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Műfajok, települések világnapi találkozása

Györkös 100
Marosvásárhelyen

Embertenger táncolt
a Színház téren

Május 3-án, kedden 18 órától a Maros
Megyei Múzeum Régészeti és Történeti Osztályának várbeli kiállítóterében Györkös Mányi Albert munkáit
bemutató tárlat nyílik, mely június végéig lesz látogatható.

____________2.
Új állatok
érkeztek

Pénteken délelőtt a marosvásárhelyi
állatkertben sajtótájékoztatót tartott
Soós Zoltán polgármester, Szánthó
János, az állatkert igazgatója és Kopacz András aligazgató. Bejelentették,
hogy „hagyományosan”, május elsején megnyílik a nyári idény az állatkertben, illetve arról is beszámoltak,
hogy új állatokkal gazdagodott az állomány.

____________3.
Még reménykedik
az OSK

Fotó: Barabási Attila

Székely ruhák piros-feketéje, virágos szoknyák, rámás a marosvásárhelyi Színház tér péntek délutáni arca ápricsizmák, balettruhás apró lányok, modern táncban átlé- lis 29-én, a tánc több mint ezer főt megmozgató világnyegülő tizenéves tehetségek, izgatott szülők, nagyszü- napján.
lők és megannyi, pusztán az összlátvány kedvéért, a Nagy Székely Ildikó
pörgő-forgó, hullámzó varázslatért érkezett városlakó –

(Folytatás a 3. oldalon)

Kötelező volt a győzelem a sepsiszentgyörgyi alakulat számára a Gaz
Metan ellen a labdarúgó 1. liga alsóházi rájátszásának 7. fordulójában:
egyrészt azért, mert a többnyire ifjúsági játékosokat kiállító ellenfelet szégyen lett volna nem megverni,
másrészt, hogy életben maradjanak a
csapat reményei az európai kupaszereplésért kiírt osztályozóra.

____________4.

Vész az anyagi fronton
Benedek István
A konfliktushelyzetek árát mindig a gazdaság – és ezen keresztül a
békés lakosság – fizeti meg. A cégjegyzék adatai szerint az év első két
hónapjában több mint ötezer vállalkozás ajtajára került lakat az országban. Az önmagában is nagy számnál csak a tendencia rosszabb,
mert a csődök száma az előző esztendő vonatkozó időszakához képest
25 százalékkal volt magasabb.
Tavaly év elején még hallgattak a fegyverek, de a háborús feszültség
már korábban sosem látott magasságba katapultálta az energiaárakat,
ennek a hatása érződik ezeken a számokon. A legtöbb cég a kis- és
nagykereskedelem, szolgáltatás, feldolgozó- és építőiparban szűnt
meg, ezek mind olyan gazdasági ágazatok, amelyek vagy aránylag alacsony haszonkulccsal, vagy energiaigényes technológiai folyamatokkal dolgoznak, ahol egy hirtelenjében harmadnyival megugró rezsivagy üzemanyagköltség akár egyik hónapról a másikra végzetes lehet.
A csődhullám a következő időkben csak növekedni fog, mert az elszálló energiaárak mellé társul még az orosz–ukrán háború és az
ennek a kirobbanását követő példátlan szankcióhullám hatása is. Azok
a cégek, amelyek az ukrán vagy az orosz piacról szerezték be a teljes
nyersanyagot vagy egyéb olyan árut, amit nem tudnak gyorsan kiváltani hasonló árfekvésű, más forrásból származó termékkel, lehúzhatják
a rolót. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ha a szankcióháború odáig fajul, hogy elzárják a német gázcsapot, akkor a fél kontinens gazdasága megy a levesbe, az élen a német piactól leginkább
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 7 perckor,
lenyugszik
20 óra 32 perckor.
Az év 122. napja,
hátravan 243 nap.

Ma ZSIGMOND,
holnap TÍMEA és IRMA
napja.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 19 0C
min. 6 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
38, 10, 14, 45, 16 + 11

NOROC PLUS: 7 0 9 0 3 8

2, 7, 34, 10, 1, 16

SUPER NOROC: 4 0 8 8 3 0

10, 29, 37, 49, 26, 42

NOROC: 9 8 4 7 2 0 1

Megyei hírek
A Superar kórus koncertje
A Gyulafehérvári Caritas szervezésében május 2-án, ma
délután háromnegyed öttől a Superar kórus koncertezik a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
a 0726-163-233-as telefonszámon lehet.

Villámcsődület a várban
– az olvasás népszerűsítése
A Kult Alternatív Kulturális Fesztivál szervezőinek kezdeményezésére május 3-án kedden, 18 órakor a marosvásárhelyi várban található múzeum bejárata elé
villámcsődületre várnak szeretettel kicsiket és nagyokat.
Érkezz pontosan, könyvvel a kezedben! Ülj le bárhova, és
olvass 20 percig! A villámcsődülettel az olvasás fontosságát
szeretnék hangsúlyozni ugyanúgy, ahogy Szabados Ágnes
is teszi nap mint nap a Nincs időm olvasni kihívással, a Mutasd a könyvespolcod műsorával, a saját könyvesboltjával
és kiadójával és még sok más tevékenységével, ami az olvasóvá nevelés célját szolgálja. Hozd magaddal a nagyszüleidet,
anyukádat,
apukádat,
gyerekedet,
szomszédodat, barátodat, rokonodat, és akár a házi kedvencedet is! – áll a felhívásban.

Az örmény genocídiumra emlékeznek
– rockegyüttes a meghívott
Május 3-án, kedden 18 órai kezdettel Marosvásárhelyen,
a Studium HUB előadótermében (Bolyai tér 15. szám), a
System of a Down örmény–amerikai rockegyüttes bemutatásával emlékeznek az örmény genocídiumra. Az együttest a zeneaudícióval egybekötött előadáson Nagy
Szabolcs mutatja be. A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar
Kulturális Egyesület rendezvényére a szervezők minden
érdeklődőt várnak. A belépés ingyenes. Az együttes frontemberét első kézből érinti az 1915-ös örmény népirtás, Serj
Tankian nagyszülei személyesen is átélték az örményeket
ért atrocitásokat. Az együttes zeneszövegei ezáltal valóságosan átadják e sötét időszak borzalmait – tájékoztatott dr.
Puskás Attila és dr. Kálmán Attila.

Néptáncoktatás felnőtteknek
A Borsika néptáncegyüttes kezdő szintű néptáncoktatást
szervez felnőtteknek, heti rendszerességgel, ahol elsősorban nyárádmenti táncokat sajátíthatnak el a résztvevők. Érdeklődni, feliratkozni a 0744-517-179-es telefonszámon
lehet.

A Só útja
Az idén május 14-én XV. alkalommal tartják meg a Só útja
évadnyitó rendezvényét. A résztvevők 10 órakor találkoznak a székelybői kultúrotthonnál, majd gyalogtúra következik a Székelybő és Jobbágyfalva útvonalon, egészen a
Tündér Ilona völgyéig. Itt ebédre, sport- és környezetvédelmi játékokra kerül sor. 16.30 órától szakmai beszélgetés
lesz. Az érdeklődők a focusecocenter@gmail.com e-mailcímen vagy a 0742-042-440-es telefonszámon jelentkezhetnek.

Interaktív vártúra
Május 14–21. között interaktív túrákat szervez a Forcamp
egyesület a marosvásárhelyi vár megismerésére (főként iskolásoknak). A gyermekek játékos feladatok révén fedezhetik fel a vár múltját. A részvételi szándékot az online
kérdőív kitöltésével jelezhetik. Bővebb információ, útbaigazítás a 0755-625-679-es telefonszámon. A program május
14-én kezdődik a Múzeumok éjszakájával egy időben, és
egy hétig, azaz május 21-ig tart. A programon való részvétel ingyenes, támogató a Bioeel és a Petry Bistro.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Györkös 100 Marosvásárhelyen
Május 3-án, kedden 18 órától a Maros Megyei
Múzeum Régészeti és Történeti Osztályának várbeli kiállítóterében Györkös Mányi Albert munkáit bemutató tárlat nyílik, mely június végéig
lesz látogatható.

Györkös 100 címmel kiállítás- és rendezvénysorozatot
szervezett az EMKE Kolozsváron működő Györkös
Mányi Albert Emlékháza, névadójának, a zenetanár-festőművész születésének 100. évfordulóján, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet partnerségével.
A programsorozat célja, hogy az alkotó teljes
életművét árnyalatok és művészettörténeti
elemzések tükrében mutassák be és ismertessék
meg úgy, hogy jelen legyenek Györkös Mányi
világának népszerű és ismert alkotásai, ugyanakkor művészetének eddig ismeretlen árnyalatait és variációit is bemutassák.
Az emlékév nyitóeseményeként egy nagyszabású életműkiállítást szerveztek a kolozsvári
Bánffy-palotában működő Művészeti Múzeumban, ahol bemutatták az Álomképek. Betekintés
Györkös Mányi Albert életművébe című, az eseményhez kapcsolódó háromnyelvű, hatvan színes reprodukciót tartalmazó katalógust is. A
nyitóesemény folytatásaként a Györkös Mányi
Albert Emlékházban ismertették a Györkös
Mányi Albert metszetei című albumot, amely a
Polis Kiadó gondozásában jelent meg 2021
végén.
A rendezvénysorozat második állomása a
Maros Megyei Múzeum, ahol a közönség egyrészt az emlékház gondozásában lévő olajfestményekből, másrészt magán- és köztulajdonból
származó és az emlékév kiállításaira felajánlott
alkotásokból tekinthet meg egy válogatást,
ugyanitt bemutatják a fentebb említett kiadványokat is.
A megnyitón felszólal Ötvös Koppány-Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, Kós
Katalin, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője és programszervezője, a Györkös-hagyaték gondnoka, a Györkös 100 emlékév
projektmenedzsere, Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, az
emlékév kurátora, és közreműködnek a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia művészei.

A kiállítás június 30-ig lesz megtekinthető, hétköznapokon 9–16 óra között, szombaton 9–14, vasárnap 9–13
óra közti nyitvatartással.
A rendezvénysorozat fő támogatói a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., a Nemzeti Kulturális Alap, a Communitas
Alapítvány, a Magyar Művészeti Akadémia, a Carola
Egyesület.
Együttműködők: Maros Megyei Múzeum, valamint
azon belföldi és külföldi személyek, akik felajánlották a
tulajdonukban lévő Györkös Mányi-festményeket a kiállításokra. (közlemény)

Vész az anyagi fronton

(Folytatás az 1. oldalról)
függő egykori szocialista barakk államaival. Majd lesz
olcsó munkaerő Nyugatra, ahol a fegyvergyártók már
javában termelik a befektetni való nyereséget…
Egyáltalán nem javít a helyzeten, hogy közben az itthoni döntéshozók úgy tesznek, mintha nem lenne semmi
baj. Az exkormányfő szerint okosan elkerülhető lenne a
gazdasági válság, a mostani főpénzügyér pedig még
mindig azon ábrándozik, hogy a gazdaság úgy fog muzsikálni, ahogyan azt a múlt év végén papírra vetették,
noha közben azóta az összes elemző minimum megfelezte
a prognózisait. Az ész mindig is hiánycikk volt a Dâmboviţa-parton, csak a háborús héják vérgőzös nyilatko-

RENDEZVÉNYEK
A Tutuka Szászrégenben
Május 4-én, szerdán délután 6 órától Székely Szabó
Zoltán könyvbemutatóval, könyvvásárral egybekötött
humoros előadást tart Tutuka címmel a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési ház kistermében. Billentyűs
hangszeren játszik és énekel Géczi Jancsi. A belépés
ingyenes, adományokat elfogadnak az előadás támogatására. A szervező Humana Regun Egyesület várja
az érdeklődőket. Ugyanitt megtekinthető a Heiter
György fotográfus, karnagy életét bemutató kiállítás is.

Emlékünnepség a Bolyaiban
Névadásának 65. évfordulóját ünnepli május 5–6-án a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját május 5-én tartják a
Nemzeti Színház nagytermében. 17.30-tól a Kultúrpalota kistermében bemutatják az Emlékkönyv a Bolyaiban. Tablók könyve című kötetet. Május 6-án 9 órától
a Bolyaiak sírjának a megkoszorúzásával folytatódik
az ünnepség a református temetőben, majd 9.30-tól az
iskola előtti szobornál helyeznek el koszorút. 10 órától
a bábszínház egykori Posta utcai épületében Oniga
Erika tart előadást A marosvásárhelyi Református Kollégium épületegyüttesének építéstörténete címmel,
majd 12 órától dr. Oláh-Gál Róbert előadása követke-

zatai visszhangoznak, ezek viszont remekül, végül is a
mostani kormányfő is jobb sorsra érdemes emberek húsdarálóba vezetésével szerezte a tábornoki csillagait. Ha
ment volna az ésszel tervezés és a fejlesztés is, legalább
az utóbbi időben, amikor már kellett volna sejteni, hogy
a nyolc éve parázsló orosz–ukrán konfliktus háborúvá
fokozódik, ha a nagymenő fehérgallérosokban nincs elég
kompromisszumkészség, akkor mostanság az orosz piacról kivonuló cégekből legalább két-három nagyobbat
meg kellett volna fogni és ide telepíteni. A Regáton tudtak helyezkedni a múlt konfliktusaiban, de vesztünkre az
épp zajló gazdasági világháborúban ez a hagyomány
megszakadni látszik.
zik a Bolyaiak és a Református Kollégium kapcsolatáról, mindkét előadó az iskola volt diákja. 18 órától a
Kultúrpalota nagytermében gálaműsorral zárul az emlékünnepség, amelyen átadják az Alma Mater és a Bolyai-díjat.

Látni és láttatni Budapesten
Both Gyula, a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub
elnökének évfordulós kiállítása május 6-ától a budapesti unitárius egyházközség kiállítótermében látható.
A tárlat anyaga (mintegy 40 kép) nagyrészt szociofotó,
portré, a Varsági Fotóműhely szervezésében jut el a
magyar fővárosba, és két hétig látogatható.

Székelyföldi fotóklubok szemléje

Harmadik alkalommal gyűjti össze albumba és rendez
vándorkiállítást a székelyföldi fotóklubok alkotásaiból
a Kovászna Megyei Kulturális Központ. A 87 fotóból
álló nagy pannókat a napokban a marosvásárhelyi
Marx József Fotóklub tagjai a várban is kiállították. A
Grádics Alkotócsoport, a Gyergyószentmiklósi Fotóklub, a Homoród Fotóklub, a Képvidék Alkotócsoport,
a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub, a Mohos Fotóklub, a csíkszeredai Prizma Fotóklub, a Spektrum
Fotóegyesület, az SZMÚE Sajtófotó-szakosztálya tagjainak munkái láthatók a kiállítófelületen. A marosvásárhelyi kiállítás két hétig látogatható a Múzeumok
éjszakája eseménysorozaton is, azután más helyszínre szállítják.
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Embertenger táncolt a Színház téren

Fotó: Barabási Attila

(Folytatás az 1. oldalról)
A Maros Művészegyüttes és az
Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a táncművészet különböző
ágazatait – a néptáncot, a ritmikus
balettet és tornát, a szalon- és modern táncot, illetve a hiphop műfaját
– találkoztatva szervezte meg a megyeszékhely főterén méreteiben és
színvilágában is egyedinek számító
együttlétet.
– Több éve ünnepeljük a tánc világnapját, és most, hogy felszabadultunk a világjárvány korlátozásai
alól, az összefogás jegyében képzeltük el ezt a napot. Eredetileg 500
táncos jelentkezett, de az érdeklődők száma rövidesen megkétszereződött. Mintegy 30 csoport jött el
erre az alkalomra, van, amelyik 80
személlyel – tájékoztatott Barabási
Attila Csaba, a Maros Művészegyüttes igazgatója. Az intézményvezető hozzátette: egy modern
településen létjogosultságuk van a
különböző korosztályokat és etnikumokat megszólító rendezvényeknek, és örömét fejezte ki, hogy a
városvezetésnek
köszönhetően

most már Marosvásárhely központja is méltó térként szolgálhat az
ilyen jellegű kezdeményezésekhez.
A tánccal bevonzott tömegnek
valóban megannyi színfoltja volt, a
legapróbb nézők felnőtt kísérőik
nyakából, öléből figyelték az eseményeket, a Színház tér lépcsőin
laza tinédzserek lézengtek, egy középkorú hölgy hófehér kiskutyával
a karjában élvezte a műsort.
Népviseletben is „ment” a hiphop
A Ma táncol a világ programját a
HIFA Románia Egyesület Building
Bridges Dance tánccsoportja nyitotta meg egy szívet-lelket megérintő kerekesszékes keringővel.
Ezt követően a világbajnokokkal is
büszkélkedő Together Dance kínált
ízelítőt gazdag akrotánc-, ritmikus
torna és balettrepertoárjából, majd
a Rondo Dance Sportklub produkciója következett. A Blessed Dance
Studio utcai tánccal (street dance)
dobta fel még inkább a hangulatot,
aztán a Dance Art csapata, utána a
bachata-, salsa- és kizombabemutatót tartó King Salsa töltötte meg
élettel a fellépők számára elkülöní-

tett térrészt. Az együttlét első felét
Orange project című kortárstáncelőadásával a Transsylvanian Contemporary Dance zárta.
A közel másfél órás műsor a népi
kultúra képviselőit is magával ragadta, a szökőkút előtti padok egyikén román viseletbe öltözött nők
táncoltak a modern dallamokra, de
a székely ruhás lányok közül is
sokan átbuliztak egy-két produkciót. Így igazán megvalósult a különböző műfajok művelőinek
táncban való találkozása, egymásra
hangolódása.
A kisebb táncosok persze főként
a csoportjuk fellépését várták.
Szabó Hanna, a Borsika néptáncegyüttes egyik nagycsoportosa elárulta, hogy csak a színpadra
vonulás pillanatában szokott izgulni, de amint felcsendül a jól ismert nyárádselyei dallam, rögtön
megnyugszik és felszabadul.
Ugyanígy vélekedtek a búzásbesenyői Búzakalászba 6–7 éve járó legénykék, a 12 éves Bálint és Márk,
valamint az egy évvel idősebb
Márk.

Idénynyitás a Somostetőn

Új állatok érkeztek
Pénteken délelőtt a marosvásárhelyi
állatkertben sajtótájékoztatót tartott
Soós Zoltán polgármester, Szánthó
János, az állatkert igazgatója és Kopacz
András aligazgató. Bejelentették, hogy
„hagyományosan”, május elsején
megnyílik a nyári idény az állatkertben, illetve arról is beszámoltak, hogy
új állatokkal gazdagodott az állomány.

Vajda György

Soós Zoltán a többi között elmondta: két
bengáli fehér tigris, hat pelikán és egy dögkeselyű érkezett meg nemrég az állatkertbe.
Egyelőre karanténban vannak, de amint lejár
az egészségvédelmi intézkedés, a nagymacskákat is szabadon engedik. A szárnyasokkal
már találkozhatnak a látogatók a röptetőkben.
A polgármester elmondta, új intézményt
hoztak létre, ugyanis az állatkert önálló gazdasági egység lett; mint ismeretes, korábban
a polgármesteri hivatal egyik igazgatóságának az alárendeltségébe tartozott. Az új szervezés könnyebb mozgásteret biztosít az
állatkertnek a pénzügyek kezelésében és sok

A táncünnep néptáncos részét a
Maros Művészegyüttes román tagozata indította Felső-Maros menti
forgatóssal, a pörgésbe más csoportok is bekapcsolódtak. A program
szerint ezután a Ghy Yagolo roma
együttes következett volna, de
mivel a táncosok nem jöttek el a
rendezvényre, a Maros Művészegyüttes magyar tagozatának fergeteges műsorával folytatódott az
együttlét. A délután közös nyárádmenti tánccal zárult. Egyetlen, ritmusra forgó óriásvirággá változott
ezekben a percekben a Színház tér,
zenében, dalban gyökerező napraforgóvá, amelynek magjait meszszire viszi a szél.
Hagyományápolásból szőtt
barátság
A főtéri együttlét után a marosvásárhelyi Napsugár és a soproni
Pendelyes néptáncegyüttes közös
műsorával folytatódott a program a
Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában.
Az anyaországi táncosokat régi
barátság fűzi a „napsugarasokhoz,”
több mint 20 éve járnak Marosvásárhelyre – tudtuk meg Szabóné
Molnár Andreától, az ifjúsági csoport egyik oktatójától. A Pendelyeshez közel 600 gyermek tartozik, ők
mind a helyi művészeti iskola néptánctagozatának diákjai. A tanintézetből kinőtt fiatalokat a Sopron
Táncegyüttes fogadja be, míg a műkedvelő szülők a Kacagány tánccsoportban
ápolhatják
a
hagyományt – körvonalazta a néptáncoktatás célcsoportjait az oktató,
majd beszélgetésünk kiindulópontjához visszatérve megjegyezte,
hogy a „pendelyes” gyermekekkel,
tinédzserekkel már úgy jönnek Marosvásárhelyre, mint haza.
A 16 éves Bedy Ruxandra Zsáklinnal a fellépés előtti percekben,
hajfonás közben váltottunk szót.
– Másodjára vagyok Marosvásárhelyen. Szeretek itt lenni, tetszik az
erdélyi emberek kiejtése és a programok is. A ma délutáni főtéri táncos kavalkád is tök jó volt – mondta
Zsáklin, majd azt is elárulta, hogy a
csoport egyik részét a napsugarasok
szállásolják el, a többiek panzióban

minden egyébben. Az önállósulást követően
is támogatja az önkormányzat az állatkertet,
hiszen ha az új vezetőség tervei valóra válnak, nemcsak Románia, hanem Európa egyik
legjobb állatkertje lehet a marosvásárhelyi.
Szánthó János hozzátette: a hely óriási turisztikai potenciállal rendelkezik. Ezért is „folytatják a hagyományt”, miszerint – bár télennyáron látogatható –, hivatalosan május elsején van az idénynyitás. A korábbi években tapasztaltak szerint csupán ezen a nap, szép
időben volt, amikor 15.000-en kilátogattak a
kertbe.
Készül az állatkert menedzsmentterve,
amely oktatói programokat, egyéb állatkerti
foglalkozásokat is tartalmaz. Ezek közül az
első újdonság a Dreamnight (mesés éjszaka)
szervezése lesz. Először a rotterdami állatkertben szervezték meg ezt a karitatív rendezvényt, azzal a céllal, hogy egy napon este

Fotó: Vajda György
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töltik az éjszakát, és az, hogy ki
hova kerül, napzáró meglepetés.
A világnap esti gálaműsorát a
marosvásárhelyi Fagyöngy együttes
citeramuzsikája nyitotta meg, ezt
követően felváltva léptek színpadra
a Napsugár és a Pendelyes táncosai.
A vendéglátók mezőmadarasi tánccal indítottak, majd szászcsávási cigánytáncot,
küküllőmenti
és
dunántúli táncokat, leánykarikázót,
végül sóvidéki táncot mutattak be,
műsorukat Kis Boglárka népdalokkal tette még színesebbé. A vendégek tyukodi (szatmári) táncot, helyi
repertoárjukból rábaközi dust, szanyi és vitnyédi csárdást, továbbá
szilágysági táncokat, sárközi karikázót, mérai legényest és csárdást
hoztak a kövesdombi színpadra.
Hogyan tovább,
néptáncmozgalom?
A két tánccsoport – és a megye
további sok száz néptáncosának –
együttléte szombaton Erdőcsinádon, a 27. Rügyfakasztó Gyöngykoszorú találkozón folytatódott. A
hagyományőrző rendezvényt a pandémia miatti két év szünet után látta
vendégül a helyi református egyházközség presbitériuma.
Füzesi Alberttől, a Napsugár néptáncegyüttes vezetőjétől megtudtuk,
hogy idén 22 együttes jelezte részvételét a Gyöngykoszorún.
– Ez nagyon kevés a pandémia
előtti találkozókhoz képest, amikor
36 csoport is eljött. A világjárvány
alatt sok együttes megszűnt, másoknál megcsappant a létszám.
Ezért is kerül sor az erdőcsinádi
néptánctalálkozón egy rendhagyó
szakmai kiértékelésre, amelyen a
mozgalom „hogyan továbbjára” is
keressük a választ. A bemutatott
táncokat a Balánbányáról érkező
Sándor Csaba Lajos táncos–koreográfus, a zenei részt dr. Szalai Zoltán csíkszeredai zeneszerző, a
színpadi látványvilágot Bandi Kati
textilművész véleményezi, Balogh
Zsolt pedig az Erdélyi Hagyományok Háza részéről a magyarországi néptáncoktatás gyakorlatát
ismerteti – mondta el érdeklődésünkre Füzesi Albert a péntek esti
táncünnep után.

10-ig ingyenes látogatást és foglalkoztatást
biztosítanak mozgássérült, hátrányos helyzetű és beteg gyerekeknek, hogy otthonosan
érezhessék magukat az állatkertben.
A költségvetés és az idő függvényében
lesznek még változások, de ezekről a későbbiekben értesítik a közönséget, ugyanis nem
szeretnének megelőlegezni olyasmit, ami valamilyen ok miatt nem vagy később valósulhat meg. Az igazgató elárulta, hogy tíz
megvalósíthatósági tanulmányt készítenek a
jelenlegi épületek, kifutók átépítésére,
ugyanis ezek már nem felelnek meg az állatkertre vonatkozó jog- és állatjóléti szabályoknak. Ennek függvényében tervezik, hogy
újabb állatokkal gazdagítják a kertet, de csak
akkor, ha számukra megfelelő körülményeket tudnak teremteni. Szó esett még arról is,
hogy a Somostetőt is át kell majd rendezni.
Ez is az állatkert hatáskörébe tartozik, de
mindez csak egy jól átgondolt hosszú távú
terv alapján valósul majd meg.
Az állatkert előtt a Somostetőn levő bódékban kereskedelmi tevékenységet folytató
személyek fogadták a polgármestert, akinek
azt panaszolták el, hogy bizonytalanná vált a
helyzetük, és kérték, tegyék lehetővé azt,
hogy folytathassák a munkát. Erre keresnek
ideiglenes megoldást. Mint ismeretes, a létesítményeknek ideiglenes építkezési engedélyük van, több közélelmezési egység nem
felel meg a közegészségügyi szabályoknak
sem. Az új terv szerint ezt a helyzetet is rendeznék hosszú távon.
A Somostető és az állatkert turisztikai
vonzerejét jelzi az is, hogy tavaly 276.000 látogató kereste fel, így mindenképpen jó lépésnek bizonyult az önállósulás, amely
garancia lehet arra, hogy végre előrelépés történik egy több éve stagnáló helyzetből.
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Még reménykedik az OSK

perdítette, és Golofca közelről a hálóba tolta. Alexandra Apostu partjelző a középpálya felé mutatott, ám
Claudiu Marcu elsőmeccses 1. ligás
játékvezető, aki amúgy sok hibával
vezette a találkozót, némi gondolkodás után lest ítélt. Teljesen tévesen, hiszen legalább három méterrel
hátrább volt a gólszerző az utolsó
előtti védőnél a passz pillanatában!
Így továbbra is kapaszkodnia kellett
az OSK-nak, amely végül a 83.
percben szerzett megnyugtató gólt
Tudorie révén, aki egy védőkről le-

Bálint Zsombor
Kötelező volt a győzelem a sepsiszentgyörgyi alakulat számára a
Gaz Metan ellen a labdarúgó 1. liga
alsóházi rájátszásának 7. fordulójában: egyrészt azért, mert a többnyire ifjúsági játékosokat kiállító
ellenfelet szégyen lett volna nem
megverni, másrészt, hogy életben
maradjanak a csapat reményei az
európai kupaszereplésért kiírt osztályozóra.
Mint minden kötelező feladat
azonban, ez is bonyoltabbnak bizonyult a vártnál. A sok tartalékkal
kezdő háromszéki együttes nem
tudta elkerülni azt, hogy ne nézze le
az ellenfelet.
Úgy tűnt, a Sepsi OSK megismétli az Academica Clinceni elleni
sétagaloppot, hiszen már a második
percben betalált: Fülöp remek labdával indította Ștefănescut, aki a tizenhatos bal oldalán betörve
laposan a jobb alsó sarokba küldte
a labdát (1-0). A gyorsan jött gól
azonban túlságosan megnyugtatta a
házigazdákat, akik elsősorban az ellenfél védőinek a hibáira alapoztak,
ezek azonban nem akartak bekövetkezni. Sőt, az első veszélyesebb
medgyesi akció során büntetőhöz
jutottak a vendégek, miután Dimitrov kézzel piszkált a labdába a saját
tizenhatosán belül, és Junior értékesítette a tizenegyest (1-1)! A váratlanul jött egyenlítés görcsössé tette
a házigazákat, akik nehezen találtak
utat a medgyesi védelemben. Mi
több, a vérszemet kapott vendégegyüttes fiataljai roppant agresszívnak bizonyultak a középpályán,
éppen az OSK legnagyobb erősségét semlegesítve. Szünetig azonban
csak-csak sikerült megszerezni a
vezetést, amikor Ștefănescu bal oldali beadását Eder, a mezőny egyik

A Budapest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Kisvárda
együttesével a magyar labdarúgó
NB I 30. fordulójának szombati játéknapján. Ezzel az eredménnyel
egyelőre sem a Honvédnak nem sikerült bebiztosítania bennmaradását, sem a Kisvárdának a dobogós
helyezését.
Alacsony színvonalú első félidőt
és egy nem mindennapi potyagólt
láthatott a közönség: a hetedik percben egy hazaadás után a kapus
Dombó kezdett el cselezgetni, de
Lukic elvette tőle a labdát, és az
üres kapuba passzolt.
Nem sokkal a fordulást követően egy hasonlóan nagy hiba után
növelhette volna előnyét a Honvéd, de Bőle nem tudta befejezni
az egyik kisvárdai védőtől kapott
ajándék indítást. A folytatásban
sem változott a játék képe, nem
igazán voltak veszélyben a kapuk,
mígnem a 84. percben, egy szöglet
után, a kispesti védelem asszisztálása mellett Bumba lövése Hidin
irányt változtatva a hálóban kötött
ki.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

legalacsonyabb játékosa a hálóba
fejelte (2-1). Hogy mennyire vékony volt azonban ez az egygólos
vezetés, Maxim bombája jelezte
közvetlenül a szünet előtt, amelyet
Began a felső sarokból tolt szögletre.
A második félidőt is az OSK
uralta, és gyorsan támadásba len-

dült: Askovszki a 48. percben a
felső lécet találta el. Azonban Medgyes nem vágott hátraarcot, és sok
borsot tört Bergodi játékosai orra
alá. Utóbbi kénytelen volt beküldeni Bărbuțot, hogy kicsit veszélyesebbé tegye a támadásépítést.
Utóbbi a 70. percben betört a jobb
oldalon, beadását Tudorie kapura

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás 7. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Medgyesi Gaz Metan 3-1 (2-1)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Claudiu Marcu
(Konstanca) – Florian Vișan (Galac), Alexandra Apostu (Bákó).
Tartalék: Cristian Codrea (Nagybánya). Ellenőr: Ioan Onicaș
(Zilah).
Gólszerzők: Ștefănescu (2.), Eder (34.), Tudorie (83.), illetve Junior (16. – büntetőből).
Sárga lap: Vașvari (4.), Dimitrov (14.), Ștefănescu (24.), Mitrea
(62.), illetve Costea (80.).
Sepsi OSK: Began (87. Gedő) – Dimitrov, Tincu, Mitrea, Ispas,
Vașvari, Eder, Fülöp (62. Bărbuț), Askovszki (62. Golofca),
Ștefănescu (73. Damașcan), Tudorie (87. Nistor).
Gaz Metan: Grósz – Maxim, Mathaus, Avram, Tala, Junior (74.
Câmpean), Iancu (61. Covaci), Șteau (61. Ursu), Gașpar (61.
Harfaș), Costea, Domșa (61. Noian).

pattanó labdát értékesített (3-1). Az
utolsó néhány percre Bergodi két játékosnak is lehetővé tette a bemutatkozást az élvonalban, Nistor
Ákos középpályás és Gedő Hunor
kapus először játszott ezen a szinten.
A győzelem életben tartja a Sepsi
OSK reményét a pótselejtezőre, de
továbbra sem csupán saját eredményeitől függ. Az utolsó előtti fordulóban, május 8-án, vasárnap fél
háromtól a Chindia Târgoviște lesz
a Sepsi OSK vendége.

Az 1. ligás alsóház állása
1. Rapid 1923 7
6
1
0
2. Sepsi OSK
7
5
1
1
3. Botosán
í6
4
0
2
4. UTA
6
3
0
3
5. U 1948
Craiova
6
3
2
1
6. Mioveni
6
4
1
1
7. Târgoviște
7
1
2
4
8. Dinamo 1948 7
3
1
3
9. Clinceni*
7
0
0
7
10. Medgyes** 7
0
0
7
* 12 büntetőpont levonva
** 38 büntetőpont levonva

18-1
14-3
10-6
8-4

39
36
35
29

10-4
9-5
4-6
10-8
1-24
2-25

28
28
23
19
-5
-37

Eredményjelző
* 1. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló: CSU Craiova – FC Voluntari 1-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 48 pont, 2. Bukaresti
FCSB 46, 3. CSU Craiova 45.
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK – Medgyesi Gaz Metan 3-1, Chindia Târgoviște – Bukaresti
Rapid 1923 0-0, Bukaresti Dinamo 1948 – Academica Clinceni 5-1.
* 2. liga, felsőházi rájátszás, 6. forduló: Kolozsvári FC Universitatea – Petrolul 52 Ploiești 3-1; 7. forduló: Concordia Chiajna –
Nagyszebeni Hermannstadt 1-3, Kolozsvári FC Universitatea – Unirea 04 Slobozia 1-2. Az állás: 1. Ploiești 57 pont, 2. Nagyszeben 56,
3. Kolozsvári U 54, 4. Bukaresti CSA Steaua 45, 5. Chiajna 40,
6. Slobozia 39.
* 2. liga, alsóházi rájátszás, A csoport, 6. forduló: Sellemberki CSC
1599 – Dacia Unirea 1919 Brăila 6-0, FK Csíkszereda – Jászvásári
CSM Politehnica 3-0, Temesvári ASU Politehnica – Bukaresti Metaloglobus 1-1. Az élcsoport: 1. Csíkszereda 45 pont, 2. Sellemberk
36, 3. Metaloglobus 36.
* 2. liga, alsóházi rájátszás, B csoport, 6. forduló: Bodzavásári FC
– Konstancai Unirea 4-1, Temesvári Ripensia – Dési Unirea 1-4,
Gyurgyevói Astra – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 0-6. Az élcsoport: 1. Bodzavásár 44 pont, 2. Dés 40, 3. Zsilvásárhely 34.

Nem bírt egymással a Honvéd és a Kisvárda
Jegyzőkönyv
NB I, 30. forduló: Budapest Honvéd – Kisvárda Master Good
1-1 (1-0)
Budapest, Bozsik Aréna, 3360 néző, vezette: Pintér.
Gólszerzők: Lukic (8.), illetve Bumba (84.).
Sárga lap: Lovric (17.), illetve Dombó (8.), Cirkovic (86.).
Budapest Honvéd: Tujvel – Petkovic, Batik, Lovric, Tamás – Pantelic, Hidi (90. Kadiri) – Bőle (82. Doka), Zsótér, Drazic (60. Machach) – Lukic (82. Traoré).
Kisvárda Master Good: Dombó – Hej (46. Leoni), Prenga, Cirkovic, Peteleu – Makowski (73. Karabeljov), Ötvös – Zlicic (60. Melnyik), Návrátil (60. Asani), Bumba – Mesanovic (11. Camaj).

1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Kisvárda
4. Fehérvár FC
5. Paks
6. Újpest
7. ZTE
8. Mezőkövesd
9. Debrecen
10. Honvéd
11. Gyirmót
12. MTK

30
30
30
30
30
29
29
30
30
30
29
29

20
14
13
12
12
11
10
10
9
9
6
6

A tabella
5
10
11
7
5
6
9
7
8
7
9
8

5
6
6
11
13
12
10
13
13
14
14
15

53-24
41-31
45-32
43-40
70-57
43-41
38-47
35-45
43-48
46-48
27-42
19-48

65
52
50
43
41
39
39
37
35
34
27
26

Eredményjelző
NB I, 30. forduló: Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC
3-1, Budapest Honvéd – Kisvárda Master Good 1-1, Debreceni VSC
– MOL Fehérvár FC 0-3, Paksi FC – Ferencvárosi TC 1-2.
Lemondott posztjáról a DVTK sportigazgatója
Lemondott posztjáról a labdarúgó NB II-ben feljutásért harcoló
Diósgyőri VTK sportigazgatója, Benczés Miklós. A klub vezetősége
ezt elfogadta.
„Kondás Elemér, korábbi vezetőedzőnk távozásával egy időben
mondott le posztjáról Benczés Miklós, én kértem, hogy az operatív
ügyek intézése miatt maradjon még két hetet – mondta a DVTK
többségi tulajdonosa, Magyar Mátyás. – Köszönöm Miklós munkáját, sajnálom, hogy így alakultak az események. Bővebb elemzésbe viszont csak a szezon végeztével szeretnénk belemenni, hiszen
a csapat számára még elérhető a kitűzött cél: a feljutás az NB I-be.”
A Diósgyőr a lemondás pillanatában harmadik volt az NB II-ben,
azonos pontszámmal állt a második, már feljutó helyen lévő Kecskeméttel. A bajnokságból még négy forduló volt hátra.
Sallói gólja kellett a Kansas döntetlenjéhez
Sallói Dániel góllal járult hozzá a Sporting Kansas City pontszerzéséhez az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján. A 67. perctől emberelőnyben játszó
SKC házigazdaként 2-2-es döntetlent játszott a Schön Szabolcsot
foglalkoztató FC Dallas csapatával. A válogatott Sallói végig a pályán volt, és a 77. percben talált a hálóba. Ez volt a második gólja a
mostani idényben. A túloldalon Schön a cseresorból nézte végig a
találkozót.
Az FC Dallas a negyedik, a Kansas City a 11. helyen áll a nyugati
főcsoport tabelláján.
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Benzema elször a Real
Madrid „negyvenesei” között

Fotó: Karim Benzema közösségi oldala

A Real Madrid francia támadója,
Karim Benzema már 42 gólt szerzett a spanyol királyi gárda színeiben ebben a szezonban, ezzel
el ször érte el és lépte is túl a negyvenes határt, miután idegenben kétszer is eredményes volt a
Manchester City ellen kedd este, a
labdarúgó Bajnokok Ligája el dönt jének els mérk zésén, majd
szombaton a spanyol bajnoki címet
jelent mérk zésen is betalált.
A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi
szervezet (IFFHS) szerdai összegzése szerint Benzema el tt Cristiano Ronaldo volt az eddigi utolsó
„blanco”, aki egy idényben 40-nél
is többször volt eredményes: a
portugál csatár a 2017–2018-as
szezonban 44 gólig jutott. Kett jükön kívül a madridi alakulat játékosaként még hárman tudtak
40-nél több gólt szerezni egy sze-

zonban: Alfredo Di Stéfano és
Hugo Sánchez mellett Puskás Ferenc.
A City 4-3-as gy zelmét hozó
meccs kereken a 600. fellépése volt
Benzemának a Real Madriddal, miáltal beérte Francisco Gentót, de e
mutatóban még el ttük jár Fernando Hierro (601 mérk zés), Santillana (645), Sergio Ramos (671),
Manolo Sanchís (710), Iker Casillas
(725) és Raúl (741). A csatár az els
nem spanyol futballista, aki elérte
ezt a számot a Real Madridban.
Benzema manchesteri duplájával
az élre ugrott a Bajnokok Ligája
mostani szezonjában legeredményesebbek listáján: jelenleg 14
gólja van, mögötte 13-mal következik a BL-t l már elbúcsúzott
Bayern München csatára, Robert
Lewandowski és az Ajaxot er sít
Sébastien Haller, aki 11 gólig jutott
holland együttesében.

További rekordok
Az IFFHS kimutatása szerint a kedden a hazaiaknak vezetést szerz
Kevin De Bruyne a City legkorábban megszületett BL-góljainak listáján
került az élre azzal, hogy alig 1 perc 33 másodperc elteltével betalált.
Az angliai összecsapás rekordbeállítást is eredményezett a BL el dönt inek históriájában, merthogy ugyanúgy hét gól esett Manchesterben,
mint két korábbi alkalommal a legjobb négy között: az Ajax – Bayern
München találkozón 1995. április 19-én, illetve a Liverpool – AS Roma
meccsen 2018. április 24-én egyformán 5-2-es hazai siker született.
A Real Madridnak nem lesz könny dolga a visszavágón, a BL történetében csak hatszor fordult el , hogy egy csapat azt követ en bejutott a dönt be, hogy elveszítette az el dönt s párharc els felvonását:
a Liverpoolnak kétszer (2006/07, 2018/19), az Ajaxnak (1995/96), a
Juventusnak (2002/03), a Milannak (2006/07) és a Tottenhham Hotspurnek (2018/19) pedig egy-egy alkalommal sikerült ez a bravúr.
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Három csapat maradt versenyben
A 3. forduló mérk zéseivel folytatódott a labdarúgó 4.
elitliga rájátszása. A forduló rangadójának számító mérk zésen a Marosvásárhelyi ASA legy zte Radnótot, ami
azt is jelenti egyben, hogy utóbbi kiszállt az els helyért
zajló küzdelemb l. Marosludas azonban nyolc góllal jelezte, hogy még reménykedik, noha jelent s hátrányba került a múlt heti marosvásárhelyi vereségét követ en. Négy
fordulóval az idény vége el tt három pont választja el egymástól az els három csapatot, ezek maradtak versenyben
a feljutási osztályozóra jogot adó helyért. A 4. fordulóban
nincs számottev fontosságú mérk zés, két hét múlva rendezik viszont az ASA – ACS Marosvásárhely találkozót,
amely eldöntheti az els hely sorsát.

Eredményjelz
* 4. elitliga, felsház, 3. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Radnót 5-2, Marosludasi
Mureul – Ákosfalva 8-0, Kerel – ACS Marosvásárhely 0-4, Marosvásárhelyi Academica
Transilvania – Marosszentgyörgyi Kinder
7-1.
* 4. elitliga, alsóház, 3. forduló: Szováta –
Marosvásárhelyi Atletic 2-4, Erd szentgyörgy
– Dics szentmárton 3-2, Mez szengyel –
Nyárádszereda 2-4, Mez rücs – Búzásbeseny 2-6.

Az ETO FC Gyr nyerte
a ni labdarúgó Magyar Kupát
Az ETO FC Gy r 1-0-ra legy zte a Haladás-Viktória csapatát a labdarúgó Simple n i Magyar Kupa
szerdai dönt jében, melyet az Új Hidegkuti Nándor
Stadionban rendeztek.
A második félid elején Savanya Csilla karjára pattant a labda a tizenhatoson belül, ezért büntet höz jutottak a szombathelyiek, ám Herczeg Andrea lövését
a jó irányba vet d Jekatyerina Szamszon kivédte. A
hatvanadik percben egy szöglet után Nagy Fanni szerezte a gy ztes gólt a gy rieknek.
Az ETO korábban egyszer, 2017-ben jutott a finá-

léba, de akkor ezüstérmes lett. A Haladás-Viktóriának
ez volt az ötödik kupadönt je, mérlege három siker
mellett immár két vereség.
A n i kupadönt el tt szintén az MTK pályáján
rendezték a férfi Amat r Kupa fináléját, amelyben a
MOL Magyar Kupában legtovább jutott két amat rcsapat, a VSK Tököl és Szegedi VSE-Pizzamonster
találkozott. A mérk zést 1-1-es rendes játékid t követ en hosszabbításban 3-1-re a szegediek nyerték
meg a 82. perct l emberhátrányban lév tököliek
ellen.

Bennmaradt a Ladies
Négy fordulóval a n i labdarúgó 1. liga befejezése Marosvásárhelyi FCM tudta megfosztani a kolozsváel tt matematikailag is biztossá vált, hogy a Ladies riakat a bajnoki címt l.
az élvonalban marad.
Az alsóházi rájátszás 6. fordulójában a marosA ni 1. liga alsóházi rangsora
vásárhelyi lányok 4-1-re legy zték az els kies
1. Piros Security 6
6 0
0
32-0
36
helyen álló Târgovite csapatát, amellyel szem2. Ladies
6
4 1
1
13-14 19
ben így 13 pontos el nyt szereztek. Ez pedig
3. Nagybánya 5
2 1
2
10-8
18
négy forduló alatt behozhatatlan különbség. Rá4. Resicabánya 5
2 2
1
14-11 15
adásul a Ladies a következ fordulóban az utolsó
5. Târgovite
6
1 0
5
5-25
6
helyezett Galac otthonába látogat, így újabb si6. Galac
6
0 0
6
4-20
3
kerre van lehet sége.
A rájátszás 6. fordulójában vélhet en eld lt a
bajnoki cím sorsa is. Az els két helyezett ranEredményjelz
gadóján a Borgóprundi Heniu hazai pályán csak
* ni labdarúgó 1. liga, felsházi 6. forduló: Bukadöntetlent tudott elérni a Kolozsvári Olimpia el- resti Fair Play – CSM Alexandria 2-5, Borgóprundi
lenében, így utóbbi továbbra is egy pont el nnyel Heniu – Kolozsvári Olimpia 1-1. Elmaradt mérkzésen:
vezet a vetélytárs el tt. Mivel a hátralév fordu- Borgóprundi Heniu – Temesvári Politehnica 4-0.
lókban mindketten favoritnak számítanak, csak
* ni labdarúgó 1. liga, alsóházi 6. forduló: Marosnagy meglepetés okozhatja, hogy 12 év után el - vásárhelyi Ladies – CSS Târgovite 4-1, Resicabányai
ször nem Kolozsvár nyeri a bajnoki címet. Leg- Banat Girls – Nagybányai FF 3-3, Galaci Universitatea
utóbb (emlékezzünk, tova 2010-ben...) a – Aradi Piros Security 0-5.

Tíz nagy gólhelyzet sem volt elég
Bálint Zsombor

újrakezdés után M. Codrea lövése súrolta a kapufát, aztán pedig Astafei
helyzetkihagyási „képességei” kerültek el térbe. El bb az öt méterr l kapásból rál tt labdája a véd r l
szögletre pattant, majd az utolsó néhány percben két meccslabdát pazarolt
el. Kár azért a cselsorozatért, amellyel
tisztára játszotta magát a kapu torkáig,
majd 3 méterr l csúnyán fölél tte.
Végül Codrea 11 méterr l fejjel nem
találta el a kaput.
A nyárádt iek hátránya 4 pontra
csökkent ugyan Kudzsirral szemben,
azonban kisebb csodának kellene történnie, hogy meg is el zzék a riválist,
hiszen már csak négy forduló van
hátra, és ebb l kétszer Vajdahunyad
lesz az ellenfél. Els alkalommal
mindjárt a következ fordulóban, idegenben.

Gól nélküli döntetlenre végz dött a
Nyárádt i Unirea 2018 – Kolozsvári
Viitorul mérk zés a labdarúgó 3. liga
rájátszásának 5. fordulójában. A Maros
megyei együttes így egy pontot behozott a Kudzsirral szembeni különbségen, mivel a listavezet Vajdahunyad
nyert Kudzsiron, azonban nagyságrendekkel csökkent az esélye, hogy megszerezze a 2. helyet a rangsorban.
A 0-0-s eredmény nem tükrözi a pályán mutatott er viszonyokat. A házigazdák végig rohamoztak, rengeteg
helyzetet hoztak össze, különösen az
els félid ben, de a legnagyobbakat
M. Codrea (centiméterekkel a kapu
mellé) és Astafei (fejes, kapu mellé)
sem tudták értékesíteni. A kolozsváriak kétszer közelítették meg veszélyesebben
Feier
kapuját az els 45
A felsház állása
percben. A máso5
3
2
0
15-5 63
dik félid ben még 1. Vajdahunyad
5
1
2
2
8-8 42
nagyobb volt Nyá- 2. Kudzsir
5
1
3
1
7-7 38
rádt mez nyfölé- 3. Nyárádt
5
1
1
3
2-12 34
nye, ám valamivel 4. Viitorul
kevesebb volt a
helyzet, ugyanis
Eredményjelz
amint az id telt, a
3. liga, IX. csoport, rájátszás 5. forduló:
csatárok
egyre
* felsház: Nyárádt i Unirea 2018 – Kolozsvári Viigörcsösebbé váltak. Ezek azonban torul 0-0, Kudzsiri Metalurgistul – Vajdahunyad 2-5.
* alsóház: Kolozsvári S n tatea – Gyulafehérvári Unirea
sokkal tisztább lehet ségek voltak, 1924 6-0, Tordai Sticla Arieul – CS Marosújvár 5-0, Szászmint az els fél- régeni CSM Avântul – Beszterce-Naszódi Gloria 2018 2-4.
id ben. Mindjárt Az állás: 1. Beszterce 34 pont, ...4. Szászrégen 22.
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Véget ért az alapszakasz

Fotó: a CSO Voluntari közösségi oldala

Eredményjelző
Kosárlabda Nemzeti Liga, 30. forduló: Galaci CSM –
Foksányi CSM 82:70, Temesvári SCM OMHA – Csíkszeredai VSKC 107:75, Bukaresti Rapid – CFC Argeș
Pitești 72:95, Nagyszebeni CSU – CSM Ploiești 88:93,
Zsilvásárhelyi CSM – Bukaresti CSA Steaua 93:86, CSO
Voluntari – Nagyváradi CSM 85:101, Kolozsvári U-BT
– Konstancai Athletic Neptun 92:69, Bukaresti Dinamo
– SCM U Craiova 71:66.
Elmaradt mérkőzéseken: SCM U Craiova – Bukaresti
Dinamo 83:79, Nagyszebeni CSU – Nagyváradi CSM
76:86, Foksányi CSM – Zsilvásárhelyi CSM 71:83, Bukaresti Rapid – Csíkszeredai VSKC 92:81,Temesvári
SCM OMHA – Kolozsvári U-BT 70:90, Nagyváradi
CSM – Konstancai Athletic Neptun 83:68, Kolozsvári UBT – SCM U Craiova 100:97.

Befejeződött az alapszakasz a kosárlabda Nemzeti Ligában. A szövetség egy héttel kitolta az utolsó
forduló időpontját, hogy lehetőséget
biztosítson a rengeteg elmaradt mérkőzés bepótolására.
A legtöbb meccsnek azonban már
nem maradt valódi tétje, kivételt a
Voluntari – Nagyvárad találkozó képezett, amelyen az alapszakasz második helye és egyben a két csapat
közötti valószínűsíthető elődöntőben
a pályaelőny megszerzése volt a tét.
Ami hosszú ideig teljességgel lehetetlennek tűnt, a tavalyi döntős Nagyvárad az utolsó fordulóban utolérte a
kupagyőztes Voluntari-t, és idegenben aratott győzelmével megelőzte a
rangsorban.
Májusban a rájátszás következik,
ezen csak az első nyolc helyezett vesz
részt, a 9-16. helyen végzett csapatoknak, tekintve, hogy nem esik ki
senki, befejeződött az idény.

Csíkszereda utolsó lett
A 9-16. helyezettek sorrendjét az eddigi
eredmények alapján állapították meg: 9. CSM
Ploiești, 10. Bukaresti CSA Steaua, 11. Konstancai Athletic Neptun, 12. Zsilvásárhelyi
CSM, 13. Bukaresti Rapid, 14. Galaci CSM,
15. Foksányi CSM, 16. Csíkszeredai VSKC.

A listavezető és mindeddig hibátlan Zsilvásárhelyi
CSM otthonába látogatott az Arena a női kézilabda A osztály 23. fordulójában, amelyet a szövetség egy héttel korábbra hozott az eredetileg tervezett május 8. helyett.
A mérkőzésen esélye sem volt a marosvásárhelyi csapatnak, nemcsak az ellenfél jelentősebb játékereje miatt,
hanem azért sem, mert mindössze tíz játékossal jelent
meg a találkozón, közülük három kapussal. Ami azt jelenti, hogy egyetlen (!) tartalék mezőnyjátékos foglalt helyet a kispadon.
A találkozón a házigazdák lőtték az első két gólt, és
végig vezettek, egy pillanatig sem engedték ki a gyeplőt
a kezükből. Zsilvásárhelyenek teljes volt a kispadja, folyamatosan cserélt, és a pihenten érkező játékosok felőrölték a lassan fáradó marosvásárhelyieket. Jellemző adat
a mérkőzésre, hogy az Arena legjobb kontrajátékosa, aki
a gyors ellentámadásokból általában több gólt szerez mérkőzésenként, Gál Anna ezúttal csak egyszer talált be, ami
azt is mutatja, hogy az Arena nemigen tudott ellenakciókat
vezetni. A 24. forduló találkozóit kedden játsszák, az
Arena a CNE Rm. Vâlcea csapatát fogadja a Ligetben.

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után
című műsorának meghívottja Orosz István és Szabó Júlia
Emese. Az Elektromaros női tekecsapatának edzőjével és
játékosával Szucher Ervin a nemrég zárult 2021/2022-es
idényben nyújtott teljesítményről beszélget.

Tizenötödször lett első
a Sopron

A Sopron Basket játékosai ünnepelnek a bajnoki serleggel. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A negyeddöntős párharcok
A két győzelemig tartó párosítások:
* Kolozsvári U-BT – Nagyszebeni CSU
* Nagyváradi CSM – Bukaresti Dinamo
* CSO Voluntari – Temesvári SCM OMHA,
* CFC Argeș Pitești – SCM U Craiova

Esélye sem volt az Arenának
Bálint Zsombor

Az ezüstérmes tekecsapatról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 23. forduló:
Zsilvásárhelyi CSM – Marosvásárhelyi Arena 41-23
(19-9)
Zsilvásárhely, városi sportcsarnok. Vezette: Cătălin Tătaru (Temesvár), Andrei Văcariu (Temesvár).
Zsilvásárhelyi CSM: Ciuchiatu, Marica-Bercu –
Pal 6 gól, Obedeanu 5, Ivanenko 4, Ilie 4, Frunză
4, Stanca 4, Toader 3, Zinatullina 3, Andrei 3,
Chiriță 2, Olariu 2, Gavrilă 1, Popovici.
Arena: Both, Szász, Jitaru – Sîrb 11 gól, Țifui 4,
Opriș 2, Moldován 2, Roșca 2, Dina 1, Gál 1.
Eredményjelző
Női kézilabda A osztály, B csoport. 23. forduló: Resicabányai CSU – Beszterce-naszódi Gloria 2018 II
25-36, Nagyváradi CSU – Temesvári Universitatea
32-19, Zsilvásárhelyi CSM – Marosvásárhelyi
Arena 41-23.

A címvédő Sopron 74:52-re legyőzte hazai pályán a Szekszárdot a magyar női kosárlabda NB I döntőjének a harmadik, szombati mérkőzésén, így 3-0-s összesítéssel megnyerte a párharcot,
és begyűjtötte 15. aranyérmét.
A házigazda alakulat két hete sporttörténelmet írt azzal, hogy
első magyar csapatként megnyerte az Euroligát. Múlt szombaton
hazai pályán óriási csatában 73:71-re verte a háromszoros ezüstérmes Szekszárdot, majd szerdán a tolnai megyeszékhelyen is
jobbnak bizonyult 66:62-vel.
A finálé harmadik meccsén 1800 néző, azaz telt ház várta a
csapatokat a Novomatic Arénában, és az állóhelyeken két sorban
álltak a bajnokavatásra érkezett szurkolók. A hazaiak nem adtak
esélyt ellenfelüknek, végig vezetve, megérdemelten nyerték meg
a találkozót, s egyben 3-0-s összesítéssel a finálét is.
A Sopron 1993, 1999, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, valamint 2021 után fennállása 15.
aranyérmét gyűjtötte be.
A bronzérmet a DVTK nyerte el, miután a harmadik helyért
rendezett csata harmadik, vasárnapi mérkőzésén idegenben legyőzte a PEAC-ot, és összesítésben 2-1-re megnyerte a párharcot.
Eredményjelző
Női kosárlabda NB I, döntő, 3. mérkőzés: Sopron Basket
– Atomerőmű KSC Szekszárd 74-52 (29-14, 21-14, 15-15,
9-9). A párharc végeredménye: 3-0, a Sopron javára.
Legjobb dobók: Brooks 24 pont, Fegyverneky 16, Dolson
9, illetve Milic 17, Goree 12.
Női kosárlabda NB I, kisdöntő, 3. mérkőzés: NKA Universitas PEAC – DVTK 56:73 (16-23, 6-23, 17-14, 17-13). A
párharc végeredménye: 2-1 a DVTK javára.
A magyar bajnokság végeredménye
1. Sopron Basket, 2. Atomerőmű KSC Szekszárd, 3.
DVTK, 4. NKA Universitas PEAC, 5. UNI Győr MÉLYÚT, 6. Vasas Akadémia, 7. Ludovika-FCSM Csata, 8.
TFSE-MTK, 9. ELTE BEAC Újbuda, 10. VBW CEKK
Cegléd, 11. PINKK Pécsi 424, 12. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós.

Zsinórban hatodszor bajnok a Sepsi Sic női kosárlabdacsapat

Fotó: a Sepsi SIC közösségi oldala

Sorozatban a hatodik bajnoki
címét szerezte meg a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Sic női kosárlabdacsapat. A
székelyföldi klub szombaton a rájátszás ötödik mérkőzésén hazai pályán
78:60-ra legyőzte az Aradi FCC Baschet UAV alakulatát, és ezzel eldöntötte a párharcot. Korábban mindkét
együttes a rájátszás két-két mérkőzését nyerte meg a saját közönsége előtt.
A Sepsi Arénában tomboló közönség előtt lezajló mérkőzésen a hazai

együttes már az első negyedben 13
pontos előnyre tett szert, amelyet
még sikerült növelnie is, így az
utolsó negyedben Zoran Mikes
edző arra is figyelhetett, hogy valamennyi játékosának lehetőséget
biztosítson. A Sepsi Sic 2016-ban
nyerte első bajnoki címét, amelyet
azóta valamennyi kiírásban sikerült
megvédenie. 2020-ban a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt az
idény, és nem avattak bajnokot.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga,
döntő, 5. mérkőzés: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Aradi FCC Baschet UAV
78:60 (22-9, 23-18, 14-16, 19-17)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna,
2700 néző. Vezette: Marius Ciulin,
Alexandru Olaru, Ciprian Stoica. Ellenőr: Alina Moantă.
Sepsi SIC: Ghizila 14 pont, Jones
23, Fraser 14, Raber, Cătinean 4,
Walace 9, Podar 7, Pasic 5, Croitoru
2, Pop, Botos, Nemes.
Aradi FCC BUAV: Keys 21 pont,
Akathiotu 4, Vitulova 14, Manea
4,Vaida 9, Sutherland 4, Fleser, Rotariu, Nagy 2, Vati, Ghiță 2.
A bajnokság végeredménye
1. Sepsi SIC, 2. Aradi FCC Baschet
UAV, 3. Szatmárnémeti CSM, 4.
Konstancai Phoenix CSU Simona
Halep Akadémia, 5. Marosvásárhelyi
Sirius Mureșul, 6. CSM Alexandria,
7. Kézdivásárhelyi KSE, 8. Kolozsvári CS Universitatea, 9. CSM
Târgoviște, 10. Bukaresti Agronomia,
11. Brassói CSU Olimpia, 12. Bukaresti Rapid.

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, a rájátszás eredményei:
* döntő: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Aradi FCC Baschet UAV
76:61, 84:68, 61:67, 63:67, 78:60, a végeredmény: 3-2
* kisdöntő: Szatmárnémeti CSM – Konstancai Phoenix CSU
Simona Halep Akadémia 65:52, 67:54, a végeredmény: 2-0
* elődöntő: Szatmárnémeti CSM – Aradi FCC Baschet UAV
93:95, 73:77, 55:60, a végeredmény: 0-3; Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC – Konstancai Phoenix CSU Simona Halep Akadémia 75:68,
75:56, 76:70, a végeredmény: 3-0
* negyeddöntő: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Kolozsvári CS Universitatea 83:45, 90:46, a végeredmény: 2-0; Konstancai Phoenix
CSU Simona Halep Akadémia – CSM Alexandria 69:52, 66:48, a
végeredmény: 2-0; Aradi FCC Baschet UAV – Marosvásárhelyi Sirius Mureșul 84:48, 80:56, a végeredmény: 2-0; Szatmárnémeti CSM
– Kézdivásárhelyi KSE 65:71, 67:65, 88:67, a végeredmény: 2-1
* az 5-8. helyért: CSM Alexandria – Kolozsvári CS Universitatea
65:47, 63:51, a végeredmény 2-0; Kézdivásárhelyi KSE – Marosvásárhelyi Sirius Mureșul 54:57, 59:65, a végeredmény: 0-2
* az 5. helyért: CSM Alexandria – Marosvásárhelyi Sirius
Mureșul 61:63, 63:81, a végeredmény: 0-2
* a 7. helyért: Kézdivásárhelyi KSE – Kolozsvári CS Universitatea 75:42, 83:46, a végeredmény 2-0
* a 9-12. helyért: Bukaresti Agronomia – Brassói CSU Olimpia
68:60, 75:70, a végeredmény 2-0; CSM Târgoviște – Bukaresti
Rapid 75:70, 72:45, a végeredmény: 2-0
* a 9. helyért: CSM Târgoviște – Bukaresti Agronomia 63:51,
73:71, a végeredmény 2-0
* a 11. helyért: Brassói CSU Olimpia – Bukaresti Rapid 84:75,
79:58, a végeredmény 2-0.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739502. (15464)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújítást, tetőjavítást, bádogosmunkát
vállalunk 15% kedvezménnyel. Tel.
0757-247-615. (15759-I)

VÁLLALUNK:

tetőfedést,

tető-

javítást, ácsmunkát, meszelést, vakolást, teraszkészítést, csatornajavítást. Tel. 0749-798-244. (15805-I)

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel:
tetőkészítést A-tól Z-ig, tetőszigetelést, tetőjavítást, manzárdkészítést
mindenféle anyagból, ácsmunkát.
Tel. 0712-288-635. (15810-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A szeretet himnusza
Szóljak bár emberek vagy angyalok
nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő
cimbalom.

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, szorgalom
és munka volt az egész életed. Nem haltál meg, csak álmodni
mentél, köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél. Elmentél
tőlünk, nem tudtál búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívünkben hagyod emléked örökre, ha látni akarunk,

Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és
minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.

felnézünk az égre.

Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
S vessem oda testem, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.

59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Megrendült szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa, keresztapa,
vő, sógor, barát, rokon és jó szomszéd,
BORSOS JÁNOS

Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyesfalvi temetőben, református szertartás szerint.

Búcsúzik tőle szerető felesége, Kati. (15791-I)

Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.

Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak

Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesapám,

A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.

az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.

BORSOS JÁNOS
59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyesfalvi temetőben, református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető fia, Tamás. (15791-I)

Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Ami töredékes, véget ér.
Fájó szívvel emlékezünk május
1-jén szeretett nagymamánkra,
BÁLINT MARGITRA halálának tizedik

évfordulóján.

Emlékét

őrzik unokái: Márti (és családja),
Enikő (és családja), dédunokái:
Orsi, Ervin és Kincső, fia és
menye. „Messze ment, hol el
nem érhetem, de emléke szívemben örökre megmarad.” (sz.-I)

Május 1-jén már 7 éve, hogy elmentél, és azóta nagyon hiányzol nekünk, drága férj, édesapa
és nagytata, SZÁSZ LAJOS.
A szívünkben örökké élsz, emléked legyen áldott! Felesége,
Olga, gyermekei: Olga, Csilla és
Lacika és az unokák. (15806-I)
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Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet.
(Pál apostol első levele a korintusiakhoz 13.)
A szeretet örök gondolataival és fájó szívvel emlékezem
utolsó földi utunkra, amit egy hideg februári napon tettünk
meg, én és Édesanyám – a marosszentgyörgyi születésű
GAGYI MÁRIA. Születésnapját ezután – angyalként – angyalok közt ünnepli minden május 1-jén egy gyönyörű világban.
Virágok köszöntötték jöttét egy májusi hajnalon, most virágözönnel búcsúzik tőle a tavasz. Nyugodj békében, drága
Édesanyám. És…Anyák napjára gondolatban átnyújtok
Neked egy nagy-nagy virágcsokrot, amely annyi szál orgonából áll, ahány könnycseppet ejtettem bánatomban érted. Nagyon szeretlek, amíg élek, soha nem feledlek.
Bánatos lányod, Marika. (–)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Mély fájdalommal és összetört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, nagybácsi, keresztapa,
BORSOS JÁNOS
59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyesfalvi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető testvére, Ildikó, sógora, Ilyés, keresztfia, Szabolcs, Erika és a kicsi Zalán. (15791-I)

Mérhetetlen szomorúsággal tudatom, hogy imádott fiam,
BORSOS JÁNOS
59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyes-

Jelentkezőket várnak
a sportiskolába
Felvételit hirdet a marosvásárhelyi Szász Albert
Sportlíceum; a következő sportágakra lehet jelentkezni:
labdarúgás, atlétika, kézilabda, kosárlabda, ritmikus
torna (lányok), szertorna (fiúk). Az előkészítő és az I.,
illetve az V. osztályba május 10-ig fogadják a beiratkozókat. Az I. és az V. osztályba a felvételi május 10-én
és 12-én 17 órától lesz. A líceumba, vagyis a IX. osztályba május 16-án és 17-én lehet beiratkozni. A felvételit május 18-a és 20-a között tartják, ezen belül a
gyakorlati vizsga május 19-én lesz. Érdeklődni az iskola
székhelyén: Kinizsi Pál utca 9A vagy a 0365-882-518as telefonszámon.

Civil szervezetek
vására

Május 14-én XIX. alkalommal tartják meg Marosvásárhelyen a civil szervezetek Együtt a közösségért! című vásárát. A főtéren 11–18 óra között a
civil szervezetek interaktív standoknál mutatkoznak be. 12 órakor a civil szolidaritás menetére várják a helyieket. A virágóra körüli sátorban
tematikus beszélgetésekre kerül sor. A civil szervezetek vásárával az a szándék, hogy évente megfelelő kerettel szolgáljon a különböző
tevékenységeket folytató szervezetek együttműködésének, alkalmat adva az önkéntesek bevonására,
valamint a személyi jövedelemadó 2, valamint
3,5%-ának a megszerzésére.

falvi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető édesanyja. (15791-I)

Mély fájdalommal, szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
vő, sógor, nagybácsi, keresztapa,
BORSOS JÁNOS
59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyesfalvi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik a Kovács család. (15791-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresünk egy megújult munkaközösség csapattagjaként. Tel. 0723-244-200. (sz.-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy figyelembe véve a Vasbeton híd felújítása

a

DJ151B

jelzésű

úton,

Nyárádtő,

Felsőkápolna – Bonyha – Szeben megye határa,
13+013 km, Maros megye elnevezésű projekt
munkálatainak az elkezdését 2022.05.05.-től a
DJ151B megyei út 13+013-15+000 kilométerszelvényei között, Bonyha település felé, öt hónapra elterelik a forgalmat a DC 71 Bonyha –
Bernád községi útra.
Bonyha településről Héderfája felé a forgalmat a
Bonyha – Bernád – Felsőkápolna – Héderfája ideiglenes útvonalon a DC71 Bonyha – Bernád községi úton fogják lebonyolítani.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser
Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

