö-
zött.

Jegyár: 20 lej.
Bővebb információk:

http://www.rakaszgergely.hu/ 

Rákász Gergely orgonaművész ismét Erdélyben koncertezik
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Lavinia Cosma képviselő
– Az állampolgárok hangja

Szemléletváltásra 
van szükségünk.

Agyerekeidetkülföldimunkáraküldték.
Aszüleidetkülföldimunkáraküldték.
Egyjobbmegélhetésért.
Ajólfizetettmunkahelyeketmaguknakés

azismerőseiknektartjákmeg.
Elüldöztékaberuházókat,ésleblokkolták

abefektetéseketa„jutalékaikkal”.
20 éve várod már a változást?

Tégy érte valamit!
Jelezdamegyeproblémáitazállampolgár

hangján.

Nem untad még meg
a várakozást?

Agyerekedfejadagrakapjaafűtéstaziskolában.
Aziskolákminimálisfelszereltségeishiányzik…
Várszamegállóban,ésnemtudod,mikorérkezikazautóbusz,hamégjönegyáltalán,vagyéppen

kigyullad.
Akerékpársávokörökösválasztásiígéretek.
Egyörökkévalóságótavárod,hogymegépítsékMarosvásárhelyterelőút-körgyűrűjét.
Vállalkozásbakezdenél?Azengedélyekkelésa„jutalékokkal”kellharcbaszállnod.

Nézz szét!
Milyenproblémákkalszembesülsz?

–alakóövezetedben
–azutcádban
–aziskoládban
–aközintézményekben
–akorrupciótekintetében

Jelentsdbe:telefon:0741-734-876 Whatsapp:0741-734-876
e-mail:voceacetateanului@gmail.com

Mindenbejelentésanévtelenségvédelmétélvezi
Marosvásárhelymindannyiunkszámáraazotthontjelenti.(x.)

Pénteken, március 6-án, a kora reggeli órákban a Márton Áron ut-
cából riasztották a Maros Megyei Katasztrófavédelmi  Felügyelőséget.
A 16-os számú óvoda szomszédságában dőlt ki egy terebélyes fa, és
rázuhant a vezetékekre. A felügyelőség szóvivője, Dan Petru Daniel
megkeresésünkre elmondta, hogy mivel abban az órában még nem
parkoltak járművek a környéken, jelentősebb kár nem keletkezett, egy
telefonhuzalt rongált meg csupán, árammegszakításra nem került sor.
A tűzoltók rövid idő alatt eltávolították az úttestről a forgalmi aka-
dályt. (szer)

Anyagi kár nem keletkezett
Kidőlt egy fa 

– ezúttal szélcsendben

Fotó: ISU



ADÁSVÉTEL

ELADÓ garázs a régi szerpentin

környékén (UMF). Tel. 0722-317-778.

(22011)

FRISS DIÓ héjában eladó, 6 véka,

egyszerre vásárolva 200 lejért. Tel.

0365/883-914. (6988-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javí-

tásokat; készítünk teraszt fából. Tel.

0735-288-473. (6912-I)

MEDCOMP Belgyógyászati Központ

– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-

rescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.

(21901-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (6957-I)

ÁCSMESTER vállal tetőfedést
bármilyen cseréppel, tetőjavítást,
ácsmunkát, belső és külső munkát. Tel.
0758-737-660. (6958)

VÁLLALUNK tetőkészítést, csator-
nakészítést, belső javítást, festést,
szigetelést. Tel. 0752-878-798.
(6963)

VÁLLALUNK festést, vakolást, kerí-
tésfestést. Tel. 0747-816-052. (6968)

TAKARÍTUNK sírt, udvart, garázst,
elszállítjuk a szemetet. Tel. 0743-
512-168. (6967)

MÉRLEG készítését, aláírását,
cégek könyvelését vállalom. Tel.
0722-308-708. (6992-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Örök álmod őrizze béke és nyu-
galom, szívünkben örökké élni
fogsz, mert szeretünk, és hiány-
zol nagyon.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk a március 9-én két éve
elhunyt maroskeresztúri SZABÓ
BÉNIRE. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(6932)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁ-
SOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64584-I)

ATORDAICÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22006-I)

NYÁRÁDTŐIBÚTORGYÁR a szerelőrészlegére alkalmaz előnyös
feltételekkel csiszolásban és natúrban, fehérben a hibák kijavítására
szakosodott NŐKET. Tel. 0724-989-092. (22001)

ALKALMAZOK B+C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, kül-
földi fuvarozásban tapasztalt GÉPKOCSIVEZETŐT 7,5 tonnás te-
herautóra. Szükséges a tachográfkártya + attesztát. Tel. 0721-872-118,
8-21 óra között.  (-I)

APCHOUSE alkalmaz LAKATOS EZERMESTERT. Az önélet-
rajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személye-
sen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Szomorú szívvel emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat,
akik ismerték és szerették MOLNÁR MÁRTONT és MOLNÁR
MÁRIÁT, hogy március 1-jén 19 éve és március 9-én 21 éve,
hogy eltávoztak közülünk. Emlékük legyen áldott és nyugalmuk
csendes! 
Gyermekeik és azok családja. (6925)

ANépújság
hirdetésiirodájábanfelveszünk

APRÓHIRDETÉST
akolozsváriSZABADSÁGBA,

acsíkszeredaiHARGITANÉPÉBE,
asepsiszentgyörgyiHÁROMSZÉKBE
ésazaradiNYUGATIJELENBE.
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Buszos körutazások 
•HOSSZÚHÉTVÉGEAVAJDASÁGBAN

BELGRÁDIKIRÁNDULÁSSAL

Ár:125EUR/főkétágyasszobában/3napreggelivel
IndulásBudapestről

Időpont:2020.április24-26.

•SZLOVÉNIAÉSAZALPOK

Ár:304EUR/főkétágyas
szobában/6napreggelivel

IndulásBudapestről
Időpont:2020.április18-23.

•PRÁGA,BÉCS,POZSONY
–3NAP–3FŐVÁROS
Ár:149EUR/főkétágyas
szobában/3napreggelivel

IndulásBudapestről
Időpont:2020.május30.–

június1.
Abudapestiinduláshoz

napirepülőjáratokisfoglalhatók
irodánkban!


