
A polgármesteri hivataltól eltérően az időjárás szombaton a
marosvásárhelyi biciklisekkel tartott, így a szokatlan idő-
pontban és új helyszínen szervezett Critical Masst jóleső
napsütés segítette. A főtérről a Ligetbe költöztetett akcióra
mégis feleannyian érkeztek, mint a korábbi években.

Mint arról szeptember 14-i lapszámunkban előzetesen is beszámol-
tunk, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal idén először nem enge-
délyezte, hogy a Marosszéki Közösségi Alapítvány a Győzelem téren
bonyolítsa le az alternatív közlekedési formákat népszerűsítő, a kerék-
pársávok fontosságát hirdető, jótékonysági célt is szolgáló rendezvényt.
Cosmin Blaga, a hivatal szóvivője megkeresésünkre arra hivatkozott,

A lehetőségtől a valóságig
Történelmi jelentőségűnek nevezte a pénzügyminiszter a román

tőzsdepiac felminősítését a napokban beharangozó döntést. Csak
két dolgot felejtett ki az öntömjénező dicshimnuszából. Az egyik,
hogy ez a döntés csak egy év múlva lép életbe, a másik pedig, hogy
ez az önmagában pozitív fejlemény nem annyira megvalósítás,
hanem inkább lehetőség, aminek a potenciális kiaknázása érdeké-
ben nem sokat tesznek, sőt, inkább gátolják.

Abban az esetben, ha egy év múlva a román tőzsdepiac a
„határ” kategóriából eggyel feljebb lépve a „feltörekvő” kategó-
riába kerül, az annyit tesz, hogy szép hazánk értéktőzsdéje és ezzel
nemzetgazdasága is felkerül a komolyabb beruházók térképére. Ez
kétségtelenül fontos, mert az üzleti világban az ilyen minősítések-
nek komoly szerepük van a beruházásokkal kapcsolatos döntésho-
zatalban. Az remek, ha már komolyabb fiúk radarján is
megjelenünk, de ez még korántsem jelenti azt, hogy falastól fogják
ránk dönteni az ajtót igyekezetükben, hogy itt befektessenek. A ko-
moly vállalkozók ha valahol üzletelni akarnak, akkor az ehhez ha-
sonló piaci mutatók alapján szemügyre vehetnek egy olyan
célországot, amelyikre korábban eszükbe sem jutott volna gon-
dolni. De a konkrét valóságban olyan tényezők alapján fognak
mérlegelni, hogy az adott országban van-e tisztességes infrastruk-
túra, áll-e rendelkezésre elegendő számú és jól képzett
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Nagy Székely Ildikó

Benedek István

Használhatatlan
a sportpálya
Koronkában
A hét elejére tervezett munkálatátvé-
telt elhalasztották két héttel, addig ka-
pott haladékot a cég, hogy felszedje a
gyepszőnyeget, és új betonréteg leön-
tésével megadja a felületnek a szük-
séges lejtést. 
____________2.
Átrendeződött
az elnökjelöltek
rangsora
A novemberi elnökválasztáson induló
jelöltek népszerűségi rangsorának át-
rendeződését jelzi egy friss felmérés:
a Socio Data közvélemény-kutató in-
tézet szeptember közepén gyűjtött
adatai szerint csökkent Klaus Iohannis
jobboldali államfő támogatottsága, a
második fordulóban pedig Viorica
Dăncilă szociáldemokrata miniszterel-
nök lehet az ellenfele.
____________4.
Hobbija a borászat
Miklós Gyula agrármérnökkel, a bala-
vásári borlovagrend egyik alapító tag-
jával, a helyi borversenyek egyik
szervezőjével a kis növényvédőszer-
üzletében beszélgettünk. Sok minden-
nel foglalkozott élete során, és
foglalkozik ma is, bevallása szerint
hobbija a borászat.
____________6.
Néha túlcifrázta,
de nyert a terem-
labdarúgó-csapat
Javított a gyergyóremetei vereség
után a Marosvásárhelyi CSM terem-
labdarúgó-csapata. Hazai pályán a
frissen alakult Korondi Juniort győzte
le 7-2-re.
____________7.(Folytatás az 5. oldalon)

Összezsugorodott a Kritikus Tömeg

Családias hangulatban
tekertek



Váratlan helyzet állt elő Koron-
kában: szalagvágás helyett a
nyáron felújított sportpálya ka-
pujára lakat került.

Miután az iskola mellett kialakított
községi műfüves kispálya igencsak
felújításra szorult, az önkormányzat
közbeszerzést írt ki a korszerűsítésre.
A két jelentkező közül a marosvásár-
helyi Atlas Saport cég vállalta olcsób-
ban, ezért övé lett a kivitelezés joga, a
pályafelület redezése, új műgyepsző-
nyeg leterítése, a kerítés újjáépítése
tartósabb anyagból, illetve magasítása.
A vállalkozó júniusban el is kezdte a
helyi költségvetésből finanszírozott,
209 ezer lej értékű munkát, ám azt az
ígért július végi időpontig nem tudta
befejezni, csupán augusztusban. Ez
még nem is lenne gond, ám az önkor-
mányzat nem tudja elfogadni a mun-
kát, ugyanis a pályának nincs meg a
kellő lejtése, megáll rajta a csapadék-
víz, hosszabb idő alatt szivárog el, ahe-
lyett, hogy leszaladna róla. Igaza

bizonyítására az önkormányzat topog-
ráfussal mérette fel a területet, és ezzel
szembesítette a kivitelezőt – mondta el
az előzményeket Takács Szabolcs
István polgármester.

A hét elejére tervezett munkálatát-
vételt elhalasztották két héttel, addig
kapott haladékot a cég, hogy felszedje
a gyepszőnyeget, és új betonréteg le-
öntésével megadja a felületnek a szük-
séges lejtést. A cég nem mutat
hajlandóságot arra, hogy ezt megtegye,
azt állítja, hogy miután a szükséges
finom fehér homokot és granulátumot
rászórja a gyepre, az megoldja a gon-
dot.

Kérdésünkre a polgármester el-
mondta: kivárják a türelmi időt, de ha
nem végzi el a kért javításokat, a kivi-
telező nem kapja meg a munka ellen-
értékét, legfennebb az elfogadható
minőségű részeket, a kerítést és a
gyepszőnyeget fizetik ki. A szerződés
szerint a cég csak az átvétel után nyújt-
hat be számlát, de ezt már megtette –
mire az önkormányzat visszaküldte az
előre kiállított dokumentumot a vállal-
kozónak. Így egyelőre a pályára lakat

került, aminek nem örülnek, főleg az
iskolás gyerekek, hiszen itt kielégíthet-
ték mozgásigényüket, de délutánon-
ként a fiatalok is használták.

Az elöljárótól arról is értesültünk,
hogy az önkormányzat tárgyalást foly-
tat egy közeli 1,2 hektáros terület meg-
vásárlása érdekében, ahol egy fedett
sportlétesítményt építene, ugyanakkor
parkolót alakítana ki, amivel megol-
daná az iskola és az ortodox templom
környékén várakozó autók okozta idő-
szakos forgalmi dugót. Ha ez megva-
lósulna, a mostani kispályát átadhatnák
kizárólagos használatra az iskolának.

A helyi futballpályán csak a nagy
füves játéktér és egy öltöző van, de a
mostani kövezett parkolóra rá lehetne
építeni egy újabb kispályát, ám ezt
csak aszfalttal lehetne borítani.
Ugyanis a szomszédban van az Aqua-
serv egyik szennyvízátemelő pumpa-
háza, így gyakran meg kell fordulni itt
nagyobb autókkal. Egy ilyen pálya
megépítése újabb sportolási lehetősé-
get is jelenthetne, de lehetővé tenné a
járművek mozgását is az adott terüle-
ten – véli Takács Szabolcs István.

Sütő Andrásra emlékeznek
Szeptember 30-án, ma 17 órakor Sütő András halálának
13. évfordulója alkalmából tisztelői, rokonai, barátai a
megemlékezés koszorúit helyezik el az író sírján a ma-
rosvásárhelyi református temetőben. A Sütő András Ba-
ráti Egyesület szeretettel kéri az emlékezni vágyókat,
hogy vegyenek részt a koszorúzáson. 

Idősek világnapja 
Az idősek világnapjának megünneplésére hívja az idős
embereket október 1-jén, kedden 10 órára a Gyulafehér-
vári Caritas Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató

Központja. Az ünnepi programnak a Marosvásárhelyi
Színművészeti Egyetem Stúdióterme (Köteles Sámuel
utca 6. szám) ad otthont, köszöntőt mond Ludescher
László ágazati igazgató, Balla Imre segédlelkész, szak-
mai előadást tart Köllő Orsolya Az érintés jelentősége
időskorban címmel.

Kínai fotóművész kiállítása 
Október 2-án 18 órától Marosvásárhelyen, a vár Marx
József fotóklubjában Wing Chiu Lai munkáinak kiállítás-
megnyitójára kerül sor. A lótuszvirág ritmusai címmel a
kiállítás ötven fekete-fehér fotón mutatja be a kínai ha-
gyományos, békés életmódot, a természetet, a kínai kul-
túra és gondolkodásmód egybefonódását.
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7 óra 19 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 5 perckor. 
Az év 273. napja, 
hátravan 92 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

31, 32, 19, 22, 35+13 NOROC PLUS: 2, 6, 6, 1, 3, 9

35, 11, 2, 39, 24, 33 SUPER NOROC: 9, 4, 1, 9, 4, 3

14, 26, 48, 43, 40, 10 NOROC: 3, 8, 3, 9, 3, 5, 8

Lőgyakorlatok Marosszentgyörgyön
Szeptember 30. – október 4. között reggel 8, illetve 6 órától
16, illetve 18 óráig a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakor-
latokat tartanak a honvédelmi, közrendi és nemzetbizton-
sági intézmények Maros megyei egységei, amelyek során
éles lőszert használnak. Hétfőn és kedden 8–16 óra között,
szerdán 6–16, csütörtökön és pénteken 8–18 óra között
zajlanak a lőgyakorlatok. Felkérik a térség lakosságát, hogy
kerüljék a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy
akár az elhalálozás veszélye. Ellenkező esetben a Honvé-
delmi Minisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.

Hétfő délutáni kézműves-foglalkozás
Szeptember 30-án, ma 17.30 órakor azokat a nőket várják
a Divers Egyesület Avram Iancu utca 29. szám alatti szék-
házába, akiket érdekel a vizes nemezelés. A foglalkozást
Kiss Katalin és Tóth Csilla vezeti. A szervezők biztosítják
a tevékenységhez szükséges anyagot, a résztvevőktől 5
lej adományt köszönettel elfogadnak, amit a tevékenysé-
geken használt alapanyagra és a játéktárra szánnak. A te-
vékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as
telefonszámon lehet naponta 18–20 óra között.

Szűrővizsgálat Maros megyeieknek
A Máltai Szeretetszolgálat és a Marosszentgyörgyi Polgár-
mesteri Hivatal szakorvosok bevonásával ingyenes egész-
ségügyi szűrővizsgálatokat tesz lehetővé szeptember 30.
– október 3. között a marosszentgyörgyi iskola sporttermé-
ben. A vizsgálatokra előjegyzés szükséges, és nemcsak a
helyiek, hanem Maros megyéből bárki jelentkezhet. A hely-
színen a szakorvosok korszerű gépekkel és módszerekkel
mérik fel a résztvevők egészségi állapotát, illetve taná-
csokkal látják el őket. A vizsgálatokra küldőpapír nem szük-
séges, feliratkozni a Marosszentgyörgyi Polgármesteri
Hivatal szociális osztályán, valamint a 0752-857-292-es te-
lefonszámon lehet hétköznaponként 8–17 óra között. 

Focitoborzó gyerekeknek
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2011-ben és 2012-ben
született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A váloga-
tókat keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a
víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezőknél
legyen sportfelszerelés. Az edzések, a szállítás, a bírásko-
dás és az orvosi ellátás ingyenes. Bővebb tájékoztatás Ştian
Dorin edzőnél a 0745-754-750-es telefonszámon. 

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány november 4–15. között kéthe-
tes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegek-
nek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok
jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon.
Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon. Jelentkezni, to-
vábbi részletek felől érdeklődni Marosvásárhelyen az
alábbi telefonszámon lehet: 0740-056-691, Bartha Éva. 

Rolleres felvonulás az állatkertben
Október 4-én, pénteken, az állatok világnapján 16 órakor
az Állati rolleres felvonulás nevű akcióra várják az érdek-
lődőket a marosvásárhelyi állatkertbe. A szervezők arra
kérik a résztvevőket, hogy hajtánnyal érkezzenek. A prog-
ramban számos meglepetés szerepel. A rendezvénynek
jótékonysági jellege is van, a daganatos gyerekeket támo-
gató Little People Egyesület számára lehet játékot, köny-
vet, kifestőt adományozni. Higiéniai okokból a gyűjtés
szervezői csak új tárgyakat vehetnek át. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma JEROMOS,
holnap MALVIN napja.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max.250C
min.110C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

Influenszerekről az Erdély
TV-ben

Hétfőn20órakor az Erdélyi Magyar Televízió
Zebra című műsorában az influenszerekről lesz
szó. Gecse Ramóna és Kovács Károly vendégei
Köllő Ildikó filmkészítő, a Sapientia EMTE csík-
szeredai karának munkatársa, illetve Kádár Magor
kommunikációs szakember, a BBTE egyetemi do-
cense. A műsor újranézhető az Erdély TV YouTube-
csatornáján.

KZST-évadnyitó
A Kemény Zsigmond Társaság október 1-jén 18.30 órakor

tartja évadnyitó összejövetelét a Bernády Házban. Azért válasz-
tottuk a szokottnál későbbi időpontot, hogy a délután lezajló más
kulturális eseményekről, aki szeretne, elérhessen rendezvé-
nyünkre. Meghívottunk Kelemen László, a budapesti Hagyomá-
nyok Háza főigazgatója, akivel az intézmény tevékenységéről,
sikereiről, terveiről, népi értékeink megőrzésének lehetőségeiről
beszélgetünk. Bemutatásra kerül Csíky Boldizsár most megjelent
Válogatott kórusművek című kötete. A zeneszerzőt Kovács Zsu-
zsa zenetanárnő kérdezi. (A szervezők)

Első látásra kitűnő, a valóságban használatra alkalmatlan a pálya Fotó: Gligor Róbert László

Használhatatlan a sportpálya Koronkában

Szeptember 27-én, pénteken a déli órákban Marosvásár-
helyen a Művész utca egyik lakóházának oltásához riasz-
tották a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
tűzoltóegységét. Abban a helyiségben, ahol a tűz keletke-

zett, egy eszméletlen férfit találtak a tűzoltók, akinek a teste
18–20%-ban megégett. A tűz lángok nélkül terjedt mintegy
2-3 négyzetméteren a műanyag falburkolaton. Az áldozat
újraélesztése sikertelen volt, a férfi életét vesztette. (sz.)

Tűz, egy áldozattal, a Művész utcában
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Regionális együttműködésekben kell
gondolkodniuk a Kárpát-medencében
élő magyaroknak – jelentette ki az
RMDSZ elnöke egy, a témában rendezett
konferencián pénteken Nyíregyházán.
Kelemen Hunor a Testvérmegyei együtt-
működés Székelyfölddel Szent László
öröksége jegyében című program kere-
tében tartott rendezvény sajtótájékozta-
tóján elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg
és a romániai Szatmár megye együttmű-
ködésében nagyon jó az irány, az elmúlt
évtizedben egymás után valósultak meg
a határ mindkét oldalán a közös egész-
ségügyi, infrastrukturális és kulturális
fejlesztések. Az új határátkelők megnyi-
tása, utak és műemlékek felújítása egya-
ránt jó a magyaroknak és a románoknak,

ezt a közös cselekvést szeretnénk to-
vábbvinni a következő években is – han-
goztatta az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor az októberi magyar-
országi helyhatósági választásokra ki-
térve utalt arra, az RMDSZ régóta tartó
és nagyon kiegyensúlyozott kapcsolatot
alakított ki a Fidesz-KDNP-vel. „Abban
vagyunk érdekeltek, hogy az önkor-
mányzati választásokat követően is ez az
együttműködés lehetséges legyen, elmé-
lyüljön és újabb perspektívát kapjon” –
fogalmazott a szövetségi elnök.

Harrach Péter, a KDNP alelnöke a tá-
jékoztatón a nemzetegyesítés érdekében
történt intézkedésekre kitérve elmondta,
a kormány 2010 és 2014 között a nem-
zetpolitika alapjait rakta le, 2014 és 2018

között pedig a szülőföldön való boldogu-
lásnak a lehetőségét teremtette meg pél-
dául a kettős állampolgárság
bevezetésével. 

A kisebbik kormánypárt frakcióveze-
tői tisztségét is betöltő politikus szavai
szerint a 2018-tól 2020-ig szóló nemzet-
politikai célnak az identitás erősítése, a
családok támogatása és a versenyképes-
ség növelése tekinthető, ennek megvaló-
sítására pedig a hatékony
intézményhálózat a garancia. Harrach
Péter kiemelt jelentőségűnek nevezte a
regionális együttműködést az egymással
fizikailag is érintkező anyaországi és ha-
táron túli magyar területek között, hoz-
zátéve, ennek a nemzetpolitika fontos
kiegészítő elemévé kell válnia. (MTI)

Sztrádaügyben hallgatnák meg
a szakminisztert

Răzvan Cuc szállítási miniszter parlamenti meghall-
gatását indítványozta a Népi Mozgalom Párt (PMP)
képviselője, az úgynevezett Egyesülés autópálya
megépítéséről szóló törvény kezdeményezője, Petru
Movilă. A képviselő vasárnapi sajtóközleményében
hangsúlyozza, azért kérte, hogy hívják be a tárcave-
zetőt meghallgatásra a képviselőház szállításügyi bi-
zottságába, mert nem az elvárt ütemben halad a
Iaşi-t Marosvásárhellyel összekötő sztráda projektjé-
nek kivitelezése. Szerinte a miniszternek magyará-
zatot kell adnia arra, miért van az, hogy az autópálya
megépítéséről szóló törvény kihirdetése után csak-
nem egy évvel „még mindig csak versenytárgyalá-
sokról és dokumentációkról beszélünk, ahelyett, hogy
elkezdődne a tulajdonképpeni építés”. Movilă azt írja,
már az őszi parlamenti ülésszak elején indítványozta
a miniszter meghallgatását. (Agerpres)

Újabb összecsapások
Hongkongban

Ismét összecsaptak egymással a rendőrök és a tün-
tetők vasárnap Hongkongban, a biztonságiak könny-
gázt és vízágyút is bevetettek a tömeg feloszlatására
– írta a South China Morning Post (SCMP) hongkongi
lap internetes oldalán. Hírügynökségek szerint a
rendőrök gumilövedékekkel is lőtték a tüntetőket.
Hongkong egyik parkjában mindeközben néhány
százan békés demonstrációt tartottak, egy Peking-
barát demonstráció is volt a városban, ahol a szerve-
zők az évforduló békés ünneplésére szólították fel a
lakosságot. A lassan négy hónapja tartó tüntetéshul-
lámot eredetileg a kiadatási törvény módosítását
célzó tervezet váltotta ki, mely alapján Hongkong
bűnügyi eljárás esetén gyanúsítottakat adhatott volna
ki Kínának. Carrie Lam hongkongi kormányzó szep-
tember elején visszavonta ugyan a tervezetet, de a
megmozdulások addigra már általánosabb kormány-
ellenes demonstrációkká váltak, és az aggodalmak
szerint a Kínai Népköztársaság kikiáltásának jövő
kedden esedékes 70. évfordulójára különösen he-
vessé válhatnak. (MTI)

Beatles-filmfelvétel
a kenyértartóban

Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy
kenyértartóban – számolt be róla a BBC News. A film-
szalagon az együttes egy interjúja látható, amelyet
1965-ben adtak Cardiffban. A mintegy tízezer font ér-
tékűre becsült felvételt egy ház takarításakor találták.
Paul Fairweather, az Omega Aukciósház szakértője
„nagy leletnek” nevezte a Beatles-filmszalagot, ame-
lyet szerinte 1965 óta senki sem láthatott. A felvételen
az együttes tagjai viccelődnek az újságíróval, aki
megpróbál interjút készíteni velük. John Lennon azt
állítja, hogy Paul McCartneynak öt gyermeke van
Swansea-ben, Ringo Starr pedig arról mesél, hogy
következő filmjük egy western lesz. A banda az egész
felvétel alatt vicces arcokat vág, és egy ponton a 
There’s No Business Like Show Business (Páratlan
biznisz a színházi biznisz) musicalt idézik. Egy másik,
1967-es felvételen Lennon Maharishi Mahesh jógi,
szellemi vezető tanításairól beszél. Egy harmadik te-
kercsen pedig Lennon a God című számot adja elő.
Ennek értéke ugyancsak 10 ezer font az aukciósház
szerint. (MTI)

munkavállaló, van-e színvonalas oktatási rendszer,
amely közép- és hosszabb távon biztosíthat nívós szaki-
kat, van-e vállalkozóbarát adó- és gazdaságpolitika. És
mindeme tényezők tekintetében szép hazánk biztos se-
reghajtó nemcsak az uniós tagállamok, de az egykori
volt szocialista barakktársak mezőnyében is. És például
a most az elnöki székért viaskodó, nyerésre esélyes po-
litikusok egyikénél sem látni olyan programot, amely e
tényezők tekintetében legalább a közeljövőben elindí-
taná szép hazánkat a komolyabbakhoz való felzárkózás
útján.

Még ennek a minősítésnek az elérése sem a kormány
érdeme, ahogy azzal a miniszter kérkedett. Mert az
utóbbi három évben, amióta ez a kormányzat hatalmon
van, inkább keresztbe tenni igyekeztek a tőzsdepiacnak,
mintsem segíteni, az olyan légből kapott ötletekkel, mint
például a kapzsisági adóként elhíresült illetékcsomag.
És mivel a hasonló gazdasági döntéseknek mindig szo-
kott lenni politikai tartalma is, az sem lehet véletlen,
hogy ezt a minősítést a szocdemek minden második nyi-
latkozatában multikat reggeliző bajszos bárójának a
megérdemelt helyére való küldése utáni esztendőben
kaptuk meg. De a jövőre esedékes parlamenti választá-
sok viszonylatában nem látszanak olyan legények a po-
rondon, akik az adófizetők javára tudnák kamatoztatni
az ebben a fejleményben rejtőző lehetőségeket.

A lehetőségtől a valóságig

Ország – világ

Nemzeti gyásznap Franciaországban
Jacques Chirac emlékére

Nemzeti gyásznapot hirdetett hétfőre a francia el-
nöki hivatal a 86 éves korában elhunyt Jacques Chi-
rac egykori államfő emlékére. Emmanuel Macron
államfő csütörtök este az országos tévé- és rádió-
csatornák által közvetített beszédében emlékezett
meg „az államférfiról, akit annyira szerettünk, mint
amennyire ő szeretett minket”.

Chirac 1995 és 2007 között volt a Francia Köztársaság el-
nöke. „Jacques Chirac nagy francia volt, szabad, aki szívből
szerette az embereket” – fogalmazott a jelenlegi francia elnök,
aki szerint Chirac „a történelem része lett és mostantól mind-
annyiunknak hiányozni fog”. A francia elnöki hivatal este 9
órakor megnyitotta kapuit annak a több száz várakozónak, akik
az Elysée-palota előterében a volt elnök fotója előtt elhelyezett
emlékkönyvbe írhatták gondolataikat. Az Elysée-palota vasár-
napig nyitva állt mindenki előtt, hogy lerója kegyeletét a csü-
törtökön elhunyt államfő előtt. Csütörtökön a késő órákig
várakoztak franciák és külföldiek hosszú sorokban, hogy be-
juthassanak az Elysée-palota udvarára, miközben Emmanuel
Macron felesége, Brigitte Macron kíséretében látogatást tett
Jacques Chirac párizsi otthonában, hogy meghajoljon a volt
köztársasági elnök emléke előtt.

Az elnöki hivatal hétfőre nemzeti gyásznapot hirdetett,

amelynek keretében délben ünnepi gyászmisét mutatnak be a
párizsi Saint-Sulpice-templomban. A hétfőre tervezett vita a
bevándorlásról a nemzetgyűlésben elmarad.

Franciaországban az V. köztársaság 1958-as kezdete óta va-
lamennyi elhunyt korábbi köztársasági elnöktől nemzeti gyász-
napon búcsúzott az ország. Jacques Chirac temetésének
időpontja és helyszíne egyelőre nem ismert.

Hosszú politikai karrierje alatt Jacques Chirac többször volt
miniszter, háromszor választották meg Párizs főpolgármeste-
rének, két alkalommal volt miniszterelnök, 12 éven át pedig
államfő. A külpolitika terén – Charles de Gaulle nyomdokait
követve – a független francia diplomácia megvalósítására,
Franciaország nagyhatalmi státuszának megőrzésére töreke-
dett, különös tekintettel a Washingtonhoz fűződő viszonyban.
Nemzetközileg legemlékezetesebb külpolitikai lépése az
Egyesült Államok vezette iraki invázió határozott ellenzése
volt 2003-ban. Franciaország az ő elnöksége alatt vezette be
az eurót és törölte el a sorkötelezettséget, illetve kezdett lépé-
seket tenni a NATO védelmi szövetségébe való visszakapcso-
lódás felé. Jacques Chirac volt az első francia elnök, aki
elismerte a második világháború alatti Vichy-kormányzatnak
a holokausztban betöltött szerepét, amely miatt formálisan bo-
csánatot kért a zsidó néptől. (MTI)

Kelemen Hunor: regionális együttműködésekben
kell gondolkodniuk a magyaroknak

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint jó esély
van arra, hogy London megállapodásra jusson a brit
EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendsze-
réről az Európai Unióval, de a „kapitulációs törvény”
gyengíti a brit kormány tárgyalási pozícióit.

Johnson rendszeresen ezzel a kifejezéssel illeti azt az ellen-
zéki kezdeményezésre elfogadott törvényt, amely megtiltja a
megállapodás nélküli kilépést az EU-ból és előírja, hogy a Bre-
xit-egyezmény elmaradása esetén a miniszterelnöknek kezde-
ményeznie kell az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai
Tanácsnál a jelenleg október 31-én esedékes kilépés elhalasz-
tását három hónappal, vagyis 2020. január 31-ig.

Johnson, aki vasárnap, a kormányzó Konzervatív Párt man-
chesteri éves kongresszusának nyitónapján nyilatkozott a BBC
televízió politikai magazinműsorában, a törvényre utalva ki-
jelentette: ha Brüsszelnek az a sejtése támad, hogy reális esély
van az Egyesült Királyság benntartására az EU-ban, az meg-
fosztja a brit kormányt tárgyalási mozgásterének jelentős ré-
szétől.

Johnson egyértelmű igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy
a törvény ellenére továbbra is lehetséges-e a megállapodás nél-
küli Brexit október 31-én.

Kitért ugyanakkor annak a kérdésnek a megválaszolása elől,
hogy milyen módon tudná megkerülni a rendezetlen kilépést
tiltó törvényt. Úgy fogalmazott: a brit kormány szándéka a
megállapodás elérése az EU-val, erre van is jó esély, és ennek
alapján nincs értelme „elméleti forgatókönyvekről” beszélni.

A brit sajtóban rendre felmerülő találgatások egyike szerint
Boris Johnson taktikai meggondolásokból lemondhat, másra
– jó eséllyel a jelenlegi ellenzék soraiból választandó minisz-
terelnökre – hagyva a Brexit halasztásának kezdeményezését,
abban a reményben, hogy az utána kiírandó előrehozott vá-
lasztásokon erőteljes Brexit-párti kampánnyal többséget sze-
rezhet a jelenleg kisebbségben kormányzó Konzervatív
Pártnak.

Johnson azonban a vasárnapi BBC-interjúban határozott
nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy vannak-e ilyen tervei.
Kijelentette: azt vállalta, hogy a pártot és az országot átvezeti
a jelenlegi nehéz időszakon, és az ő felelőssége, hogy ezt meg
is tegye.

A sajtó találgatásai között szerepel egy olyan forgatókönyv
is, amely szerint Johnson a törvénynek megfelelően kezdemé-
nyezné a Brexit halasztását, de arra kérné az uniós országok

vezetőit, hogy e kérést vétózzák meg. A brit kormányfő a BBC
televízió vasárnapi interjúműsorában kitérően válaszolt arra a
kérdésre, hogy folytatott-e erről tárgyalásokat más uniós ve-
zetőkkel, köztük esetleg Orbán Viktor magyar miniszterelnök-
kel. Johnson úgy fogalmazott: „rendkívül érdekes, de egyben
kényes” tárgyalásokat folytat az EU-val, és nem kívánja rész-
letezni, hogy e tárgyalásokról milyen megbeszéléseket folytat
a tagországok vezetőivel.

Hozzátette ugyanakkor: egyértelmű, hogy a többi EU-tag-
ország sem szeretné a Brexit-folyamat további elhúzódását, és
azt sem, hogy Nagy-Britannia „kellemetlen, lázongó, bizony-
talan helyzetű, együttműködésre kevéssé hajlamos” tagország-
ként maradjon az EU-ban.

A Brexit halasztásának kérdésében valószínűleg az uniós
tagországok is megosztottak, de erőteljes az a nézet az EU-n
belül, hogy most már ideje lenne továbblépni – mondta a brit
miniszterelnök.

Johnson ugyancsak kitért a válaszadás elől arra a kérdésre,
hogy bocsánatot kért-e II. Erzsébet királynőtől, miután a brit
legfelsőbb bíróság törvénysértőnek ítélte a parlamenti ülésszak
lezárásáról hozott döntést.

A brit kormányfő a hónap elején kezdeményezte az uralko-
dónál a jelenlegi ülésszak lezárását, ám a legfőbb brit fellebb-
viteli fórum által a héten egyhangúlag meghozott végzés
szerint a királynőnek a parlamenti évad berekesztéséről adott
miniszterelnöki útmutatás törvénysértő, és így jogi hatály nél-
küli.

A legfelsőbb bíróság álláspontja szerint ugyanis a döntés
észszerű indokok nélkül akadályozta a parlamentet alkotmá-
nyos funkcióinak ellátásában a Brexit-határidő közeledte mi-
atti kritikus helyzetben.

Az alsóház már a végzés másnapján ismét összeült.
A brit sajtó egybehangzó értesülései szerint az udvar rend-

kívül rossz néven vette, hogy Johnson ilyen helyzetbe hozta a
királynőt.

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap
kormányzati forrásokat idézve azt írta, hogy Johnson közvet-
lenül a legfelsőbb bíróság végzésének keddi kihirdetése után
telefonon felhívta az uralkodót és elnézést kért tőle.

A vasárnapi BBC-interjúban Johnson az erre vonatkozó kér-
désre csak annyit mondott, hogy a brit politikai konvencióknak
megfelelően nem adhat nyilvánosan felvilágosítást a királynő-
vel folytatott megbeszéléseiről. (MTI)

Johnson: jó esély van a megállapodásra
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Az FTSE Russell, a világ leg-
nagyobb indexszolgáltatója
úgy döntött, hogy a román
tőzsdepiacot a határpiacok
kategóriájából a feltörekvő
piacok közé emeli.

„Az FTSE Russell mai bejelen-
tése történelmi jelentőségű döntést
jelent Románia számára, egy új lé-
pést azon országprojekt megvaló-
sítására, amelyért az utóbbi
években küzdöttünk, és amely
kapcsolódik az euróövezethez való
csatlakozás folyamatához. (…) A
mai döntés ötéves intenzív munka
után megnyert csata, ugyanakkor
azonban fontos megvalósítás bár-
mely elkövetkező kormány szá-
mára, politikai színezettől
függetlenül” – jelentette ki Eugen
Teodorovici pénzügyminiszter.

A miniszter úgy véli, a döntés
tükrözi országunk pozitív makro-
gazdasági helyzetét, azt a bizalmat,
amit a befektetők tanúsítanak a
román gazdaság iránt, illetve a bu-
karesti tőzsdepiac vonzerejének
növelésére tett hatósági lépéseket.

A becslések szerint a feltörekvő
piacok közé való sorolás azt is je-
lenti, hogy országunk 30-szor na-
gyobb értékű beruházási

alapokban részesülhet, mint a ha-
tárpiacok, illetve nőnek a külföldi
tőkeberuházások, megteremtve
ezzel a lehetőséget, hogy a buka-
resti tőzsdén jegyzett cégek rész-
vényeinek értéke nőjön.

Teodorovici hangsúlyozza
ugyanakkor, hogy minden, a pro-
jektben érdekelt hatóságnak foly-
tatnia kell a reformokat a tőkepiac
fejlesztése érdekében.

„Meggyőződésem, hogy a mai
döntés kulcsfontosságú jelzés az
amerikai befektetők számára is,
akiknek most van egy újabb bizo-
nyítéka arra, hogy milyen rendkí-
vüli beruházási lehetőséget jelent
Románia” – szögezte le Eugen Te-
odorovici miniszter az Amerikai
Egyesült Államokban tett munka-
látogatása során.

A miniszter megemlített ugyan-
akkor néhány, a pénzügyminiszté-
rium által hozott intézkedést,
melyek hozzájárultak a tőkepiac
fejlődéséhez és a befektetők ren-
delkezésére bocsátott finanszíro-
zási eszközök diverzifikálásához.

„A pénzügyminisztérium által a
romániai tőkepiac vonzóbbá tétele
érdekében javasolt törvénymódo-
sításokon túl meg kell említeni a

szociáldemokrata kormány azon
bátor lépését is, amellyel 16%-ról
5%-ra csökkentette az osztaléka-
dót. Csak az idén, az első 8 hónap-
ban 36%-os növekedést hoztak a
romániai tőkepiacnak az osztalé-
kok. Az állam által kiadott állami
kötvények ugyanakkor alapvetően
hozzájárulnak más piacok kialakí-
tásához és fejlődéséhez is a beru-
házási projektek finanszírozása
érdekében, (…) és hozzájárulnak a
befektetői bázis szélesítéséhez
(magánnyugdíj-alapok, befektetési
alapok, biztosítótársaságok stb.)
mind belföldön, mind külföldön” –
mutatott rá a pénzügyminiszter.

Az idei szeptemberi felülvizsgá-
lat nyomán a román tőzsdepiac,
amely jelenleg határpiac, 2020
szeptemberétől lesz része a feltö-
rekvő piaci kategóriának a felmi-
nősítés nyomán.

Románia 2016 szeptemberében
került fel azon országok listájára,
amelyeket az FTSE Russell 
indexszolgáltató figyelemmel kí-
sért az esetleges felminősítés érde-
kében, és tavaly szeptemberben
még úgy döntött, hogy az ország
továbbra is a listán marad.
(Agerpres)

A novemberi elnökválasztá-
son induló jelöltek népszerű-
ségi rangsorának átren-
deződését jelzi egy friss fel-
mérés: a Socio Data közvéle-
mény-kutató intézet -
szeptember közepén gyűjtött
adatai szerint csökkent Klaus
Iohannis jobboldali államfő
támogatottsága, a második
fordulóban pedig Viorica Dăn-
cilă szociáldemokrata minisz-
terelnök lehet az ellenfele.

Az Adevărul hírportál által pén-
teken ismertetett felmérés szerint a
szeptember elején mért adatokhoz
képest hat százalékponttal, 40 szá-
zalékra esett vissza azok aránya,
akik a második mandátumra pá-
lyázó Iohannisra voksolnának. Má-
sodik helyen – a nyáron még
egyszámjegyű bizalmi indexszel
rendelkező – Dăncilă szerepel,
akire a szeptember 16-20. között
megkérdezett választók 19 száza-
léka adná szavazatát. A harmadik
helyre a kormánykoalícióból au-
gusztusban kilépett Liberálisok és
Demokraták Szövetsége (ALDE) és
a Victor Ponta volt miniszterelnök
vezette baloldali Pro Romania párt
által támogatott Mircea Diaconu
színművész, volt EP-képviselő jött
fel, akire a megkérdezettek 16 szá-
zaléka voksolna. Dan Barna, a
Mentsétek Meg Romániát Szövet-
ség (USR) elnöke – akit Iohannis
lehetséges második fordulós kihí-
vójaként emlegetett a média, főleg
az USR-PLUS jobbközép pártszö-
vetségnek az európai parlamenti vá-
lasztásokon elért meglepően jó, 22
százalék feletti eredménye miatt –
a negyedik helyre szorult 15 száza-
lékkal. Theodor Paleologunak, a
Traian Băsescu volt államfő által
alapított Népi Mozgalom Pártja
(PMP) jelöltjének 5, Kelemen
Hunor RMDSZ-elnöknek pedig 3
százalékot jósol a felmérés. A párt-
preferenciákra vonatkozó adatok
szerint is úgy tűnik, hogy a kormá-

nyon lévő Szociáldemokrata Párt-
nak (PSD) sikerült megfékeznie ha-
nyatlását. Továbbra is a Iohannist
támogató, európai néppárti tagság-
gal rendelkező, ellenzéki Nemzeti
Liberális Pártra (PNL) voksolnának
a legtöbben (28 százalék), de a PSD
visszakapaszkodott a második
helyre (25 százalék), az USR-PLUS
választási szövetség pedig a harma-
dik legnagyobb frakciót alakíthatná
meg (22 százalék), ha most rendez-
nének parlamenti választásokat. A
felmérés a Pro Romania pártnak (9
százalék), a PMP-nek (5 százalék)
és az RMDSZ-nek (5 százalék)
jósol még parlamenti képviseletet.
A közvélemény-kutatást telefonos
módszerrel, több mint ezer választó
bevonásával végezték, a hibahatár
háromszázalékos.
Kisorsolták
a szavazólapi sorrendet

Kisorsolta szombaton a Központi
Választási Iroda (BEC), hogy a no-
vemberi államfőválasztáson induló
jelöltek milyen sorrendben szere-
pelnek majd a szavazólapon. A
BEC szerint a következő lesz a je-
löltek sorrendje a szavazócédulá-
kon: Klaus Iohannis – Nemzeti
Liberális Párt, Theodor Paleologu –
Népi Mozgalom Párt, Dan Barna –
USR-PLUS Szövetség, Kelemen
Hunor – RMDSZ, Viorica Dăncilă
– Szociáldemokrata Párt, Cătălin
Ivan – Alternatíva a Nemzeti Mél-
tóságért, Ninel Peia – Román Nép
Pártja, Sebastian-Constantin Po-
pescu – Új Románia Párt, John-Ion
Banu – Román Nemzet Pártja, Mir-
cea Diaconu – UN OM Szövetség,
Bogdan Marian-Stanoevici – füg-
getlen jelölt, Ramona-Ioana Bruyn-
seels – Humanista Erő Pártja,
Viorel Cataramă – Liberális Jobb-
oldal, Alexandru Cumpănaşu – füg-
getlen jelölt. A szavazólapi
sorrendet sorshúzással állapította
meg a BEC, miután péntek este
véglegesítette a jelöltek listáját.
(hírösszefoglaló)

Átrendeződött
az elnökjelöltek rangsora
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Teodorovici történelmi jelentőségűnek
nevezte a román tőzsdepiac új kategóriáját

Rendőrségi hírek
Hármas ütközés Sáromberkén

Szeptember 27-én, pénteken délelőtt Sáromberkén, a 15-ös országút
89+242 km-énél történt balesetben három jármű ütközött. Az első rend-
őrségi vizsgálatok szerint egy marosvásárhelyi 50 éves férfi személygép-
kocsijával áttért az ellentétes haladási sávra, és oldalról egy szemből
érkező személyautónak ütközött, ezt követően pedig frontálisan egy
Neamţ megyei nyergesvontatóba csapódott, amelyet egy 30 éves sofőr
vezetett, és ugyancsak az ellentétes sávon haladt. A balesetben az 50 éves
járművezető kisebb sérüléseket szenvedett. 
Célkeresztben az illegális fakitermelők 

Több mint 1.300 köbméter faanyagot foglaltak le a héten Maros me-
gyében a rendőrség munkatársai az illegális fakivágások megelőzését
célzó akció keretében. Szeptember 23–27. között a közrendészek és az
erdőőrség közös akciója nyomán a megyében három erdészetet és öt gaz-
dasági egységet ellenőriztek. 19 esetben állapítottak meg kihágást, többek
között engedély nélküli fakivágást, falopást, de irathamisítást és adócsa-
lásnak minősülő bűncselekményt is. 38 bírságot róttak ki 219.000 lej ér-
tékben, lefoglaltak 1.338,87 köbméter faanyagot. Az ellenőrző akcióba
Maros, Suceava, Neamţ, Kolozs, Fehér, Kovászna, Vrancea és Brassó me-
gyei rendőrök is bekapcsolódtak. 
Falustársától lopott – előállították

A petelei rendőrőrs munkatársai 24 órára őrizetbe vettek egy lopással
gyanúsított férfit, és eljárás indult ellene. Szeptember 26-án egy 41 éves
nő bejelentést tett a vidéki rendőrőrsön, miszerint augusztus–szeptember
folyamán alsóbölkényi otthonából hozzávetőleg 5.000 lej értékben javakat
tulajdonítottak el. A vizsgálatok során egy alsóbölkényi 50 éves férfit azo-
nosítottak, akit a lopással gyanúsítanak. Szeptember 26-án a gyanúsított
lakásán tartott házkutatáson megtalálták az eltulajdonított tárgyakat – bú-
torzatot, elektronikai eszközöket, építkezési anyagot –, és visszaadták a
tulajdonosnak. A férfi ellen minősített lopás vádjával indítottak eljárást a
szászrégeni bírósági ügyészség irányításával. (pálosy)

Közös cselekvési tervről tár-
gyaltak pénteken Kolozsvá-
ron az erdélyi magyar
politikai szervezetek képvi-
selői. A Szili Katalin minisz-
terelnöki megbízott kezde-
ményezésére létrejött ko-
lozsvári autonómia-kerek-
asztal résztvevői egy 12
pontos munkaanyagról kezd-
ték meg a tárgyalásokat.

Amint az MTI-hez eljuttatott
közös nyilatkozatban rögzítették:
az Európai Unió újonnan felálló
intézményrendszerénél kezdemé-
nyezik és támogatják a Kalmár Fe-
renc és Szili Katalin által
megfogalmazott, az őshonos nem-
zeti közösségekre vonatkozó öt
alapelv elfogadását. Megerősítet-
ték ugyanakkor elkötelezettségü-
ket a politikai szervezetek vezetői
által 2018. január 8-án aláírt
együttműködési megállapodásban
foglalt célok megvalósítása mel-
lett. A kerekasztal résztvevői kö-
zölték: egyhangúlag támogatják a
Székely Nemzeti Tanács polgári
kezdeményezését, és minden euró-
pai polgárt arra kérnek, hogy írja
alá a dokumentumot. Támogatják

a román–magyar megbékélést
szolgáló kezdeményezéseket, és
tisztelettel adóznak az 1989-es te-
mesvári események 30. évfordu-
lója előtt.

A nyilatkozatot a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) részéről Székely István
ügyvezető alelnök, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) részéről
Toró T. Tibor ügyvezető elnök, a
Magyar Polgári Párt (MPP) részé-
ről Kulcsár Terza József parla-
menti képviselő, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
részéről Zakariás Zoltán, a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) részéről
pedig Izsák Balázs elnök írta alá.

Az erdélyi magyar politikai
szervezetek képviselői az autonó-
mia-kerekasztal júliusi ülésén álla-
podtak meg arról, hogy
szeptember végéig cselekvési ter-
vet dolgoznak ki a következő két
év operatív együttműködéséről. Az
őshonos nemzeti közösségekre vo-
natkozó öt alapelvet Kalmár
Ferenc, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium miniszteri biz-
tosa ismertette júliusban a
Tusványos egyik pódiumbeszélge-

tésén. Alapelvnek tekintette, hogy
az őshonos nemzeti kisebbségek
kérdése nem belügy, hanem euró-
pai ügy, hogy védeni kell a nemzeti
identitást, és hogy ehhez az egyéni
és kollektív jogokat is el kell is-
merni, hogy a nemzeti identitás
nem feltétlenül jár együtt az állam-
polgársággal, és hogy az őshonos
közösségek az államok alkotóré-
szei kell hogy legyenek.

A 2018. január 8-án aláírt közös
nyilatkozatban az RMDSZ, az
EMNP és az MPP elnöke rögzí-
tette: száz évvel a gyulafehérvári
nyilatkozat után készek egy új kez-
detre, amelyhez partnerséget aján-
lanak a román társadalomnak, és
tiszteletet is kérnek a részéről. Kö-
zölték, hogy Székelyföld területi
autonómiáját Székelyföld törté-
nelmi határai között képzelik el, és
az autonóm Székelyföldön a ma-
gyar nyelvnek egyenrangúnak kell
lennie a román nyelvvel. A pártok
közös céljuknak tekintették Par-
tium történelmi régió sajátos, két-
nyelvű közigazgatási jogállásának
kialakítását, és az egész romániai
magyarságot érintő kulturális auto-
nómia elérését is. (MTI)

Közös cselekvési tervről tárgyaltak az erdélyi
magyar politikai szervezetek képviselői

További feltétel nélküli tá-
mogatásáról biztosította Vio-
rica Dăncilă miniszterelnök
Rovana Plumbot, akit koráb-
ban uniós biztosnak jelölt, az
Európai Parlament (EP) Jogi
Bizottsága (JURI) azonban
összeférhetetlenség miatt in-
dítványozta a kinevezési el-
járás felfüggesztését. 

„Mindattól, ami az elmúlt na-
pokban történt – az EP-beli szava-
záson, de főleg az itthoni reakciók
– nem fogok kevésbé bízni Rovana
Plumbban, nem fogom kevésbé ér-
tékelni őt, sőt! Rovana továbbra is

feltétel nélküli támogatásomat él-
vezi” – írta egy Facebook-bejegy-
zésben a miniszterelnök. A
kormányfő hozzáteszi, évek óta is-
meri Rovana Plumbot, dolgoztak
együtt, tudja, hogy jó szakember,
és meggyőződése, hogy jó munkát
végezne az Európai Bizottságban,
„hogy másoktól eltérően számára
az európai projekt megerősítéséhez
hozzájáruló uniós érdekek és poli-
tikák lennének elsődlegesen fonto-
sak”. „Ezért remélem, hogy a JURI
válasza pozitív lesz, összhangban
Románia jelölésével, amelyet az
EB elnöke is támogatott” – írja.

Bejegyzésében Dăncilă bírálja
az ellenzéket, amely – szerinte – a
történtekhez való hozzáállásával
egy gyűlölködő, megosztott ország
képét mutatta, és ismét megfeled-
kezett a román emberekről. „Ro-
mánia azonban nem azoké, akik
megosztanak és rombolnak, nem
azoké, akik széttépik a sajátjaikat,
és önös ambícióik miatt lábbal ti-
porják az ország érdekeit. Az em-
berek látják ezeket a dolgokat, és
bízom benne, hogy az őszi válasz-
táson mindannyian látni fogjuk” –
zárja bejegyzését. (Agerpres)

Dăncilă: Rovana Plumb továbbra is feltétel
nélküli támogatásomat élvezi



A környezetvédelmi miniszté-
rium megrendelésére 2019 ta-
vaszán készített állomány-
becslés szerint az országban
6450 és 7200 közötti a vadon
élő medvék száma.

Az aktuális számokat az MTI adat-
igénylésére közölte pénteken a tárca.
A minisztérium közlése szerint az év
eleje óta az ország 13 megyéjéből
összesen 73 veszélyesnek tekintett
medve kilövésére vagy áthelyezésére
nyújtottak be kérést a helyi vadásztár-
saságok, a minisztérium pedig a bea-
vatkozási kvóták terhére 34 állat
kilövését, és egy áthelyezését engedé-
lyezte.

A megyékre bontott számok azt jel-
zik, hogy a Székelyföldet magában
foglaló megyékben a legégetőbbek a
medvegondok. Hargita megyéből 14

egyed kilövésének az engedélyezését
kérték a minisztériumtól, és 8 egyed
kilövésére kaptak engedélyt a vadász-
társaságok, Maros megyében a kérvé-
nyezett 12-ből ötöt, Kovászna
megyében 7-ből négyet lőhettek ki.
Sok kérés érkezett a Kárpátokon kí-
vüli Argeş (10), Suceava (10) és Pra-
hova (6) megyéből is, de Argeş
megyében csak négy és Prahovában
csak 3 medve kilövését engedélyezte
a tárca, mely a Suceava megyei va-
dásztársaságok valamennyi kilövési
kérését elutasította.

A minisztérium nem közölte az
MTI kérdésére a megyékre bontott
becsült medveállományt, de a szé-
kelyföldi adatok már korábban nyil-
vánosságra kerültek. A
vadásztársaságok által becsült szám
Hargita megyében 1900 fölötti, Ko-

vászna megyében
1500-1600 közötti,
Maros megyében
pedig 1300 körüli. A
Hargita és Maros
megyei adatokról a
Székelyhon portál
számolt be június
végén, a kovásznai-
akat pedig Sebastian
Cucu prefektus kö-
zölte szeptember
elején. A vadgazdál-
kodási szakemberek
vitatják azonban a
vadásztársaságok
által közölt számok
hitelességét. Való-
színűsítik, hogy

ugyanazt a medvét többen, több he-
lyen is megszámolták az állomány-
becslés során.

A medvepopuláció megőrzésére
vonatkozó, tavaly kibocsátott akció-
terv – mely a román környezetvé-
delmi minisztérium honlapján is
elérhető – a 2016-os medvebecslés
adatait közli. Ekkor a szakemberek
úgy vélték, hogy az állomány egyed-
száma 6050-6640 közötti. 2016 előtt
a környezetvédelmi tárca évente 400-
450 medve kilövésére adott engedélyt
a vadásztársaságoknak, ekkor azon-
ban a Cioloş-kormány a populációt
szabályozó medvevadászatot is betil-
totta. A tiltás óta jelentősen megnőtt a
medvetámadások száma, és immár az
sem ritka, hogy az országutakon, au-
tópályákon vagy a vasúti pályán gá-
zolnak el medvéket.

Az akcióterv arról is említést tett,
hogy a medvék 69 ezer négyzetkilo-
méteres romániai élőhelyén ökoló-
giai, társadalmi és gazdasági
szempontból az optimális egyedszám
4000 lenne. A barnamedvék védelmé-
vel is foglalkozó WWF Románia ezt
a számot erősen vitatja.

A szenátus a múlt héten megszava-
zott törvénymódosítással egy ötéves
időszakra lehetővé tenné a barnamed-
vék vadászatát az év bizonyos idősza-
kaiban. Ha a törvénymódosítást a
parlament alsóháza is elfogadja, és az
államfő kihirdeti, a medveállományt
– a vaddisznókhoz, szarvasokhoz, és
más, nem szigorúan védett állatokhoz
hasonlóan – kilövési kvóta alapján le-
hetne szabályozni. (MTI)

hogy sok panaszt kaptak a lakosság-
tól a főtér gyakori lezárása miatt.
Blaga úgy vélte, a Liget minden
szempontból ideális helyszín a Kri-
tikus Tömeg számára, a szombati
részvétel azonban nem erre enge-
dett következtetni.

A legutóbbi, tavaszi akció forga-
tókönyve szerint a rendezvény ez-
úttal is a kerékpáros felvonulással
kezdődött. Míg az elmúlt években
200–300 vagy még több bringás
emelte magasba járművét a rajtnál,
és indult el a meghatározott útvona-
lon, ezúttal mintegy 150-en gyüle-
keztek a sportcsarnok előtt. 

– Egy évben sem volt ilyen ala-
csony a jelenlét – szögezte le Gál
Sándor, a Marosszéki Közösségi
Alapítvány ügyvezető igazgatója,
aki szerint a Kritikus Tömeg össze-
zsugorodásában az új helyszín és az
időpontváltoztatás is szerepet ját-
szott. 

– Gyerekekkel nehéz lejönni ide,
hiszen itt van a terelőút, a Maros-
híd, az Aranykakas előtti körforga-
lom. Ugyanakkor a szombat
délelőtt sem ideális ennek az akció-
nak, hiszen vannak, akik akkor még
dolgoznak, a helyszínmódosítás
miatt mégis ezt az időpontot kellett
választanunk, mert vasárnap ócska-
piac van a közelben. Ugyanakkor
ma számos más rendezvényre is sor
került a városban, a vármezői hő-
légballon-fesztiválnak is ez a napja,
a kis létszám bizonyára ennek is tu-
lajdonítható – tette hozzá Gál Sán-
dor. A szervező alapítvány
igazgatójától azt is megtudtuk,
hogy a felvonulás a korábbi évek-
hez hasonlóan rendőri felvezetéssel,
akadálymentesen zajlott, a bicikli-
sek a főtéren is biztonságosan átvo-
nulhattak.
„Hangulatában más itt”

Az új helyszín miatt a legkisebb
kerékpárosok felvonulása, a Critical
Mass Junior elmaradt, a Creactivity

Egyesület Kreaktivitás a forgalom-
ban nevű, biztonságos közlekedésre
tanító, játékos gyermekfoglalkozá-
sait azonban ezúttal is megtartották.
Az óvodás- és kisiskoláskorú részt-
vevők különböző feladatokat telje-
sítve – célba dobva, kifestőzve,
rendőri kézjelek és útjelző táblák je-
lentését tanulva, labirintusban és
pumpapályán tekerve – gyűjthettek
pecséteket, majd miután minden
próbát kiálltak, jutalomban része-
sültek. A tevékenységekben a ko-
rábbi éveknél kevesebb, mintegy
120–130 gyermek vett részt. 

Egy édesanya kisebbik gyer-
mekét a karjában, a hároméves na-
gyobbikat futóbiciklivel hozta a
Ligetbe.

– Milyennek tűnik az új helyszín?
– kérdeztük tőle, miközben fiacs-
kája a pumpapálya előtt várt a so-
rára. 

– A kicsik szempontjából ez a
helyszín biztonságosabb, mint a
főtér, a hangulatot illetően viszont
számukra is kisebb az élmény.
Ugyanakkor a kevesebb jelenlévő
miatt minden családiasabb. A gyer-
mekprogramok ezúttal is elnyerték
a fiam tetszését, egyebek mellett a
kőfestést is kipróbálta, és élvezte,
hogy mindegyre megállítják, és ju-
talmat kap – mondta a szülő, aki a
kisebb gyermekek szempontjából is
nagyon fontosnak tartaná a bicikli-
sávok kialakítását. 

– Magyarországon rengeteg lehe-
tőség van az alternatív közleke-
désre, és amikor ott tartózkodunk, a
kisfiam a futóbiciklijével sok kilo-
métert képes letekerni. Meggyőző-
désem, hogy rengeteg gyerek
örülne, ha nálunk is lennének ke-
rékpárutak, és például óvodába is
két keréken mehetnének. Erre annál
is inkább nagy szükség van, mivel
a tömegközlekedés sem úgy műkö-
dik, ahogy kellene – tette hozzá az
édesanya, majd azt is megemlítette,
hogy korábban Marosvásárhelyen,

a Madách utcában kialakítottak egy
kerékpársávot, de még meg sem
száradt rajta a festék, máris rápar-
koltak az autók.
150-nel kevesebb jótékonykodó

A felnőtt kerékpárosok Tekerj
egy jó célért! nevű, a város több
övezetét átfogó, kilencállomásos
pontszerző játéka a gyermekprog-
rammal egy időben, a felvonulás
után kezdődött. A résztvevők a 30,
illetve 50 lejes kezdőcsomagok
megvásárlásával három nemes cél
valamelyikét karolhatták fel. A da-
ganatos gyerekek kórházbn töltött
idejét pszichoszociális támogatással
megkönnyítő Little People Egyesü-
let Nem félek című kezdeményezé-
sével a kis betegek oktatási
segédanyagára, kifestőseire, játéka-
ira gyűjtott. A továbbiakban is foly-
tatódó adománygyűjtés célösszege
5000 lej, ebből száz terápiás keze-

lést lehet három hónapon keresztül
biztosítani. 

A másik projekt Marosvásárhely
légszennyezettségének mérésére
irányul, több szervezet, az Amper, a
Pando, a Milvus Csoport és a Ma-
rosszéki Közösségi Alapítvány
közös kezdeményezése. A projekt
célja húsz darab utcai mérőműszert
felszerelni a város területén a le-
vegő minőségének mérésére. Az
eredményekből kimutatható lesz,
hogy milyen mértékben járul hozzá
az ipar, illetve a gépkocsiforgalom
a város nagyfokú légszennyezettsé-
géhez.

A harmadik projekt a Buckner
Alapítványé, célja új digitális esz-
közökkel, egyebek mellett számító-
gépekkel segíteni az alapítvány által
felkarolt hátrányos helyzetű gyer-
mekek társadalmi felzárkóztatását.

Gál Sándortól megtudtuk, hogy a
jótékonysági tekerésbe négy cég
összesen hatvan alkalmazottal kap-
csolódott be. A játékosok összlét-

száma körülbelül száz fő volt, a ko-
rábbi években ezzel szemben
mintegy 250-en neveztek be az ak-
cióba, amely ezúttal is tombolahú-
zással zárult. A három nemes célt a
továbbiakban még egy hétig lehet
interneten is támogatni. 

– Hogyan látod a kerékpáros-
közlekedés helyzetét a korábbi évek-
hez viszonyítva? – kérdeztük a
bringás nap végén a főszervezőt. 

– Egy–két éve jelentősen meg-
nőtt a városban a gépkocsiforgalom,
egyre több az autósáv, a kerékpáro-
sok egyszerűn nem férnek el a ko-
csik között. Így sok kerékpáros,
hajtányos a járdára kényszerül, bár
ezt a törvény tiltja. Mivel az alig
egyméteres járdákon két gyalogos
sem fér el egymás mellett, nemhogy
a két keréken közlekedők, mostaná-
ban a járókelők és a biciklisek, rol-
leresek között alakul ki konfliktus.
A helyzet tehát rosszabb, mint pár
évvel korábban – összegzett Gál
Sándor.

Forrás: heol.nu

Családias hangulatban tekertek

A szakminisztérium becslése szerint 6450-7200
közötti a vadon élő medvék száma

A Kolozs megyei ítélőtábla
jogerősen megsemmisí-
tette az erdélyi felsőcser-
tési aranybánya meg-
nyitásához szükséges te-
rületrendezési tervet, ami
a környezetvédők szerint
ellehetetleníti meghatáro-
zatlan időre a ciántechno-
lógia alkalmazásával
nemesfémek kitermelését
tervező kanadai beruházó
üzleti terveit.

Az ítélőtábla döntéséről az
Adevărul című napilap elektro-
nikus kiadásában számolt be
pénteken a Mentsétek meg Ve-
respatakot civil szervezetre hi-
vatkozva. A beruházást ellenző
szervezet szerint ez az ítélet ér-
vényteleníti a Deva Gold által
2010 óta megszerzett valameny-
nyi engedélyt, így a környezet-
védelmi és az építkezési
jóváhagyást, ezért a beruházás
sorsa meghatározatlan időre el-
lehetetlenül – állítja a civil szer-
vezet.

A területrendezési tervet a ka-
nadai többségi tőkével létreho-
zott Deva Gold SA javaslatára
fogadta el 2010-ben a  Hunyad
megyei Felsőcsertés önkor-
mányzata. Az ítélőtábla gyakor-
latilag helybenhagyta a Kolozs
megyei törvényszék januári íté-
letét, amely megállapította,

hogy a területrendezési terv
alapját egy törvénytelenül kiál-
lított környezetvédelmi enge-
dély képezte.

A területrendezési terv azokat
a helyi szabályozásokat tartal-
mazta, amelyek a telkek fel-
használására vonatkoznak, a
felszíni bánya, a zagytározók
létrehozását és a feldolgozó
üzem megépítését tették lehe-
tővé.

A felsőcsertési ciántechnoló-
giás aranybányászatot tervező
Deva Gold SA a kanadai Eldo-
rado Gold és a román Minvest
Deva társaság közös cége. A
román állami tulajdonban levő
Minvest Deva 20 százalékos ré-
szesedéssel rendelkezik a társa-
ságban.

A kitermeléshez évente 1653
tonna ciánt használnának, ami
révén egy 456 hektáros terüle-
ten 45 millió tonna ércből 68
tonna aranyat és 490 tonna
ezüstöt nyernének ki 16 év alatt.
A beruházás 221 új munkahe-
lyet teremtene. A toxikus nehéz-
fémeket is tartalmazó több
tízmillió tonnányi cianidos za-
gyot egy 169 és egy 70 méter
magas gáttal rekesztenék el
olyan völgyekben, amelyek alatt
sűrűn lakott települések feksze-
nek. (MTI)

Jogerősen megsemmisítette
a bíróság a felsőcsertési arany-

bánya területrendezési tervét
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Miklós Gyula agrármérnökkel, a balavá-
sári borlovagrend egyik alapító tagjá-
val, a helyi borversenyek egyik
szervezőjével a kis növényvédőszer-
üzletében beszélgettünk. Sok min-
dennel foglalkozott élete során, és
foglalkozik ma is, bevallása szerint
hobbija a borászat.

– Küküllődombón születtem, Dicsőszent-
márton mellett. Akkoriban igyekeztünk minél
közelebb kerülni a szülőfaluhoz, a szüleink-
hez. Minden hét végén hazajártam ételért
édesanyámhoz. 

Rövid beszélgetésünk alatt elmondta, hogy
1977-ben végezte az egyetemet, az első évek-
ben az egrestői termelőszövetkezethez került.
Három falu tartozott hozzá: Balavásár, Eg-
restő és Fületelke. 
Egyből bedobtak a mélyvízbe

– 1980-ban megbetegedett a volt főnököm,
akkor, tetszett, nem tetszett, egyből bedobtak
a mélyvízbe. Főmérnök lettem. A téeszt vé-
gigcsináltam 1991-ig, én oltottam le a vil-
lanyt. Átkerültem az Agromechez. Három
évig dolgoztam a gépállomásnál, beindult a
privatizáció. Akadt egy lehetőség, hárman
megvásároltunk egy részleget a gépállomás-
tól. Ment is a dolog ’97-ig, akkor jött egy
nagy árvíz, ami elöntötte az egész Küküllő
völgyét, így kénytelenek voltunk abbahagyni,
mert bankhitelt vettünk fel. Így egy időre ab-
bahagytam a privát életet.

– Mit csináltak addig?
– Földeket béreltünk, megdolgoztuk. Ak-

koriban öt traktorunk volt, a termést könnyű
volt értékesíteni. Petre Roman, majd utána a
Stolojan-kormány idején probléma nélkül el
lehetett adni a gabonát. A Comcereal meghi-
telezte a termést, adtak nekünk műtrágyát,

vegyszert, ősszel gabonával fizettünk. ’96-tól
kezdtek kialakulni a piaci viszonyok, ahhoz
már nehezen tudtunk alkalmazkodni. Azt hit-
tük, hogy mindent tudunk, ám termelni tud-
tunk, eladni már nem. 

Azzal folytatta, hogy 1998-ban elment egy
magáncéghez dolgozni, de az is csődbe ment. 

– A mezőgazdaságban akkor kezdődött a
nagy szeparáció, rengetegen – orvosok, mér-
nökök – kezdtek el gazdálkodni. El akartam

adni a traktoraimat ’98-ban,
gondoltam, jó helyre me-
gyek a magáncéghez. Sze-
rencsére a bonyhai
kollégám lebeszélt, nehogy
eladjam, mert ki tudja, mi
lesz holnap. S igaza volt,
2000-ben felültem a trak-
torra, dolgozgattam, fejlő-
dött a cégem. 2002-től
kezdtem a növényvédő sze-
rekkel is dolgozni, a Fitoco-
mon keresztül, majd
2004-től leváltam. Jelenleg
saját üzletem van, és 110
hektár földet dolgozok meg.

– Saját terület?
– Nem, csupán 13 hektár

az enyém, a többi bérelt.
Nincs utódom, aki átvál-
lalná, és nem látom értel-
mét, hogy 66 évesen földet
vásároljak, hogy egy-két év
múlva, amikor abba kell
hagyni, mert egyszer csak
abba kell hagyni, kínlódjak
az eladással. 

– Azon a 13 hektáron
mit termeszt?

– A fő kultúra a cukor-
répa, a „mozdony”, bár az
utóbbi években elég sokat

veszített a gőzből. A cukorrépa épp csak ki-
hozza, amit belefektetünk. Ezenkívül őszi ga-
bonát termesztek, vetőmagot termelek. Árpát,
tritikálét, búzát. Ősszel repcét vetek, olajnak.
Annak tavasszal vagy nyáron adjuk el a ter-
mését.

– Van a repcének piaca?
– Van. Az előnye, hogy az első, amit érté-

kesíteni tudunk. Júliusban levágjuk, s általá-
ban rögtön viszik is. Tavasszal a répavetés
után következik a szójavetés, és a hobbim:
kölest termelek, azonkívül fénymagot. Ez a
nyári köles, egy gabonaféle, a kanárik fo-
gyasztják. De termesztek gyógynövényt is,
máriatövist. Abból készül a silymarin, a ré-
szeges agrármérnökök máját hozza rendbe –
mondta viccesen. Ez az egyedüli májregene-
ráló szer, az összes májgyógyszer alap-
anyaga. Voltak évek, amikor a köles raktáron
maradt. Az idén nem tudom, mi történt, ve-
rekednek érte. Főleg a papagájoknak veszik,
de embernek is jó, a renyhe bélműködést ser-
kenti.
Gyula, termessz már rozsot!

– A helyzet az, hogy beleöregedtem a szak-
mába, de nem tudom abbahagyni. A felesé-
gem megállna, de ő is csak mondja, mert
látom, hogy folyton a számítógép előtt ül.
Könyvelő, ő volt a gépállomás főkönyvelője.
Az iparból jött utánam Medgyesről. Elcsábí-
tottam falura – mondja mosolyogva, majd
hozzáteszi: a megtermelt vetőmagot hivata-

losítják, levarrják, címkézik, kezelik, úgy
adák el. A többi áru a szabad piacon kerül ér-
tékesítésre.

A továbbiakban elmondta, hogy termesz-
tenek még tavaszi árpát, legújabban zabot is,
most meg rozzsal próbálkozik. Ugyanis a pá-
linkafőzdék viszkit kezdtek főzni. Megkapták
a licencet, és egyfolytában kapacitálják:
Gyula, termessz már rozsot! Így jövőre lesz
rozs is. 
„Az unitarizmus, a világhoz való sza-
bad hozzáállás lényegesen meghatá-
rozta az életemet”

– A hobbim a borászat – folytatja beszél-
getőtársam. – Van közel egy hektár szőlőm.
Fele itt, fele Küküllődombón. A dombói sző-
lőt azért tartottam meg, mert amíg édesanyám
élt, ha tetszett, ha nem, kéthetente el kellett
menni permetezni, és így legalább megláto-
gattam édesanyámat is. Amíg nem volt sző-
lőm, hónapok teltek el, hogy szegény
szüleimet nem látogattam meg. A másik
pedig az, hogy nagyon szeretem a szülőfalu-
mat, Dombót, unitárius falu, és az unitariz-
mus, a világhoz való szabad hozzáállás
lényegesen meghatározta az életemet. A ma-

gyarságtudatom után az unitarizmus volt, ami
meghatározott, utána jött a szakma. Dombóra
járunk templomba, oda járunk úrvacsorát
venni. Mindenhol jó, de Dombónak a szabad
gondolkodását, a tudományokhoz való hoz-
záállást, a nyitottságot, ami ott volt, nem ta-
láltam meg sehol máshol.
Akinek van bora, van barátja 

– A szőlőt is eladja?
– Nem. Feldolgozom bornak. Akinek van

bora, van barátja. Én nagyon keveset iszom,
sokszor eljönnek hozzám, s megkérdik: mi-
lyen a borod? Kóstoljátok meg, mondom
nekik.

– Egy hektáron sok bor lesz…
– Kb. hat-hétezer liter. 
– Ennyi kell a barátoknak?

– Nem, van benne egy kis üzlet is, mert ez
a hobbi sokba kerül. Emellett gyakran me-
gyünk kirándulni. Most épp Svájcba készü-
lünk, tavaly voltunk Franciaországban,
Strasbourgban és környékén, Németország-
ban, azelőtt Burgenlandban, Dél-Tirolban. A
Magyar Borlovagrendek Országos Szövet-
sége minden évben szervez kirándulást. 
Másik hobbija a biciklizés

Miklós Gyulának a borászkodás mellett a
másik hobbija a biciklizés. 

– A véletlen úgy hozta, hogy megismer-
kedtem Fóton egy leendő barátommal, és
2000-ben megterveztük az első biciklitúrát.
36-an kerekeztünk Balavásárról Fótra. 2007-
ben szerveztük meg a következő kerékpártú-
rát, utolsónak szántuk a 2013-ast. Nagyjából
ugyanazon az útvonalon mentünk: Balavásár,

Dicsőszentmárton, Balázsfalva, Abrudbánya,
Gyula, egészen Fótig. 

A tavaly azonban azt mondtuk, még nem
vagyunk olyan öregek, még egyszer megpró-
báljuk. Nem mertünk útvonalat változtatni,
pedig szerettünk volna Torockón keresztül
menni, a Scărişoara vonalon Belényesnél ki-
menni a hegyek közül, de úgy tűnt, túl nehéz
az az út, itt meg már a kocsmákat is ismer-
jük.

– Ez hány kilométer?
– 765 kilométer, 10 nap alatt tekerjük le. A

Bucecea-tetőig van baj, ahonnan a Fekete-
Körös ered, onnan már csak lefelé visz az út.
Ezenkívül szimfonikus zenét hallgatok, ami
agronómusokra nem jellemző – fejezte be az
életútidézést Miklós Gyula.

***
Az idei balavásári nemzetközi borverse-

nyen is jól szerepeltek a község borosgazdái.
A balavásári, kis- és nagykendi, valamint szé-
naverősi termelők, Iszlai Jenő, Csegzi Tibor
és Miklós Gyula révén, hét aranyérmet, 25
ezüstöt, 18 bronzot és 17 dicséretet szereztek,
és helyben tartották a nagyaranyat is, amely
egy szentdemeteri pincészethez került. Fotó: Nagy Tibor

Mózes Edith
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„Beleöregedtem a szakmába, de nem tudom abbahagyni” 

Hobbija a borászat



Javított a gyergyóremetei vereség
után a Marosvásárhelyi CSM terem-
labdarúgó-csapata. Hazai pályán a
frissen alakult Korondi Juniort
győzte le 7-2-re.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy
minden rendben van a csapat háza táján, hi-
szen többen azok közül, akik játszhatnának
az együttesben, nem vállalták, akik pedig
pályára léptek, alighanem puszta kedvtelés-
ből teszik, mint ahogy a hétvégi víkendte-
lepi sörbajnokságok résztvevői. Ez pedig a
teljesítményen is meglátszik. No nem úgy,
hogy elfelejtették volna a kispályás foci
csínját-bínját, hanem abban látszik, hogy
többször – abban a tudatban, hogy sokkal
jobbak, mint az újonc ellenfél – hajlamosak
voltak túlcifrázni a játékot, Ibrahimovic-stí-
lusban akartak gólt rúgni, ahelyett, hogy az
egyszerű megoldást választották volna.
Ezért is nyert „csak” 7-2-re a marosvásár-
helyi csapat, noha sokkal képzettebb játé-
kosai vannak, mint a korondiaknak, igaz,
ez csak az első másfél sorra igaz, hiszen
annyian maradtak a tavalyi keretből.

A gólgyártást Szőcs László kezdte a
CSM részéről, és miután a hazai játékosok
körbelőtték a korondi kaput, és a lécet is el-
találták, a felszabadítani akaró Boda az 5.
percben bődületes erejű öngólt lőtt. Ugyanő
kicsit később a lövése erejét a marosvásár-
helyi kapunál is gyakorolta, előbb azonban
Kurcsi talált be, miután kicselezte

Lőrinczet. A szünetig aztán minden lehet-
séges helyzet kimaradt a korondi kapunál,
csak újrakezdés után folytatta előbb Szőcs
egy potyával, majd Kiss egy erős lövéssel.
A hatodik marosvásárhelyi gól akkor esett,
amikor Korond megpróbált vészkapussal
támadni, aztán Szőcs még egyszer betalált
Szabó passzából. Az utolsó percen Sükei
értékesítette a vészkapusos létszámfölényt.

Érdekes adalék, hogy Kacsó Endre, aki
elvileg a marosvásárhelyi csapat 
menedzsere, végig a korondiakat látta el jó
tanácsokkal, bár a kispadon nyilván nem
foglalhatott helyet.

Az ilyen körülmények között is a felső-
házat megcélzó marosvásárhelyi csapat
legközelebb vasárnap, Kézdivásárhelyen
lép pályára, ahol csupán úgy érhet el ered-
ményt, ha nagyon komolyan veszi a mér-
kőzést.

A Puskás Akadémia Gyurcsó Ádám duplájával
2-1-re legyőzte a házigazda Debreceni VSC-t
szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga hete-
dik fordulójában.

A vendégek már a találkozó első percében megsze-
rezhették volna a vezetést, Vanecek előtt adódott óriási
lehetőség, de ekkor Pávkovics a gólvonalról még men-
teni tudott. A tetszetősen játszó felcsútiak aztán egy
szép kontratámadás végén a tizedik percben előnyhöz

jutottak, és a folytatásban is aktívabbak voltak. A félidő
végén a debreceni Haris „gólpasszt” adott Gyurcsónak,
aki élt a lehetőséggel, és megszerezte második találatát
is.

A második játékrészben a vendégek elsősorban az
eredmény tartására törekedtek, a hazaiak pedig csak rit-
kán tudták átjátszani a rivális védelmét. A mérkőzés
hajrájában ugyan „szinte a semmiből” szépített a Loki,
újabb gólt azonban már nem tudott szerezni.
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Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga 2. csoportja 2. fordulójában: Marosvásárhelyi CSM – Korondi Junior
2017 7-2; a Dévai West – Gyergyóremetei Kereszthegy mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a
Gyergyószentmiklósi Inter – Kézdivásárhelyi KSE találkozót kedden rendezik. Az előző forduló-
ból: Korondi Junior 2017 – Kézdivásárhelyi KSE 7-9.

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 6. fordulójában
a következő eredmények születtek: Radnót – Erdő-
szentgyörgy 2-2, Mezőszengyel – Nyárádtői Unirea
0-6, Ákosfalva – Segesvár 2-2, Marosoroszfalu – Ma-
rosludas 5-1, Marosvásárhelyi Atletic – Nyárádsze-
reda 3-0, Kerelő – Nagysármás 5-1,
Marosszentkirály-Náznánfalva – Nyárádtői Viitorul 4-
1. Szováta állt. 
A 7. forduló eredményei: Erdőszentgyörgy – Mező-

szengyel 6-0, Nyárádtői Unirea – Ákosfalva 6-0, Se-
gesvár – Marosoroszfalu 3-1, Marosludas – Szováta
0-1, Nyárádtői Viitorul – Kerelő 0-2, Nagysármás –
Radnót 0-5, Nyárádszereda – Marosszentkirály-Náz-
nánfalva 4-1. A Marosvásárhelyi Atletic állt.

Szabad az út
Nyárádtő előtt

Két fordulót játszottak a labdarúgó 4. liga elit-
csoportjában az elmúlt héten, siettek kihasználni,
hogy a hét közepén még viszonylag kései órában
lehet játszani, és a dolgozó játékosok el tudnak
érni a találkozókra. Ezzel a negyedéhez érkezett
a pontvadászat, és alighanem kijelenthető, hogy
szélesen megnyílt az út a Nyárádtői Unirea előtt,
miután Marosludas, amely még úgy tűnt, meg
tudja szorongatni, kétszer is vereséget szenvedett
négy nap leforgása alatt. Pontot vesztett hazai pá-
lyán Radnót is, így a hét forduló után hibátlan
Nyárádtőnek öt pontra nőtt az előnye, és ami
ennél is fontosabb: olyan magabiztossággal nyeri
a mérkőzéseit, hogy nehezen feltételezhető, hogy
valaki komolyan meg tudja szorongatni. A tavalyi
bajnokságban a Marosvásárhelyi CSM pontvesz-
teség nélkül nyerte a bajnokságot (az már más
kérdés, hogy utána megszűnt), a Nyárádtői Uni-
rea esetében pedig leginkább az a kérdés vetődik
fel, hogy tudják-e tartani a ritmust, és úgy mene-
telni tovább, hogy hasonló teljesítményt nyújtsa-
nak. Egy biztos, az idén nem lesz szimmetrikusan
szereplő csapat, mint a tavalyi bajnokságban nul-
lázó Dános, hiszen az utolsó helyen álló Nagy-
sármásnak már van pontja. (bálint)

Néha túlcifrázta,
de nyert a teremlabdarúgó-csapat

Gyurcsó duplájával győzött Debrecenben a Puskás Akadémia

1108.

Kedvezmény a Ferencváros hazai Európa-ligás meccseire
a határon túli szurkolóknak

Mindhárom hazai Európa-liga-mérkőzésre 200-200 jegyet tart fent és értékesít féláron határon túli szur-
kolóknak a Ferencváros, olvasható a klub hivatalos honlapján. A mérkőzésre elsősorban felvidéki, 
kárpátaljai, vajdasági és erdélyi magyar drukkereket várnak. A 200 belépőt az eredeti, 7200 forintos ár
helyett a feléért, vagyis 3600-ért tudják megvenni. A részvételi szándékot e-mailben kell jelezni a klubnak
az illető mérkőzések hetének első napjáig, 12 óráig. A jegyeket időrendi sorrendben fogadják be, így amint
betelt a 200 fős keret minden mérkőzésre, többet nem tudnak fogadni.

A debreceni Szatmári Csaba (b) és a felcsúti David Vanecek Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Már senki nem veretlen
Hét forduló után nincs veretlen csapat a magyar labdarúgó OTP Bank Ligában,
azt követően, hogy a mindeddig százszázalékos teljesítménnyel listavezető MOL
Fehérvár FC hazai pályán szombaton 2-0-ra kikapott az Újpesttől.
OTP Bank Liga, 7. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd 1-2, Kapos-
vári Rákóczi – Diósgyőri VTK 2-0, ZTE FC – Paksi FC 3-1, Debreceni VSC – Puskás
Akadémia 1-2, MOL Fehérvár FC – Újpest FC 0-2. Vasárnap, lapzárta után játszot-
ták: Ferencváros – Kisvárda Master Good.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, 2. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Korondi Junior 2017 7-2 (3-1)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 30 néző. Vezette: Bogdan Hanceariuc (Jászvásár), Andrei Mi-
hălcuţ (Jászvásár). Ellenőr: Marius Năstasă (Karácsonkő).
Gólszerzők: Szőcs L. (2., 23., 32., 35.), Boda (5. – öngól), Kurcsi (7.), Kiss (28.), illetve Boda (8.),
Sükei (40.).
Sárga lap: Nagy Tamás (37.), illetve Kovács (35.).
Marosvásárhelyi CSM: Coman – Togan, Szabó, Szőcs L., Nagy Lehel (Cucuiet, Kiss, Kurcsi, Lu-
duşan, Imreh, Nagy Tamás, Ördögh, Şuteu).
Korond: Lőrincz (Feri) – Tamás R., Balázs, Tófalvi, Boda (Máthé M., Tamás A., Bertalan, Fábián,
Máthé N., Kovács, Máté, Sükei).

Hollandiában rendezik meg az első 16 csapatos Eb-t
Hollandiában rendezik a 2022-es futsal-Európa-bajnokságot, amelyen az eddigi 12 helyett már 16 válogatott vesz részt. A 2022.

január 19-től február 6-ig tartó tornán Amszterdam és Groningen ad majd otthont a mérkőzéseknek. Az európai szövetség (UEFA)
a portugálokkal és a franciákkal szemben döntött a hollandok javára a helyszínkijelölésnél. A holland szövetség rendezte a sportág
első világbajnokságát 1989-ben. Az Európa-bajnokságot eddig kétévente tartották meg 12 csapattal, az új formátum szerint viszont
négyévente kerül rá sor 16 válogatott részvételével. A selejtezőket 2020 januárjától 2021 októberéig játsszák.

A tabella
1. Fehérvár 7 6 0 1 17-5 18
2. Mezőkövesd 7 5 0 2 10-6 15
3. Puskás Akadémia 7 4 1 2 12-7 13
4. Ferencváros 5 4 0 1 9-5 12
5. Újpest 7 3 1 3 11-12 10
6. Debrecen 6 3 0 3 13-11 9
7. Kisvárda 6 3 0 3 8-10 9
8. ZTE 7 2 1 4 11-9 7
9. Paks 7 2 1 4 7-12 7
10. Honvéd 7 2 0 5 10-15 6
11. Kaposvár 7 2 0 5 6-13 6
12. Diósgyőr 7 2 0 5 5-14 6

Eredményjelző
* 1. liga, 11. forduló: Bukaresti Dinamo – FC Voluntari 2-1, Nagyszebeni Her-
mannstadt – FC Botoşani 0-1, Chindia Târgovişte – Gyurgyevói Astra 1-0. Az él-
csoport: 1. Kolozsvári CFR 21 pont, 2. Konstancai Viitorul 21, 3. CSU Craiova 19.
* 2. liga, 8. forduló: Bukaresti Rapid – Bodzavásári SCM Gloria 3-2, Konstancai
Farul – Temesvári Ripensia 1-0; 9. forduló: Csíkszeredai FK – Kolozsvári Univer-
sitatea 1-1, Resicabányai CSM – Konstancai Farul 2-1, Zsilvásárhelyi Viitorul Pan-
durii – Temesvári ASU Politehnica 1-4, Bodzavásári SCM Gloria – Concordia
Chiajna 2-1, Aradi UTA – Bukaresti Daco-Getica 6-0, Dunărea Călăraşi – Zsilvá-
sárhelyi Pandurii 4-0, Campionii FC Argeş Piteşti – Turris Oltul Turnu Măgurele
3-2. Az állás: 1. Turnu Măgurele 22 pont, 2. UTA 19, 3. Bodzavásár 19, …15. Csík-
szereda 9.
* 3. liga, I. csoport, 6. forduló: Bákói Aerostar – Sporting Lieşti 3-1, FC Botoşani
II – Foresta Suceava 4-1, Németvásári Ozana – Galaci Universitatea Dunărea de
Jos 1-1, CSM Focşani – Huszvárosi Huşana 2-0, Kézdivásárhelyi KSE – Radóci
Bucovina 0-1, Ştiinţa Miroslava – Bákói CSM 4-0, Karácsonkői CSM Ceahlăul –
CSM Paşcani 7-1, Galaci SC Oţelul – Şomuz Fălticeni 3-0. Az állás: 1. Aerostar
18 pont, 2. Radóc 15, 3. Galac 15, …10. Kézdivásárhely 5.
* 3. liga, V. csoport, 6. forduló: Székelyudvarhelyi AFC – Kudzsiri Metalurgistul
2-0, Sellemberki Viitorul – Váradszentmártoni CSC 3-1, Dési Unirea – Magyargáldi
Industria 3-1, Nagyváradi Luceafărul – Nagybányai Minaur 1-0, Gyulafehérvári
Unirea – Tordai Sticla Arieşul 1-1, Zilahi SCM – Kolozsvári CFR II 3-2, Besztercei
Unu Fotbal Club – Szászrégeni Avântul 1-1; a Kolozsvári Sănătatea – Lénárdfalvi
Fotbal Comuna mérkőzést hétfőn rendezik. Az állás: 1. Luceafărul 15 pont, 2. Lé-
nárdfalva 13, 3. Sellemberk 12, …9. Székelyudvarhely 7, …12. Avântul 7.

Szerkeszti:FarczádiAttila

Bálint Zsombor



A szervezet 52. kongresszusán,
múlt szerdán Dohában újraválasztot-
ták Sebastian Coe-t, aki 2015 au-
gusztusa óta tölti be a Nemzetközi
Atlétikai Szövetség (IAAF) elnöki
posztját. Alelnökei Szergej Bubka,
Geoffrey Gardner, Navaf Bin Moha-
med al-Szaud és Ximena Restrepo
lesznek, utóbbi a szervezet első női
alelnöke.

A kongresszus valamennyi jelen
lévő tagja, azaz 203 fő egységesen,
tartózkodás nélkül úgy szavazott,
hogy a 62 éves brit sportvezető az
elkövetkező ciklusban is folytassa a
megkezdett munkáját.

„Őszintén örülök annak, hogy a
sportág ennyire összefogott –
mondta Coe, arra célozva, hogy két-
száz egységes szavazat ezen a szin-
ten bármilyen más sportágban
elképzelhetetlen lenne. – Az elmúlt
években felismertem, kerülőútra lesz
szükség ahhoz, hogy olyan kemé-
nyen tudjunk fókuszálni a céljainkra,
ahogy eleinte is szerettük volna.
Most már abban a helyzetben va-
gyunk, hogy ezt megtehetjük. Ke-
mény négy év van mögöttünk,
szeretném, ha a következő négy egy
kicsit szórakoztatóbb lenne…”

Az elnök még első ciklusában fel-
állított egy független testületet,
amelynek a sportág megtisztítása a
feladata a korrupciótól, az ti. az
előző elnökség idején behálózta a
szervezetet. Coe kényes kérdések-
ben is határozottan tudott dönteni,
nemcsak az oroszok eltiltásába állt
bele keményen, hanem a női sporto-
lók tesztoszteronszintjének megha-
tározásába is. 
Az oroszok idén sem indulhattak
saját zászló alatt

Az NSO szerint az IAAF egysé-
gét jelzi, hogy múlt hétfőn 164-30-
as többséggel fogadták el azt a

javaslatot, hogy az oroszok ezúttal
se indulhassanak a világbajnoksá-
gon. Ugyanakkor ez nem jelenti azt,
hogy egyetlen orosz atléta sem áll
rajthoz Dohában. Semleges színek-
ben 29 fő is ott lehet a nevezési lis-
ták alapján. Azok az orosz sportolók,
akiknek korábban nem volt dopping-
esetük, az IAAF különengedélyével,
semleges színekben szerepelnek a
világbajnokságon. 

Az atlétikai szövetség még 2015
novemberében tiltotta el az oroszo-
kat a nemzetközi versenyektől,
mivel kiderült, az országban rend-
szerszintű doppingolás folyt. Az
orosz hatóságok tagadták a vádakat.
Megváltozik 
a nemzetközi szövetség neve

A dohai kongresszuson hosszas
vita után elfogadták a nemzetközi
sportági szövetség (IAAF) vezető
testülete által indítványozott módo-
sítást, miszerint a pénteken kezdő-
dött dohai szabadtéri atlétikai
világbajnokságot követően World
Athletics (WA) lesz a föderáció új
neve. Az olimpiai sportokkal foglal-
kozó insidethegames.biz tudósítása
szerint több tagország képviselője

ellenezte a változást. A francia anya-
nyelvű országok szövetségei nehez-
ményezték, hogy az új név franciául
nem hangzik jól, de voltak olyan
képviselők is, akik – szavaik szerint
– attól tartanak, hogy az IAAF kive-
zetésével identitását veszti a szövet-
ség.

A szerdán újabb négy évre meg-
választott elnök, Sebastian Coe el-
lenben azzal érvelt, hogy alaposan
megfontolták és körüljárták a kér-
dést, s biztos benne, hogy a World
Athletics név segít majd a szövet-
ségnek abban, hogy az eddiginél
több fiatalt szólítson meg. Mint
mondta, médiapartnereiket, a szur-
kolókat és a sportolókat is megkér-
dezték, mielőtt döntöttek volna.

A sportági szövetséget 1912-ben
Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szö-
vetség (IAAF) néven alapították,
amelyen egészen 2001-ig nem vál-
toztattak. Akkor kikerült az amatőr
szó a névből, ám úgy módosítottak,
hogy az IAAF rövidítés megmarad-
jon. Ezért egészen mostanáig az At-
létikai Szövetségek Nemzetközi
Szervezete (International Associa-
tion of Athletics Federations) név
volt érvényben.

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) döntött arról, hogy a Bajno-
kok Ligája és az Európa-liga mellett
egy új európai kupasorozatot is indít.
Az UEFA közölte, a végrehajtó bizott-
ság dublini döntésével a kisebb nem-
zetek számára igyekszik lehetőséget
biztosítani az európai kupaporondon
való részvételre, ezzel próbálja előse-
gíteni felzárkózásukat a sportág meg-
határozó nemzeteihez és klubjaihoz.

A tervek szerint az új kupasorozat
beindításával párhuzamosan az Eu-
rópa-liga létszáma csökkenne: a jelen-
legi 48 helyett 32 együttes vehetne
részt a csoportkörben. Így mindhárom
kupasorozatban 32 együttes szere-
pelne a főtáblán – nyolc csoportban
négy-négy –, és ahogy a Bajnokok Li-
gája csoportköréből kieső gárdák egy
része számára van lehetőség a folyta-
tásra az Európa-liga kieséses szaka-
szában, úgy az El-ből is lenne átjárás
az új sorozatba, amelyet egyelőre
három idényre írnak ki.

Az új kupasorozatnak még csak
munkaneve van, a versenykiírásról
későbbre ígért további részleteket az
UEFA. Az viszont már eldőlt, hogy a
mérkőzéseket – az El-hez hasonlóan
– csütörtökön rendeznék, és az is,
hogy a győztese a rákövetkező idény-
ben az El-ben indulhat.

A vb-ülésen határozat született
arról is, hogy a három európai kupa-
sorozat döntőjét egy héten rendeznék
meg. Az új sorozat szerdai döntőjét
követi csütörtökön az El-finálé, majd
szombaton a BL-trófea sorsa dől el.

Az UEFA szeptember közepén
adott zöld jelzést az új sorozatnak,
egy hónappal később a 28 európai
labdarúgóligát tömörítő szervezet
(EL) jelentette be, hogy támogatja a
harmadik kupasorozat visszaállítását.
A Kupagyőztesek Európa-kupája
1999-ben szűnt meg, az Intertotó kupa
1961 és 2009 között negyedik, majd
harmadik számú kupasorozatként mű-
ködött.

A világfutballt jelentősen befo-
lyásoló változtatásokat hagyott
jóvá a Nemzetközi Labdarúgó-
szövetségnek (FIFA) a sportág
érintettjeit tömörítő bizottsága
(Football Stakeholders Commit-
tee). A FIFA limitálni kívánja az
ügynökök jutalékát, valamint az
egy idényben kölcsönadható játé-
kosok számát – utóbbival a nagy
klubok, mint a Chelsea, a Man-
chester City vagy a Juventus jár-
hatnak rosszul.

A FIFA elnöke, Gianni Infan-
tino már jó ideje tervezi a fellé-
pést az átláthatatlanná vált
nemzetközi játékospiac történései
ellen – különösen mióta a Foot-
ball Leaks dokumentumaiból bor-
zalmas részletek szivárogtak ki az
átigazolásokkal kapcsolatban. Az
átigazolási iparág nagy hatalmú
játékosügynökök szűk körét a
labdarúgás legbefolyásosabb sze-
mélyiségeivé változtatta, a gaz-
dag klubok pedig felhalmoznak
és profitálnak olyan futballisták-
ból, akik az első csapatban való-
színűleg sosem lépnek majd
pályára.

Ékes példa Mino Raiola esete:
az olasz-holland játékosügynök
40 millió eurót (!) kasszírozott
Paul Pogba akkoriban világrekor-
dot jelentő átigazolásából.
Ugyanis 2016-ban az eladó Ju-
ventus, a vevő Manchester Uni-
ted és maga a francia középpályás
is fizetett jutalékot a menedzser-
nek.

Infantino kollégáit tavaly arra
kérte, hogy belső felhasználásra
készítsenek kimutatást az átiga-
zolási piac történéseiről. A New
York Times két, neve elhallgatá-
sát kérő informátora szerint eme
riport alapján tervezi átalakítani a
játékoskereskedelmet a FIFA,
méghozzá két gócpont mentén –
ezt később a szervezet hivatalos
közleményben is megerősítette.

Az egyik a játékosügynökök
jutaléka: a vevő klub és a futbal-
lista által fizetett jutalékot 3 szá-
zalékban, az eladó klub által
fizetettet 10 százalékban maxi-
malizálnák. Továbbá az sem
lenne lehetséges, hogy egy
transzfer során több fél is fizessen
a közvetítőnek, ezzel megelőzve
a Raiola-féle esetet.

A FIFA hivatalos kimutatása
szerint 2014 és 2018 között a já-
tékosügynökök összesen 2 milli-
árd dollár jutalékot vettek fel. Az
átigazolások és különböző he-
lyekre és jogcímeken átutalt ösz-
szegek kapcsán több országban
pénzmosás és adócsalás vádjával
nyomoznak a hatóságok – teszi
hozzá a New York Times, amely
a globális transzferpiacot évi 7
milliárd dolláros üzletként írja le.

A másik fontos reformjavaslat
a kölcsönadott futballistákra vo-
natkozik. A nagy klubok tucatnyi,
úgynevezett kiegészítő játékost
igazolnak, amiből több előnyük is
származik: egyrészt a riválisok
elől halásszák el a tehetségeket

(akik gyakran semmilyen szere-
pet nem kapnak az első csapat-
ban), másrészt a kölcsönadási
díjakból rendszeres jövedelemre
tehetnek szert. A tervezet szerint
a 2021-2022-es idénytől kezdve
egy klub egy évadban maximum
nyolc 21 év feletti, nem a klubnál
nevelkedett játékost adhat köl-
csön, majd a 2022–2023-as ki-
írásban hatra redukálnák a számot
(két klub között legfeljebb három
játékos cseréjére van lehetőség
mindkét irányban).

Az új szabályozás az olyan
nagy klubokat érintené érzéke-
nyen, mint a Chelsea, a Manches-
ter City vagy a Juventus – eme
három alakulatnak jelenleg több
mint egy tucat labdarúgója szere-
pel kölcsönben másik csapatnál.

Az országon belüli kölcsönök
esetében a tagországoknak három
évük lenne összhangba kerülni a
FIFA iránymutatásával. 

Az intézkedéseket még a FIFA
tanácsának is el kell fogadnia
soron következő, október 24-i
sanghaji ülésén.

UEFA: Új kupasorozatot indítanak 
a BL és az El mellett

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elfogadta a szlovák szö-
vetség fellebbezését, így a korábbi ítélettel ellentétben mégsem lesz
zárt kapus a Wales elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzés.

Az UEFA múlt hétfőn a szlovák, míg előtte, pénteken a magyar
szövetséget (MLSZ) büntette meg a két ország válogatottjának szep-
tember 9-i, budapesti mérkőzésén történt szurkolói rendbontások
miatt. Így a szlovákoknak nézők nélkül kellett volna pályára lépniük
Wales ellen, emellett 20 ezer eurós bírságot fizetniük. A kontinentális
szövetség honlapja alapján ugyanakkor helyt adott a szlovák szövet-
ség fellebbezésének az UEFA fegyelmi testülete, amely „a provokatív
politikai üzenetek” miatt kiszabott pénzbírságot is 15 ezer euróra
csökkentette.

A magyar–szlovák találkozón elhangzott rasszista, kirekesztő
megnyilvánulások miatt az MLSZ-nek zárt kapuk mögött kell meg-
rendeznie az Azerbajdzsán elleni, október 13-ai hazai Európa-bajnoki
selejtezőt, illetve mintegy 20 millió forintos büntetést kell befizetnie
az UEFA-nak. Az MLSZ is fellebbezett, egyben kérte a biztonsági
szakemberektől a sportszerűtlen szurkolók azonosítását, ennek kap-
csán csütörtökön nem jelentett be semmit az UEFA.

Mégsem lesz zárt kapus 
a Szlovákia – Wales találkozó

Holman Dávid mesterhármast szerzett a Slovanban
Holman Dávid mesterhármast szerzett szombaton a szlovák lab-

darúgó-bajnokság tizedik fordulójában. A Pozsonyi Slovan 26 éves
magyar válogatott futballistája a Nyitra ellen 5-0-ra megnyert ös-
szecsapáson volt háromszor eredményes – utolsó találatát kiha-
gyott büntetője „készítette elő”.

Világbajnokság elnökválasztással atlétikában

Jelentős változások lesznek a világfutballban
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Lord Coe további négy évig lesz az IAAF elnöke Fotó: AFP

A magyar–szlovák meccsen történtekért mindkét országot büntették, de nem egyformán
Fotó: Új Szó

Fotó: UEFA

Mino Raiola esetének megismétlődését akarja elejét venni a FIFA, amikor is 40 millió
eurót kasszírozott Paul Pogba akkoriban világrekordot jelentő átigazolásából 

Fotó: Express



Marosvásárhelyi résztvevője
is volt a közelmúltban a Ka-
zahsztán fővárosában, Nur-
szultanban rendezett
birkózó-világbajnokságnak.
Igaz, nem a versenyzők kö-
zött, hanem a mérkőzéseket
vezető bírók sorában, Gyar-
mati Ferenc révén, aki meg-
tisztelő elismeréssel tért haza
a vb-ről.

Gyarmati Ferenc, aki civilben az
Iskolás Sportklub igazgatója és a
birkózószakosztály edzője, nem
kezdő nemzetközi bíró, jó néhány
éve van ezen a pályán, a riói olim-
pián is fújta a sípot, most azonban
rendkívüli díjat kapott a nemzetközi
szövetségtől. A birkózó-világbaj-
nokságokon nem csak a legjobb bir-
kózókat díjazzák, a legjobb bírónak
is elismerés jár, amelyet egy valódi
aranyból készült síp formájában
ítélnek oda. Ezt az elismerést, a
2019 legjobb bírójának járó arany-

sípot Gyarmati Ferenc hozhatta
haza.

„Korábban úgy volt, hogy általá-
ban a visszavonulás előtt álló bírók
kapták az aranysípot, egész pálya-
futásuk elismeréseként, és aztán ők
ezzel vezették le az utolsó döntőjü-
ket, az idén azonban a díj történeté-
nek legfiatalabb bírójaként én
kaptam meg ezt a díjat” – mondta el
Gyarmati Ferenc.

A síp, bár működőképes, nem ke-
rült felavatásra, mert – mint a díja-
zott mondta – egyre ritkábban
működik közre szőnyegbíróként,
ezen a világbajnokságon mindössze
négy mérkőzést bíztak rá, annál
sokkal többször zsűrielnökként te-
vékenykedik. Ráadásul Gyarmati
Ferencnek esze ágában sincs visz-
szavonulni. Mint mondta, nemcsak
Tokióban, hanem még további
olimpiákon is szeretne részt venni
bíróként, addig akarja folytatni ezt
a tevékenységet, amíg azt az élet-
kora és egészsége engedi. (bálint)

Október 13-án kezdődik a
férfikosárlabda 1. liga – dön-
tött a sportági szövetség –,
gyakorlatilag a sportág har-
madosztálya, amelybe az
idén a Marosvásárhelyi CSM
önszántából visszasorolta
magát, miután lemondott a
Nemzeti Liga B értékcsoport-
jában való indulásról. 

A kosárlabda-szövetség igazga-
tótanácsa a bajnokság lebonyolítási
rendszerét és a szabályzatát is elfo-
gadta a szeptember 24-ei ülésén.
Ezen – vicces módon – szeptember
16-át jelölte meg a program kisor-
solásának időpontjaként, de érde-
kes, hogy sehol nem lehet ezt a
programot megtalálni, és az érin-
tettek sem tudnak róla. A bajnoki
rendszerről és a fordulók időpont-
járól szóló információk viszont
megjelentek a szövetség honlapján.

Ezek szerint az idén tíz csapat
vesz részt a férfikosárlabda 1. ligá-
ban, hétnek van feljutási joga,
három csapat pedig a Nemzeti Li-
gában szereplő klubok második
alakulata. A résztvevők: Marosvá-
sárhelyi CSM, Kolozsvári U, CSM
Ploieşti, CSU Ploieşti, Bukaresti
Rapid, Bukaresti Agronomia, Bu-
karesti Aurel Vlaicu Főgimnázium,
CSO Voluntari II, Nagyszebeni
CSU II, Kolozsvári U-BT II. A ki-
írás szerint a tíz csapat egyetlen
csoportban szerepel majd, 
oda-vissza, heti fordulókkal játs-
szák az alapszakaszt, amelyet a rá-
játszás követ. Az alapszakasz első
fordulójának kijelölt időpontja ok-
tóber 13., az utolsó fordulót, a 18.-
at 2020. március 1-jén játsszák.
Ezután kettészakad a mezőny,
felső- és alsóházra. A felsőházi rá-

játszásban az első hat csapat vehet
részt, az első körben az első két he-
lyezett áll, a 3. a 6., a 4. az 5. ellen
játszik két győzelemig, majd az
alapszakasz első helyezettje a 4-5.
helyek győztesével, a második a 3-
6. helyek győztesével vív elődöntő
sorozatot. Hasonló rendszerben ját-
szanak az alsóházban is a 7-10. he-
lyekért, minden helyezésért
lejátsszák a mérkőzéseket, minden
körben két győzelemig tartó soro-
zatban. A rájátszás első körét már-
cius 6-13. között, az elődöntőket
március 19-29. között rendezik, a
döntőt április 3-10. között. Az első
két helyezett május végén a Nem-
zeti Liga utolsó két helyezettje
ellen megpróbálhatja a magasabb
osztályba kerülést. 

Itt jegyezzük meg, hogy a három
fiókcsapat eredményei végig szá-
mítanak a bajnokságban, azonban
ha a végén az első két hely egyikét
vagy mindkettőt fiókcsapat foglalja
el, a sorban következők lesznek jo-

gosultak az osztályozón való rész-
vételre.

Az 1. ligában kizárólag belföldi
játékosok használhatók, a 12 ne-
vezhető játékos közül minimum
hatnak 23 év alattinak kell lennie,
kettőnek pedig folyamatosan a pá-
lyán kell lennie. Arról viszont nem
szól a szabály, hogy az osztályozón
milyen kerettel vehetnek részt a
csapatok, hiszen a Nemzeti Ligá-
ban hat légióst lehet foglalkoztatni,
és ha az osztályozóra is maradnak
a szabályok, akkor gyakorlatilag
lehetetlenné válik bárkinek a felju-
tás. Nem mintha ebben az idény-
ben a marosvásárhelyieknek
vérmes reményei lehetnének, mi-
után szinte minden épkézláb játé-
kos távozott a CSM-től.

A szurkolókat talán érdekelheti
még az a kitétel, hogy az idéntől az
1. ligában is kötelező az élő statisz-
tikai közvetítés, ez két éve, amikor
utoljára szerveztek 1. ligát, még
nem volt az.

Az MSE megjelenése, azaz gya-
korlatilag a huszadik század eleje
óta Marosvásárhely mint Maros-
szék, illetve Maros-Torda várme-
gye, utóbb Maros megye, a
Maros-Magyar Autonóm Tarto-
mány és ismét Maros megye köz-
pontja mindig fontos
sportközpontnak számított. A sport-
élet két világháború közötti szerve-
zettebbé válásával Romániában, de
Erdélyben is, ahol a sporthagyomá-
nyokat a monarchiából örökölték,
vezető szerepet játszott, nagyon sok
sportágban tartozott az úttörők
közé, mint például a kosárlabda, a
vízilabda vagy a jégkorong. A XX.
század közepén a román kosár-
labda- és vízilabda-válogatott dere-
kát marosvásárhelyi származású
(igaz, többnyire már a bukaresti
klubokban szereplő) játékosok
adták, és Marosvásárhely még
akkor is erős sportélettel rendelke-
zett, amikor a szocialista állambe-
rendezkedés következtében a nagy
bukaresti klubok és az erős egye-
temi központok sorra szippantották
el a legtehetségesebb sportolókat.
Nem rendelkezünk pontos összeha-
sonlítási adatokkal, de a tévedés le-
hetőségének nagy valószínűségű
kizárásával állítható, hogy Kolozs-
vár, Temesvár és Nagyvárad mellett
a legerősebb központ volt szinte
mindvégig ebben az időben.

Az 1989-es fordulat után volt egy
megtorpanás a régi támogatási
rendszer elsorvadásának és az új hi-
ányának a következtében, de ez az
egész országra jellemző volt, és a
kétezres évek első évtizedének vé-
gére már egyszerre négy marosvá-
sárhelyi csapat játszott az európai
kupákban: a férfikosárlabdázók, a
női röplabdázók, a teremlabdarú-
gók (ebben a sportágban is úttörő

szerepet játszott a város) és női lab-
darúgók.

A politika játékszerévé vált ma-
rosvásárhelyi sport vesszőfutása két
éve kezdődött, és mára oda jutott,
hogy a városnak mindössze két fel-
nőttcsapata iratkozott be az élvo-
nalba, a női kosárlabda és a
röplabda, utóbbi azonban vissza is
lépett a részvételtől. Ez a képviselet
is árnyalt azonban, mert egyikük
sincs azon a szinten, hogy verseny-
ben legyen a dobogóért, legalább
elméleti szinten. Ilyenként pedig
Erdély, a Bánság és a Partium 16
megyéje közül Maros megye szinte
az utolsó helyen áll!

Készítettünk ugyanis egy kimu-
tatást, hogy ez a 16 megye hány
képviselővel rendelkezik az élvo-
nalban a következő sportágakban:
labdarúgás, kézilabda, kosárlabda,
röplabda (férfi és női), teremlabda-
rúgás, jégkorong, vízilabda (férfi),
mint a legnépszerűbb sportágak. Fi-
gyelembe vehettünk volna más

sportágakat is, mint például a rögbi,
de ez nem változtatott volna a lé-
nyegen.

Az eredmény igencsak elgondol-
kodtató. Hogy Kolozs megye to-
ronymagasan vezet 12 klubbal,
aligha meglepő, jól áll Temes és
Bihar megye is, mint hagyományos
központok, 6, illetve 4 klubbal, ám
az igazi meglepetést a gazdaságilag
szegénynek elkönyvelt székelyföldi
megyék adják: Hargita megyének
hét, Kovásznának három (ebből
kettő nagyon erős) csapata van.

Való igaz, vannak még olyan me-
gyék, amelyeket egyetlen klub kép-
visel az említett sportágak
élvonalában, de ezek székhelye
mind kisebb, mint Marosvásárhely,
és csupán egyetlen megye van még,
amelynek nincs bajnoki dobogóra
esélyes csapata.

Nos, ez az a mélység, ahova a fe-
lelőtlen politikusok lesüllyeszették
Maros megye, Marosvásárhely
sportját!

Bálint Zsombor

Bajnoki rendszer van, program nincs

A CSM vesszőfutásáról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszóután című műsorá-
ban Szucher Ervin a szinte teljesen tönkrement Marosvásárhelyi CSM
jelenlegi helyzetéről, annak okáról és az esetleges kilátásokról faggatja
a városi sportklub alelnökét, Szászgáspár Barnabást.

Bajnok a birkózócsapat
Országos bajnokságot nyert a Marosvásárhelyi ISK-Székelyudvarhe-

lyi Fások kombinált szabadfogású birkózócsapata, amely a hét végén
Marosvásárhelyen rendezett döntő tornán egyik ellenfelének sem ke-
gyelmezett. A legkeményebb ellenlábasnak a resicabányai csapat bizo-
nyult, amelyet 6-4-re győztek le a házigazdák, a Lugosi CSM ellen
9-1-re győztek, míg a Kolozsvári U már ki sem állt, miután korábban
eldőlt az aranyérem sorsa. A Marosvásárhelyi ISK és a Székelyudvar-
helyi Fások közös csapatát az alábbiak alkotják: Józsa Sándor (57 kg),
Tófalvi Richárd (61 kg), Józsa Rajmond (65 kg), Nyulas Előd (70 kg),
László Szabolcs (74 kg), Kovács Krisztián (79 kg), Rareş Popescu (86
kg), Vlad Boeriu és Gergen Zoltán (92 kg), Adrian Recorean (97 kg),
Adrian Podar és Pál Dénes (125 kg). Edzők: Gyarmati Ferenc, Fazakas
Csaba, Bodrogi Csaba és László Szabolcs.

Milyen mélyre süllyedt Marosvásárhely sportja!

Aranysípot kapott
Gyarmati Ferenc

Élvonalbeli csapatjegyzék megyei lebontásban
Erdély, Bánság és a Partium megyéinek élvonalbeli csapatai a 2019-2020-as évad-
ban, a következő sportágakban: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda (férfi
és női), teremlabdarúgás, jégkorong (férfi). Kiemelve a dobogós és/vagy európai
ambíciókat dédelgető csapatokat tüntettük fel.
* Kolozs: Kolozsvári CFR (labdarúgás, férfi), Kolozsvári Olimpia (labdarúgás, női),
Tordai Potaissa (kézilabda, férfi), Kolozsvári U (kézilabda, női), Kolozsvári U-BT
(kosárlabda, férfi), Kolozsvári U (kosárlabda, női), Kolozsvári U, Dési Unirea, Ara-
nyosgyéres (röplabda, férfi), Kolozsvári U (röplabda, női), Kolozsvári Clujana (te-
remlabdarúgás), Kolozsvári Poli (vízilabda).
* Hargita: Székelyudvarhelyi Vasas Femina (labdarúgás, női), Csíkszeredai VSK
(kosárlabda, férfi), Csíkszeredai Imperial Wet, Székelyudvarhely FK (teremlabda-
rúgás), Csíkszeredai Sportklub, Gyergyói Hoki Klub, Csíkszeredai Sapientia U23
(jégkorong).
* Temes: Kisbecskereki Fortuna (női labdarúgás), Temesvári Poli (férfikézilabda),
Temesvári SCM (férfikosárlabda), Temesvári Universitatea (férfiröplabda), Lugosi
CSM (női röplabda), Temesvári Informatica (teremlabdarúgás).
* Brassó: Fogarasi CSM (férfikézilabda), Brassói Corona (női kézilabda), Brassói
Barcaság (női kosárlabda), Brassói Corona (vízilabda), Brassói Corona (jégko-
rong).
* Máramaros: Nagybányai Independenţa (női labdarúgás), Nagybányai Minaur
(férfi- és női kézilabda), Nagybányai Explorări (férfiröplabda), Máramarosszigeti
CSM (férfikosárlabda).
* Szeben: Nagyszebeni FC Hermannstadt és Medgyesi Gaz Metan (férfilabdarú-
gás), Nagyszebeni CSU és Medgyesi CSM (férfikosárlabda), Nagydisznódi Măgura
(női kézilabda).
* Bihar: Nagyváradi CSM (férfikosárlabda), Nagyváradi Rookies (női kosárlabda)
Nagyváradi CSM és Nagyváradi Crişul (vízilabda).
* Kovászna: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (labdarúgás), Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC és Kézdivásárhelyi KSE (női kosárlabda).
* Arad: Aradi Piros Security (női labdarúgás), Aradi FCC Baschet (női kosárlabda),
Aradi AMEFA (vízilabda).
* Szilágy: Zilahi HC (női kézilabda), Zilahi SCM (férfiröplabda).
* Beszterce-Naszód: Besztercei Gloria (női kézilabda), Borgóprundi Heniu (női
labdarúgás).
* Szatmár: Szatmárnémeti CSM (női kosárlabda).
* Fehér: Balázsfalvi Alba Volei (női röplabda).
* Hunyad: Dévai Autobergamo (teremlabdarúgás).
* Krassó-Szörény: Resicabányai CSM (férfikézilabda).

Bálint Zsombor
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Már csak női kosárlabdában van képviselője a megyeszékhelynek az élvonalban.
Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor
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123 éve, 1896. szeptember
27-én avatták fel ünnepélye-
sen a Vaskapu-csatornát, ez-
által lehetővé vált a
zavartalan al-dunai hajózás. A
teljes munka két év múlva ké-
szült el. Az Al-Duna vala-
mennyi csatornáját 1898.
október 1-jén adták át a for-
galomnak, ezáltal a hajózási
idény tíz hónapra nőtt.

A Vaskapu a Duna alsó szakaszá-
nak utolsó, három kilométer hosszú
szorosa Szerbia és Románia ha-
tárán, a Déli-Kárpátok és a Szerb-
érchegység között. A folyó az egyes
helyeken 162 méterig keskenyedő
szoroson 20 métert esik, mire kilép
a Román-alföldre.

A Vaskapu a kiálló sziklák és a
nagy sodrás miatt évszázadokig a
dunai hajózás jelentős akadálya
volt, vízhozama és vízsebessége a
szabályozás előtt szélsőségesen vál-
tozott, így csak magas vízállás ese-
tén, kanyargós útvonalon volt
hajózható, aszályos években csak
70-80 napon keresztül.

Az akadályok leküzdését már a
rómaiak megkísérelték: mivel a
meder szikláit nem tudták eltávolí-
tani, a 2. század elején hajózócsa-
tornát építettek a jobb partnál, és
fából épült galériáról lóval vontat-
ták kis merülésű hajóikat.

Később az Al-Duna elvesztette
kereskedelmi jelentőségét, az addig
elhanyagolt keleti kapcsolatok csak
a napóleoni háborúk utáni gazda-
sági visszaesés idején kerültek elő-
térbe.

Széchenyi István gróf 1830-ban
Pestről négyevezős csónakon a Fe-
kete-tengerig hajózott le, ám nem
tudta meggyőzni a török hatóságo-
kat az akkor határfolyó Dunán ter-
vezett építkezés hasznáról.

Széchenyi – immár királyi biz-
tosként – Vásárhelyi Pált bízta meg
a folyó vizsgálatával, aki megálla-
pította: a zúgók megszüntetésére
nem áll rendelkezésre alkalmas
technika.

Így tervei alapján 1833-37 közt
két kilométer hosszú, három méter
mély hajóút épült a Kazán-szoros-
ban, s elkészült Orsovától Báziásig
a 122 kilométeres, Széchenyiről el-
nevezett parti út, amely a zuhatagok

megkerülését és a
hajók vontatását cé-
lozta.

A hajózás így a
korábbi három
hónap helyett évente
már öt hónapra lett
biztonságos. A Hely-
tartótanács 1840-ben
átfogó szabályozási
tervet is készíttetett,
ám a munka a magas
költségek miatt nem
kezdődött meg.

A krími háború
(1853-56) alatt a
Habsburg Biroda-
lom megszállta az
Al-Dunát, és Gustav
Vex hadmérnök el-
készítette a Vaskapu-
csatorna terveit. A
háborút lezáró pári-
zsi béke kimondta a
dunai közlekedés
szabadságát, így a Vaskapu-szabá-
lyozás nemzetközi kérdés lett.

1871-ben a Dunai Gőzhajózási
Társaság megbízására Mac Alpin
amerikai mérnök készített szabályo-
zási terveket, ám ezek sem valósul-
tak meg. A politikai akadályokat
1878-ban a török uralom alól fel-
szabadult balkáni területek sorsát
rendező berlini kongresszus elhárí-
totta.

Az al-dunai szabályozást az
Osztrák-Magyar Monarchiára bíz-
ták, amely ennek fejében hajózási
illetéket szedhetett, s Szerbia is hoz-
zájárult partjainak igénybevételé-
hez.

A 2200 méter hosszú Vaskapu-
csatornát, a szoros fölötti gázlókon
átvezető csatornákat, duzzasztókat,
gátakat Wallandt Ernő tervezte, az
1890 augusztusában kezdődött épít-
kezést Rupcsics György vezette.

A kivitelezésre alapított német-
magyar vállalat a hajózás zavarta-
lansága érdekében a
Vaskapu-zuhatagnál a csatornát a
jobb part mellett, szárazzá tett terü-
leten robbantotta ki. A partról és a
sekély vízből 227 ezer köbméter
sziklát emeltek ki, 162 ezer köbmé-
tert az áradatban robbantottak fel.

A Vaskapu-zuhatagon keresztül,
a szerb part mentén haladó hajózó-
csatorna három méter mély és 75

méter széles lett. A többi zuhatagon
készített csatornáktól eltérően a
Duna koncentrált esése miatt a csa-
torna mindkét oldalán nagyméretű,

árvízszint fölé érő gátat építettek,
így sikerült a meredek bukásszintet
hosszabb szakaszokra elosztani.

A víz sebessége így is igen nagy
maradt, ezért a felfelé haladó hajók
számára gőzgép hajtotta vontató-
berendezést kellett létesíteni.

Bár a munka befejezését 1895-re
tervezték, az időpont egyre csú-
szott, s 1896. szeptember 27-én a
millenniumra való tekintettel sor
került az ünnepélyes felavatásra.

Az ünnepélyen I. Ferenc József
osztrák császár és magyar király,
Károly román és Sándor szerb ki-
rály is jelen volt, ám az osztrák, a
román és a szerb zászló mellől hi-
ányzott a magyar, Ferenc József
pedig – Magyarországot meg sem
említve – a Monarchia sikeréről be-
szélt.

A teljes munka két év múlva ké-
szült el. Az Al-Duna valamennyi
csatornáját 1898. október 1-jén
adták át a forgalomnak, ezáltal a ha-
józási idény tíz hónapra nőtt. Az Al-
Duna Moldova és Turnu-Severin
(Szörényvár) közti 114 kilométeres
szakaszának szabályozása a Vas-

kapu-csatorna megépítésével együtt
27 millió koronába került.

Bár az előre becsült költségek a
háromszorosukra híztak, a ráfordí-
tás így is gyorsan megtérült, s az Al-
Duna szabályozása a magyar
vízépítészet kiemelkedő alkotása
lett.

A Dunának ezen a szakaszán
1964-72 között megépítették a Vas-
kapu I. vízerőmű és hajózási rend-
szert, amely 33 méteres magasra
duzzasztott 2 milliárd köbméter
vizet.

A gát és a nagy teljesítményű
erőmű mellett hajózsilip épült, ami
jóval nagyobb hajók áthaladását
teszi lehetővé – igaz, ennek áraként
a völgy legszebb része elpusztult, a
régi Orsova az Ada Kaleh-szigettel
és három faluval víz alá került.

Az 1980-as évek közepére a fo-
lyamon 20 kilométerrel lejjebb egy
második vízlépcső is létesült. A
dunai hajózás fellendülésével a ha-
talmas folyó e szakaszát is egyre
több turista látogatja. (forrás:
www.mult-kor.hu)

A megszaladt költségek ellenére hamar megtérülő befektetés volt
a Vaskapu-csatorna

Nagyszabású katonai parádé-
val készülnek Pekingben a
Kínai Népköztársaság meg-
alakulásának 70. évforduló-
jára. Az esemény betekintést
nyújt majd a kínai hadsereg
gyors ütemben fejlődő fegy-
verarzenáljába, amelynek se-
gítségével a világ második
legnagyobb gazdasága had-
erejével is igyekszik felvenni
a versenyt az Egyesült Álla-
mokkal.

A kínai védelmi minisztérium
közlése szerint a keddi parádén
közel 15 ezer katonát, több mint
160 katonai repülőgépet és 580
hadi felszerelést vonultatnak fel, fe-
lülmúlva ezzel a Kínai Népköztár-
saság kikiáltásának 50. illetve a 60.
évfordulóján, valamint a második
világháború lezárásának 70. évfor-
dulóján tartott katonai parádékat.
Az eseményen ráadásul a kínai
hadsereg legfejlettebb fegyverei
közül több első alkalommal lesz lát-
ható.

A központi ünnepséget a főváros
szívében található, több mint 440
ezer négyzetméteres Tienanmen
téren tartják majd, ahol 1949. októ-
ber 1-jén Mao Ce-tung kikiáltotta a
Kínai Népköztársaságot. Az évfor-
duló alkalmából a téren beszédet
mond majd Hszi Csin-ping kínai
elnök, ezt követi a katonai parádé és
felvonulás. Az esti órákban ugyanitt
művészeti előadást, valamint tűzijá-
tékot tekinthetnek meg az esemény
résztvevői.

A katonai parádé előkészületei
hetek óta fennakadásokat okoztak
Pekingben, ugyanis a hétvégékre
ütemezett próbák miatt a forgalmat
megbénító lezárásokat jelentettek
be a város központjában. Szeptem-
ber 7-ről 8-ára virradó éjszaka pél-
dául mintegy 12 kilométeres
szakaszon zárták le a Tienanmen
térhez vezető Csang’an sugárutat és
környékét, miközben időszakos út-
lezárásokat alkalmaztak a próbákra
tartó hadi járművek teljes útvona-
lán annak megfelelően, hogy mikor

éppen hol haladtak át. Hasonló in-
tézkedések történtek a következő
két hétvégén is, jelentős fejtörést
okozva a helyi lakosságnak, akik
interneten közzétett tájékoztatókat
böngészve igyekeztek megtalálni a
felszíni és a föld alatti közlekedés
egérútjait – a lezárások ugyanis a
metróvonalakat is érintették.

A South China Morning Post
című hongkongi lap információi
szerint a kínai rendfenntartók meg-
akadályozták a bejutást minden
olyan lakóépületbe is, amelyről rá
lehet látni a felvonulásnak helyet
adó sugárútra, és bezáratták a kör-
nyéken működő külföldi sajtókép-
viseletek irodáit az érintett
hétvégékre. A The Diplomat hírpor-
tál szeptember 13-án megjelent cik-
kében pedig az olvasható, hogy a
Tienanmen tér környékén működő
szállodák szeptember 5-én tájékoz-
tatták vendégeiket, hogy szomba-
ton délután 4 órától vasárnap
reggelig – egy csak később tudo-
másukra hozott időpontig – a szál-

lodákat sem elhagyni, sem megkö-
zelíteni nem tudják majd, ezzel so-
kakat arra kényszerítve, hogy az
utolsó pillanatban módosítsák fog-
lalásaikat.

A próbák idején sokan a lezárá-
sok vonalán található felüljárókra
gyűltek, hogy megnézzék a hely-
színre igyekvő konvojt – a kígyózó
sorban haladó harci járművekről
ezek után számos videófelvétel ter-
jedt el az elmúlt hetekben a kínai
közösségi oldalakon. Érzékelhe-
tően megnőtt továbbá a katonai je-
lenlét a kínai fővárosban: a
metróállomásokon katonai őrsze-
meket állandósítottak, az utcákon
pedig lépten-nyomon masírozó
egyenruhásokat látni. Az ünnep
tiszteletére Pekinget elborították a
70. évfordulót hirdető vörös transz-
parensek, miközben városszerte vi-
rágkompozíciókat állítottak fel és
nemzeti lobogókat tűztek ki.

A nagyszabású katonai parádét
egyes megfigyelők erődemonstráci-
ónak tartják, különösen a lassan

négy hónapja tartó hongkongi tö-
megtüntetések, a Dél-Kínai-tenger
vitatott területei körüli növekvő fe-
szültségek, valamint a Tajvan kap-
csán tett kínai nyilatkozatok
fényében, amelyek szerint Peking
nem zárja ki a lehetőségét annak,
hogy katonai erővel valósítsa meg
az ország újraegyesítését. Caj Csö-
csün, az esemény szervezésével
megbízott hivatal helyettes vezetője
azonban a múlt hónap végén úgy
nyilatkozott: a parádé mérete nem
az agresszió jele, a kínai hadsereg
ugyanis elkötelezett a világ békéjé-
nek és a regionális biztonságnak a
megőrzésére.

Kína hadereje, a Népi Felszaba-
dító Hadsereg létszámát tekintve a
világ legnagyobb haderejének szá-
mít, összesen mintegy 2 millió
egyenruhást tudva soraiban, éves
kiadásait pedig csupán az Egyesült
Államok hadserege múlja felül –
továbbra is jelentős mértékben.
(MTI)

Nagyszabású katonai parádéval készülnek Pekingben a Kínai Népköztársaság
megalakulásának 70. évfordulójára

Forrás: tankonyvtar.hu

Vásárhelyi Pál Forrás: mult-kor.hu



BÉRBEADÁS

KIADÓ központi, 2 szobás lakás közös
udvaron. Tel. 0754-827-348. (1/4585)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4255)

A NONIS CONSTRUCT KFT. tetőfe-
dést, tetőjavítást, cserépforgatást és
más munkálatokat vállal. Tel. 0746-
647-479. (1/4318-I)

A STANDARD UNIVERSAL
CONSTRUCT KFT. 10% kedvez-
ménnyel vállal tetőjavítást, ácsmun-
kát, homlokzati munkát, festést,
polisztirénnel való bevonást, bitume-
nes szigetelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk. Tel. 0736-045-781.
(4/4274-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépfor-
gatást, csatornakészítést, csatorna-
javítást, bádogosmunkát. Tel.
0751-688-336. (8/4554-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből és lemezből, famunkát stb. Nyug-
díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0758-639-258, Csaba. (11/4535-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab
lemezből, cserépből, ácsmunkát,
csatorna- és lefolyókészítést. Tel.
0730-497-442. (11/4578-I)

MINDENHEZ értő mester  nyugdíja-
soknak 23% kedvezménnyel vállal
tetőjavítást. Tel. 0743-512-168.
(4/4571)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést (Lindab lemezből, cserépből) és
bármilyen más munkát. Ár megegye-
zés szerint, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0753-473-256.
(11/4477)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (7/4313-I)

ELHALÁLOZÁS

zomorú szívvel tudatjuk, hogy a
vajdaszentiványi születésű 

SZABÓ JÓZSEF 
életének 87. évében Budapesten
elhunyt. Temetése időpontját ké-
sőbb tudatjuk. (-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
szeretett Édesapánk és Nagyta-
tánk, 

NAGY BÉLA 
nyugalmazott gépészmérnök, 

az Electromureş tervező-
osztályának volt vezetője 

életének 90. évében, Isten akara-
tában megnyugodva, hazatért
megváltó Urához. 
Felejthetetlen halottunk ham-
vasztás utáni búcsúztatása és te-
metése 2019. szeptember 30-án
15 órakor lesz a református te-
metőben. Emléke szívünkben él!
(4569-I)

Fájó szívvel tudatom, hogy drága
édesanyám, 

KOVÁCS ILONA 
2019. szeptember 26-án, 96 éves
korában, hosszú, türelemmel vi-
selt betegség után csendesen
megpihent. Temetése 2019. szep-
tember 30-án du. 1 órakor lesz a
nagy kórház mögötti, maros-
szentgyörgyi temetőben. 

Lánya, Ibi és családja. 
(12/4610-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a példaértékű édesanya és nagy-
mama, 

RAICA LEONTINA
– született Mezőgerebenesen

1932. április 13-án – 
2019. szeptember 27-én elhunyt. 
Temetése 2019. szeptember 30-
án, hétfőn 11 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben. Isten nyugtassa
békében! 

A gyászoló család. (1/4616-I)

Szeptember 27-én itthagyott bennünket az, aki nekünk drága,
szerető férj, csodálatos édesapa, nagypapa és após, szeretett
testvér, vő, sógor, nagybácsi és apatárs volt. A tágabb család egy
mindig támogató rokonként, a kollégák és jó szomszédok pedig
komoly Buksa úrként vagy vicces Öcsi bácsiként ismerték.

Dr. BUKSA KÁLMÁN
76 éves volt.
Súlyos betegséggel küzdött, a Jóisten mégis hirtelen halált mért
rá, és talán ezáltal is megengedte neki, hogy azt, amit ő olyan
nagyra becsült, az emberi méltóságot, önmaga számára is
mindvégig megőrizze.
Távozásával egy mérhetetlen űrt hagyott, amely a szívünk mélyéig
tátong. Talán sikerül enyhíteni drága emlékével. 
Temetése unitárius szertartás szerint lesz szeptember 30-án,
hétfőn 14 órakor a református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerető családja. (2/4617-I)
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ZARÁNDOKLATOK:
Október 7–12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével) 

Október 8–12. – Fatima és környéke, Lisszabon (ft. Hajlák Attila-István vezetésével) 
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba és
Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a

www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, ELÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT (3-as fokozatú). Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)
ATORDAICÉG alkalmaz  ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21623-I)
ATORDAIVÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és BELESMŰHELYÉBE személyzetet. Tel. 0744-644-
026. (21623-I)
ALKALMAZUNK TANYÁRA ÁLLATGONDOZÓT hosszú távra, teljes ellátással. Tel. 0744-624-809.
(21623-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21609)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROST és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET 8 órás munkaprogram-
mal. Előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21609)
MŰEMLÉKHOMLOKZATOKFELÚJÍTÁSÁRASZAKOSODOTTKFT.MUNKATÁRSAT keres.
Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907

• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Egy perc alatt elszállt életed,
itthagytál minket, akik téged
szerettek. Tizenkét éve tied a
csend, a nyugalom, miénk a könny
és a fájdalom. Hirtelen halálod oly
kegyetlen volt, egy utolsó szót
búcsúzni nem hagyott.
Mély fájdalommal emlékezünk
szeptember 29-én drága
gyermekünkre, a nagyernyei
SZAKÁCS LEVENTÉRE halálának
tizenkettedik évfordulóján. 
Bánatos szülei és testvére, Laci. Nyugodjál békében, drága
gyermekünk! (1/4416)

MEGEMLÉKEZÉSFocioktatásMarosvásárhelyen
TégedisvárunkazMSE-hez!

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja az
MSE Focisuli. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó-akadé-
mia marosvásárhelyi alközpontja.

Jelentkezési lehetőség:
* 2005–2006-ban született fiúk: hétfő, 20 óra, Sziget utcai nagy mű-

füves pálya (a Trans-Sil stadion mellett)
* 2010–2011-ben született fiúk és lányok: hétfő, 18 óra, Romulus

Guga (volt 18-as) általános iskola műfüves pályája
* 2012–2014-ben született fiúk és lányok: hétfő, 17 óra, Romulus

Guga (volt 18-as) általános iskola műfüves pályája
További részletek a 0720-522-618-as telefonszámon. 

Web: www.focisuli.ro
KEZDJ EL FOCIZNI MOST!
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Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:

– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap 
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)

– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)

Indulás Marosvásárhelyről 
+ 25 euró / fő 

A diákok figyelmébe!
ASiletinaImpexKft.–HelyiKözszállításiRt.Társulásértesíti

amarosvásárhelyilakhelyűdiákokatésszüleiket,hogyamárki-
váltott,mindenvonalraérvényesingyenesautóbuszbérletekajo-
gosultakszámáraérvényesekmaradnaka2019-2020-astanévben
is.
Azokatanulók,akikneknincsbérletabirtokukban,dejogo-

sultakakedvezményesutazásra,jelentkezhetnekaTudorne-
gyedi(Favorit)ésaBégautca2.számalattibuszjegyirodáknál.

Szükséges:
–adiákszemélyazonosságiigazolványánakmásolata
–aszülő/gyámszemélyazonosságiigazolványánakmásolata,
haadiák14évenaluli
–a2019–2020-astanévreérvényesiskolaiigazolás
–abérlet/igazolványellenértéke(10lej)

Avezetőség

Az egyetemi hallgatók figyelmébe!
Tájékoztatjukazegyetemihallgatókat,akikingyenesbérletre

jogosultak,hogyazújbérleteketszemélyesenvehetikátszeptem-
ber30-ától–azújStudcarddalegyszerre–,aMihaiEminescuIf-
júságiHázban,azalábbiiratokalapján:
–személyazonosságikártya
–a2019–2020-astanévreláttamozottleckekönyv(carnetde

student).
Arégibérletekoktóber15-igérvényesek.

ASiletinaImpexKft.–
HelyiKözszállításiRt.Társulásvezetőtestülete

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!


