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1500 lakást terveznek
az új lakóparkban

Nagyszabású projekt munkálatai kezdődtek el Marosvásárhelyen

Különleges
beilleszkedés

Nagyon sokan úgy tartják, hogy a líceumi évek az élet egyik legszebb időszaka. Akkor általában olyan
barátságok születnek, amelyek egy
életen keresztül elkísérik a feleket.
Ezenkívül a líceum a kapcsolatépítés
első mezeje, és talán nem túlzás azt
állítani, hogy ekkor lesz először szerelmes az ember.

____________6.
Új korszak kezdődhet
a marosvásárhelyi
sportéletben
Új korszak kezdődhet a marosvásárhelyi sportéletben a múlt vasárnapi
helyhatósági választások után. Így, kijelentő módban, vagy csak kérdőjellel
a mondat végén?

Fotó: Nagy Tibor

Akik a Segesvári út felől közelítik meg a marosvásárhelyi A kivitelezést a területrendezéssel és az úthálózat kiépítéShopping City bevásárlóközpontot, láthatjták, hogy a Sapi- sével kezdték el. A nagyszabású projektet a vállalkozó isentia egyetem irányába óriási építkezésbe kezdtek. A 24 mertette.
hektárra kiterjedő projekt egy bevásárló- és üzletközpontot, valamint egy 1500 lakásos tömbháznegyedet foglal ma- Mezey Sarolta
gába. Az új városrész kiépítését a Profitec Kft. vállalkozója,
(Folytatás a 4. oldalon)
Mircea Musgociu marosvásárhelyi beruházó kezdeményezte.

____________9.
Az EU szankciókat
rendel el
Fehéroroszországgal
szemben

Szankciók bevezetése mellett döntöttek Fehéroroszországgal szemben
csütörtöki találkozójukon az európai
uniós tagállamok vezetői a szeptemberi elcsalt elnökválasztás, illetve az
azt követő megmozdulások résztvevői
elleni erőszakos fellépés miatt – közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke hajnali sajtótájékoztatóján.

____________10.

Számháború újratöltve

Benedek István

Folyt az utóbbi időben a számháború a koronavírus-járvány és a
nyomában érkező gazdasági válság munkaerőpiaci hatásairól. A
munkaügyi minisztérium egy nyári jelentése több százezer megszűnt
munkaszerződést említett, ezt a szakminiszter és a kormányfő igyekeztek enyhén szólva sem meggyőző érvekkel cáfolni.
A gazdasági realitásokból is nyilvánvaló volt, hogy a politikusok,
hozva a szokásos regáti formát, ez ügyben sem mondanak igazat, ám
a napokban ez tényszerűen is kiderült. Az egyik mérvadó gazdasági
lap végezte el a kormány helyett az elemista szintű számolást. A karantén márciusi bevezetése óta felszámolt munkaszerződések számából kivonták a március és szeptember közti időszakban megkötött
kontraktusok számát, és az eredmény közel félmillió hiányzó munkahely.
Értelmes helyeken a kormánynak kellett volna elvégeznie azt az
elemzést is, ami ebben a forrásban van, mert foglalkoztatási ágazatokra is lebontották az adatokat. Így világosan látszik, hogy például
a feldolgozóiparban 90 ezer állás szűnt meg, az építőiparban 71 ezer.
Ebből a két adatból is látszik, mekkora jelentősége van ránk nézve,
hogy a román iparnak exportpiacot jelentő nyugati országok irdatlan
összegeket öntenek a gazdaságukba támogatásként, illetve, hogy
miért is kellene nyugdíjemelés helyett a beruházások felfuttatásáért
porolni a kormány hátát. Amely, ha a félrebeszélés helyett idejében
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 27 perckor,
lenyugszik
18 óra 54 perckor.
Az év 279. napja,
hátravan 87 nap.

Ma AURÉL,
holnap BRÚNÓ és RENÁTA
napja.
IDŐJÁRÁS
Elszórtan eső, záporeső

Hőmérséklet:
max. 29 0C
min. 14 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

30, 23, 1, 41, 31 + 4

25, 15, 28, 11, 32, 21
48, 9, 1, 30, 5, 14

NOROC PLUS: 6 1 3 3 4 3

SUPER NOROC: 3 7 5 0 7 1
NOROC: 8 3 1 6 2 1 2

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Oktatási szünet az iskolákban

Október 5-e, az oktatás világnapja alkalmából tanítási szünetet rendelt el a tanügyminisztérium, így hétfő szünnap az
egyetem előtti oktatásban – tájékoztatott átiratában a
Maros Megyei Tanfelügyelőség.

Visszaállt a kártyarendszer

Október elsejétől újra kötelező az egészségbiztosítási kártya használata – jelentette be az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Kivételt képez a telemedicina, amikor nem
közvetlenül, hanem telefonos vagy online kapcsolat során
konzultál és ad tanácsot az orvos, ami az idei év végéig érvényes módszer. A már kiállított szakorvosi recepteket, javallatokat nem kell a következő három hónapban újra
felíratni például egy asztmás vagy cukorbeteg személy
gyógyszerének a kiváltásáért. A családorvos a továbbiakban is, akárcsak az elmúlt hét hónapban, szakorvosi látlelet
hiányában is felírhatja a receptet.

Az Ariel színház előadásai

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban október 7-én, szerdán 18 órakor a Vándor Miska, 9-én, pénteken szintén 18 órakor a Hoppláda című mesejátékra
várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket. 11-én, vasárnap
délelőtt 11 órakor A varázstükör, 14-én, szerdán 18 órakor
a Ludas Matyi, 16-án, pénteken 18 órakor a Volt egyszer
egy... van műsoron. Az előadások a színház nagytermében, jól kiszellőztetett, előírásszerűen fertőtlenített és a
megfelelő távolságtartást lehetővé tevő környezetben tekinthetők meg. Jegyet csak előzetes helyfoglalás után lehet
vásárolni. Helyek naponta 9-13 óra között a 0740-566-454es telefonszámon foglalhatók. A színház fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Mezőgazdasági támogatásokra
lehet pályázni

A mezőgazdasági minisztérium a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül az országos vidékfejlesztési program (PNDR 2014–2020)
keretében a vírusjárvány miatt kiegészítő támogatást nyújt
állattenyésztőknek és növénytermesztőknek. Egyszeri támogatás igényelhető az aktív gazdák által benyújtott kérvények alapján a farm nagysága (az állatállomány
létszáma, a megművelt földterület felülete) szerint. Egyik
feltétel, hogy a gazdáknak szerepelniük kell az APIA nyilvántartásában (bejegyzési kóddal), igényelniük kellett a támogatást a 2020-as mezőgazdasági évre, és meg kell
felelniük a pályázati kiírás feltételeinek. A támogatás keretösszege 150 millió euró. A kérvényeket október 23-ig lehet
benyújtani az APIA megyei kirendeltségeihez. A pályázati
útmutatót a http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid19/masura-21 elérhetőségről lehet letölteni, bővebben az
APIA Maros megyei kirendeltségének www.apiamures.ro
honlapján lehet tájékozódni.

Összegubancolt birkaszőr

Ezzel a címmel szervez családi nyílt napot a Forcamp
Egyesület október 5-én, hétfőn 17 órától, amelyre mindazokat a felnőtteket és gyerekeket várják, akik érdeklődnek a
nemezelés iránt. A helyszínen nemezből készült ajándéktárgyakat is kiállítanak, és szabadtéri vetítést is tartanak a témában. Programszervező Major Zsófia, tel. 0755-625-679.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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Szeminárium a gondokról és feladatokról

Közös feladat a hulladékmennyiség csökkentése

A fogyasztói társadalom hulladéktermelése nem fenntartható, ezen változtatni
kell! – hangzott el azon a
szemináriumon, amely múlt
csütörtökön zajlott Nyárádszentlászlón a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ
(FÖK), a Nyárádgálfalvi Polgármesteri Hivatal és az Ecolect
egyesület
szervezésében.

Gligor Róbert László

Egy felmérés során kiderült,
hogy az embereket leginkább foglalkoztató négy kérdés: a víz, a
kisgazdák mezőgazdasági termékeinek értékesítése, a hulladékgazdálkodás és a mobilitás, ezért a
FÖK ezen tematikák mentén szervez szemináriumokat az Európai
Klímaszövetség által finanszírozott program, a Változtasd meg a
jövőt! (Change the Future) révén.
A csütörtöki találkozó témája a
hulladékgazdálkodás, a hulladékhoz való viszonyulás volt –
Fotó: ifj. Hajdu Zoltán
mondta el a Népújságnak A szeminárium végén komposztálóládát állítottak össze
dr. Hajdu Zoltán elnök.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a hulladékmenyA fenntartható fejlesztési célok szerint a hulladékmeny- nyiség csökkentése nem egy hulladékgazdálkodási cég felnyiséget csökkenteni kell, az anyagokat újra felhaszálni, adata, hanem elsősorban egyéni szemléletváltással
ha pedig egyik sem lehetséges, akkor újra kell hasznosítani. kezdődik, továbbá a hulladékgazdálkodási cég, az önkorA Backamadarasról, Nyárádgálfalváról, Nyárádszeredából, mányzatok, civil szervezetek közös munkája kell legyen,
Nyárádmagyarósról, Székelyberéből, Csíkfalváról érkezett és a tájékoztatásban is ez az együttműködés kell érvényepolgármesterekkel és önkormányzati dolgozókkal elbeszél- süljön a különböző felek között.
gettek arról, hogy milyen módszerekkel lehet elérni a hulA szeminárium végén egy kis gyakorlati bemutató is
ladékcsökkentést, például rendezvényeken nem egyszer volt, elkészítettek egy kerti komposztálóládát, amit
használatos anyagokat és eszközöket használunk, és sokat bárki összeállíthat. Felmerült az az igény, hogy a FÖK
segíthet a csomagolóanyagok helyes használata is. Ugyan- a falvakban tartson képzést a komposztálási lehetőséilyen lényeges a komposztálás, hiszen jelentős mennyiségű gekről.
szerves, komposztálható anyag kerül a kommunális hullaDr. Hajdu Zoltán szerint számukra környezetvédelmi
dékba. Brezovszki-Tóth Andrea, az Ecolect igazgatója az szervezetként nagyon fontos a szemléletváltás, a fogyasztói
általa vezetett társulás célját, illetve a megyei integrált hul- társadalom nagy mennyiségű hulladéktermelését le kell álladékgazdálkodási rendszert és a Maros megyei hulladék- lítani; a hulladékgazdálkodás sok tekintetben szerepet játgazdálkodás helyzetét mutatta be.
szik a klímaváltozásban is.

Vásárlás helyett rablás

Százgrammos aranyrudat loptak

A rendőrség előállította azt a két marosvásárhelyi férfit, akik szeptember 12-én a megyeszékhelyen vásárlás helyett erőszakkal eltulajdonítottak
egy százgrammos aranyrudat.

Szeptember 12-én egy 29 éves nő és testvére egy aranyrudat szándékoztak eladni, ezért két férfival beszéltek meg
találkozót Marosvásárhelyen. Az átadás pillanatában a magukat vásárlóknak kiadó személyek közül egyik kitépte a
százgrammos aranyrudat a tulajdonosa kezéből, és elszaladtak. A kivizsgálás nyomán a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség azonosított egy 34 és egy 40 éves
marosvásárhelyi férfit, akiket a tett elkövetésével gyanúsítanak. Az 5.000 euró értékű aranyrudat visszaszerezték,
és átadták a tulajdonosnak. Október 1-jén elrendelték a tettesek 24 órás előzetes letartóztatását, 2-án pedig a bizonyítékok birtokában bíróság elé állították őket. Az ügyet
minősített rablás vádjával az ügyészség felügyeletével tárgyalják. (pálosy)

RENDEZVÉNYEK

Kákonyi Csilla kettős tükörben

Könyvbemutató és tárlatnyitó nyújt átfogó képet a marosvásárhelyi festőművész életművéről. A kettős eseményre október 8-án, csütörtökön 17 órakor kerül sor
a Bernády Házban. A művésznő kerek évfordulót ünnepel, ehhez kapcsolódik az Exit kiadó gondozásában
megjelent igényes kivitelezésű, átfogó album és a válogatott olajkompozíciókból, pasztellekből rendezett kiállítás. A rendezvényen a festőnő munkásságát,
művészetét Markó Béla költő és Nagy Miklós Kund mű-

vészeti író, a kötetben olvasható esszé szerzője méltatja. A megnyilvánulás a járványügyi szabályok előírásai szerint zajlik.

XXX. Constantin Silvestri
fesztivál

A Constantin Silvestri emlékére 30. alkalommal megszervezett zenefesztivál október 8-án, csütörtökön 18
órakor a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vonószenekarának kamarazeneestjével folytatódik a Kultúrpalota nagytermében. Koncertmester: Roxana Oprea.
Műsoron: Bartók-, Skalkottas-, Sibelius- és Toldraművek.
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Hamarosan világszerte elérhetőek lesznek
az olcsó gyorstesztek

Hamarosan világszerte elérhetőek lesznek az olcsó
gyorstesztek, amelyek fél órán belül kimutatják a
koronavírus jelenlétét a szervezetben. Egy dél-koreai és egy amerikai cég sürgősséggel engedélyt kapott az Egészségügyi Világszervezettől a tesztek
előállítására.

A Fehér Házban be is mutatták, hogyan működik. „A levett
mintát háromszor körbe kell forgatni, majd leragasztani, aztán
legalább negyedórát várni. Ennyi a teszt” – közölte Brett Giroir admirális, egészségügyiminiszter-helyettes.
A szegényebb országok számára
a WHO 120 millió gyorstesztet különít el
A szakemberek reményei szerint ezek révén lassítani lehet
majd a járvány terjedését. „A gyorstesztek olyan nehezen elérhető vidékekre is eljuttathatók, ahol nincsenek laboratóriumok vagy képzett egészségügyi dolgozók. Számukra ez a
megoldás létfontosságú, főleg ott, ahol gyorsan terjed a vírus”

– mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a világszervezet
főigazgatója.
Európában is rohamosan nő a fertőzöttek száma
A járványhelyzethez eddig megengedőbben hozzáálló Hollandia is szigorított, utazási korlátozásokat és kötelező védőmaszkviselést léptetett életbe, a holland vendéglátóhelyek
pedig csak este 10-ig lehetnek nyitva.
A spanyol kormány szigorúbb intézkedések meghozatalára
szólította fel a madridi tartományi vezetést, mert a többi régióhoz képest ott kiugróan sok a koronavírusosok száma.
A szlovák kormány a veszélyhelyzet ismételt kihirdetésére
készül. Októbertől betiltják az összes tömegrendezvényt, szigorítják a maszkviselésre vonatkozó előírásokat, valamint korlátozzák a szórakozóhelyek nyitvatartását és a vásárlók számát
az üzletekben. (mózes)

Erő alkalmazásával számolták fel a tüntetéseket
Tel-Avivban
Forrás: euronews

„Törvényt szegnek, nem engedelmeskednek a felszólításBrutális rendőri erőszakkal számolták fel a
Benjámin Netanjahu kormányfő elleni tömegtünte- nak, és nem oszlottak szét a felhívásra. Nem volt más választéseket szombat éjjel Tel-Avivban – jelentette a tásunk, mint hogy erővel lépjünk fel. A rendőrségnek jogában
áll erőszakot alkalmazni, ez a munkánk” – mondta Ziv Szagív
helyi média.

Az éjszaka folyamán Facebook-oldalak és Twitter-fiókok
tucatjain élő közvetítéseken számoltak be az izraeli miniszterelnök távozását követelő, a város több pontján zajló tüntetésekről, amelyeken a felvételek tanúsága szerint brutális rendőri
erőszakkal tartóztatták le a demonstrálókat. Rendőrök verték
a fiatalokat, lovas rendőrök közéjük hatoltak és feléjük rúgtak,
motoros rendőrök pedig számos alkalommal szándékosan
olyan közel haladtak el, hogy az gázolással fenyegette a tiltakozókat. Az éjszaka folyamán 38 tüntetőt állítottak elő, de egy
kivétellel reggelre szabadon engedték őket. Emellett több száz
esetben jelentős bírságot osztottak ki a koronavírus-járvány
megfékezésére megalkotott jogszabályok alapján, amelyeknek
újabb, szigorított változata szerint csakis egymástól két méterre, maszkban állva, húszfős csoportokban lehet tüntetni.
A Habima színháznál kezdődött tüntetéseken – a felvételek
szerint – a főként fiatalokból álló tömeg a szabályokat betartva
tiltakozott, és több, Tel-Avivban élő baloldali és centrista parlamenti képviselő is megjelent védelmükre, azonban a számos
lovas rendőr torlódást okozott, így a tüntetők kénytelenek voltak megszegni a szabályokat. A rendőrök egy valójában nem
létező kihágás ürügyén a munkájukat végző újságíróknak is
szabálysértési bírságokat osztottak ki a katonai rádió vasárnap
délelőtti műsora szerint. Az este során könnyebben megsebesült egy rendőri ütéstől Ron Huldai tel-avivi polgármester is,
a képet, amelyen véres karral lépked, a helyi média azonnal
közölte.

rendőrtiszt a Jediót Ahronót című újság hírportáljának, a ynetnek vasárnap.
Szombat este becslések szerint országszerte mintegy
százezer ember tiltakozott lakóhelye ezerméteres körzetében
a múlt héten elfogadott drasztikus szabályokat betartva tereken és útkereszteződésekben, valamint autópályák
fölötti hidakon. Izraeli és fekete zászlókat, valamint tiltakozó feliratokat tartalmazó táblákat tartottak magasba a
tavasszal megalakult, a kormányfő távozását követelő és
a demokrácia védelmét hirdető „Fekete zászlós mozgalom”
szervezésében.
A tiltakozók száma a hétvégén jelentősen megnőtt az új, a
miniszterelnök Balfour utcai rezidenciájánál rendezett eddigi
tömegtüntetéseket megtiltó rendelkezések nyomán.
Az otthonuk közelében, kisebb csoportokban demonstrálók
demokráciaellenesnek tartják a szigorításokat, mivel a kormányzat nem tudott felmutatni bizonyítékokat arra, hogy a
tüntetések miatt terjed a koronavírus. Az egészségügyi minisztérium kimutatásai szerint a járvány jelenleg elsősorban a
maszkviselési és távolságtartási szabályokat kevésbé betartó
ultraortodox lakosság körében terjed.
A bírálók szerint Benjámin Netanjahu azért szavaztatta meg
szerda éjjel a tüntetések korlátozását a kneszetben, hogy megpróbálja elhallgattatni az ellene irányuló, hónapok óta tartó
tiltakozó mozgalmat, de az újabb korlátozás csak olajat öntött
a tűzre, jelentősen megnőtt a tüntetők száma. (MTI)

A kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította október 6-át, arra emlékezve,
hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát,
Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Az MTVA
Sajtóarchívumának összeállítása:

rehajtani a megbecstelenítőnek számító, jobbára köztörvényeseknél alkalmazott akasztást. Mivel a kivégzésnek meg kellett
történnie, a helyi parancsnok a kötél általi halálbüntetést saját
hatáskörben „porra és golyóra” változtatta – ennek hallatán
Haynau később idegrohamot kapott. Batthyány nem engedte
a szemét bekötni, és maga vezényelt tüzet a kivégzőosztagnak,
utolsó szavai három nyelven hangzottak el: „Allez, Jäger!
(Rajta, vadászok!) Éljen a haza!” Kivégzésének színhelyén,
az egykori Újépület falánál 1926. október 6-án avatták fel a
Pogány Móric tervei alapján készült Batthyány-örökmécsest,
amely a szabadság jelképe, a kádárizmus utolsó éveiben a
március 15-i ellenzéki tüntetések rendszeres színhelye lett.
Magyarország első miniszterelnökének hamvai a Fiumei úti
Nemzeti Sírkertben, a Batthyány-mauzóleumban nyugszanak.
Aradon ugyancsak október 6-án végezték ki a tizenhárom
honvédtábornokot: Aulich Lajost, Damjanich Jánost,
Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Láhner
(Lahner) Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg
Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel
Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt. A golyó általi halálra „kegyelmezett” Kisst, Schweidelt, Dessewffyt és Lázárt
hajnalban lőtték agyon a vár északi sáncában, a többi elítéltet
ezután a vártól délre sebtében összetákolt bitófákra akasztották fel. A holttesteket elrettentésül estig az akasztófán
hagyták, de éppen az ellenkező hatást érték el, mert a kivégzés helye valóságos búcsújáró hellyé vált. Ma az egykori
vesztőhelyen emlékoszlop áll.
Aradon 1850 februárjáig még három honvédtisztet végeztek
ki, Ormai Norbert honvédezredest, Kazinczy Lajos honvédezredest (Kazinczy Ferenc fiát) és Ludwig Hauk alezredest, Bem
tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy azért
nem került a kivégzőosztag elé, mert megtébolyodott, ő 1850
februárjában a várbörtönben halt meg. A szabadságharc utáni
megtorlások alatt hozzávetőleg 500 halálos ítéletet hoztak, és
mintegy 110-et hajtottak végre. Az emigránsokat in effigie –
távollétükben – végezték ki, azaz nevüket az akasztófára szögelték. A bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött,
amikor az általános európai felháborodás miatt a bécsi udvar
nyugdíjazta a „hatáskörét túllépő” Haynaut.
A kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá
nyilvánította október 6-át. Ezen a napon az állami lobogót félárbócra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az
iskolákban megemlékezést tartanak.

Holnap van az aradi vértanúk napja

Az 1848-1849-es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte. A közkatonák amnesztiát kaptak ugyan, de sokukat besorozták a császári seregbe, a magasabb rangú tisztek,
tisztviselők pedig hadbíróság elé kerültek. A tárgyalások sorrendjét a „bűnösség” foka határozta meg: elsőként a „főbűnösök”, a csehországi Olmützben (Olomouc) Batthyány Lajos,
Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet vezénylő főtisztjeinek perét folytatták le.
A tisztségéről 1848. október 2-án lemondó Batthyányt 1849
januárjában Pesten tartóztatták le. A szabadságharc bukása
idején Olmützben raboskodó politikust 1849. augusztus 30án a haditörvényszék koncepciós eljárásban, felsőbb utasításra, felségárulás miatt kötél általi halálra és teljes
vagyonelkobzásra ítélte, de kegyelemre ajánlotta. A per még
azt a bécsi utasítást is megsértette, hogy a vádlottak csak a magyar parlament 1848. október 3-i feloszlatása utáni forradalmi
cselekményekért vonhatók felelősségre, ugyanis a vád alapját
Batthyány korábbi cselekményei (többek között külföldi hatalmakkal való kapcsolatfelvétel, a horvátokkal és az osztrák
kormánnyal történő megegyezés elmulasztása, uralkodói jóváhagyás nélküli honvédújoncozás és papírpénz-kibocsátás)
alkották. A kegyelemre ajánlást Ausztriában az íratlan szabály
szerint figyelembe kellett venni, ezért Batthyányt Pestre vitték,
ahol a Magyarországot teljhatalommal kormányzó Haynau táborszernagy 1849. október 5-én megerősítette az ítéletet.
Aradon 1849. szeptember 26-án tizenhárom tábornokot és
egy ezredest (Lázár Vilmost, aki szintén önálló seregtestet irányított) ítéltek halálra felségsértés és lázadás miatt. Haynau
ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de Gáspár András (Ferenc
József egykori lovaglómestere) büntetését az utolsó pillanatban börtönre változtatták.
A kivégzéseket október 6-ára, az egy évvel korábbi bécsi
felkelés és Latour osztrák hadügyminiszter meglincselésének
évfordulójára időzítették. A börtönként szolgáló pesti Újépületben Batthyány éjszaka egy becsempészett tőrrel nyakon
szúrta magát, és súlyos vérvesztesége miatt nem lehetett vég-
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A parlamenti választások
elhalasztását kezdeményezte
egy képviselő

A kormány által december 6-ra kiírt parlamenti választások jövő év március 14-re történő elhalasztását
kezdeményezte Adrian Dohotaru független, magát
baloldalinak tartó képviselő. A rendszerkritikus Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) színeiben
megválasztott, a pártból 2017-ben kilépett törvényhozó a szenátushoz terjesztette be erről szóló törvénytervezetét pénteken, amikor – médiaértesülések
szerint – a legnagyobb frakcióval rendelkező ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) több vezető politikusa is azt javasolta, hogy a PSD kezdeményezze a
választások elnapolását. Klaus Iohannis államfő múlt
heti sajtóértekezletén úgy vélekedett: értelmetlen és
veszélyes lenne tavaszig várni a választásokkal.
(MTI)

Márton Áron-szobrot avattak
Kaposváron

Felavatták Márton Áron (1896–1980), Erdély minden
diktatúra ellen következetesen kiálló római katolikus
püspökének szobrát Kaposváron szombaton. Kövér
László, az Országgyűlés elnöke a város Kossuth
terén, Párkányi Raab Péter szobrászművész alkotásánál azt hangsúlyozta: Márton Áron ember- és nemzettársainak, híveinek reménységet nyújtott a
reménytelenségben, emberséget az embertelenségben, hitet a hitetlenségben, magyarságot a magyarellenességben, székely öntudatot az árvaságban, és
tetteivel visszaadta a szavak magyar értelmét, erkölcsi súlyát, valamint emberi hitelét. (MTI)

Kórházban kezelik
az amerikai elnököt

Donald Trump amerikai elnököt pénteken délután a
bethesdai katonai kórházba szállították, miután korábban koronavírus-fertőzést állapítottak meg nála és
a feleségénél – jelentette be a Fehér Ház. A kiadott
közleményt aláíró Kayleigh McEnany szóvivő leszögezte, hogy az elnök változatlanul jó hangulatban
van, végigdolgozta a napot, a fertőzés tünetei pedig
változatlanul enyhék. A tájékoztatás szerint Trump
elővigyázatosságból, orvosai tanácsára ment kórházba, ahol néhány napot tölt, azonban onnan továbbra is ellátja feladatait. (MTI)

Frost szerint vannak
nézetkülönbségek, de látszanak
a megállapodás körvonalai

Építő jellegű, jó hangulatú tárgyalásokat tartott a
héten a brit kormány és az Európai Unió a jövőbeni
kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről, és bár továbbra is vannak nézetkülönbségek, számos területen látszanak a megállapodás körvonalai – közölte
pénteken David Frost, a brit tárgyalóküldöttség vezetője. Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az
Európai Unióból. Távozásának napján 11 hónapos átmeneti időszak kezdődött, amelynek végéig a brit
kormány átfogó szabadkereskedelmi megállapodást
kíván elérni az EU-val. Az erről folyó tárgyalássorozat
péntek este befejeződött kilencedik fordulója utáni
nyilatkozatában Frost közölte: a tervezett kereskedelmi és gazdasági megállapodás legtöbb központi
jelentőségű elemére – különösen az áru- és szolgáltatáskereskedelemre, a közlekedésre, az energiaiparra, a társadalombiztosításra és a további brit
részvételre az EU-programokban – érvényes az a
megállapítása, hogy a fennmaradt nézetkülönbségek
ellenére látszanak az egyezség körvonalai. (MTI)

Számháború újratöltve

(Folytatás az 1. oldalról)
számolt és gondolkodott volna, talán megmenthette
volna ennek a félmillió munkahelynek legalább egy részét. Nem tízéves, a politikai háttér miatt részben bizonytalan sorsú uniós milliárdok okán kellett volna
grandiózus, de alaptalan tervekre költeni, hanem azonnal elérhető pénzekkel támogatni a válság által leginkább fenyegetett ágazatokat. Már amennyi pénz maradt
a kasszában a hároméves szocdem ámokfutás után…
Persze az is meglehet, hogy az adatok nem fedik a valóságot, mert amilyen értelmi szinten ennek az országnak az intézményrendszere és a döntéshozói állnak,
valószínűleg senki nem tudja pontos adatokkal nyomon
követni, hogy a félmillió felszámolt állásnak a gazdájából hányat „alkalmaztak” újra feketén, ami az illető
munkavállalóknak és családjuknak ugyan megoldás, de
ha az államkassza abból semmit nem lát, az az állami
alkalmazottaknak és a nyugdíjasoknak rossz hír. A gond
ott van, hogy a kormánynak a jelek szerint a cselekvésnél fontosabb a sanyarú valóság kozmetikázása, az ellenzék meg mindenáron költekezést erőltet, hogy
szavazatokat vásároljon vele. És ez minél hosszasabban
megy így, annál nagyobb lesz a számla, aminek a törlesztése majd az adófizetőkre vár.
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1500 lakást terveznek az új lakóparkban

Mircea Musgociu

(Folytatás az 1. oldalról)
– Előzményként elmondom,
hogy ezelőtt nyolc évvel volt az
első tárgyalásom a NEPI ingatlanfejlesztővel, akkor hangzott el a javaslat,
hogy
építsenek
Marosvásárhelyen egy kereskedelmi központot. Ismertettem a terület jogi helyzetét, de két év után a
Carrefour képviselői azt mondták, a
város túl kicsi egy ekkora hipermarkethez, nem kívánnak megtelepedni
Marosvásárhelyen. Közben a NEPI
vezetőségében váltás történt – szerencsénkre egy Amerikában élő marosvásárhelyi születésű is köztük
van –, és változott a befektetési
szemlélet. Végül Párizsban a Carrefourt is sikerült meggyőzni, hogy
Marosvásárhelyen megtelepedjen.
Ami a Shopping City bevásárlóközpontot illeti, országos szinten a legszebbek közé tartozik. Nagyon
nagy beruházással, igényes tervezéssel épült. Reméljük, a közeljövőben az Európa-szerte ismert
márkaképviseletek is jelen lesznek
a mallban.

– Most térjünk
rá a tervezett projektre, amelyet a
bevásárlóközpont
és az erdő között,
illetve a Segesvári út és a Sapiegyetem
entia
között készülnek
elkészíteni.
– Tíz évvel ezelőtt a Dedemannal
folytattam
tárgyalásokat,
hogy erre a területre építsék fel az
üzletet. A műépítészük akkor azt
mondta, az övezetben a város
„hálószobáját”
látja. Ennél jobb
környezetet egy
lakópark építésére
el sem tud képUgyanis
zelni.
távol van a kombináttól, az ipari
övezettől, az erdő
közelében, panorámás kilátással.
Ezért egy teljes
lakópark projektFotó: Mezey Sarolta jében gondolkodunk.
A
24
hektárnyi összterületből 60 százalék
az én tulajdonomban van, a fennmaradó rész több tulajdonosé.
A projektet egy kereskedelmi
központ építésével kezdjük. Azt
kérdezheti: jó, mi értelme a kereskedelmi központnak, amikor ott van
már egy a szomszédban? Vannak
olyan kereskedelmi egységek, amelyek nem engedhetik meg a magas
bérleti díj fizetését, mint például a
bútorüzletek, sportszereket forgalmazó cégek, olyan üzletek, amelyeknek nagy felületre van
szükségük. Cégneveket egyelőre
nem említhetek, de vannak olyanok,
akik nem részesítik előnyben a mallt.
Ezeket célozzuk meg. Másrészt, a
járvány idején bebizonyosodott,
hogy a strip mall típusú – bejáratuk
az utcáról, és nem egy benti folyosóról nyílik – üzletek előnyösebbek,
a szükségállapotban is kinyithattak,
míg a mall üzletei nem.
– A helyszínen járva látható,
hogy a mall mögött elkészült az út
három körforgalommal. Ez már az
új projekt része?

– Igen, minden nagy építkezési
beruházásnál a közművesítés és az
útépítés az első lépés. A területet
mentesíteni kellett a gáz- és villanyvezetékektől, ami óriási munka
volt, nagy költséggel járt. A mall
mögött megépítettük a lakópark
fele vezető út egy részét három körforgalommal. A beruházás rám eső
része eddig több mint 2 millió euróba került.
– Az engedélyeztetés, az övezet
városrendezési tervének elfogadása
késett. Mi történt?
– Az első befektető vagyok Marosvásárhelyen, aki a városrendezési terv (PUZ) jóváhagyása előtt
– bízva a helyi tanácsosokban – elkezdtem a munkát. Minden szakbizottsági ülésen részt vettem,
minden párt képviselőjével beszéltem, elmagyaráztam, mi van a
tervrajzok mögött, hogy több millió eurós beruházásról van szó,
nem húzhatják tovább az időt, ha
a város fejlődését tartják szem
előtt. Elmondtam, hogy két éve
várunk a városrendezési tervre. Az
utolsó előtti tanácsülésen elfogadták a PUZ-t. A mandátumot befejező helyi tanácsnak köszönöm,
hogy megértették ennek a fontosságát. A város fejlődése érdekében
ezt várjuk el az újonnan megalakuló tanácstól és a politikusoktól
is. Fel kell ismerni, hogy Maros-

vásárhely azért maradt le a környező megyeközpontoktól, mert
nem volt egységes akarat a helyi
tanácsban. Amikor az RMDSZ támogatott egy projektet, a többi ellenezte, amikor a tanács másik
része állt egy projekt mellé, az
RMDSZ-tanácsosok leszavazták.
A többi megyeközpont vissza nem
térítendő európai finanszírozással
fejlődött, Marosvásárhely nem.
Elvesztette a startot, de még mindig nem késő. A városnak van potenciálja, értelmisége, kultúrája, és
ami fontos, meglesz a kellő úthálózata is, gondolok itt a várost
érintő két autópályára. Kolozsvár
előbb-utóbb telítődik, s előreláthatóan az IT-intelligencia ebbe az
irányba fog elmozdulni. Most
azon kell dolgozni, hogy idevonzzuk őket.
– Milyen lesz az új lakónegyed?
– Marosvásárhelyi üzletemberként kizárólag ebben a városban ruháztam be. Más beruházók a profit
érdekében nem így gondolkodtak,
és nagyobb városok felé nyitottak,
ahol sokkal magasabbak az ingatlanárak. Az új lakónegyedet
több szakaszban építjük fel, összesen 1500 tömbházlakással. Mindenekelőtt a minőséget tartjuk szem
előtt, korszerű dizájnnal, a legjobb
épületanyagok, jó minőségű épületgépészeti berendezések használatával. Akik ismerik az eddig felépített
ingatlanjainkat, tudják, milyen minőségi standardokat állítottam fel.

A terveim szerint a lakóparkban
négy-, hat- és tízemeletes tömbházak épülnek, attól függően, ahogyan a városrendezési terv
megköveteli. Arra gondoltam, hogy
ha a talaj szerkezete és a műszaki
feltételek megengedik, egy húszemeletes házat is építünk. A lényeg
az, hogy kiváló minőségű lakások
épüljenek, olyan áron, amit nem
csak a gazdagok engedhetnek meg
maguknak. Ami az árakat illeti,
négyzetméterenként körülbel 10001200 euróval kell számolni. Ez az
ár kisebb, mint Kolozsváron vagy
Temesváron, de így is vállaltam a
beruházást, mert az utolsó projektem, s valami szépet és minőségit
szeretnék megvalósítani szülővárosomban. A lakóparkban kiépítjük az
úthálózatot, lesznek játszóterek,
zöldövezetek, biciklisávok, parkolóhelyek, kisebb üzletek, sőt még
egy óvoda is. Olyan élhető környezetet teremtünk, ahol minden megtalálható.
– Mikor kezdődik a tulajdonképpeni építkezés?
– További jóváhagyásokat kell
beszerezni, de mielőbb szeretnénk elkezdeni. A lakások iránt
nagy az érdeklődés, azonban a
szerződéskötést még nem kezdtük
el. A projekt kifutását körülbelül
tíz évre tervezzük, ha minden jól
megy, s nem lesz újabb gazdasági
válság – fogalmazott Mircea
Musgociu marosvásárhelyi ingatlanfejlesztő.
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Gurul a Rádió

Biciklitúra rádiós módra

Gurul a Rádió

Ezelőtt húsz évvel, 2000-ben
„gurult el” először a rádió. A
kerékpártúra egyik célja,
hogy a szerkesztők találkozzanak a hallgatókkal, illetve a
gurulásnak van egy erős csapatépítő szerepe is. A túrán a
hallgatók megállíthatják a rádiósokat egy beszélgetésre,
sőt a csapat arra is hajlandó,
hogy rövidebb kitérőt tegyen.
A karavánnak idén is van egy
telefonszáma, amelyen a hallgatók felvehetik a kapcsolatot
a bicikliző rádiósokkal: a
0767-240-361. A kilencnapos
kerékpártúrán a szervezők
azt tervezik, hogy visszatekintenek az elmúlt közel két
évtizedre.

Nagy-Bodó Szilárd

A 20. Gurul a Rádió útvonala:
– Október 3.: Prázsmár – Botfalu
– Sepsiszentgyörgy
– Október 4.: Sepsiszentgyörgy –
Tusnádfürdő
– Október 5.: Tusnádfürdő –
Szentsimon – Csíkszépvíz
– Október 6.: Csíkszépvíz – Hargitafürdő
– Október 7.: Hargitafürdő – Lövéte – Homoródfürdő
– Október 8.: Homoródfürdő –
Székelyudvarhely – Rugonfalva

Rákóczi Kinga

– Október 9.: Rugonfalva – Medesér – Farkaslaka
– Október 10.: Farkaslaka – Parajd – Szováta
– Október 11.: Szováta – Nyárádszereda – Marosvásárhely
A jubileumi Gurul a Rádió 20. kiadásáról Kádár Zoltán szervezőt és
Rákóczi Kingát kérdeztük az indulást megelőző pillanatokban, a Marosvásárhelyi Rádió udvarán.
Kádár Zoltán:
a csúcson kell abbahagyni
– A 20. Gurul a Rádiót nem így
terveztük, de elhalasztani sem akartuk, mint ahogyan tették az olimpiával és más sportrendezvényekkel,
hiszen ez nem egy olyan nagy léptékű rendezvény. Számunkra
mindazonáltal nagyon fontos. Úgy
gondoltuk, hogy a 20. kiadást mindenképpen meg kell szervezni.
Mint minden évben, idén is nagyon
sok vagány ötlet fordult meg a fejünkben, de ezekből sajnos elég keveset
tudunk
megvalósítani.
Azonban a lényeg az, hogy elindulunk huszadszor is, és talán ez a legnagyobb hozadéka.
A profi sportolók között van
olyan, aki amiatt, hogy elhalasztották az olimpiát, abbahagyta aktív
sportolói pályafutását, mert azt gondolta, hogy nem tud még egy évig
olyan szinten készülni. Nos, mi ezt
el akartuk kerülni.
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Forrás: a Gurul a Rádió Facebook-oldala

Nyilván a koronavírus-járvány
miatt egy sor előírásnak mi is meg
kell feleljünk. Igyekszünk betartani
a távolságot, és mindent fertőtleníteni. Nehéz lesz így a hallgatókkal
találkozni, de arra kérem őket, értsék meg, hogy jelen pillanatban ez
a helyzet. Az ölelkezés, a puszilózás
elmarad, marad a virtuális kézfogás
és az integetés. A beszélgetésekre
értelemszerűen sor kerül, hiszen azt
meg lehet tenni a távolság betartása
mellett is. Azonban idén nem lesznek szervezett zárt helyi rendezvények, ezek helyett a szabadban
fogunk találkozni velük. Reménykedünk, hogy sokan kiállnak majd
a kapuba várni minket. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön szoktunk nagyon
sok hallgatóval találkozni, de talán
a kisebb településeken még inkább
népszerűek vagyunk.
Szép lett volna, ha 2020-ban a
20. Gurul a Rádióra 20-an indultunk volna el, de a rádiót sem lehet
itt hagyni munkatársak nélkül, így a
rádiótól öten leszünk a túrán, van a
csapatban négy volt rádiós is. Ezenkívül vannak hagyományos, régi
barátaink, akik az évek hosszú
során velünk tartottak, nem csak
egy-két kiadás erejéig, hiszen van
olyan személy, aki már 16 Gurul a
Rádión vett részt. Remélem, hogy
az úton még csatlakoznak hozzánk.

Bicikli utánfutóval

Kádár Zoltán

Prázsmárból 14-en indulunk kerékpárral, lesznek olyan kollégák, akik
közben haza kell jöjjenek, de olyanok is, akik még visszatérnek a karavánhoz, vagy később csatlakoznak hozzá.
Sokszor szembejött már a kérdés,
hogy mit tervezünk jövőre. Semmit.
Beszéltem az előbb a sportolókról,
most is azt mondhatom, hogy a csúcson kell abbahagyni, így tartja a
mondás is. Úgy érezzük, hogy a kerékpártúra eljutott arra a szintre,
hogy most már nyugodtan visszavonulhatunk. Legalábbis én mindenféleképpen
visszavonulok
a
szervezésből. Évről évre nehezebb
megszervezni, és úgy gondolom,
hogy a Gurul a Rádió kifutotta
magát annyira, hogy büszkék lehetünk az esemény mind a 19, és remélem, a 20. kiadására is.
Rákóczi Kinga: húsz éve készülök
– Már 20 éve készülök arra, hogy
én is elmegyek a biciklitúrára. Most
jutottam el arra a pontra, hogy ki
akarom próbálni. Az előző években
mindig volt egy ok, hogy miért ne
menjek, például azért, mert Kádár

Zolival együtt vittünk egy műsort,
és nem lett volna jó, ha mindketten
elmentünk volna. De most úgy döntöttem, hogy kipróbálom. Ha megy,
jó, ha nem megy, úgy is jó, de legalább el fogom tudni mondani, hogy
megpróbáltam. Ugyanakkor nem
mondom azt, hogy a Gurul a Rádió
utolsó kiadására megyek, mert, bár
nem szeretném megbántani az egyik
kedvenc kollégámat, elmondom,
hogy Zoli minden évben azt mondja,
hogy ez az utolsó, úgyhogy nem feltételezem, hogy ez lesz az utolsó.
Lehet, hogy bennem van a nagyon kezdő hozzáállás, de csak a nagyon magas emelkedőktől tartok.
Attól egyáltalán nem félek, hogy az
autók ránk dudálnak vagy hasonlók.
Én rábízom magam a társaságra, ők
nem először mennek, úgyhogy biztos
minden rendben lesz. Az időjárástól
sem tartok, többen is elmondták,
hogy vigyek magammal mindenféle
vízhatlan ruhát, aztán rájöttem, hogy
mivel nem biciklizek nagyon gyakran, nincs se vízhatlan cipőm, se vízhatlan
nadrágom.
Úgyhogy
remélem, jó idő lesz.
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Különleges beilleszkedés

A kilencedik osztályosoknak is rendhagyó volt az iskolakezdés

Nagyon sokan úgy tartják,
hogy a líceumi évek az élet
egyik legszebb időszaka.
Akkor általában olyan barátságok születnek, amelyek egy
életen keresztül elkísérik a feleket. Ezenkívül a líceum a
kapcsolatépítés első mezeje,
és talán nem túlzás azt állítani, hogy ekkor lesz először
szerelmes az ember. Összegezve tehát: különleges jelentőséggel bíró időszak az
ember életében. Vagyis annak
kellene lennie, a jelenlegi
helyzetben azonban ez is furcsán indult. A kötelező maszkviselés,
a
távolságtartás
mellett a különféle események hiányában a diákoknak
nem lesz lehetőségük igazán Gólyabál 2019-ben a sportcsarnokban
nálni, összeülünk egy kávé mellett
megismerni egymást.

Nagy-Bodó Szilárd

A kilencedikeseket érintő rendezvényekről, valamint a diákszövetségek működéséről Nagy Attilával, a
Bolyai Diákszövetség (BDSZ) elnökével beszélgettünk.
– Hogyan lehet a jelenlegi körülmények között beavatni a kilencedikeseket az iskolai életbe?
– Mi, a 12.-es évfolyam az elején
még nagyon optimisták voltunk,
számítottunk arra, hogy enyhítenek
a korlátozásokon, és nyílt téren meg
tudjuk tartani a hagyományos rendezvényeket. Még most is folyamatban van ezeknek a kidolgozása,
közösen az osztályfőnökökkel, a
vezetőséggel és az évfolyammal.
Viszont, ahogy alakul a helyzet,
fel kell készülni arra is, hogy ez
nem lesz megvalósítható úgy, ahogyan az előző években. Tehát valamilyen új stratégiát kell kitalálni.
Én nem vetem el az online lehetőséget sem. Akár videókkal vagy
különféle médiaanyagokkal be
lehet mutatni a Bolyait és az iskolai életet a kilencedikeseknek. Biztosan meg fogják érteni, hogy a
jelenlegi helyzetben az az egyetlen
járható út.
– Mi lesz a hagyományos programokkal, mint például az összerázó
vagy a gólyabál?
– Úgy tudom, hogy voltak osztályok, amelyek még a vakációban
megszervezték az összerázót, viszont iskolai szinten, a korlátozó intézkedések
miatt,
nincs
megengedve, hiszen képtelenség
volna betartani az előírásokat. Ezért
ezek egyelőre nem valósulhatnak
meg. Viszont iskolákon kívül vannak enyhítések, gondoljunk csak
arra, hogy nyitva vannak a kávézók,
ezeket az engedményeket megpróbáljuk felelősségteljesen kihasz-

Próbálás a gólyabálra

beszélgetni vagy kimegyünk a természetbe, és ott találkozunk. Ez a
módja jelenleg az ismerkedésnek, a
közös kirándulások szinte kivitelezhetetlenek. A gólyabál pedig egy
500-600 fős rendezvény, amit szinte
lehetetlen megvalósítani. Én az online élő adás verziót sem vetném el,
viszont ez is attól függ, hogy menynyire lesz szabad a gólyáknak érintkezni vagy táncolni.
– Milyen hangulata lehet egy online gólyabálnak, összehasonlítva a
hagyományossal?
– Szerintem lelkiekben mindenki
készült arra, hogy ez hagyományos
módon nem valósulhat meg. Természetesen mindig nagyon fontos esemény volt a kilencedikes évfolyam
számára, és biztos vagyok benne,
hogy nagy izgalommal várták. Igazából rajtunk, a 12.-es évfolyamon
is múlik, hogy ezt hogyan próbáljuk
kárpótolni. Véleményem szerint el
lehetne halasztani későbbire, viszont ez sem biztos dolog, hiszen
nem lehet tudni, meddig marad velünk a vírus. Ha pedig az online az
egyetlen megoldás, akkor maximálisan ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyeket ezek a
felületek nyújtanak. Mindenki tisztában van azzal, hogy nem lehet
olyan hangulatot teremteni, mint az
eddigi években. Ha ezt ők is elfogadják, akkor szerintem lehet hasonló élmény. A gólyabál olyan
esemény, ahol a kilencedikesek bemutathatják magukat egymásnak,
ez az igazi lényege, nem pedig az,
hogy összegyűljünk egy nagy terembe.
– A kilencedikesek beavatásának
egyik része a szülő–gyerek kapcsolat volt, azaz a 10.-es diák volt a
szülő, és értelemszerűen a 9.-es a
gyermek. A gólyák nem tudták, hogy
ki a szülőjük, anonim módon, levélben zajlott ez a kapcsolat. Ezt most
meg lehet valósítani?

Fotó: Bolyai Diákszövetség

– Én úgy tudom, hogy a 10.-es
osztályok elindították, láttam már
Instagram-oldalakat, ahol a titkos
anyuka vagy apuka próbálta felvenni a kapcsolatot a „gyerekével”.
Szerintem ezt meg lehet valósítani,
ez nem egy olyan dolog, amiről lemaradnak a gólyák. Hiszen függetlenül attól, hogy találkoznak-e vagy
sem, ez a titokzatos levelezés és

Kilencedikesek az első tanítási napokon

egyben mentorálás megvalósítható
online felületen is. Ebből tehát nem
maradnak ki, ők is megízlelhetik a
kíváncsiságot és a várakozást, hogy
kiderüljön, ki is az ő titkos szülőjük.
– Mi történik a diákszövetségben
a koronavírus-járvány idején?
– Minden tanév elején szokott
lenni egy nagy gyűlés, amikor bemutatjuk a kilencedikeseknek a diákszövetséget. Ezt idén még nem
tudtuk megrendezni, arra gondoltunk, hogy valamilyen formában

Bolyais eskütétel

Fotó: Metz Balázs

online fog erre sor kerülni, vagy bemutató, vagy videó formájában.
Nyilván nagy veszteség mindenkinek, hogy nem tudtuk időben elkezdeni sem a bemutatást, sem az
események szervezését, nem tudunk személyesen találkozni, mert
igazából a találkozások és az együtt
töltött idő adta meg a diákszövetségnek a hangulatát és az erejét. Vi-

szont az alapokat és a lényeget be
tudjuk mutatni nekik online is úgy,
hogy az megnyerő legyen az érdeklődők számára.
– Hogyan fog zajlani a tagok kiválasztása?
– Ez általában novemberben szokott megtörténni, az év első közgyűlésén. Nekem körülbelül még
másfél hónapom van hátra az elnökségben. Egyelőre tartjuk a kapcsolatot a vezetőséggel és a felügyelő
tanárral. Velük próbálunk egyez-

tetni, ezt nem tudjuk elhalasztani,
hiszen a vezetőségi tagok mandátuma addig szól, és van egy alapszabályzat és törvények, amelyeket
be kell tartani a diákszövetségekkel
kapcsolatban is. Egy szavazást online nehezebb megoldani, hiszen ott
több a csalás- és hibalehetőség. Viszont, ha online közgyűlésre kerülne
sor,
mindenképpen
megpróbálnánk keresni egy olyan
alternatívát, amely a személyes adatokat nem sérti, biztonságos és felügyelhető.
Ezeknek
a
közgyűléseknek még az is a része,
hogy beszédek hangzanak el, hiszen
a szavazókat meg kell győzni, hogy
miért éppen az a személy alkalmas
arra a bizonyos posztra. Ezeket
videó formájában elég egyszerűen
meg lehet valósítani.
– Mivel az online térben könynyebb az anonimitás, mennyire kerülhető el az online cikizés?
– Az egyik, immáron jól ismert
alkalmazás a Zoom, ami a második
iskolánk lett. Nyilván ennek a programnak is vannak hibái, például ha
valakinek elküldjük a linket, akkor
bekapcsolódhat a konferenciába, és
a tanárt, a diákokat és a tanórát vi-

Fotó: Bolyai Diákszövetség

szonylag könnyen zavarhatja, hiszen anonim módon bárki be tud
lépni, és azt csinálhat, amit akar.
Úgy gondolom, ebből is kifolyólag nagyon jó dolog, hogy áttértünk egy másik alkalmazásra, a
Microsoft Teamsre, ami sokkal
jobbnak bizonyult. Itt jobban követhető, kik vannak hozzáadva a
csoporthoz, és csak az osztály tagjai csatlakozhatnak. Ennek fényében sokkal jobban lehet felügyelni
a résztvevőket.

Fotó: Metz Balázs
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Könnyen kapott büntetőből nyert a Sepsi OSK

Bálint Zsombor

Szerkeszti: Farczádi Attila 1156.

Fölöslegesen költöttek
szállásra a temesváriak
Csíkszeredában

Csak helyzetig jutott az ASU Politehnica, gólig nem

Fotó: Pro Sport

Megszerezte első hazai pályás sikerét a 2. ligás labdarúgó-bajnokságban az FK Csíkszereda. A Temesvári ASU Politehnica elleni találkozót két érvényes és két érvénytelenített gól, valamint egy kimaradt
büntető fémjelzi. Az 1. ligás feljutásra pályázó bánságiak már csütörtökön útra keltek, hogy kipihenten lépjenek pályára a mérkőzésen,
azonban a játékosok nem hálálták meg klubjuk vezetőségének anyagi
erőfeszítését.
A 2. liga eredményei: 5. forduló: Universitatea Craiova – CSM Slatina
2-1; 6. forduló: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Petrolul Ploiești 1-1,
Temesvári Ripensia – Bodzavásári Gloria 2-1, Konstancai Farul – Bukaresti Metaloglobus 1-2, Resicabányai CSM – Unirea Slobozia 0-3, FK
Csíkszereda – Temesvári ASU Politehnica 2-0, Dunărea Călărași – Bákói
Aerostar 3-2, Lénárdfalvi ACSF – Universitatea Craiova 3-3.
Az élcsoport: 1. Universitatea Craiova 14 pont, 2. Rapid 13, 3. Călărași
12.

Bálint Zsombor

Begyűjtötte a betervezett három
pontot hazai pályán a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az eddigi hat
forduló alatt mindössze egy pontot
szerző FC Argeș ellen, a játékkal
azonban aligha lehet elégedett a
háromszéki szakvezetés. A találkozót eldöntő egyetlen gólhoz kellett
a játékvezető jóindulata is, aki befújta a tizenegyest, amikor Fülöp
István legfeljebb egy méterről fejelt labdája elakadt Meza Colli test
mellett tartott karjában.
Noha a kilencven perc szinte teljes időtartama alatt egészen nyilvánvaló volt, hogy sokkal
képzettebb játékosokból áll a házigazda csapat, amely nyomasztó mezőnyfölényben
játszott,
a
támadások építésében hatalmas hiányosságokat mutatott. Rengeteget
cipelték a labdát Leo Grozavu csatárai, fölösleges cselekbe bonyolódtak bele, és ahelyett, hogy a
védelem mögé próbálták volna
küldeni a labdát, folyamatosan hátrafelé passzoltak. Nem csoda, hogy
az első lehetőségre a 39. percig
kellett várni, amikor Nouvier lövését Croitoru hárította, majd négy
perccel később Vașvari 30 méteres
lövése letörölte a port a kapufáról.
Egyéb említésre érdemes az első
félidőben azonban nem történt.
Ez a kilátástalan mezőnyfölény
folytatódott a második félidőben
is, amíg az 57. percben nem törte
meg az említett büntető: Fülöp István lövéséből a labda a keresztlécet súrolva érkezett a hálóba. A
hátralévő időben a pitești-iek a
rendelkezésükre álló korlátozott
eszközökkel megpróbáltak veszélyeztetni, de egy Grecu-lövés kivételével (a 69. percben) semmi
érdemlegeset nem tudtak felmutatni. Közben az OSK a fellazult
vendégvédelem ellen néhány újabb
helyzetet hozott össze, ezeket azonban bűnös könnyelműséggel kihagyták, mint például Fülöp
Loránd, aki öt méterről nem tudta
átemelni a kapuson, illetve Šafranko, aki 12 méterről lövés helyett inkább visszafelé cselezett,
majd adott egy passzt az ellenfélnek.
Az utolsó néhány perc azzal
telt, hogy a hazai védelem kivagdosta a vaktában érkező vendégindításokat, mindaddig, amíg
Horia Mladinovici játékvezető

A hajrában fordított a Nyárádtő

Fordulatos mérkőzést nyert a
Gyulafehérvári Unirea otthonában
a Nyárádtő a labdarúgó 3. liga IX.
csoportja 4. fordulójában. Az első
félidőben vezető Maros megyei csapat ellen fordítani tudtak a második
félidőben a házigazdák, a hajrá
azonban ismét a nyárádtőieknek
kedvezett.
Mindössze két tartalékot tudott
nevezni a Nyárádtő elleni mérkőzésre a Gyulafehérvári Unirea, azaz
a szövetség által megkövetelt minimális 13 fős létszámban álltak ki a
házigazdák, a keretet megtizedelő
koronavírusos fertőzési esetek
miatt. Gyulafehérvár ezért nem is
játszott az előző fordulóban. A házigazdáknak hat alapemberük hiányzott, és ez meg is látszott a
mérkőzésen, amelynek az első félidejében Nyárádtő játszott mezőnyfölényben. Helyzeteket azonban
nem tudott kialakítani a 23. percig:
ekkor egy védelmi hibát követően a
labda üresen találta az ötös vonalán
Rotarut, aki megszerezte a vezetést.
A gól után Gyulafehérvár veszélyesebbé vált, és három jó lehetőséget
is kihagyott a szünetig, Bakcsi például színegyedül a tizenhatos köze-

Fülöp István lövéséből a labda a keresztlécet súrolva érkezett a hálóba.
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

véget nem vetett mindkét fél szükségtelen szenvedésének. Ez a játék
is megmutatta, hogy sokat kell
még dolgoznia Grozavunak ezzel
a csapattal, és a válogatott mérkő-

zései miatti szünet erre kiváló lehetőséget biztosíthat. Legközelebb
a Sepsi OSK Jászvásáron vendégszerepel, a pontos időpontot még
nem tűzték ki.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 6. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Pitești-i FC Argeș 1-0 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Horia
Mladinovici (Bukarest) – Daniel Mitruți (Craiova), Bogdan
Gheorghe (Bukarest). Tartalék: Ionuț Coza (Cernica). Ellenőr: Marian Dorobanțu (Bodzavásár).
Gólszerző: Fülöp István (57. – büntetőből).
Sárga lap: Vașvari (68.), Golofca (75.), illetve Grecu (77.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, B. Mitrea, Bouhenna, Dragomir
(9. Purece, 89. Tincu), Nouvier (46. Aganović), Fülöp István (78.
Achahbar), Vașvari, Ștefănescu, Golofca (78. Fülöp Loránd), Šafranko.
FC Argeș: Croitoru – Matei, Leca, Deslandes, Mușat, Meza Colli,
Prepeliță (67. Năstăsie), Cozma (1. Blejdea, 67. Marakis, 88. Mediop), Grecu, Malele, Honciu (67. Deac).

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 5. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – FC
Botoșani 2-1, Bukaresti Dinamo – Aradi UTA 0-1; 6. forduló: CSU
Craiova – Jászvásári CSM Politehnica 1-0, Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK – FC Argeș Pitești 1-0, Gyurgevói Astra – FC Voluntari 2-3,
Bukaresti FCSB – Bukaresti Dinamo 3-2.
1. Craiova
2. FCSB
3. CFR
4. Voluntari
5. Sepsi OSK
6. Jászvásár
7. Botoșani
8. Nagyszeben
9. Clinceni
10. Medgyes
11. UTA
12. Dinamo
13. Chindia
14. Viitorul
15. FC Argeș
16. Astra

6
6
5
6
6
6
5
5
5
5
5
6
5
5
6
6

6
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
1
1
0
0

Ranglista
0
0
2
1
3
0
2
2
3
0
3
2
2
2
1
1

0
2
0
2
1
3
1
1
1
3
1
3
2
2
5
5

12-3
15-9
5-1
9-8
6-5
10-13
9-5
8-6
5-4
8-8
5-5
7-8
2-4
7-10
4-12
5-16

18
12
11
10
9
9
8
8
6
6
6
5
5
5
1
1

A másik Maros megyei csapat, 5. fordulóban a Kolozsvári Sănăa Szászrégeni Avântul 4-1-es ve- tatea csapatát fogadja, míg Nyápéről sem tudta legyőzni Eremiașt. cekben lett meg az eredménye. A reséget szenvedett az eddig hi- rádtő vasárnap 15 órától játssza
Ezek a helyzetek azonban előre- 83. percben Solymosy egy jól elta- bátlan Kudzsir otthonában. a Dési Unirea elleni hazai találvetítették a fordítás lehetőségét, ami lált, helyezett lövéssel a büntetőte- Pénteken Szászrégen 15 órától az kozóját.
a második játékrészben be is követ- rület bal sarkából egyenlített, és
Eredményjelző
kezett. Tíz perccel az újrakezdés miután Potor ajtó-ablak helyzet• 3. liga, V. csoport, 4. forduló: Gyurgyevói Astra II – Brassói SR
után Adam laposan küldött a hosszú ben kihagyta a győztes gól lehető- Municipal 2-2, Brassói Kids Tâmpa Braşov – CSO Plopeni 1-3,
sarokba a tizenhatos vonaláról egy ségét, a hosszabbítás harmadik Brassói Corona – Sepsiszentgyörgyi Sepsi II 2-0, Kézdivásárhelyi
lövésre visszapasszolt labdát, míg a percében, gyakorlatilag a meccs KSE – Székelyudvarhelyi FC 2-1, CS Blejoi – Barcarozsnyói Olim71. percben Fetița szinte a félpályá- utolsó támadása során, mégis pic Cetate 2-0. Az állás: 1. Corona 12 pont, 2. Blejoi 9, 3. SR Muniról indulva könnyedén jutott a ti- megszületett a harmadik nyárádtői cipal 7 (7-6), 4. Kézdivásárhely 7 (6-6), ...6. Székelyudvarhely 6, ...8.
zenhatosig, majd laposan a találat. A gyulafehérvári tizenhatos Sepsi OSK II 3.
hosszúba helyezett. A második közepén ide-oda pattogó labdát a
• 3. liga, IX. csoport, 4. forduló: Dési Unirea – Tordai Sticla
hazai gól után aztán a kapuhoz sze- védők nem tudták eltávolítani, így Arieșul 3-1, Vajdahunyadi CS – Alsógáldi Industria 2-1, Kudzsiri
gezte a gyulafehérváriakat a nyá- Caliani lecsapott rá, és lövése a CSO – Szászrégeni Avântul 4-1, Gyulafehérvári Unirea – Nyárádtői
rádtői csapat, és több kihagyott kapuson megpattanva a hálóban Unirea 2-3, Kolozsvári Sănătatea – Marosújvári CS 1-0.
helyzet után ennek az utolsó per- kötött ki.
A IX. csoport állása
Jegyzőkönyv
1. Kudzsir
4
4
0
0
14-3
12
Labdarúgó 3. liga, 9. csoport, 4. forduló: Gyulafehérvári Unirea–
2. Dés
3
3
0
0
8-1
9
Nyárádtői Unirea 2-3 (0-1)
3. Nyárádtő
4
3
0
1
7-5
9
Gyulafehérvári vár stadion, nézők nélkül. Vezették: Dragoș Pîrîu
4. Szászrégen 4
2
1
1
5-6
7
(Curtea de Argeș) – Claudiu Doarvoas (Marosnémeti), Cătălin
5. Torda
4
2
0
2
7-6
6
Țuțuianu (Târgoviște). Ellenőr: Daniel Demetrescu (Rm.-Vâlcea).
6. Vajdahunyad 4
2
0
2
5-5
6
Gólszerzők: Adam (55.), Fetița (71.), illetve Rotaru (23.), Soly7. Gyulafehérvár 3
1
0
2
6-8
3
mosy (83.) Caliani (90+4.).
8. Sănătatea
4
1
0
3
3-8
3
Sárga lap: Fetița (34.), Haj (63.), Circov (81.), Matei (83.), Rus
9. Alsógáld
4
0
1
3
2-7
1
(85.), Dragoș Pop (90.), illetve Bucur (45+1.), Solymosy (73.), Moț
10. Marosújvár 4
0
0
4
1-9
0
(81.), Caliani (90+5.).
Gyulafehérvár: Dragoș Pop – Fulea, Rus, Scrob, A. Matei, Guț,
Plusz egy forduló idén
Circov, Adam, Haj, Bakcsi, Fetița. Tartalékok: Dăscălescu, Morar.
Meghosszabbította a labdarúgó-szövetség az idei 3. ligás versenyNyárádtő: Eremiaș – Trăistar, Stoica, Bucur, Coman, Roșca, Moț,
programot. A döntés értelmében az alapszakasz első köre után a
Iliescu, Iușan, Caliani, Rotaru. Tartalékok: Negrușa, Onețiu, Ruja,
visszavágók első fordulóját is megrendezik idén, csak utána kezdőP. Pop, Miclean, Ioja, Potor, Solymosy, Pogăcean.
dik a téli szünet a harmadosztályú bajnokságban.
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Könnyedén jutott főtáblára
a Kolozsvári CFR

Idén is a CFR lesz az egyetlen romániai csapat az európai labdarúgókupák
csoportkörében: a kolozsvári együttes
ismét feljutott az Európa-liga főtáblájára,
miután csütörtök este hazai pályán, minimalista futballal, 3-1-re legyőzte a finn
KuPS-t.
Az erdélyi együttes már az első helyzetéből betalált a vendégek kapujába,
Ciprian Deac szögletből beadott labdáját
Mario Rondón fejelte a hálóba, kezdte
beszámolóját az NSO. Az ívelgetések
mellett a jobbszélső Usman Sale sebességére építő finnek nem éltek a folytatásban adódó lehetőségeikkel, kapura tartó
lövésük sem volt. A védelmük viszont
Rondón után Alexandru Păunról is lemaradt, aki az alapvonalról könnyedén tette
a kapu elé a labdát, s Gabriel Debeljuh
közelről a kapuba helyezte.
A második félidő elején a Deac, Rondón páros egy előreívelt szabadrúgásból
hozta össze a harmadik gólt, amelyet a
venezuelai csatár a jobb kapufa közeléből szerzett.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Európa-liga-selejtező, rájátszás: Kolozsvári CFR – Kuopion
Palloseura (finn) 3-1
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescustadion, nézők nélkül, vezette: Ivan
Bebek (horvát).
Gólszerzők: Mario Rondon (5., 56.),
Gabriel Debeljuh (42.), illetve Aniekpeno Udoh (90+1.).
Sárga lap: Adjei-Boateng (39.).
CFR: Bălgrădean – Susic, Vinicius,
Burcă, Camora – Adrian Păun (86.
Hoban), Bordeianu, Djokovic – Deac
(78. Pereira), Debeljuh (83. Omrani),
Rondon.
KuPS: Virtanen – Savolainen, Tarasovs, Nuno Tomas, Pikk – Saxman
(76. Heinonen), Adjei-Boateng, Nissila (77. Purje) – Sale, Rangel (82.
Aniekpeno Udoh), Pennanen.

A Juventus, a Barcelona és
a Dinamo Kijev lesz az FTC ellenfele

Fotó: Sportul

Innen kezdve már a finnek sem hittek
a sikerben, bár a legvégén a csereként beálló Aniekpeno Udoh egy látványos góllal még szépített: a tizenhatos vonaláról
meglőtt labda a lécről vágódott a hálóba.

A csoportösszetételek

Pénteken kisorsolták a labdarúgó
Európa-liga csoportösszetételeit. A
CFR az A jelű kvartettbe került:
• A csoport: AS Roma (olasz),
Young Boys (svájci), CFR, CSZKA
Szófia (bolgár)
• B csoport: Arsenal (angol), Rapid
Bécs (osztrák), Molde (norvég), Dundalk (ír)
• C csoport: Leverkusen (német),
Slavia Prága (cseh), Hapoel Beer-Seva
(izraeli), Nice (francia)
• D csoport: Benfica (portugál),
Standard Liege (belga), Rangers
(skót), CSZKA Szófia (bolgár), Lech
Poznan (lengyel)
• E csoport: PSV (holland), PAOK
(görög), Granada (spanyol), Omonia
(ciprusi)
• F csoport: Napoli (olasz), Real Sociedad (spanyol), AZ (holland), Rijeka
(horvát)
• G csoport: Braga (portugál), Leicester City (angol), AEK Athén
(görög), Zorja Luhanszk (ukrán)
• H csoport: Celtic (skót), Sparta
Prága (cseh), Milan (olasz), Lille
(francia)
• I csoport: Villarreal (spanyol), Qarabag (azeri), Maccabi Tel-Aviv (izraeli), Sivasspor (török)
• J csoport: Tottenham (angol), Ludogorec (bolgár), LASK (osztrák),
Royal Antwerp (belga)
• K csoport: CSZKA Moszkva
(orosz), Dinamo Zágráb (horvát),
Feyenoord (holland), Wolfsberger AC
(osztrák)
• L csoport: Gent (belga), Crvena
zvezda (szerb), Hoffenheim (német),
Slovan Liberec (cseh)

A 25 év után főtáblás Ferencváros a Juventus,
az FC Barcelona és a Dinamo Kijev csapatával
került azonos csoportba csütörtökön a labdarúgó
Bajnokok Ligája genfi sorsolásán.
A magyar bajnokot a negyedik kalapból utolsóként húzták ki, addigra pedig már csak a G
csoportban maradt hely, ami azt jelentette, hogy
a zöld-fehéreknek az elmúlt bő évtized két legnagyobb sztárjának, Cristiano Ronaldónak és
Lionel Messinek a csapatával is meg kell küzdeniük. A Ferencváros ukrán vezetőedzőjének,
Szerhij Rebrovnak viszont minden bizonnyal
éppen a harmadik ellenféllel, a Dinamo Kijevvel
vívott párharc lesz a legpikánsabb, mivel nemcsak hazája képviselőjével találkozik, hanem
egyben korábbi klubjával, amelyben 1992 és
2000, illetve 2005 és 2008 között futballozott.
Ráadásul Rebrov az edzői pályafutását is a Dinamónál kezdte, majd a szamárlétrát végigjárva,
2014 és 2017 között első vezetőedzői megbízatását is ott töltötte, munkásságát pedig két-két
bajnoki cím és kupagyőzelem fémjelezte. Az
ukrán ezüstérmes és kupagyőztes tavaly az Európa-liga csoportkörében búcsúzott a Ferencvároshoz hasonlóan.
A csoportokból az első kettő jut a nyolcaddöntőbe, a harmadik helyezettek pedig átkerülnek az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, rájátszás, visszavágó mérkőzések: Midtjylland
(dán) – Slavia Prága (cseh) 4-1, továbbjutott
a Midtjylland, 4-1-gyel; PAOK Szaloniki
(görög) – Kuban Krasznodar (orosz) 1-2, továbbjutott a Krasznodar kettős győzelemmel,
4-2-vel; Red Bull Salzburg (osztrák) – Maccabi Tel-Aviv 3-1, továbbjutott a Salzburg
kettős győzelemmel, 5-2-vel.

hogy a Standard Liege csak egyszer
találta el Kovácsik kapuját.
A folytatásban viszont nagyobb
sebességi fokozatba kapcsolt a hazai
együttes, aminek eredményeként
hamar egyenlíteni tudott egy távoli
lövéssel, a Fehérvár 358 perc után
kapott gólt a sorozatban. A Standard
továbbra is többet birtokolta a labdát, volt is néhány lehetősége, azonban fordítani nem tudott. Márton
Gábor vezetőedző a játékrész derekán két cserével próbálta felfrissíteni
a csapatát, amely ezt követően sem
tudta megtartani a labdát, de a Standard mezőnyfölénye meddőnek bizonyult. A belga gárda végül Musliu
lerántása után büntetőből fordított, a
Fehérvár pedig az utolsó bő tíz percben már nem tudott újítani, ráadásul
a Standard egy újabb 11-essel végleg
bebiztosította a 48 csapatos csoportkörbe jutását.

Barcelonában kezd a Fradi

A Ferencváros október 20-án, kedden az
FC Barcelona vendégeként kezdi meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében. A magyar bajnok nyolc nappal később
az ukrán Dinamo Kijevet, majd november
4-én a sorozatban kilencszer olasz bajnok Juventust látja vendégül. Ezt követően november 24-én Torinóba utazik, majd december
2-án a Barcelonát fogadja. A december 8-i
zárókörben pedig a Dinamo Kijev otthonában lépnek fel a zöld-fehérek, akiknek mind
a hat találkozójuk 22 órakor kezdődik
majd.

A selejtezőben csak a stadionon kívülről biztathatták csapatukat a ferencvárosi szurkolók – a felvétel a Molde elleni siker után
készült. A csoportkörben már a lelátón is helyet foglalhatnak
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Hiába vezetett, kiesett a Fehérvár

A Standard Liege hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a vendég MOL
Fehérvárt csütörtökön a labdarúgó
Európa-liga utolsó, negyedik selejtezőkörében, így a belga csapat jutott főtáblára, a magyar pedig
kiesett.
Egyáltalán nem kezdte alárendelt
szerepben a mérkőzést az esélytelenebbnek tartott Fehérvár, sőt, első
gyors ellentámadásából Nikolics betalált, így tíz perc elteltével előnybe
került. Bár a belgák hamar egyenlíthettek volna, de a helyzetet kihagyták, összességében pedig továbbra
sem játszottak fölényben, ráadásul a
magyar ezüstérmes kontrái is veszélyesek voltak. Egy ilyen akció végén
Petrjak akár meg is duplázhatta
volna a Fehérvár előnyét, azonban a
visszaérő védő blokkolni tudott. A
fehérvári védelem már-már megszokott stabilitásáról mindent elárul,

A Bajnokok Ligája csoportjai

• A csoport: Bayern München (német), Atlético Madrid (spanyol), Salzburg (osztrák),
Lokomotiv Moszkva (orosz)
• B csoport: Real Madrid (spanyol), Sahtar
Donyeck (ukrán), Internazionale (olasz), Borussia Mönchengladbach (német)
• C csoport: FC Porto (portugál), Manchester City (angol), Olimpiakosz (görög), Olympique Marseille (francia)
• D csoport: FC Liverpool (angol), Ajax
Amsterdam (holland), Atalanta (olasz),
Midtjylland (dán)
• E csoport: Sevilla (spanyol), Chelsea
(angol), Krasznodar (orosz), Rennes (francia)
• F csoport: Zenit (orosz), Borussia Dortmund (német), SS Lazio (olasz), Club Brugge
(belga)
• G csoport: Juventus (olasz), FC Barcelona (spanyol), Dinamo Kijev (ukrán), FERENCVÁROS
• H csoport: Paris Saint-Germain (francia),
Manchester United (angol), RB Lipcse
(német), Basaksehir (török)

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Európa-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló: Standard
Liege (belga) – MOL Fehérvár
FC 3-1 (0-1)
Liege, zárt kapuk mögött, vezette:
Collum William (skót).
Gólszerzők: Gavory (51.), Amallah (77., 85., mindkettőt 11esből), illetve Nikolics (10.).
Sárga lap: Muleka (22.), Laifisz
(30.), illetve Hangya (70.), Musliu
(77.), Stopira (85.), Nego (93.).
Standard Liege: Bodart – Fai,
Vanheusden, Laifisz (59. Dussenne), Gavory – Bokadi (46. Balikwisha) – Raskin, Amallah,
Cimirot – Carcela (82. Shamir),
Muleka.
MOL Fehérvár FC: Kovácsik –
Bolla, Musliu, Stopira, Fiola –
Nego, Houri (88. Hodzic), Nikolov, Hangya – Nikolics (65. Zivzivadve), Petrjak (63. Bamgboye).

Szokatlanul hosszú tizenegyespárbaj az AC Milan mérkőzésén

Huszonnégy tizenegyest lőttek, mire sikerült eldönteni, hogy ki jut
tovább a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe a Rio Ave és az AC
Milan összecsapásán. Érdekesség, hogy az olaszok a félórás hosszabbítás 2. hosszabbításpercében, ugyancsak tizenegyesből egyenlítettek.
Eredmények:
• nem bajnoki ág: Standard Liege (belga) – MOL FEHÉRVÁR FC
3-1, Rosenborg BK (norvég) – PSV Eindhoven (holland) 0-2, Charleroi (belga) – Lech Poznan (lengyel) 1-2, Malmö (svéd) – Granada
CF (spanyol) 1-3, Slovan Liberec (cseh) – APOEL (ciprusi) 1-0, Hapoel Beer-Seva (izraeli) – Viktoria Plzen (cseh) 1-0 (Josué 4. – 11esből), FC Koppenhága (dán) – HNK Rijeka (horvát) 0-1, Basel
(svájci) – CSZKA Szófia (bolgár) 1-3, AEK Athén (görög) – Wolfsburg (német) 2-1, Glasgow Rangers (skót) – Galatasaray (török) 21, Sporting Lisszabon (portugál) – LASK (osztrák) 1-4, Rio Ave FC
(portugál) – AC Milan (olasz) 2-2 – 11-esekkel: 8-9, Tottenham Hotspur (angol) – Maccabi Haifa (izraeli) 7-2;
• bajnoki ág: Kolozsvári CFR – KuPS (finn) 3-1, Ararat-Armenia
(örmény) – Crvena zvezda (szerb) 1-2, Dinamo Zágráb (horvát) –
Flora Tallinn (észt) 3-1, Dinamo Breszt (fehérorosz) – Ludogorec
(bolgár) 0-2, FK Sarajevo (bosnyák) – Celtic Glasgow (skót) 0-1,
Legia Varsó (lengyel) – Qarabag (azeri) 0-3, Dundalk FC (ír) – KÍ
Klaksvík (feröeri) 3-1, Young Boys (svájci) – KF Tirana (albán) 3-0.
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Új korszak kezdődhet
a marosvásárhelyi sportéletben

Befejezéshez közeledik az új uszoda építése, de nem lesz a város tulajdona

Bálint Zsombor

Új korszak kezdődhet a marosvásárhelyi sportéletben a múlt vasárnapi helyhatósági választások után.
Így, kijelentő módban, vagy csak
kérdőjellel a mondat végén? Tény,
hogy az utóbbi másfél évben a
város sportja agóniájának voltunk a
tanúi, és mindennek a politikai csatározás volt az okozója, noha a sport
csak járulékos szenvedő alanya volt
a távlati célokat követő stratégiának.
Aligha árulunk el titkot azzal,
hogy a város és megye új vezetőségének nem a sport képezte kampánya központi elemét. Sem Péter
Ferenc megyei tanácselnök, sem
Soós Zoltán új marosvásárhelyi polgármester nem a sportesemények
megszokott látogatója, így részükről a sport szenvedélyből való támogatására aligha számíthatunk. Az
viszont, hogy jól felfogott megyeés városfejlesztő stratégiájuknak

fontos eleme legyen a sport, talán
mégis elvárható lehet.
Rövid visszatekintőként mondjuk el, hogy az utóbbi néhány évben
a marosvásárhelyi sport támogatása
esetleges és politikai megfontolásokat követő volt. A Szabad Emberek
Pártja (POL) volt az első a városi
tanácsban, amely heves offenzívát
indított a régi támogatási rendszer
ellen, aminek elsősorban az átláthatatlanságát vitatták, hiszen az lehetővé tette, hogy bizonyos összegek
követhetetlenül folyjanak szét a támogatott klubok kasszájából. Hogy
a finanszírozás átlátható legyen, természetesen jogos elvárás, a POL
azonban radikálisan a teljesítménysport mindennemű támogatása ellen foglalt állást, figyelmen
kívül hagyva a romániai gazdasági
és társadalmi valóságot. Ezt az offenzívát támogatta meg – szintén
politikai okokból – az akkori szociáldemokrata vezetésű prefektúra,
ami végül több, igen sikeres klub el-

Fotó: Maros Sportklub

tűnését okozta. Hogy erre a helyzetre megoldást találjanak, a városi
tanács RMDSZ-frakciója városi
sportklub létrehozását kezdeményezte. A nehezen megszületett
struktúra működéséhez azonban elkerülhetetlen volt a polgármesteri
hivatal végrehajtó hatalma és a városi tanács közötti együttműködés.
Ez egy ideig létre is jött, a POLfrakció folyamatos támadásai dacára. Csakhogy a CSM kasszájába
befolyó pénzzel ismét észszerűtlenül gazdálkodott a végrehajtó hatalom befolyása alatt tevékenykedő
vezetőség, így a klub összeomlása
is elkerülhetetlenné vált, amikor kenyértörésre került sor a megyei
RMDSZ- és a marosvásárhelyi
RMDSZ-szervezet között. Péter Ferenc megyei elnök átvette a városi
szervezet irányítását, és a városi tanácsban mindennemű együttműködést megtiltott Dorin Florea volt
polgármester végrehajtó hatalmával. A város sportja pedig szinte

egyik napról a másikra forrás nélkül
maradt.
Ebben a helyzetben rendezték
meg egy hete a helyhatósági választásokat, amelynek egyik legfontosabb eredménye, hogy a megye és a
megyeszékhely vezetője vélhetően
kiválóan együtt tud majd működni
céljaik megvalósítása érdekében, és
nem egymás akadályozása lesz a
cél, mint volt az utóbbi 20 évben folyamatosan. Ennek pedig talán a
sport átlátható és megfelelő szintű
támogatásában is meglesz az eredménye.
Idézet Soós Zoltán polgármester
választási kampányban közzétett
programjából: „Marosvásárhelynek erős sporthagyományai vannak.
A labdarúgás, jégkorong, kosárlabda, úszás, vízilabda olyan sportágak, amelyeket már a múlt század
első felében gyakoroltak városunkban. Minden, a város területén működő
sportklub
számára
megpályázható, versenysportok támogatását célzó alapot hozunk
létre. Világos, egyértelmű, azonos
feltételek és szabályok mentén minden sportág és minden városunkat
gazdagító sportklub számára pályázati úton ítélünk meg támogatásokat.”
Nos, jelenleg Marosvásárhely az
egyetlen százezer lakosnál nagyobb
város az országban, amelynek nincs
labdarúgócsapata az első három
osztályban. A Székelyföld Labdarúgó-akadémia jelentős beruházást
végez Marosszentgyörgyön, ami
pozitív dolog, de azért Marosvásárhely focija mégsem válhat Csíkszereda függelékévé! Jégkorongról
aligha beszélhetünk, noha készül a
sátortetős műjégpálya szintén Ma-
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rosszentgyörgyön, és sikerült kibogozni a ligeti műjégpálya körüli
jogi gubancot, így vélhetően azt is
befejezik, de egyik sem a város tulajdona! A férfi-kosárlabdacsapat
agonizál, a CSM-től a túlélés reményében az egyetemi sportklub keretébe menekült, a női csapat
megszűnt. Amúgy a városnak nincs
sportcsarnoka sem, amelyben ezek
a csapatok játszhatnának, hiszen a
ligeti épület a minisztérium tulajdona. Ami az úszást és a vízilabdát
illeti, a víkendtelepi sátor lebontása
után a volt Május 1. strand helyén
épülő uszoda a remény, de EZ SEM
a város tulajdona, felnőtt-vízilabdacsapat pedig nem működik. Most
már női sem, pedig a város úttörő
ebben a szakágban.
Nos, így állnak a programban
említett sportágak, és a többi sport
(hogy a csak a szintén hatalmas hagyományokkal rendelkező női kézilabdát említsük) sincs jobb
helyzetben.
Nemcsak a sportinfrastruktúra
fejlesztése fontos (a városnak
egyetlen komolyabb sportlétesítmény sincs jelenleg a birtokában),
nemcsak a tömegsport felkarolása,
hanem a teljesítménysport is, hiszen
több nemzetközi tanulmány igazolta, hogy teljesítménysport és példaképek nélkül megfelelő szintű
tömegsport sincs.
És talán azt se feledjük, hogy a
mérkőzések látogatása, a futball- és
kosárlabdameccseken a közös szurkolás és sikerélmény legalább olyan
lényegesen hozzájárul az életminőség javulásához, mint a jól működő
tömegközlekedés, a tiszta és rendezett városkép vagy a gördülékeny
ügyintézés.

Az iskolás sport újraindulásáról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja ifj. Gyarmati Ferenc. A Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub (ISK) igazgatójával Szucher Ervin a világjárvány
alatti edzési lehetőségekről, a többszörösen átírt versenynaptárról,
lehetőségekről és kilátásokról beszélget.

Szoboszlai nem játszhat a bolgárok elleni Eb-pótselejtezőn

A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja
karanténba került, és a klub egyik
játékosát sem engedi el hazája válogatottjához, vagyis Szoboszlai
Dominik is lemarad a magyarok
csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtezőjéről.
Az osztrák klub közleménye szerint a Makkabi Tel-Aviv ellen 3-1re megnyert szerdai Bajnokok
Ligája-selejtezőt követő első koronavírusteszt három játékosnál hozott pozitív eredményt. A meg nem
nevezett érintettek tünetmentesek
ugyan, de elkülönítették őket, így
nem léptek pályára a csapat vasárnapi, Hartberg elleni bajnoki mérkőzésén.
A Salzburg tájékoztatása szerint
a járványmegelőzési protokoll alapján az egész csapat karanténba
vonul, ami azt jelenti, hogy a játé-

A Magyar Labdarúgó-szövetség
a Salzburg hivatalos értesítését követően reagál a fejleményekre.
A magyarok előbb csütörtökön
Bulgária vendégeként Szófiában
játszanak Európa-bajnoki pótselejtezőt, majd azt követően három, illetve hat nappal Szerbia és
Oroszország fővárosában lépnek
pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik és negyedik
fordulójában. A keret vasárnap
kezdte meg felkészülését a találkozókra.
A Salzburg kettős győzelemmel
lépett túl a Makkabin és jutott fő-

kosok kizárólag lakóhelyük, valamint az edzés, illetve a mérkőzés
helyszíne között mozoghatnak. A
közlemény hozzáteszi, hogy ezek

Fotó: M4 Sport

alapján a klub válogatott játékosai
kénytelenek lemondani az elkövetkező két hétre szóló meghívóikat a
nemzeti csapatokba.

Loic Nego a magyar válogatott keretben
A nemzetközi szövetség (FIFA) honosításra vonatkozó szabályainak enyhítését követően megnyílt a
lehetőség a MOL Fehérvár FC labdarúgója, Loic Nego előtt, hogy szerepeljen a magyar válogatottban,
Marco Rossi szövetségi kapitány pedig be is hívta keretébe, amely csütörtökön Bulgáriával játszik Európa-bajnoki pótselejtezőt Szófiában. Nego 2019. február 14-e óta magyar állampolgár, de eddig azért
nem léphetett pályára a magyar nemzeti együttesben, mert korábban szerepelt tétmérkőzésen a
francia U19-es és U20-as válogatottban is, ez pedig
kizáró ok volt az országváltáshoz.
A 29 éves szélső védő, aki tíz éve játszott legutóbb a francia utánpótlás-válogatottban, 2013ban érkezett Magyarországra, amikor az
Újpesthez szerződött, majd egy rövid angliai kitérőt követően tért vissza a lila-fehérekhez, 2015
nyara óta pedig jelenlegi csapatát, a Fehérvárt
erősíti. Nego korábban már többször kinyilvánította, hogy ha a szabályok lehetővé tennék, szíveFotó: M4 Sport sen szerepelne a magyar válogatottban.

táblára a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai a rájátszás mindkét mérkőzésén betalált tizenegyesből. Az
izraeli bajnokcsapatot erősen sújtotta a koronavírus, a párharc első
meccse előtt nyolc alkalmazottnál
és kilenc játékosnál mutatták ki a
vírust, így mindössze 17 labdarúgó
állt rendelkezésre. A mérkőzést az
UEFA és az iraeli egészségügyi minisztérium engedélyével lejátszották Tel-Avivban. Az odavágó után
derült ki, hogy a Makkabi-hátvéd
Ofir Davidzada tesztje is pozitív
lett, aki végig a pályán volt az izraeli mérkőzésen.

Bemutatkozhat Camora a románoknál
Meghívót kapott a román válogatottba a Kolozsvári CFR csapatkapitánya.
Mario Camora nemrégiben letehette az állampolgársági esküt,
így elhárult az akadály az elől, hogy a román nemzeti együttesben
is pályára lépjen. Mirel Rădoi edzőnek régóta szimpatikus a játékos: a szakember felidézte, hogy már a FCSB szakvezetőjeként is
szerette volna megszerezni, de akkor nem sikerült. Viszont most
mint a válogatott edzője megtehette, hogy csapatába nevesítse,
ezért meghívót küldött neki a soron következő Eb-pótselejtezőre
(október 8.: Izland – Románia), valamint Nemzetek Ligája-mérkőzésekre (október 11.: Norvégia – Románia; október 14.: Románia – Ausztria).
A döntés kiütötte a biztosítékot a nemzeti érzelmű román szurkolói csoportoknál, amelyek hevesen tiltakoztak a honosított futballista kerettagként való nevesítése miatt.

Dobogón a Kisvárda
Mezőkövesdi győzelmével dobogóra lépett a Kisvárda csapata a
magyar labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának szombati
játéknapján. A Diósgyőr – amely házigazdaként kikapott a Pakstól
– immár négy bajnoki óta nyeretlen.
OTP Bank Liga, 6. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Kisvárda
Master Good 1-2, Diósgyőri VTK – Paksi FC 1-2, MTK Budapest
– Budafoki MTE 1-2.
A többi mérkőzést vasárnap lapzárta után rendezték.
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EBRD: a működési térség lakosságának
háromnegyede érzi személyesen
a koronavírus-járvány hatásait
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (EBRD) működési területén élők
csaknem háromnegyedének személyes sorsát befolyásolja a koronavírusjárvány okozta válság – áll a
nemzetközi pénzintézet múlt héten
Londonban ismertetett őszi regionális
felmérésében és előrejelzésében. A
közép-európai EU-térségen belül az
EBRD a magyar és a lengyel gazdaság
teljesítményére szóló prognózisait
rontotta a legkisebb mértékben,
ugyanakkor a balti gazdaságokat
tartja a leginkább ellenállóképesnek.

A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben életre hívott
londoni pénzintézet a 36 oldalas tanulmányban közölte: számítási modellje szerint a tevékenységi térségében működő gazdaságok
hazai összterméke (GDP) átlagosan 8,2 százalékkal zuhant az idei második negyedévben
a tavalyi azonos időszakhoz képest.
Az EBRD hangsúlyozza: ez meredekebb
visszaesés az előző, májusi prognózisban valószínűsítettnél, ugyanakkor kevésbé meredek, mint a fejlett ipari térségekben,
amelyekben a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások hosszabb ideig tartottak.
Csütörtökön bemutatott regionális előrejelzésében a bank közölte: működési területének
egészében az idén átlagosan 3,9 százalékos
gazdasági visszaeséssel, jövőre 3,6 százalékos
növekedéssel számol.
Az EBRD mindkét előrejelzést rontotta a
tavaszi prognózishoz képest, akkor ugyanis
2020-ra átlagosan 3,5 százalékos regionális
visszaesést, 2021-re 4,8 százalékos növekedést jósolt tevékenységi térségének 38 gazdaságában.
A bank a közép-európai és a balti térségen
belül – az idei és a jövő évi prognózist együtt
számolva – a magyar és a lengyel GDP-előrejelzést rontotta a legkisebb mértékben.
Májusban kiadott előző előrejelzéséhez képest 1,5 százalékponttal csökkentette a magyar gazdaság idei egész éves teljesítményére
szóló becslését, és nem módosította a 2021re szóló magyarországi növekedési prognózist.
Az EBRD 2020-ban 5 százalékos visszaesést, jövőre 4 százalékos növekedést vár a
magyar gazdaságban. A tavaszi prognózis 3,5
százalékos idei GDP-csökkenést és szintén 4
százalékos jövő évi bővülést valószínűsített
Magyarországon.

Lengyelországban az EBRD az idén 3,5
százalékos visszaesést, jövőre 3 százalékos
növekedést vár.
A bank az idei lengyel prognózist nem rontotta, a jövő évit 1 százalékponttal csökkentette.
A közép-európai EU-csoporton belül Magyarország az egyetlen, amelynek jövő évi
növekedési prognózisát az EBRD a csütörtökön kiadott új előrejelzésben nem korrigálta
lefelé a tavaszi becsléshez képest.
Lengyelország az egyetlen térségi gazdaság, amelynek idei előrejelzését a bank nem
rontotta.
Az EBRD e régión belül a legnagyobb idei
visszaesést Horvátországban, Szlovéniában és
Szlovákiában várja: ezekben a gazdaságokban 8,5, 7,5, illetve 7 százalékos GDP-zuhanással számol 2020 egészére.
Az EBRD várakozása szerint a koronavírus-válságot a közép-európai és a balti térségen belül Litvánia szenvedi meg a
legkevésbé: a pénzintézet a litván gazdaságban 2 százalékos idei visszaesést, jövőre 4
százalékos növekedést valószínűsít.
A bank 5 százalékponttal javította a litván
gazdaság idei teljesítményére adott prognózisát, mondván: Litvánia és általában a balti térség a leginkább ellenállóképes gazdaságok
közé tartozik a térségben.
Az EBRD várakozása szerint a működési
terület egészének átlagos GDP-értéke 2022
harmadik negyedévében tér vissza a tavaly
mért szintre.
Az átlagon belül Magyarország hazai összterméke a csütörtöki EBRD-előrejelzés szerint 2022 második negyedében, a
közép-európai és a balti térség együtt számolt
átlagos GDP-je 2022 első negyedében érheti
el ismét a tavalyi értéket.
Az EBRD a müncheni székhelyű ifo-Institute gazdaságkutató műhellyel együtt elvégzett felmérésében kimutatta, hogy a
tevékenységi területét alkotó országok lakóinak 73 százaléka érzi személyesen is valamilyen módon a koronavírus-válság negatív
hatásait. Az EBRD-térségen kívüli magasan
fejlett európai gazdaságokban a megkérdezettek 41 százaléka nyilatkozott ugyanígy.
A 14 országban – köztük Magyarországon
– 40 ezer ember bevonásával elvégzett vizsgálat szerint az EBRD-térségben megkérdezettek 15 százaléka például arról számolt be,
hogy a koronavírus-válság miatt elvesztette
állását, a régiós háztartások 15 százaléka
pedig családi vállalkozásokat volt kénytelen
felszámolni. (MTI)

Az EU szankciókat rendel el
Fehéroroszországgal szemben

Szankciók bevezetése mellett döntöttek Fehéroroszországgal szemben
csütörtöki találkozójukon az európai
uniós tagállamok vezetői a szeptemberi elcsalt elnökválasztás, illetve az
azt követő megmozdulások résztvevői elleni erőszakos fellépés miatt
– közölte Charles Michel, az Európai
Tanács elnöke hajnali sajtótájékoztatóján.

Michel arról tájékoztatott, hogy az európai uniós szankciós listán – amelynek elfogadását a Törökországgal szemben
szorgalmazott szigorú fellépés késlekedése
miatt Ciprus mind ez idáig ellenezte – mintegy negyven olyan ember szerepel, akik felelősek a hatósági erőszak elrendeléséért
vagy részt vettek annak végrehajtásában.
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök
nincs a listán, de az EU szorosan figyelemmel kíséri az eseményeket, ezért ez még
változhat – tette hozzá.
A kétnapos tanácskozás első, főként külpolitikai kérdésekkel foglalkozó munkanapján az uniós tagországok állam-, illetve
kormányfői arról is határoztak, hogy felszólítják Törökországot, folytasson párbeszédet
a Földközi-tenger keleti medencéjében kialakult konfliktus rendezése céljából.
„Kettős stratégiánk van. Egyrészt esélyt
akarunk adni a politikai párbeszédnek, másrészt kifejezzük elszántságunkat értékeink
védelme mellett. Továbbá újfent szolidaritásunkat fejezzük ki Görögországgal és Ciprussal” – fogalmazott Michel.
Kiemelte, az EU kész részt venni egy
„pozitívabb” menetrend kialakításában, feltéve, hogy Törökország szintén részt kíván
venni abban. Amennyiben azonban nem sikerül közös nevezőre jutni Ankarával, az
EU további egyoldalú lépések vagy a nemzetközi jogot sértő török provokációk esetén
készen áll arra is, hogy minden rendelkezésére álló eszközt alkalmazzon.
Az Európai Tanács továbbra is teljes mértékben elkötelezett a vita átfogó rendezése
mellett – szögezte le Charles Michel. A tagállami vezetők decemberben visszatérnek
arra a kérdésre, miként kívánják alakítani a
Törökországgal fenntartott kapcsolatokat –
tette hozzá.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón jó irányba
mutató lépésnek nevezte, hogy megkezdődött a párbeszéd a görög és a török fél között. Sajnálatosnak tartotta ugyanakkor,
hogy Ciprus irányába Ankara „nem tette
meg ezt a gesztust”. Kiemelte: a konfliktus
csakis békés párbeszéd útján és a nemzetközi jog tiszteletben tartásával oldóható

meg. Szavai szerint az unió hosszú távú és
előremutató kapcsolatot akar ápolni Törökországgal, erősíteni szeretné egyebek mellett a kétoldalú kereskedelmi és migrációs
együttműködést, minderre azonban csak
akkor van lehetőség, ha Törökország felhagy provokatív tevékenységével.
Emmanuel Macron francia elnök a csúcstalálkozó első munkanapjáról távozva kijelentette: Európa „nem kezdhet újra
párbeszédbe” Törökországgal, ha közben
hagyja, hogy Ankara átlépje a még elfogadható lépések határvonalát.
„Meg kell mutatnunk szilárdságunkat és
elszántságunkat, miközben teszünk a konfliktus elmérgesedése ellen” – fogalmazott a
francia államfő.
Tájékoztatása szerint minden tárgyaló fél
engedményeket tett azért, hogy az „elfogadott szöveg a legjobb lehessen”. Az EU nagyon világos és határozott jelzést küld
Törökországnak Görögországgal és Ciprussal kapcsolatban, továbbá párbeszédre szólította fel – mondta Macron.
A hegyi-karabahi konfliktussal összefüggésben közölte, megbízható információk
szerint legalább háromszáz dzsihadista érkezett Szíriából Törökországon keresztül a
térségbe, hogy az azerbajdzsáni erőket támogassák az örményekkel szemben. A harcosok ismertek, nyomon követhetők,
azonosítottan az aleppói régióban működő
dzsihadista csoportokból származnak, és
nyomukban azonos létszámú csoport készül
útnak indulni. Átengedésük elfogadhatatlan,
Törökország magyarázattal tartozik – figyelmeztetett a francia elnök.
Elmondta azt is, hogy Lukasenka esetében tudatos döntés volt, hogy az EU nem
szerepelteti szankciós listáján, azt szeretnék
elérni ugyanis, hogy a fehérorosz elnök elfogadja az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) közvetítését az
ellenzékkel folytatott tárgyalások megkezdéséhez. Szankcionálása ürügy lenne számára, hogy elutasítsa a tárgyalásokat, holott
fontos, hogy részt vegyen a folyamatban.
Angela Merkel német kancellár szerint a
fehéroroszok elleni szankciók életbe lépése
azt mutatja, hogy az EU határozottan fellép
azokkal szemben, akik rombolják a demokráciát. Emellett azt is hangoztatta, az Európai Uniónak teljesen felül kell vizsgálnia
Törökországgal ápolt kapcsolatait.
Sebastian Kurz osztrák kancellár Twitterüzenetben hangsúlyozta, hogy az Európai
Unió Törökország esetében egyértelmű fenyegetését fejezte ki arra az esetre vonatkozóan, ha Ankara továbbra is nemzetközi
jogot sért. (MTI)

Vatikáni és olasz ügyészi vizsgálat is indult Becciu bíboros lemondása után

Már tíz Vatikánban dolgozó
egyházi személy és olasz vállalkozó ellen indított vizsgálatot
az
egymással
is
együttműködő vatikáni és
római ügyészség abban a számítások szerint legalább félmilliárd eurós nemzetközi
korrupciós ügyben, amely Angelo Becciu bíboros lemondásához vezetett.

Véletlenszerű egybeesésnek számít, hogy a pénzügyi botránnyal
egy időben érkezett meg a Vatikánba az Európa Tanács pénzmosás
és terrorizmusfinanszírozás elleni
szakértői bizottságának delegációja,
amely 2012 óta ötödik alkalommal
értékeli a pápai államban a nemzetközi pénzügyi előírások betartását.
Három év után múlt héten szerdán visszatért a Vatikánba az ausztrál nyugalmazott bíboros, George
Pell is, aki 2014 és 2019 között az
úgynevezett Gazdasági Titkárságot
vezette. A hivatalt Ferenc pápa
hozta létre a vatikáni pénzügyek

központosított átvilágítására. Pell
bíboros 2017-ben pedofíliavádak
miatt kényszerült visszatérni hazájába, ahol először elítélték, de később felmentették.
„Pell bíboros a pápa segítségére
sietett vissza. Az egyházfőt megrázták a történtek, de nem mondott le
feladatáról, mellyel megválasztása
előtt megbízta a bíborosi testület,
vagyis arról, hogy rendbe tegye a
Vatikán pénzügyeit, és addig megy
előre, amíg ezt nem teljesíti” – nyilatkozott Walter Kasper német nyugalmazott bíboros az Il Giornale
napilapnak.
Részletes sajtóbeszámolók szerint a vatikáni ügyészség tíz személlyel
szemben
indított
vizsgálatot, amire a közvélemény
figyelmét Angelo Becciu bíboros
lemondásának szeptember 24-i bejelentése hívta fel. Becciu 2011 és
2018 között a vatikáni kormányként
ismert szentszéki államtitkárság
harmadik számú vezetőjeként dolgozott. Mandátuma idején vásárol-

tak meg egy több mint 200 millió
eurót érő londoni ingatlant, és az
ezzel kapcsolatos szövevényes
tranzakciók miatt a Vatikán számláiról a számítások szerint legalább
450 millió euró tűnt el. A vizsgálat
2019-ben indult a pápai állam pénzintézete (Ior) és a vatikáni főrevizor
jelzései alapján. Tavaly többek között felfüggesztették állásából a
szentszéki államtitkárság két vezető
beosztású tagját és a Pénzügyi Információs Felügyelet (Aif) vezetőjét is. Idén júniusban a vatikáni
csendőrség őrizetbe vette, majd néhány nap fogda után szabadlábra
helyezte Gianluigi Torzi olasz brókert.
A London belvárosában található
luxusépületet 2014-ben vásárolták
meg, ehhez a szentszéki államtitkárság bankhitelt vett fel arra a svájci
számlára, amely a Péter-filléreket,
vagyis a világ minden részéből a
Vatikánba érkező pénzadományokat
is tartalmazta. Az üzleten egy pénzügyi elemzés 60 oldalas dokumen-

tációja szerint fejenként akár tízmillió eurót is kerestek.
A vatikáni vizsgálat a volt bíboroson, Angelo Becciun kívül egykori személyi titkárát, Mauro
Carlinót érinti, a szentszéki államtitkárság volt adminisztrációs vezetőjét, Alberto Perlascát és
munkatársát, Fabrizio Tirabassit,
valamint Tommaso di Ruzzát, az
Aif volt igazgatóját, aki az államtitkárság minden pénzügyi lépését
aláírásával jegyezte.
A La Repubblica című lap információi szerint Becciu és társai még
az egyházfő nevével az USB banknál jegyzett húszmillió fontos számlát is kiürítették anélkül, hogy ezt a
Vatikánban észrevették volna. A Financial Times úgy tudja, további
110 milliót költöttek más európai és
tengerentúli ingatlanok felvásárlására. Becciu lehallgatott telefonhívásai szerint másfajta üzletek is
születtek jótékonysági vagy társadalmi cél álcája alatt: anyagi juttatásért egyes cégeknek szereztek

egyházi intézményekkel „kötött”
szerződéseket. A szálak egészen a
camorra dél-olaszországi bűnszervezetéhez vezetnek. Miért választotta a Vatikán a bróker Gianluigi
Torzit, akinek neve nemzetközi feketelistán szerepelt, és akit az olasz
maffiaellenes nyomozó hatóság is
ellenőrzés alatt tartott? – tette fel
kérdést a La Repubblica.
A római ügyészség egyelőre a
pénzmosással gyanúsított Raffaele
Mincioné ellen indított vizsgálatot,
de Angelo Becciu és családja pénzügyeinek átvilágítása is megindult,
miután kiderült, hogy Becciu testvérének sörgyárát Antonio Mosquito angolai vállalkozó finanszírozta, aki a londoni tranzakciókban is részt vett.
Angelo Becciu sajtótájékoztatón
mondta el: Ferenc pápa személyesen közölte vele, hogy bizalomvesztés miatt megfosztja bíborosi
rangjától. A pap ellen még a vatikáni és az olasz ügyészség sem
emelt vádat. (MTI)
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Az utazóközönség
figyelmébe!

A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat ezúton hívja fel az emberek figyelmét, hogy 2020. október 5-étől a 10B, 26-os, 27-es és 44es autóbuszok végállomása újra a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemnél lesz.
Ugyanakkor a 10B vonal végállomása a bárdosi úti útkereszteződés
lesz.
A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat vezetősége

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a

Măgurei utcában, vagy csere is érdekel
egy

garzonnal.

(9030)

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS

Tel.

0745-996-819.
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MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmo-nikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (8974)

IDŐS HÖLGY mellé segítőt keresünk
ottlakással, Marosvásárhelyen. Tel.
0756-044-022. (-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?

Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-

retne, akkor válasszon minket! Cé-

günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (9073-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Október 4-én 10 éve pihen az ér-

tünk aggódó drága férj, édesapa,

nagyapa, BIRÓ ZSIGMOND Ma-

roskeresztúrról.

Csillag volt, mert szívéből szere-

tett, s mi úgy szerettük, ahogy

csak lehetett. Elment tőlünk, mint

a lenyugvó Nap, de szívünkben

él,

és

örökké

ott

marad.

Emlékét őrzi drága felesége, gyerekei, menye és unokái. (9059-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ZONGORAHANGOLÁST, ZONGORAJAVÍTÁST vállalok és
ZONGORAÓRÁKAT tartok Marosvásárhelyen és Maros megyében.
Tel. 0754-531-323. (p.-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete. Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT,
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

EGY CSAPAT VAGYuNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET

KöVETJüK A TANÁROK

UTASíTÁSAIT

