
Kedden, szerdán és csütörtökön tartották meg azokat a köz-
vitákat, amelyeket a megyei környezetvédelmi hatóság 
(APMM) szervezett annak érdekében, hogy kiadhassa a kör-
nyezetvédelmi jóváhagyást az A8-as autópálya nyárádmenti 
szakaszának megépítése érdekében. Úgy tűnik, nagy a siet-
ség, ugyanis öt év alatt meg kellene épüljön a 25 kilométeres 
sztrádaszakasz. A kérdésre felfigyeltek a politikusok, még a 
Iaşi megyeiek is. 

A környezetvédelmi jóváhagyás kibocsátása érdekében hirdetett köz-
vitákat az APMM, ezért hétfőn Nyárádszeredában és Nyárádgálfalván, 
kedden Backamadarason és Ákosfalván, szerdán Nyárádkarácsonban és 
Dózsa Györgyön találkoztak az érdekeltekkel az építtető országos közúti 
hatóság (CNAIR), a tervezőcég és a megyei környezetvédelmi hivatal 
képviselői, továbbá helyi érdeklődők és civil szervezetek képviselői is.  

A közvitára Iaşi megyéből ideutazott a prefektus, valamint az USR 

A sokadik reform margójára 
Kíváncsian várom, hogyan válik valóra az államelnök évekkel ez-

előtt beígért nagy terve, a Képzett Románia, a harmincvalahányadik 
tanügyminiszter, Sorin Cîmpeanu keze alatt. Aki ezúttal a pedagógu-
soknak adott a szünidőre házi feladatot. Augusztus 17-ig lehet ugyanis 
véleményt mondani az oktatásügyet fenékig felforgatni, jelenlegi hely-
zetéből kiforgatni készülő nagyszabású reformprojektjéről, amelynek 
tervezett lépései már ismertek.  

Nos, a jobbára álnéven írt negatív vélemények nem késnek a jogos 
és elfogult bírálatok között ingadozva, nagyobbrészt az utóbbi javára. 
Átfogó, szakszerű, tárgyilagos hozzászólás alig akad. Téved az olvasó, 
ha azt gondolja, hogy az oktatásügyet a teljes digitalizálás felé eltoló, 
a mindenkori pedagógus, az írni és olvasni is megtanító iskola szerepét 
a képernyős oktatással és számonkéréssel a minimálisra degradáló 
reform alapvető hiányosságait bírálják az eddigi hozzászólók. A több-
ségiek legfájóbb pontja, hogy a sok érettségi tantárgy között nem kie-
melt, csak a mindenki számára kötelező egyik lesz a román nyelv, 
amire nem kap külön jegyet a középiskolát végző fiatal, a két ide- 
gennyelv- és az anyanyelvvizsgán viszont igen. A kisebbségi diákot 
képviselő pedagógusok pedig éppen ezen háborodhatnak fel, hiszen 
nem is olyan régen úgy akarták csökkenteni a magyar középiskolák 
rendkívül magas óraszámát, hogy az egyik idegen nyelv oktatását meg-
szüntették. Legalábbis ott, ahol hagyták magukat a tanárok és az iskola 
vezetősége.  
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Gyorsított eljárással kezelik a kérdést? 

Közvitát tartottak 
a nyárádmenti autópályáról 

(Folytatás a 2. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 

Makik tisztása 
a marosvásárhelyi 
állatkertben 
Augusztus hatodikán, szombaton nyi-
tották meg a makik tisztása nevű kifu-
tót a marosvásárhelyi állatkertben. 
Ezzel kapcsolatban az állatkert igaz-
gatója lapunknak elmondta: az állat-
kertnek új küldetése és látásmódja 
van, ebbe pedig beletartozik az is, 
hogy hogyan kommunikáljanak a láto-
gatókkal.  
____________2. 
Egy Elektromaros-
találkozó 
margójára 
A minap Soós János és Szász Lőrinc 
– az 1980-ban alakult marosvásárhelyi 
Elektromaros Munkás Sportklub két 
korábbi vezetőségi tagja, ügyintézője 
– Koncz Györggyel, az alakulat egy-
kori játékosával közösen gondolt egy 
merészet, és összehívta a 35 évvel 
korábban B osztályba feljutott alakulat 
zömét egy estebédre, pohárköszön-
tőre.  
____________4. 
Hivatalos:  
visszatér Gajović 
és Person 
Ismét marosvásárhelyi színekben ját-
szik az új kosárlabda bajnoki idényben 
Goran Gajović és Jonathan Person. A 
két játékos érkezését már egy hete 
belengették a szakhonlapok, a Városi 
Sportklub azonban csak egy héttel ké-
sőbb közölte hivatalosan is, hogy a két 
játékos aláírt. 
____________5.

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

(Folytatás a 3. oldalon)

Számos kérdést felvethettek a helyhatóságok a megjelent hivatalok képviselőinek                 Fotó: Gligor Róbert László 



Augusztus hatodikán, szombaton nyitották meg a makik 
tisztása nevű kifutót a marosvásárhelyi állatkertben. Ezzel 
kapcsolatban Szántó János, az állatkert igazgatója lapunk-
nak elmondta: az állatkertnek új küldetése és látásmódja 
van, ebbe pedig beletartozik az is, hogy hogyan kommuni-
káljanak a látogatókkal. Az igazgató elmondta, hogy az, 
ami 2022 elejéig zajlott az intézményben, idejétmúlt stra-
tégia volt. Az új koncepció ezzel szemben arról szólna, 
hogy hol helyezkedik el az ember a természetben. 

Szántó János úgy fogalmazott, hogy egy nagyon hekti-
kus időszakot élünk, amikor is az ember határoz meg min-
dent a Földön. Azzal kapcsolatban, hogy ez a rendszer jól 
működik-e vagy sem, az igazgató azon a véleményen van, 
hogy nem, hiszen egyre nagyobb problémák adódnak. Ezek 
annak a következményei, hogy az em-
beriség „kihalászta” a tengereket, ki-
szipolyozta a földet, az ásványi 
kincseket, kivágta az erdőket, intenzív 
mezőgazdaságot folytat, ezért kezde-
nek eltűnni a fajok, és még hosszan le-
hetne sorolni. Szántó János aláhúzta, 
hogy az állatkerteknek az az egyik fő 
feladata, hogy felhívják ezekre a prob-
lémákra a figyelmet, azaz nemcsak az 
a cél, hogy állatokat mutassanak be a 
nagyközönségnek. 

Az igazgató elmesélte, hogy vala-
mikor az iskolában biológiaórán úgy 
tanulták, hogy létezik egy piramis, 
ami tele van különböző állatfajokkal, 
és ennek a csúcsán az ember helyez-
kedik el. Ebből az következik, hogy az 
ember szereti magát a természet fölé 
helyezni, de ez egyáltalán nem állja 
meg a helyét – fogalmazott Szántó 
János, aki azon a véleményen van, 
hogy az ember is pont ugyanúgy a ter-
mészet része, mint bármelyik más faj. 

Az előbb említett ok miatt az új ki-
futó, a makik tisztása, két alapvető té-
nyezőt szeretne sugallni. Egyrészt azt, 
hogy az állatkert szakít azzal a hagyo-
mánnyal, hogy van az ember és az 
állat, de kettőjük között ott van a ke-
rítés. A rács ad egyfajta biztonságot, 
egy megnyugvást, és „megvédi” a lá-
togatót attól is, hogy gondolkodjon. 
Viszont amikor az emberek bemennek 
az állatok közé, szembesülnek azzal, 
hogy ott van egy másik lény, amely 
valamilyen módon reagálni fog, meg-

próbál elmenekülni, vagy megpróbál közelebb menni, mu-
tatott rá az igazgató.  

A kifutó másik üzenete az, hogy a környezetünkre tekin-
tettel kell legyünk. Szántó János nyomatékosította, hogy 
az állatkertben erre minden beruházásnál hangsúlyt fognak 
fektetni a következő években. Beszámolt arról is, hogy a 
makik tisztásához is használtak olyan elemeket, amelyek 
teljesen újrahasznosítottak. Az állatkert vezetőségének az 
volt a célja, hogy ne egy nagy ökológiai lábnyom mentén 
építsék meg a kifutót. A különböző vállalatok, amelyek más 
munkákat végeztek az állatkertben, szintén ezt az szemlé-
letet követték. Szántó János abban reménykedik, hogy a 
mostani szemléletmódjuk mentén sikerül nagy élményt el-
érni, elégedettek lesznek a látogatók, és az állatok számára 
is jobb helyzetet teremtenek.  

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulások 
várhatók 
Hőmérséklet: 
max.  30 0C 
min.   17 0C

8., hétfő 
A Nap kel  

6 óra 11 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 44 perckor.  
Az év 220. napja,  

hátravan 145 nap.

A Mezőség mosolya Szovátán  
Augusztus 11-én, csütörtökön 19 órától a Maros Művész-
együttes Szovátán a fürdőtelepi Petőfi park színpadán elő-
adja a Mezőség mosolya című néptáncelőadást, amely a 
Mezőség kulturális sokszínűségére, zenei gazdagságára, 
táncainak vitalitására épül. Központi helyet foglal el a mű-
sorban A kilenc csodaszarvas című román kolindát idéző 
lírai jelenet. A műsorban Alsótők, Girolt, Bonchida,  
Válaszút, Kide, Bálványoscsaba, Szék, Mezőkeszü, Ma-
gyarpalatka táncait, valamint Borsa-völgyi dallamokat ele-
venítenek fel az előadók. Énekel Kásler Magda a Maros 
Művészegyüttes zenekarának kíséretében, zenekarvezető 
Moldován Horváth István, tánckarvezetők: Farkas Sándor 
Csaba és Kásler Magda, rendező-koreográfus: Varga 
János, igazgató: Barabási Attila Csaba.  

Új gyógyászati berendezések 
a szülészeten  

Új gyógyászati eszközökkel és berendezésekkel látták el 
a Maros Megyei Klinikai Kórház újszülöttosztályát (a régi 
szülészeten) a Vodafone Románia Alapítvány támogatásá-
val az „Élet az újszülötteknek” Alap országos program ke-
retében és a Maros Megyei Tanács hozzájárulásával. Az 
eszközöket és a berendezéseket kedden délelőtt mutatják 
be a nyilvánosság előtt és helyezik hivatalosan haszná-
latba.  

Műemlékvédő kriptatábor  
Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége (EMÖSZ), amely-
nek a vásárhelyi egyesület alapító tagja, augusztus 8–12. 
között Marosvásárhelyen az erdélyi magyar-örmény szár-
mazású fiatalok számára ifjúsági műemlékvédő „kriptatá-
bort” szervez. A tábor korábbi helyszínei Csíkszépvíz, 
Gyergyószentmiklós, Gyergyóremete és Maroshévíz vol-
tak, célja pedig – a közösségépítés mellett – az, hogy a fi-
atalok szakmai irányítás alatt a településen található 
örmény sírköveket és emlékhelyeket felkutassák és az 
adatokat digitalizálják. Marosvásárhelyre 13–18 év közötti 
fiatalok érkeznek a Gyergyói-medencéből, Csíkból, Kolozs-
várról. A fiatalok a tábor során a katolikus temetőben azo-
nosítják be a magyar-örmény családok sírjait a 
lehetőségek szerint az elhunytak családtörténetének kör-
vonalazásával.  

Drogprevenciós akciók  
A Maros Megyei Rendőrség az elmúlt időszakban intenzív, 
drogfogyasztást megelőző kampányt folytatott különböző 
fesztiválokon, fiataloknak szervezett rendezvényeken. Ez 
kiegészül azzal, hogy a közlekedési rendőrök nemcsak a 
járművezető alkoholfogyasztását mérik, hanem drogtesztet 
is végeznek. A múlt héten három nap alatt 24 alkalommal 
került sor ilyen mérésre, a drogtesztelés eredménye min-
den alkalommal negatív lett.  

Hírszerkesztő: Vajda György  

Ma LÁSZLÓ,  
holnap EMŐD napja.

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

41, 8, 45, 3, 34 (+7) NOROC PLUS:   7 7 5 9 6 1

27, 6, 10, 36, 34, 9 SUPER NOROC:   7 4 0 5 8 8

9, 32, 17, 6, 41, 11 NOROC:   8 5 0 9 5 6 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Makik tisztása a marosvásárhelyi állatkertben 
Ahol közelebb kerül egymáshoz 

az ember és az állat 
Nagy-Bodó Szilárd

Kérdés, hogy miből fognak azok a végzősök vizsgázni, 
akik csak egy idegen nyelvet tanulhattak?  

A főleg fővárosi hozzászólók azt kifogásolják, hogy a 
reformlépéseket tartalmazó törvénytervezet lehetővé teszi 
a főgimnáziumok számára, hogy a helyek 90 százalékára 
felvételi vizsgát hirdessenek. Hogy a jó nevű középiskolák 
közül hányan kapják meg ezt a besorolást, még nem lehet 
tudni, de sokak szerint régen be kellett volna vezetni, hogy 
a középiskolák válasszák ki a különböző „profilú” osztá-
lyokba a szaktantárgyakból legjobb diákokat. Köztudott, 
hogy lehet valaki kiváló matematikából, informatikából, 
de gyengébb románból, ami megakadályozza abban, hogy 
a képességeinek a legmegfelelőbb szakos osztályba bejus-
son. Fővárosi szemszögből azonban ez úgy néz ki, hogy a 
középiskolai tanárok fogják majd felkészíteni a diákokat, 
és a tanítványaiknak elárulják a tételeket, így csak jó pén-
zért és protekcióval lehet majd bejutni a legjobb bukaresti 
líceumokba – állítják a hozzászólók. 

Micsoda elképzelés, hogy az V–VIII. osztályos általá-

nost még 25 százalékban sem fogják beszámítani a nyol-
cadik osztályt záró vizsga átlagába? Miért tanult a diák 
valamennyi tantárgyból négy éven át, ha az nem fog érni 
semmit?! – háborognak mások. Van igazság abban, hogy 
nem minden általános iskolában osztályoztak hasonló szi-
gorral, de ha év végi digitális felmérők lesznek, akkor a 
különbségek iskolától függetlenül kiderülnek. Ha ezt va-
lóban eltörlik, a jövőben mit mondhat a tanár és a szülő, 
aki eddig a folyamatos, a minden tantárgyra kiterjedő ta-
nulásra biztatta a gyermeket? Mert nincsen pénze arra, 
hogy magánórákat adó líceumi tanárt fizessen, és helyet 
„vegyen” neki a középiskolában – írják a fővárosban élő 
szülők. A hangos többséget ők alkotják, és ha nem is min-
denben, de abban igazat kell adnunk nekik, hogy egy cik-
lus alatt nem tisztességes megváltoztatni a számonkérés 
módját. Mert a gyermeket nem szabad becsapni. Ha azt 
teszi az iskola, akkor mi marad a tekintélyéből? 

A reform minden tételét külön lehetne elemezni, ami a 
pedagógusok és a szülők szívügye kell legyen. Remélhe-
tőleg alaposan számba veszik a tervezett változások lehet-
séges következményeit, és véleményt mondanak. 
Természetesen ennek csak akkor van értelme, ha nem 
puszta képmutatás lesz a közvita, mivel a háttérben már 
mindent eldöntöttek. Anélkül, hogy a tehetséges diákok tá-
mogatása mellett a romániai oktatásügy egyik legfonto-
sabb hiányosságáról, a képességvizsgán 1-es és 4-es 
közötti általánost elérő kullogók „seregének” a felemelé-
séről szó esett volna.  

 A sokadik reform 
margójára 

(Folytatás az 1. oldalról)

 Fotó: Soós Zoltán polgármester Facebook-oldala



egy-egy parlamenti képviselője és 
szenátora, a második napon már 
megyénk prefektusa is bekapcsoló-
dott, majd egy PSD-s parlamenti 
képviselő is jelen volt az alsó-nyá-
rádmenti találkozókon. 

Ezúttal a Marosvásárhely–Né-
metvásár közötti A8-as autópálya 
Maros megyei részének első szaka-
sza került terítékre, a megyeközpont 
és Nyárádszereda közötti 25 kilo-
méteres szakasz, de az A8-as és A3-
as szakaszt összekötő mintegy 2,5 
kilométeres rész is megvalósításra 
vár. Ezen a szakaszon két le- és fel-
szállócsomópont épül. A sztráda-
szakasz felszíni és föld alatti 
vízkészleteket is érint, és veszélyes 
a nagyvadakra. A légszennyezés a 
kivitelezés során nem érinti a lakott 
területeket, a használat során pedig 
nem haladja meg a normálisat, a 
zajszennyezés az építőtelepektől 
hatszáz méterig terjed. Ezért az au-
tópálya nyomvonalán hangfogó pa-
neleket állítanak fel, mindkét 
oldalon kerítés is épül a vadállatok 
megakadályozása érdekében, és 
épül számukra átkelőhely is. A be-
ruházás mintegy 550 millió euróba 
kerül, amit az országos újjáépítési 

és rezilenciatervből (PNRR) fedez-
nek, és 2027-ig le kell zárni. Már el-
készült a megvalósíthatósági 
tanulmány erre a szakaszra, előké-
születben van a közbeszerzési eljá-
rás a tervezésre és kivitelezésre, 
ehhez pedig a környezetvédelmi en-
gedély is szükséges, hiszen a nyom-
vonal Natura 2000 természet- 
védelmi területeket is érint. 
„Az ember álljon az első helyen!” 

A nyárádszeredai találkozón Iaşi 
megye prefektusa, Bogdan Cojo-
caru a beruházás, valamint a ható-
ságok közötti együttműködés és a 
folyamatos nyomonkövetés fontos-
ságát hangsúlyozta, mivel szerinte 
„ez az utolsó lehetőség” a pálya 
megépítésére. Az APMM igazga-
tója, Dănuţ Ştefănescu elmondta, 
elvileg nincs akadálya a beleegye-
zésük megszerzésének, de a forma-
ságok betartására hívta fel a 
figyelmet, a Milvus csoport termé-
szetvédelmi egyesület képviselője 
pedig a nagyvadak számára fenntar-
tott átkelőhelyek fontosságát hang-
súlyozta – de mivel erre a tervben 
odafigyeltek, Domokos Csaba üd-
vözölte azt. Az autópályák építését 
figyelő Kodok Márton civil akti-
vista arra hívta fel a figyelmet, hogy 

az A3-as szakaszon a gyalogosok 
számára nem épültek járdák bizo-
nyos csomópontokon, s ezt a hibát 
ezúttal el kellene kerülni. 

Nyárádszereda ebben az első sza-
kaszban kevésbé érintett, ugyanis 
most csak alig lép be a közigazga-
tási területére a pálya, és Székely-
tompánál megépül az egyik 
csomópont. A kisváros számára az 
ezt követő szakasz jelent majd nagy 
kihívást, az elöljáró évek óta kéri a 
szállításügyi minisztériumtól, hogy 
a nyomvonalat változtassák meg, 
hogy az ne szelje át, hanem kerülje 
ki a települést. Tóth Sándor a talál-
kozón ismét kihangsúlyozta: to-
vábbra is támogatják az autópálya 
építését, de azt kérik, hogy az a 
helyi lakosság érdekeit tartsa legin-
kább szem előtt az egész szakaszon, 
és csak azután a gazdasági és állat-
védelmi mutatókat. Barabás Lo-
ránd helyi tanácsos arra kérte a 
hatóságokat, hogy a következő pá-
lyaszakasz tervezésekor jóval ha-
marabb szervezzenek közvitákat, 
hogy abba bekapcsolódhasson az 
érintett lakosság is. 
Kárpótlást  
csak telekkönyvvel kérhetnek! 

Nyárádgálfalván és Backamada-
rason főleg a vízfolyásokon átha-

ladó és a félreeső falvakba vezető 
bekötőutakon való átkelések, vala-
mint a mezőgazdasági területek 
megközelíthetőségének kérdései 
vetődtek fel. Ákosfalva már jóval 
inkább érintett, ugyanis itt is cso-
mópont fog épülni, de mivel nem-
zetközi út (E60) is áthalad a 
községen, itt nagyobb lesz a csomó-
pont, és több területet kell kisajátí-
tani, az épülő szakasz területének 
2,5 százalékát – mondta el lapunk-
nak Osváth Csaba polgármester. 
Mivel ezek egy része Natura 2000 
természetvédelmi terület, a csomó-
pont a harasztkereki bekötőút köze-
lébe került, a feljáró pedig az 
ákosfalvi orvosi rendelőtől indul el 
a Vécke-patak mellett. Míg a kis-
görgényiek az autópálya fölött fog-
nak kijutni a faluból, a 
harasztkerekiek a pálya alatt, ahová 
gyalogosjárdát és korlátot is követel 
a községvezető. A beszélgetésből az 
tűnt ki, hogy a munkálatok a köz-
ségbeli csomópont építésével kez-
dődnek, aztán innen haladnak 
Szereda és Nyárádtő irányába. Az 
elöljáró szerint az autópálya és a 
csomópont nagyjából tehermentesí-
teni fogja a községet a nagy teher-
forgalomtól, amely Nyárádtő 

irányába vagy irányából érkezett 
eddig, ugyanakkor az autópálya 
gazdasági fejlődést is eredményez 
majd. Osváth Csaba szerint sok adat 
áll a szaktárca rendelkezésére, így 
felgyorsított eljárással történik az 
előkészítés, ha megvan a megyei 
környezetvédelmi jóváhagyás, a 
tervező és kivitelező kiválasztása 
egy év alatt megvalósulhat. 

Ákosfalva odafigyelt, hogy a 
rajta átvonuló szakasz mentén ide-
jében elkezdje a tulajdonjogok tisz-
tázását, ugyanis a nyomvonal által 
érintett területeket ki fogja az állam 
sajátítani. Viszont fontos tudni, 
hogy csak az kap kárpótlást, aki bi-
zonyítani tudja a tulajdonjogát. 
Ezért elkezdték a parcelláris térké-
pek elkészítését, hogy mindenki 
idejében és ingyen telekkönyvhöz 
juthasson, de sajnos még sokan nem 
jelentek meg irataikkal a tisztázások 
érdekében, ezért a térképek elkészí-
tése nehézkes. Osváth Csaba ezúton 
is kéri az érintett személyeket, hogy 
gyorsan lépjenek az ügyben, mert 
csak akkor kaphatnak kárpótlást az 
elvett földjeikért, amikor névre 
szóló telekkönyvvel tudják majd 
igazolni a tulajdonjogot. 

Építő vita volt 
A közviták témája a környezeti 

hatástanulmány volt, de mivel jelen 
voltak más hatóságok képviselői is, 
ezt kihasználva, a Dózsa György 
községbeli találkozón is felvetettek 
egyéb kérdéseket is. A község 
három átkelőhelyet kért a külterüle-
tek megközelítésére, ebből kettőt 
nehezen jóváhagytak, a lukafalvi és 
ilencfalvi temetőt nem kerülővel 
kell megközelíteniük a jövőben. 
Ugyanakkor problémát jelent egye-
lőre, hogy bár a marosvásárhelyi le-
szállócsomópont öt kilométerre van 
a községtől, nem kaptak közvetlen 
csatlakozási lehetőséget a község-
beliek. De a kisajátítások kérdése is 
felvetődött, hiszen más községek-
ben még az évekkel ezelőtt elvett 
földek értékét sem fizették ki, nem 
beszélve az okozott károkról, ezért 
a helyiek kérték a törvény módosí-
tását, hogy méltányos összeget kap-
janak a gazdák. Ugyanakkor szó 
esett a megnövekedett vadkárokról, 
ugyanis valószínűleg a közelben el-
haladó A3-as autópálya miatt a 
vadak beszorultak a települések kö-
zelébe – számolt be lapunknak  
Iszlai Tibor polgármester, megje-
gyezve, hogy építő jellegű találkozó 
volt, a helyi igényeket továbbíthat-
ták a hatóságoknak.  

(Folytatás az 1. oldalról)

Számos esetben főleg az előzetes kommunikáció hiánya miatt vannak kétségek, fenntartások                  Fotó: Gligor Róbert László
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Közvitát tartottak a nyárádmenti autópályáról 

Négy személy – köztük három 
román állampolgár – vesztette 
életét, további kilenc utas pedig 
megsérült egy romániai busz bulgá-
riai balesetében – közölte szomba-
ton az Agerpres kérdésére a 
külügyminisztérium. 

A tárca tájékoztatása szerint a szófiai 
román nagykövetséget egy román állampol-
gár értesítette a sürgősségi telefonszámon 
arról, hogy a bulgáriai Veliko Târnovo tér-
ségében balesetezett egy román rendszámú 
busz, amely 26 utast (román és külföldi ál-
lampolgárokat) szállított Isztambulból Ro-
mániába. 

A nagykövetség munkatársai azonnal tá-
jékoztatást kértek a bolgár hatóságoktól a 
jármű utasainak személyazonosságáról, 
egészségi állapotáról és a baleset körülmé-
nyeiről. A sérülteket egy közeli kórházba 
szállították. Vasárnapi információk szerint 
öt román állampolgárságú utas szenvedett 
súlyosabb sérüléseket, hazahozatalukra 
négy mentőhelikoptert küldtek a román ha-
tóságok a szomszédos országba. A sérülte-

ket a bukaresti Floreasca Kórházba szállí-
tották, az intézmény vasárnapi közlése sze-
rint állapotuk súlyos, de életfunkcióik 
stabilak. Három pácienst az intenzív terá-
piás részlegen, kettőt pedig a posztoperatív 
osztály kórtermeiben ápolnak. Állapotukat 
folyamatosan felügyeli egy sebészekből, 
idegsebészekből és ortopéd orvosokból álló 
csoport – tájékoztatott a kórház.  

Az Isztambulból Romániába tartó busz-
nak 25 utasa volt, 19 román és 6 török ál-
lampolgár. A jármű szombaton hajnalban 
fél 2 körül egy, az útszélen parkoló sze-
mélygépkocsinak ütközött. A balesetben el-
hunyt román állampolgárok családjának 
Nicolae Ciucă kormányfő szombaton rész-
vétnyilvánító üzenetet küldött a kormány 
Facebook-odalán közzétett bejegyzésében. 
A jármű tíz sértetlen utasát a külügyminisz-
térium tájékoztatása szerint még szombaton 
az országba hozták. A busz román állampol-
gárságú második sofőrje, akit tanúként ki-
hallgattak a bolgár hatóságok, vasárnap tért 
vissza az országba. (Agerpres) 

Bulgáriában balesetezett 
egy román rendszámú busz 

A 232 éve született Kölcsey Ferencre em-
lékeztek pénteken délután partiumi szülőfalu-
jában, Sződemeteren. Szilágyi Péter, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
helyettes államtitkára ünnepi beszédében Köl-
csey Ferencnek egy emlékkönyvbe írt üzene-
tét idézte: „A haza minden előtt”. 

Úgy vélte: ez a négy szó vezérelte a magyar 
kormányt is, amikor a legfontosabb nemzet-
politikai döntéseit hozta. 

„A haza minden elé helyezése nemcsak ér-
tékrendet jelent a számunkra, hanem a cselek-
vésünket is egy irányba vezeti. (…) Egy új 
reformkor bontakozik ki a szemünk előtt, ahol 
a cselekvésünket a haza és a nemzet érdeke 
köré formáljuk. Erre a közös cselekvésre irá-
nyítva a figyelmet neveztük el az idei eszten-
dőt a cselekvő nemzet évének” – jelentette ki. 

A helyettes államtitkár arra biztatta a hall-
gatóságát, hogy cselekedjenek és éljenek a 
Kölcseytől idézett szavak szellemében, hiszen 
ez méltó a költő emlékéhez is. 

Egyed Emese irodalomtörténész a költő 
szövegeiből idézve állapította meg: Kölcsey 

nagyon erős erkölcsi érzékű és érzelmi intel-
ligenciájú ember volt, akinek az együttérzés, 
a segítőkészség, a szolidaritás határozta meg 
életét. Mint felidézte, országgyűlési követként 
túl bátor, túl modern volt a maga korában, 
ezért visszahívták. Részben azért mondott le 
a pesti életről, hogy az árván maradt unoka-
öccsét ápolja. 

A Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című írá-
sában fogalmazta meg intelmeit az akkor 12 
éves, beteges rokonához. Hitre intette az uno-
kaöccsét, de egyben azt is sugallta, hogy le-
gyen türelmes a más vallásúakkal. Emellett az 
emberiség és a magyar nyelv szeretetére buz-
dította. 

Pakulár Julianna sződemeteri református 
lelkész, a helyi Kölcsey Ferenc Egyházi és 
Kulturális Központ vezetője arról beszélt, 
hogy az eldugott partiumi településen az 
ember zsigereiben is érzi, hogy magyar, mert 
„a helynek erőtere van”. 

A lelkész megjegyezte: a Himnusz ugyan 
nem Sződemeteren született, de itt nyer iga-
zán értelmet. (MTI) 

A 232 éve született Kölcsey Ferencre 
emlékeztek szülőfalujában 



A magyar versenyzők négy 
érmet, közöttük két aranyat 
szereztek a szombati első 
döntős napon a kanadai Hali-
faxben zajló kajak-kenu vi-
lágbajnokságon. 

Kopasz Bálint visszaszerezte vi-
lágbajnoki címét K-1 1000 méteren, 
és a Kiss Blanka, Lucz Anna duó is 
remek teljesítménnyel nyerte meg a 
K-2 200 métert. Bragato Giada és 
Nagy Bianka kenupárosa 200 és 
500 méteren is begyűjtötte a 
bronzérmet. 

A magyarok közül elsőként a 
kenus Korisánszky Dávidot szólí-
tották a rajthoz C-1 200 méteren. 
Úgy tűnt, az MTK 29 éves verseny-

zője jól indult neki a távnak, de 
végül nem tudott beleszólni a dobo-
gós helyek sorsába, nyolcadik lett.  

Női K-4 500 méteren ugyan Ma-
gyarország tavaly megnyerte az 
olimpiát, a vb-n pedig ezüstérmes 
lett, de az akkori győztes csapatta-
gok távollétében a fiatal egység 
nem igazán tartozott az esélyesek 
közé. Fojt Sára, Pupp Noémi, Kő-
halmi Emese és a 2019-ben vb-
győztes magyar hajó vezérevezőse, 
Gazsó Alida Dóra féltávnál a hato-
dikként ért célba.  

Bragato Giada és Nagy Bianka 
kenupárosa 500 és 200 méteren is 
kvalifikálta magát a legjobb kilenc 
közé, előbb a hosszabbik, olimpiai 

távon szálltak harcba az éremért. A 
visszafogottabb rajt után féltávnál 
már a második helyen haladtak, s 
bár az ukránok a hajrában megelőz-
ték őket, a harmadik helyük nem 
forgott veszélyben. 

A férfiak hasonló számában 
Hajdu Jonatán és Fekete Ádám 
duója ezúttal nem tudott harcban 
lenni az érmekért. A finist nem bír-
ták úgy, mint a riválisok, és ezúttal 
meg kellett elégedniük a hetedik 
hellyel. A következő döntőben 
aztán megszületett a magyar kül-
döttség első aranyérme, a tavaly 
ezüstérmes Kiss Blanka, Lucz Anna 
páros ezúttal megnyerte versenyét 
K-2 200 méteren. Az egység szinte 

kilőtt a rajtból, és hiába szorongat-
ták végig az ellenfelek, a célig sike-
rült megőriznie minimális előnyét.  

A tiszaújvárosi Bragato és a sze-
gedi Nagy 40 perccel első befutója 
után már ismét a rajtgépben állt, 
hogy a rövidebb távon, 200 méteren 
is bezsebeljen egy bronzérmet.  

Női K-1 500 méteren a felnőtt 
vb-újonc, ifjúsági olimpiai és világ-
bajnok Rendessy Eszter szépen 
helytállt a fináléban, ami a hetedik 
helyre volt elegendő.  

A női kenusok új számában, 
1000 méter egyesben heten nevez-
tek, köztük az FTC 28 éves olimpi-
konja, vb-ezüstérmes és 
Európa-bajnok versenyzője, Balla 
Virág. A magyar sportoló a táv első 
felében még a harmadik helyen ha-
ladt, 750 méternél azonban vissza-

esett negyediknek, s a célban is ez 
a pozíció volt az övé.  

A nap utolsó döntőjében az olim-
piai, világ- és Európa-bajnok Ko-
pasz Bálint arra készült, hogy a 
tavalyi koppenhágai ezüst után 
visszaszerezze vb-trónját. A győriek 
25 éves klasszisa hamar az élre állt, 
500 és 750 méternél is az ő nevét 
írta ki elsőként az eredményjelző, 
csak a portugál címvédő, Fernando 
Pimenta tartotta vele a lépést. Ő az 
utolsó métereken nagyon megköze-
lítette Kopaszt, akinek azonban, ha 
minimálisan is, de kitartott az elő-
nye, így a 2019-es szegedi diadal 
után ismét vb-győzelmet aratott a 
királyszámban. 

A többi döntőre a vasárnapi záró-
napon került sor, lapzárta után. 
(MTI) 

A minap Soós János és Szász 
Lőrinc – az 1980-ban alakult 
marosvásárhelyi Elektroma-
ros Munkás Sportklub két ko-
rábbi vezetőségi tagja, 
ügyintézője – Koncz  
Györggyel, az alakulat egy-
kori játékosával közösen gon-
dolt egy merészet, és egy hét 
leforgása alatt a Szász L. által 
üzemeltetett Tudor negyed-
beli vendéglátó-helyiségbe 
összehívta a 35 évvel koráb-
ban B osztályba feljutott ala-
kulat zömét egy estebédre, 
pohárköszöntőre.  

Az első hivatalos találkozón részt 
vettek Marius Maier és Varró Sán-
dor kapusok, továbbá Márton 
László, Koncz György (csk.), Lu-
cian Oltean, Claudiu Sălăgean, 
Eduard Bota, Cristian Moldovan, 
Aurel Stoica, Cristian Stoica, Sza-
kács Mihály, Kalló Géza, Bálint 
Lajos és Újfalvi Ferenc mezőnyjá-
tékosok, továbbá Dolfy Freitag (az 
alakulat egykori szertárosa), Már-
ton Géza (a csapat korábbi játé-
kosa), Ioan Vasu (egykori 
vezetőségi tag), valamint Ioan Coca 
(az Elektromaros valamikori kézi-
labdása), a jelenlévők barátja is.  

A baráti találkozóról többen 
ilyen-olyan okok miatt hiányoztak, 
a jelenlévők viszont megemlékez-
tek a szakosztály azon időszakának 
hajdani vezetőiről, edzőiről és játé-
kosairól (Dorin Naste, Vasile Mol-
dovan, Emil Nae, Gáll Dezső, 
Fanici András, Jánosi Mihály, Kuti 
Csaba, Dobra Csaba volt labdarú-
gók, Misu Gheorghe szakosztályel-
nök, Józsa Márton szakszervezeti 
elnök, Harkó Victor és Vasile Far-
cas vezetőségi tagok és id. Újfalvi 
Ferenc ifiedző), és késő estig vitat-
ták meg az egykori mérkőzéseket, a 
régmúlt emlékeit.  
Az elektrósok így emlékeznek vissza: 

Soós János: ,,Abban az időszak-
ban az Elektromaros az ország má-
sodik legnagyobb munkás- 
sportklubja volt, amely 16 szakosz-
tályt üzemeltetett. A legnagyobb a 
galaci, hasonló méretű egyesület 
volt... A legnagyobb érdeme  
Olteanu vezérigazgatónak volt, aki 
szívvel-lélekkel és anyagiakkal tá-
mogatta a sportot a klubon belül.” 

Szász Lőrinc: ,,A vezetőség sza-
bad szombatot adott minden alkalma-
zottnak, aki a hétvégi hazai 
mérkőzésre vett egy jegyet és egy 
programfüzetet, így persze, hogy telt 

házas mérkőzések voltak... Még re-
pülővel is utazott a csapat Mangaliára 
mérkőzésre, a Callatis ellen, és a szur-
kolók szinte mindenhová elkísértek.” 

Dolfy Freitag: ,,Alig 17 évesen 
lettem az Electro szertárosa, de a 
nyolc év alatt sikerült kivívni a já-
tékosok tiszteletét.” 

Koncz György: ,,Futballistakarri-
erem legszebb éveit töltöttem az 
Elektromarosnál.” 

Kalló Géza: ,,Mindig nagy tisz-
telet övezett minket a szurkolók ré-
széről, ami melegséggel töltött el.” 

Aurel Stoica: ,,Bárhol is játszot-
tam több ezer ember előtt, örökké 
érződött, milyen az Elektromaros 
drukkerei előtt futballozni.” 

Eduard Bota: ,,Esős időben a 
csapat hosszú ujjú, sárga-kék trikója 
mindig alaposan átázott, így nehe-
zebb volt, de büszkén viseltük 
mindannyian!” 
Mikor volt az Elektromaros 
B osztályos? 

Az Electro az 1983-as bajnoki 
győzelem után került fel a C osz-
tályba. Az akkori együttesben a kö-
vetkező futballisták szerepeltek: 
Maier, Bordas, Covaciu, Ursu, 
Benő, Blázi, Ábrám, Monoki, Cl. 
Sălăgean, Karda, Cr. Stoica, Sza-
kács, Kalló, Bordea, Kuti, Ratea, 
Dobra, Mihály, Bora és Muntyán.  

Az 1984–1985-ös szezon végén 
a csapat a 7. helyen végzett (gólki-
rály Man), majd az 1985–1986-os 
idényben a szebeni Inter után a 2. 
helyen végzett (gólkirály Varga L.).  

Az 1986–1987-es C osztályos 
bajnoki évad végén, Fazakas Árpád 
és Dorin Naste vezetésével az 
Elektromaros az első helyen zárta a 
tabellát a szászrégeni Avântul és a 
székelyudvarhelyi Progresul előtt – 

így felkerült a B osztályba –, ekkor 
a csapat gólkirálya Fanici András 
volt 13 góllal.  

Az akkori csapat felállítása így 
festett: Naste, Maier, Zibilean, Já-
nosi, Körtési, Vass, Szilágyi, 
Koncz, Karda, Koncz, Cl. Sălăgean, 
Cr. Stoica, Szakács, Freitag, Mo-
noki, Kilin, Ratea, Papp, Varga, 
Bordea, György, Fanici, Neagu, 
Szente, Groza, Cr. Stoica és Ursu.  

A B osztályba frissen feljutott 
alakulatot a vezetőség a következő 
játékosokkal erősítette az első 
évben: V. Moldovan (CIL Márama-
rossziget) – kapus, Gáll Dezső, L. 
Popa és Márton L. (ASA), I. Le-
chinţan (Mureşul Marosludas), E. 
Grigore (Minerul Balánbánya), I. 
Albu és S. Popa (Mureşul Déva), I. 
Cristea (FC Nagybánya), Kuti Cs. 
(Chimica Dicsőszentmárton).  

Az 1987–1988-as idényben új 
edzőpárossal (M. Pigulea és Faza-
kas Á.) az Elektromaros a 13. he-
lyen végzett a B osztályban – 13 
győzelmet ért el az idény során, és 
a házi gólkirály Claudiu Sălăgean 
volt 7 találattal –, míg a csoportelső 
a nagyszebeni Inter lett, melynek 
akkori elnöke, szimpatizánsa, fő tá-
masza Nicu Ceauşescu volt, a dik-
tátor kisebbik fia. Ez időszakban a 
csapatot erősítette többek közt M. 
Basno és S. Gangu (Chimia Râm-
nicu Vâlcea), meg Ad. Pigulea Uni-
versitatea Craiova – ifi).  

A klub vezetőségének nem tet-
szett a 13. hely, így menesztették 
Marcel Pigulea edzőt. Helyét az 
1988–1990-es idényben Czakó 
János – Fazakas Árpád vette át, ők 
aztán a csapathoz csábították az 
ASA négy játékosát, Varrót, Jeneit, 
Botezant és Cr. Moldovant.  

Abban az évadban a dobogó har-
madik fokára tornászta fel magát az 
együttes (gólkirály Sorin Popa – 6 
gól), sőt a csapat 1988-ban a Romá-
nia-kupa-sorozat nyolcaddöntőjé-
ben búcsúzott a sorozattól, miután 
a Bákói SK kemény diónak bizo-
nyult, így nem kerülhetett össze a 
Steauával.  

Itt megemlíthető az is, hogy az 
Elektromarosnak az akkori A osztá-
lyos Sportul Studentesc-et (többek 
közt I. Manu, M. Marian, C. Pana, 
L. Burchel, G. Iorgulescu, T. Cris-
tea, C. Stanici, M. Popa, A.  
Ţicleanu, I. Munteanu, Fl. Motroc, 
M. Şumudică és M. Ţârlea is ott ját-
szott akkor) sikerült kiejtenie a Ro-
mánia-kupa tizenhatoddöntőjében 
egy drámai büntetőpárbaj után (8-
7), miután a pályán 1-1 volt az ered-
mény a néhai Fanici góljának 
köszönhetően.  

Egy év múlva az Elektromaros a 
16. helyen zárta a pontvadászatot, 
ami túl kevés volt a bent maradás-
hoz, így örökre búcsúzott a B osz-
tálytól.  

Városi rangadó, vastribün, 
majd megszűnés 

Az 1989–1990-es idény érdekes-
sége az volt, hogy 29 év megszakí-
tás után Marosvásárhely újból 
városi rangadót rendezhetett: no-
vember 26-án a Ligetben az ASA és 
az Elektromaros 0-0-s döntetlent ért 
el, míg a tavaszi idényben, május 
27-én az ASA 2-1-re legyőzte ide-
genben akkori riválisát. Korábban, 
az 1961–1962-es idényben volt 
ehhez hasonló példa Maros megyé-
ben, amikor a helyi Mureşul (edző: 
Kiss István – Lukács Ede) és az 
Incze II. László (Paci) által edzett 
IRA (utólag Rapid) volt B osztályos.  

Mivel az Elektromaros 1987-ben 
felsőbb osztályba lépett, a Haladás 
utcai stadiont felújította a vezető-
ség, a kiváló gyepszőnyegű pálya 
köré vasbeton lelátókat építtetett, 
melynek befogadóképessége 6000 
fős lett, de számos mérkőzésen ez a 
férőhelyszám sem volt elég: a szur-
kolók a stadion melletti négyemele-
tes tömbházak tetejéről is követték 
a meccseket.  

Idővel, azaz 2006-ban az Elekt-
romaros összeolvadt a nyárádtői 
Unireával, amely egy év múlva fel-
került a C osztályba, sőt akkor a 
nyárádtői stadionba került az Elekt-
romaros beton lelátója, a vasszerke-
zet meg a hulladékgyűjtőbe.  

– Hihetetlen, de igaz, hogy az 
egykori Elektromaros sportpálya 
szántóföldként volt nyilvántartva, 
amelyet 1990 után visszaigényelhe-
tett a hajdani tulajdonos. Mivel ki-
egyezett a gyár hajdani vezetésével, 
nem tartott igényt a területre, amire 
később az ismert gyógyszergyár 
épült. Így nem kellett az új tulajdo-
nosnak új sportpályát építenie, mint 
ahogy a törvény megszabja: ha egy 
sportpálya helyébe másvalamit épí-
tenek, akkor máshova újabb sport-
pályát kell felépíteni – mondta el 
egykoron Fazakas Árpád a Köz-
pontnak.   Fotó: Czimbalmos Ferenc

Az Elektromaros 1986–1987-es, C osztályt nyert együttese. Felső sor, balról jobbra: I. Groza, 
V. Freitag, Cr. Moldovan, Karda M., Monoki M., Fazakas Árpád vezetőedző, Papp S., Jánosi L., 
Ursu J., Körtési B. és St. Bordea. Középső sor, balról: Fanici A., Varga L., C. Ritea, M. Maier, Zi-
bilean T., D. Naste (másodedző), Szakács M., Koncz Gy. és Szilágyi J.  Alsó sor, balról: I. Vlad, 
György Cs., Cr. Stoica, Cl. Sălăgean, Gh. Neagu, Szente Cs., Vass L. és Kilin Z.  

Kép: Szente Csaba 
Czimbalmos Ferenc 

1241.Szerkesztette: Benedek István

Egy Elektromaros-találkozó margójára 

Négy érem, köztük két arany a kajak-kenu vb-n 
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Talán ismerik azt a giccses san-
zont, amely úgy szól: „Az egyiknek 
sikerül, a másiknak nem…” Ennek 
a szentenciának az illusztrációja a 
Sepsi OSK–Djurgården mérk zés a 
labdarúgó-Európa-konferencialiga 
keretében. Az eredmény ugyanis 
nem feltétlenül tükrözi a látottakat, 
ám a svédeknek ezúttal szinte min-
den bejött, az OSK-nak pedig szinte 
semmi. Ehhez adta hozzá a maga 
részét Raczkowski lengyel játékve-
zet , akinek a ténykedéséhez ha-
sonlót nálunk legfeljebb a 
harmadosztályban látni, és dönt  
szerepe volt az egyensúly eredeti 
megtörésében. 

Azt, hogy a Djurgården egy jó, 
nagyobb nemzetközi tapasztalattal 
rendelkez  csapat, a jobban jegyzett 
svéd bajnokságot képviseli, és az 
idény közepénél tart, így kiváló já-

tékritmusban van, ellentétben az 
OSK idény eleji formájával, 
tudni lehetett, s mi tagadás, f leg 
az els  félid  második felében, 
látszott is. A mérk zés többi ré-
szében azonban nem, csak a 
végeredményben. Ehhez azon-
ban az is hozzájárult, hogy játék-
vezet i döntések egész sora a 
svédeket vezet  gólhoz juttassa. 
A 23. percben Mitreát egész 
egyértelm en feltaszították a kö-
zéppályán, és a gyors indítás 
üresen kapta Edvardsont. Ni- 
czuly ekkor még szögletre men-
tett, ám a sarokrúgás elvégzése 
el tt a bíró nem engedte be a pá-
lyára az ápolás után a középhátvé-
det, noha a szintén ápolást kapott 
ellenfele simán bemehetett. Rondón 
jött Mitreát helyettesíteni, és a vé-
dekezésben rutintalan középcsatár 
kezében elakadt egy fél méterr l 
megrúgott labda. Rondón nem ke-
reste a labdát, nem emelte fel a 
kezét, nem tartotta természetellenes 
pozícióban, és elkerülni sem tudta a 
kontaktot, hiszen egy méter sem 
volt, ahonnan az ellenfél megját-
szotta. Ez az a kezezés, amelyr l 
egy hétig tudnának vitatkozni a lab-
darúgás szabályainak tudorai, véle-
ményünk szerint azonban ilyenért 
büntet t adni a méltányosság és a 

fociszabályok szellemiségének a 
megcsúfolása. Különösen azok 
után, ami el tte történt. Raczkowski 
azonban befújta, Edvardson pedig a 
kapufa segítségével bel tte. Amivel 
megtört az egyensúly, összeomlott 
néhány percig a szentgyörgyi csa-
pat, és öt perccel kés bb a – vi- 
deóbíró híján – er sen lesgyanús 
helyzetb l induló Johansson beadá-
sát Asoro közelr l kapásból a hosz-
szú sarokba helyezte. A képer- 
ny mentésb l jól látható, hogy Jo-
hansson pozíciója nem biztos, hogy 
szabályos, a partjelz  pedig nincs a 
védelemmel egy vonalban. 

Így vezetett két helyzet és két já-
tékvezet i döntés után két góllal a 

Djurgården, miközben a Sepsi OSK 
addig nem játszott egyértelm en 
alárendelt szerepet.  

A harmadik svéd gólról annyit, 
hogy azt semmi nem el zte meg, 
Asoro egyéni zsenialitásának kö-
szönheti, hogy rúgott még egy gólt 
18 méterr l, amelynél Niczuly talán 
többet is tehetett volna, de a 0-3 a 

legkevésbé sem a valós er viszo-
nyokat mutatta. Az OSK becsü-
letére váljék, hogy ezek után sem 
adta fel, az id  hátralév  részé-
ben egyértelm en uralta a tere-
pet, de legalább négy nagy 
helyzetb l csak egy kapufáig ju-
tott Matei révén. Végül Tudorie 
a 79. percben egyenlített, egy 
olyan büntet b l, amelyet a len-
gyel bíró talán kompenzálásként 
ítélt meg. Ám micsoda különb-
ség 0-0-nál megtörni az egyen-
súlyt, illetve kegyelmet gya- 
korolni 0-3-nál… 

Az 1-3 így aztán mégis valami-
vel kevésbé t nik elkeserít nek, 
és a meccs után a fiúk fogadkoz-
tak, hogy ezt megpróbálják majd 

Stockholmban megfordítani. Ehhez 
azonban nem lesz elég az eltökélt-
ség, a csütörtökinél sokkal nagyobb 
szerencsére is szükségük lesz, il-
letve – ha már az UEFA úgy ítélte 
meg, hogy ezen a szinten nem szük-
séges a videóbíró használata – jóin-
dulatú játékvezetésre is.

Az egyiknek sikerül… 

A sportág jelenlegi egyik legna-
gyobb sztárja, a n i 400 méteres gát 
világcsúcstartója, világ- és olimpiai 
bajnoka, az amerikai Sydney 
McLaughlin is indul hétf n a szé-
kesfehérvári Gyulai István Memo-
rial – Atlétikai Magyar Nagydíjon. 

McLaughlin, aki a másfél hete 
zárult eugene-i világbajnokságon 
hihetetlen, 50,68 másodperces vi-
lágcsúcsot futott, csütörtök délután 
érkezett meg Magyarországra, ahol 
f  számában áll rajthoz. 

McLaughlin érkezését megel -
z en további olimpiai és világbaj-
nokok részvételét jelentették be 
kedden a Gyulai István Memorial – 
Atlétikai Magyar Nagydíj szerve-
z i. 

A magyar szövetség (MASZ) 
honlapján megjelent közlemény 
szerint olyan klasszisok érkezése 
vált biztossá, mint Shericka Jack-
son, Kendra Harrison, Joe Kovacs, 
Renaud Lavillenie és Alison Dos 
Santos. 

Az egyik legnagyobb érdekl -
désre számot tartó verseny a férfi-
rúdugrás lesz, amelyben a 6,21 
méterrel világcsúcstartó svéd Ar-
mand Duplantis részvétele már ko-
rábban biztos volt. Hozzá 
csatlakozott a korábbi világrekorder 
és olimpiai bajnok francia Laville-
nie, a 2016-os riói olimpián arany-
érmes brazil Thiago Braz, illetve a 
tavaly Tokióban és idén az oregoni 
vb-n is ezüstérmes amerikai Chris- 
topher Nielsen is. 

A váltóban olimpiai és világbaj-
nok jamaicai sprinter, Shericka 
Jackson minden id k második leg-
gyorsabb idejével, 21,45 másod-
perccel nyerte meg a 200 métert 
idén Eugene-ben, Székesfehérváron 
is a hosszabbik sprinttávon fut 
majd. 

A 400 méteres gátfutás idei vi-
lágbajnoka, a brazil Alison Dos 
Santos ezúttal 400 méteren indul, 
n i 100 gáton pedig – többiek kö-
zött Kozák Luca mellett – rajthoz 
áll a korábbi világcsúcstartó ameri-
kai Kendra Harrison is. 

Férfimagasugrásban az olimpiai 
bajnok olasz Gianmarco Tamberi 
kihívói között ott lesz a 2007-ben 
világbajnok bahamai Donald Tho-
mas, a vb- és Eb-ezüstérmes ukrán 
Andrij Procenko és az Eb-címvéd  
német Mateusz Przybylko is. Súly-
lökésben a kétszeres világbajnok 
amerikai Joe Kovacs és honfitársa, 
az újdonsült vb-bronzérmes Josh 
Awotunde is a 22 méter feletti 
dobók táborát er síti majd. 

N i kalapácsvetésben a jelenlegi 
legjobb magyar, Gyurátz Réka mel-
lett elindul a friss világbajnok ame-
rikai Brooke Andersen is, míg 
gerelyhajításban a 2016-os olimpiai 
bajnok horvát Sara Kolak is ellen-
fele lesz Szilágyi Rékának. 

Az esemény hétf n lesz Székes-
fehérváron, az atlétikai központban. 
A jöv  évi atlétikai világbajnoksá-
got Budapesten rendezik augusztus 
19. és 27. között. (MTI)

Sztárparádé az atlétikai  
Gyulai István Memorialon Ismét marosvásárhelyi színekben játszik az új ko-

sárlabda bajnoki idényben Goran Gajovi  és Jonathan 
Person. A két játékos érkezését már egy hete belen-
gették a szakhonlapok, a Városi Sportklub azonban 
csak egy héttel kés bb közölte hivatalosan is, hogy a 
két játékos aláírt. 

A montenegrói Goran Gajovi  az utolsó igazán 
nagy marosvásárhelyi csapat, az ezüstérmes Maros 
KK tagja volt, és a cowboy becenevet azért kapta, 
mert ahányszor „elsült” a keze (értsd: elsüllyesztett 
egy 3 pontot ér  labdát az ellenfél gy r jébe), úgy 
fújta meg a mutatóujját, ahogy a westernfilmekben a 
füstölg  pisztolycsövet szokták. Gajovi  a Maros KK 
után Nagyváradra igazolt, ahol bajnokságot nyert, 
aztán Craiova színeiben ismét ezüstérmes lett. A leg-
utóbbi bajnoki idényt a FC Arge  Pite ti mezében töl-
tötte. 

A svéd Jonathan Person abban az évben játszott a 
Maros KK színeiben, amikor már a pénzügyi gondok 
nagyon rányomták a bélyegüket a teljesítményre. Per-
son ekkor szinte egyedül vitte a hátán a kormányát 
vesztett hajót. Innen  is Pite ti-re igazolt, az utolsó 
bajnoki idényben azonban hazájában a bajnok Söder-

talje Kings színeiben játszott. Továbbra is a svéd vá-
logatott tagja. 

A híradásban nem térnek ki arra, hogy k ketten 
pontosan mikor csatlakoznak a kerethez, amely au-
gusztus 1-jén megkezdte a felkészülést. George Trif 
edz  irányításával az els  edzésen ott volt az a tíz já-
tékos, aki múlt héten írt alá, beleértve a Vasastól hat 
év után hazatér  Sólyom Botondot. A kivételt a sérü-
léséb l lábadozó Vladislav olopa képezte. Szintén 
várnia kell, amíg visszatérhet a pályára a tavasszal sú-
lyos sérülést szenvedett Bölöni Tamás – tisztázta, 
hogy miért is nem írt alá még szerz dést a játékos, a 
klub közleménye. Rajtuk kívül azonban jelen voltak 
még olyan fiatal játékosok is, akikre inkább a követ-
kez  években számít a klub, mint Kiss Roland vagy 
Robert Trif. 

Az érkezések sora azonban itt nem zárul le, mint 
tudjuk, továbbra is keresik azt a ponter s centert, aki-
vel teljessé válik a légiós különítmény. 

A bajnoki idény szeptember 29-én rajtol, el tte  
vélhet en néhány barátságos meccset is játszanak, 
ezek programja azonban még nem kristályosodott ki. 
(B. Zs.) 

Hivatalos: visszatér Gajovi  és Person 

Veszélybe került Lewandowski és négy társa leiga-
zolása az FC Barcelonához, miután a spanyol bajnok-
ságot szervez  La Liga közölte a klubbal, hogy amíg 
nem tesznek szert újabb bevételekre, és nem csökken-
tik a labdarúgók fizetését, nem tudják regisztrálni Ro-
bert Lewandowskit, Raphinhát, Franck Kessiét, 
Andreas Christensent és Jules Koundét, valamint a 
szerz dést hosszabbító két játékost, Ousmane Dem-
bélét és Sergi Robertót sem – számolt be a Sport cím  
katalán internetes portál. 

Korábban Joan Laporta klubelnök a német Bayern 
Münchent l szerz dtetett lengyel gólvágó, Robert Le-
wandowski megszerzésénél magabiztos volt az új 
szerzemények regisztrációját illet en. Laporta becs-
lései szerint az elmúlt hetekben a tévéközvetítési 

jogok egy részének értékesítéséb l, új szponzoroktól 
és játékosok eladásából 868 millió euró bevételt sze-
reztek. Azonban a Sport úgy tudja, a katalánoknak a 
Barca Studios részvényeinek újabb 24,5 százalékát 
kell értékesíteniük, hogy megfeleljenek a liga el írá-
sainak, emellett a labdarúgók fizetését is jelent sen 
csökkenteniük kell, mert az b ven meghaladja a meg-
engedett szintet. 

A portál megjegyzi, hogy az angol Manchester 
Uniteddel hírbe hozott Frenkie de Jong és Memphis 
Depay távozása valószín síthet . 

A Barcalona bajnoki rajtja a Rayo Vallecano elleni, 
augusztus 13-i mérk zés lesz, a játékosok regisztrá-
ciója azonban csak augusztus 31-én zárul – eddig kell 
megoldást találnia a klubnak.

Veszélyben Lewa leigazolása 
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Bálint Zsombor 

Jegyz könyv 
Labdarúgó-konferencialiga, 3. 
selejtez kör, 1. menet: Sepsi 
OSK –  Djurgården IF 1-3 (0-2) 
Sepsi OSK stadion. Vezették: 
Pawe  Raczkowski – Radoslaw 
Siejka, Adam Kupsik. Tartalék: 
Piotr Lasyk (lengyelek). 
Gól: Tudorie (79. – büntet b l), 
illetve Edvardsen (26. – büntet -
b l), Asoro (31., 54.). 
Sárga lapok: Aganovi  (25.), 
Mitrea (31.), Rodriguez (63.), 
Dama can (80.), illetve Finndell 
(37.), Zetterstöm (90+4.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, 
Mitrea, B la a, Ispas (71. Dumit-
rescu), P un, Aganovi  (60. Da-
ma can), Matei (60. Rodriguez), 
B rbu  (60. Ion Gheorghe), Go-
lofca, Rondón (71. Tudorie).  
Djurgården : Zetterström – Jo-
hansson, Hien, Ekdal, Bengtsson 
(73. Danielson), Finndell, Schül-
ler (81. Banda), Eriksson, Asoro, 
Edvardsen (60. Wikheim), Rade-
tinac (73. Andersson).

A FCSB nyert a DAC otthonában 
Nagy érdekl dés kísérte Romá-

niában a Dunaszerdahely–FCSB 
találkozót a Konferencialiga 3. se-
lejtez körében, hiszen a román 
sajtó tele volt azzal, hogy a DAC 
egyfajta szlovákiai Sepsi, a ma-
gyar kormány támogatását élvezi. 
A találkozót végül a FCSB nyerte 
1-0-ra, ám mez nyben is végig 
uralta a találkozót, így a továbbju-
tás nagy esélyese. A romániai klu-
bok közül azonban ez volt az 
egyetlen gy zelem a héten, a Ko-
lozsvári CFR csak gól nélküli 
döntetlent ért el a Zorja Luhanszk 

ideiglenes lengyelországi otthoná-
ban, míg a CSU Craiova 1-0-ra ki-
kapott a – más okból – szintén 
szám zetésben, Törökországban 
játszó fehérorosz Sahtyor Szoli-
gorszktól. 

Magyarországot két csapat kép-
viselte a Konferencialigának ebben 
a szakaszában. Az FC Fehérvár 
már szinte bizonyosan továbbjutó-
nak tekinthet , miután 5-0-re le-
lépte a moldvai Petrocub Hînce ti 
csapatát, a Kisvárda azonban 0-3-
ra alulmaradt a norvég Moldével 
szemben, és ezt az eredményt 
nehéz lesz megfordítani. 

Eredményjelz  
A Konferencialiga 3. selejtez - 
köre, 1. mérk zések: Viborg (dán) 
– B36 Tórshavn (feröeri) 3-0, 
Riga FC (lett) – Gil Vicente (por-
tugál) 1-1, Wolfsberg (osztrák) – 
FC G ira (máltai) 0-0, Dunaszer-
dahely (szlovák) – FCSB 0-1, 
Rigai RFS (lett) – Hibernians 
(máltai) 1-1, Kuopio PS (finn) – 
Young Boys Bern (svájci) 0-2, 
Spartak Nagyszombat (szlovák) – 
Raków (lengyel) 0-2, Paide (észt) 
– Anderlecht (belga) 0-2, Sahtyor 
Szoligorszk (fehérorosz) – Ko-
lozsvári CFR 0-0, AIK Solna 
(svéd) – Shkëndija (északmace-
dón) 1-1, Viking Stavanger (nor-
vég) – Sligo Rovers (ír) 5-1, 
Lillestrøm  (norvég) – Antwerpen 
(belga) 1-3, CSZKA Szófia (bol-
gár) – St. Patrick’s (ír) 0-1, 
APOEL Nicosia (ciprusi) – FC 
Kizilzsar (azeri) 1-0, Makkabi 
Tel-Aviv (izraeli) – Arisz Thessza-
loniki (görög) 2-0, Molde (nor-

vég) – Kisvárda 3-0, Neftçi Baku 
(azeri) – Rapid Bécs 2-1, Slavia 
Prága (cseh) – Panathinaikosz 
(görög) 2-0, Zorja Luhanszk 
(ukrán) – CSU Craiova 1-0, Lu-
gano (svájci) – Hapoel Beér-Séva 
(izraeli) 0-2, Hamrun Spartans 
(máltai) – Levszki Szófia (bolgár) 
0-1, Ballkani (koszovói) – 
Klakksvík (feröeri) 3-2, ukari ki 
(szerb) – Twente Enschede (hol-
land) 1-3, Vaduz (liechtensteini) – 
Konyaspor (török) 1-1, Sepsi 
OSK – Djurgården (svéd) 1-3, 
Brøndby (dán) – FC Basel (svájci) 
1-0, FC Fehérvár – Petrocub Chi-
in u (moldvai) 5-0, Vikingur 

Reykjavík (izlandi) – Lech Poz-
na  (lengyel) 1-0, Breidablik (iz-
landi) – stanbul Ba ak ehir 
(török) 1-3, Zrinjski (bosnyák) – 
Tobol Kosztanaj (kazah) 1-0, Haj-
duk Split (horvát) – Vitória 
Guimarães (portugál) 3-1, Dundee 
United (skót) – AZ Alkmaar (hol-
land) 1-0. 



Megőrizte az esélyét a továbbju-
tásra a Bajnokok Ligája 3. selejte-
zőkörében a Ferencváros, amely 
1-1-re játszott idegenben az azeri 
Qarabağ ellen, így hazai pályán 
elért győzelemmel továbbjuthat. 
Az azeri csapat azonban kemény 
diónak mutatkozott, így az Üllői 
úton is nagyon oda kell figyelni 
arra, hogy nem okozzon kellemet-
len meglepetést. Addig is a Fradi 
fél szemmel a leendő ellenfelei felé 
kacsingat. Ha továbbjut, nagy va-
lószínűséggel a cseh Plzeň lesz az 
ellenfele, amely 2-1-es sikerrel tért 
haza Tiraspolból. Ugyanakkor, ha 

netán nem sikerülne az azeriek bú-
csúztatása,  az ír Shamrock Rovers 
lehetne az ellenfél az Európa-liga 

csoportkörébe jutás érdekében, 
amely 3-1-es előnyhöz jutott az 
északmacedón FC Shkupi ellen.

Nincs meg az FCSB első 
sikere a szuperligában 

Négy forduló után sincs győ-
zelme az FCSB-nek a szuperli-
gában, ezúttal Mioveni-ben 
csikart ki egy sovány döntet-
lent, miután az ugyancsak 
nyeretlen Mioveni először ju-
tott vezetéshez ebben a baj-
nokságban. Az egyenlítés 
után, a hosszabbítás percei-
ben Mioveni kétszer is nagyon 
közel állt ahhoz, hogy mind-
három pontot megszerezze. 

Nem kedvez a Kolozsvári U-nak, 
hogy nem játszhatja hazai pályán a 
mérkőzéseit egy ideig, a városban 
ugyanis a sportnál fontosabb egy 
megafesztivál és annak jelentős be-

vétele. Medgyesen pedig nem sike-
rült megszereznie az első győzel-
mét, noha a meccs hazainak 
számított.  

Az eddig szintén nyeretlen Petro-
lul Ploiești Grozav szépségdíjas ta-
lálatával jutott vezetéshez, az U 
büntetőből egyenlíthetett volna, 
Bălan azonban az ellenkező irányba 
elvetődött kapus által üresen ha-
gyott sarok mellé küldte a labdát.  

A Rapid megszerezte a győzel-
met, azonban a végén emberhát-
rányba kerülve kétségbeesett 
védekezésre kényszerült, hogy az 
FC Argeș ne egyenlítsen. 

Bergodi a hónap edzője, 
Ștefănescu a hónap játékosa 
A sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 

vitte el júliusban a hónap edzője és 
a hónap játékosa szimbolikus címe-
ket a Gazeta Sporturilor sportlap an-
kétjában. A legjobb edzőnek járó 
díjat Cristiano Bergodinak ítélték 
oda, míg a legjobb játékos Marius 
Ștefănescu lett. 

A lap minden hónapban öt játé-
kost és három edzőt jelöl, közülük 
szavazással döntik el a szerkesztő-

ség munkatársai, labdarúgó-szak-
emberek és a közönség preferenciái 
szerint, hogy ki a legjobb. Bergodi 
és Ștefănescu nem csupán a szuper-
kupa elhódításának köszönhetik az 
elismerést, de a többi mérkőzésen 
mutatott jó formának is.  

Utóbbi sérülés miatti hiánya az 
utóbbi három mérkőzésen alaposan 
meglátszott egyébként a teljesítmé-
nyen is. 

Román–magyar döntő Jászvásáron 
Ana Bogdan és Udvardy Panna játszotta lap-
zárta után az első alkalommal megszerve-
zett jászvásári 115 ezer eurós összdíjazású 
WTA teniszverseny döntőjét. 

A 23 éves Udvardy, aki a világranglistán a 93. he-
lyet foglalja el, és a második számú kiemelt a verse-
nyen, az elődöntőben a lengyel Maja Chwalisnkát 

győzte le 6-3, 7-6 (2) arányban, míg Ana Bogdan az 
orosz Darja Asztahova elle nyert 7-6 (5), 6-4-es ered-
ménnyel. 

A két teniszező eddig háromszor mérkőzött egy-
mással, mindháromszor Ana Bogdan nyert, kétszer 
Budapesten győzte le Udvardyt. Eddig egyiküknek 
sem sikerült WTA-szintű tornát nyernie. 

Becali megszidta a szurkolóit, 
akik miatt fizetnie kell 

Ötvenezer eurós pénzbüntetés 
mellett az egyik kapu mögötti oldalt 
le kell zárnia a bukaresti Nemzeti 
Arénában az FCSB csapatának a 
Dunaszerdahely elleni labdarúgó-
Európa-konferencialiga  csütörtöki 
visszavágóján – döntött az UEFA, 
amely az előző körben, a Szaburtalo 
elleni visszavágón tapasztalt durván 
rasszista szurkolás miatt büntette 
meg a román együttest. A szurkolók 
már közölték, erre a meccsre átköl-
töznek a másik kapu mögötti lelá-
tóra. 

A klub tulajdonosa, Gigi Becali 
azonban megüzente a szurkolók-
nak, hogy nem akar több büntetést 
fizetni. 

„Sok pénz az ötvenezer euró. 
Hogy Becali ezért fizessen? Hát 
hülye vagyok? Miért cigányoznak? 
Most játszunk ezekkel a magyarok-
kal, és a kemény mag helye be van 
tiltva. Ha megint azt kiabálják, hogy 
ki a magyarokkal az országból, az 
egész pályát betiltják. Miért kiabál-
ják? Ez az ő országuk is. Mondom 
én, hogy Orbán Viktorral harcolok, 

de inkább csak viccből” – mondta 
Becali a Pro Arena televíziónak, 
utalván közelmúltbeli nyilatkoza-
tára. 

Korábban az igen eredeti humor-
érzékkel rendelkező, és következe-
tességgel aligha vádolható Becali 
azt találta ugyanis mondani, hogy 
hajlandó akár újabb 10 millió eurót 
is költeni a gárdára, nehogy a Sepsi 
legyen a bajnok, és majd ő fejbe 
vágja Orbán Viktort: 

„Kivel harcoljunk, ha nem a ma-
gyarokkal? Ha felemelkednek, én 
még több pénzt fektetek be. Nem 
engedem a magyarokat az FCSB 
fölé nőni. Ők soha életükben nem 
előzhetnek meg egy román csapa-
tot. Ha Orbán valamit tesz, fejbe 
vágom. Paff, le a Sepsivel! Ez nem 
diszkrimináció vagy fenyegetés, 
ugye? Guillotine alatt tartjuk a Sep-
sit, nem engedem, hogy bajnoksá-
got nyerjen Romániában.” 

A bukarestiek 1–0-ra nyertek a 
DAC otthonában a párharc első 
mérkőzésén, a visszavágó augusz-
tus 11-én, csütörtökön lesz. 

Pénzbüntetést és szektorbezárást kapott 
a Ferencváros a Slovan elleni BL-selejtező 

miatt 
Az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) pénzbüntetés-
sel, valamint szektor- 
bezárással sújtotta a Ferenc-
várost a Slovan Bratislava el-
leni, sikerrel megvívott 
Bajnokok Ligája-selejtezős 
párharc alatt történt szurko-
lói rendbontások miatt. 

Az UEFA honlapján olvasható 
indoklás szerint a magyar bajnok-
nak összesen 79 ezer eurót kell be-
fizetnie, ebből 15 ezret rasszista 
megnyilvánulások, 50 ezret piro-
technikai eszközök haszná-
lata, különböző tárgyak 
pályára dobása, anyagikár-
okozás, valamint provoka-
tív hangnemű rigmusok 
használata miatt, míg a nyil-
vános közlekedőfolyosók 
lezárása 14 ezer euróba ke-
rült. 
A klubelnök egyetért 
az UEFA büntetésével 

Kubatov Gábor, az FTC 
elnöke leszögezte, maximá-
lisan igazat ad az Európai-
Labdarúgó-szövetségnek. 
„Egyszerre vagyok mélysé-
gesen csalódott és rendkívül 
dühös most. Maximálisan 
igazat adok az UEFA-nak, 
nem is vitatom a döntés jo-
gosságát. Több mint tíz éve, 
amióta elnöknek választot-
tak, küzdünk a kirekesztés 
minden formája ellen a Fra-
diban. Folyamatosan kam-
pányolunk, nemcsak a 
szavak, hanem a tettek 
szintjén is harcolunk” – 
szemlézte Kubatov Gábor 
Origónak küldött nyilatko-
zatát az MTI. 

A Ferencvárosnak a bün-
tetés részeként a következő 
hazai nemzetközi mérkőzé-
sére le kell zárnia egy leg-
alább 1000 fő befogadására 
alkalmas szektorát a B tri-
bünön, ott pedig egy rasz-
szizmus ellen felszólító 
molinót kell elhelyeznie. 

A kizárás azokat érinti, 
akik a B1 szektorba vettek 
jegyet, de nem rendelkez-
nek a bajnokságra érvényes 

szezonbérlettel. Kubatov el-
mondta, az érintett szurkolóknak 
azt ajánlják fel, hogy automatiku-
san átfoglalják a jegyüket a követ-
kező hazai nemzetközi 
mérkőzésre. 

„Hiányzik majd a lelátóról 
mások miatt ezer ember, aki buz-
dítaná a csapatot, ezt is nagyon 
sajnálom. Ha szektort kell bezár-
nunk, mert kirekesztő rigmusokat 
hallani a lelátón, akkor így fogunk 
tenni. Azt hittem, már a legvérme-
sebb szurkolóink is megtanulták, 

hogyan kell viselkedniük egy 
Fradi-meccsen, de még mindig 
vannak, akik megfeledkeznek 
arról, hogy mi a Fradiban egyek 
vagyunk. Szégyellhetik magukat, 
akik kirekesztő rigmusokat kiabál-
tak” – áll a klubelnöki kommüni-
kében. 

A Fradi-vezetés első embere arra 
számít, hogy az esetből minden 
szurkoló tanul, és többé nem fordul 
elő hasonló, azaz tényleg sikerül 
végérvényesen száműzni a kire-
kesztő rigmusokat. (MTI) 
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Fotó: MTI

Eredményjelző 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, 3. selejtezőkör, 1. menet: Qarabağ (azeri) – Fe-
rencváros 1-1, Bodø/Glimt (norvég) – Žalgiris Kaunas (litván) 5-0, Makkabi 
Haifa (izraeli) – Apollon Limasszol (ciprusi) 4-0, Dinamo Kijev (ukrán) – Sturm 
Graz (osztrák) 1-0, Crvena Zvezda (szerb) – Pjunik Jereván (örmény) 5-0. 
Labdarúgó-Európa-liga, 3. selejtezőkör, 1. menet: AEK Larnaka (ciprusi) – Par-
tizan Belgrád (szerb) 2-1, Malmö FF (svéd) – Dudelange (luxemburgi) 3-0, Fe-
nerbahçe (török) – Slovácko (cseh) 3-0, NK Maribor (szlovén) – HJK Helsinki 
(finn) 0-2, Linfield United (északír) – FC Zürich (svájci) 0-2, Shamrock Rovers 
(ír) – FC Shkupi (északmacedón) 3-1, Olimpiakosz Pireusz (görög) – Slovan 
Pozsony (szlovák) 1-1. 

Eredményjelző 
Eredmények a labdarúgó szuperliga 4. fordulójából: Kolozsvári U – Petrolul 
Ploiești 0-1, CS Mioveni – FCSB 1-1, Bukaresti Rapid – FC Argeș Pitești 2-1. 

Eredményjelző 
Labdarúgó 2. liga, 1. forduló: Sellemberki Comunal – FC Brassó 1-0, Temesvári 
Poli – Konstancai Unirea 1-0, Progresul Spartac – Dinamo 0-1, Galaci Oțelul – 
Jászvásári Poli 0-0, Viitorul Pandurii Tg.-Jiu – Újszentesi CSC 0-1, Dési Unirea – 
FK Csíkszereda 2-1, Concordia Chiajna – CSM Slatina 0-3, Gloria Buzău – Temes-
vári Ripensia 1-0, Unirea Slobozia – Nagybányai Minaur 3-0, Steaua – Metaloglo-
bus kedden játsszák. 

Megkezdődött a 2. liga is 
Egyetlen kivétellel (ezt a meccset kedden rendezik) lejátszották a 

labdarúgó 2. liga 1. fordulójának mérkőzéseit. A története során az él-
vonalból először kiesett Dinamo vérszegény győzelemmel rajtolt az 
újonc Progresul Spartac ellen. Hatalmas meglepetés a Concordia Chi-
ajna nagy arányú veresége hazai pályán, miután alig néhány hete még 
hajszálra volt a feljutástól. Szintén a meglepetések közé sorolható az 
újonc Újszentes idegenbeli sikere, de az FK Csíkszereda veresége is. 

Döntetlent ért el 
a Ferencváros Azerbajdzsánban 



Tolvajokat fogtak  
Július 31-én értesítették a beresz-

telki rendőröket, hogy egy faragói 
házból elloptak két szerszámot. A 
rendőröknek sikerült a tolvajt (egy 
21 éves férfit) előkeríteni, és lopás 
alapos gyanújával őrizetbe vették. 
Augusztus 4-én a rendőrök egy 18 
éves fiatalt állítottak elő, aki egy üz-
letből 1000 lej értékben különböző 
árut (ruhákat és egészségügyi ter-
mékeket) lopott. Ellene is bűnvádi 
eljárást kezdeményeztek.  

Közúti balesetek  
Augusztus 4-én délután Balavásáron egy 53 éves bánffyhunyadi gép-

kocsivezető járművével összeütközött egy magyarországi mikrobusz-
szal. A baleset következtében 10 személy került kórházba különböző 
sérüléssel. A járművezetők nem fogyasztottak alkoholt. A baleset kö-
rülményeit vizsgálja a rendőrség.  

* 
Szintén csütörtökön este Ádámoson két gépkocsi frontálisan össze-

ütközött. A balesetnek három áldozata volt, sérülésükkel kórházba szál-
lították őket. A 23 éves járművezető nem ivott, a másik sofőrtől vért 
vettek, hogy megállapítsák, fogyasztott-e alkoholt. A baleset körülmé-
nyeit tovább vizsgálja a rendőrség.  

LAKÁS 

ELADÓ egyszobás földszinti 
tömbházlakás, összesen 50 m2, a Dózsa 
György utca 189/B szám alatt. Tel. 0773-
381-254, 8-20 óra között. (16662) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0759-638-257, Miklós. (16609-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást bármilyen 
anyagból (cserepes lemezből is), já-
rólaplerakást, külső szigetelést (saját 
anyagból is), kőművesmunkát, kerí-
téskészítést. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0753-967-492, 
0751-622-195, István. (16570-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső 
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más 
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi. 
(16703-I) 

VÁLLALOK bármilyen ácsmunkát, 
lambériapucolást és lambériafestést, 
bármilyen kerítésfestést, kerítésjaví-
tást, külső-belső szigetelést, erkély-
javítást, erkélyfestést, 
járólaplerakást, víkendházkészítést. 
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. 
Tel. 0746-779-858. (16704-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (16736-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Augusztus 8-án három éve 
már, hogy búcsú nélkül 
kisétáltál az életünkből, drága 
tatánk, SALAMON ISTVÁN.  
Bár az idő rohan, a fájdalom 
nem múlik. Szeretettel 
emlékezünk rád, nagyon 
hiányzol!  
Szeretteid. (sz.-I)   

Akiket szeretünk,  
s már sírban nyugszanak,  
Igaz helyük a szívünkben 
megmarad.  
Bármilyen hamar múlnak az 
évek,  
a lélek nem feled,  
mert összeköt minket az örök 
szeretet. 
Ma, augusztus 8-án, 
szívünkben szeretettel 
emlékezünk szerettünkre, 
MAGYARI BERCIRE halálának 
második évfordulóján. 
Szerettei. (16732)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍ-
JAST. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon vagy a cég szék-
helyén, a Bodoni utca 85. szám alatt. (66696) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Rovar- és rágcsálóirtás 
A Marosvásárhelyi 

Állatkert és Somostető Igazgatósága  
értesíti a lakosságot,  

hogy augusztus 8 – 10. között a Somostetőn 
szúnyog-, kullancs- és rágcsálóirtás lesz.  

Ezeken a napokon 19 és 2 óra között a Somostetőt –  
óvintézkedésként – tilos megközelíteni,  

tiltott a gépkocsi- és a gyalogosforgalom is.  
Kérjük, az önök egészsége érdekében 

tartsák tiszteletben az intézkedést. 
Megértésüket köszönjük.  

Az igazgatóság 

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

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

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

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

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

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

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

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  

- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

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

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

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

Újra Szféra  
A korábban a Forgatag keretén belül megszervezett 

– alternatív kulturális rendezvényeket magába foglaló 
– Szféra az idén augusztus 13-án és 14-én várja az ér-
deklődőket az egykori 4-iskola udvarán (Horea utca 
23. szám). Az udvaron felállított színpadon szombaton 
15 órától a következők koncerteznek: Csodás Lények, 
Stonecrops, Flow.Strings & Parsecproject, majd a ZO 
& YardieFlo (Basska). Vasárnap ugyanott, szintén dél-
után három órától a Mixed Feelings Collective, a 
Tehno Vrăjitoarele, a Baló Sámuel Trió, a Fran Pa-
lermo lép fel. A belépés ingyenes. Szervező a Vox 
Novum Egyesület.  
Tamási Áron-fesztivál a Csűrszínházban 

Augusztus 17–21. között a mikházi Csűrszínházban, 
a székely író halálának 125. évfordulója alkalmából 
rendezvénysorozatra kerül sor. A Békéscsabai Jókai 

Színház elhozza a Vitéz lélek című darabot. A gödöllői 
Hangjegy Színház az Énekes madarat viszi színre, a 
Maros Művészegyüttes az Ábel táncszínházi produk-
ciójával és a Spectrum Színházzal közösen színpadra 
állított Boldog nyárfalevél című előadással lép fel, a 
Soproni Petőfi Színház, a Forrás Színház, a Váci Du-
nakanyar Színház, a Pesti Magyar Színház és a Komá-
romi Jókai Színház közös produkciójaként látható, 
hallható Szarka Gyula Tücsöklakodalom mesekon-
certje. A Soproni Petőfi Színház, a Zentai Magyar Ka-
maraszínház az Ördögölő Józsiás című zenés 
tündérjátékot mutatja be. Az eseményt és a Tamási 
Áron életéről szóló kiállítást A. Szabó Magda, a Ta-
mási Áron 125 Emlékév Budapest projekt vezetője 
nyitja meg, közreműködik Pataki András és Török 
Viola. Bemutatják Barabás László néprajzkutató és Bá-
lint Zsigmond fotóművész Összenéztünk, értettük egy-
mást című kötetét is. A program követhető a 
www.csurszinhaz.ro honlapon és a Csűrszínház Face-
book-oldalán. 

RENDEZVÉNYEK
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 Tanuljuk meg megelőzni az utazási rosszullétet! 
 
Ha a belső fül által érzett mozgás eltér attól, amit vizualizálunk, akkor 

utazási betegség (tengeri betegség) alakul ki. Ez leggyakrabban közlekedési 
eszközzel – autóval, hajóval vagy vonattal – való utazás során nyilvánul 
meg. 

Az utazási rosszullét okai 
Agyunk információval rendelkezik arról, hogy hol vagyunk, és mikor mozogunk. Ha infor-

mációs eltérés merül fel a belső fül egyensúlyért felelős receptorai és a vizuális receptorok kö-
zött, az agy nem tudja rögzíteni a test pillanatnyi helyzetét, és a test összezavarodik. Ez a 
mozgási betegségre jellemző tüneteket és jeleket vált ki. Az utazási rosszullét nem vezet hosszú 
távú problémához, de kellemetlen érzés. Bármilyen korú és nemű embereket érinthet. A terhes 
nők, a 3 és 12 év közötti gyermekek, de azok is, akik gyakran szenvednek migréntől, fokozottan 
érzékenyek rá. 

Kik hajlamosabbak az utazási rosszullétre? 
A terhes nők és a 3-12 év közötti gyermekek érzékenyebbek a mozgási betegségre, de szinte 

bárki, aki utazik, szembesülhet ezzel a problémával. Két év alatti gyermekeknél ritka. 
Ezenkívül a migréntől gyakran szenvedő személyek nagyobb valószínűséggel tapasztalnak 

utazási betegséget és azzal egyidejűleg migrént. Egyéb kockázati tényezők, amelyek utazási 
betegséghez vezethetnek, az utazás előtti szorongás, a vezetés, a mozgó jármű rossz szellőzte-
tése. 

Az utazási rosszullét tünetei 
Ezek a kisebb kellemetlenségektől a többé-kevésbé súlyos állapotokig terjedhetnek: sápadt-

ság, hányinger, erős hideg verejtékezés, fejfájás, hányás, apátia, migrén, általános rossz közérzet. 
A legtöbb esetben a tünetek röviddel a mozgás leállása után megszűnnek, vagy akkor, amikor 
a szervezet alkalmazkodni kezd a problémát okozó körülményekhez. 

Megelőzés 
• Fogyasszunk könnyű ételeket, harapnivalót 24 órával az utazás előtt; 
• Igyekezzünk kerülni a bőséges étkezéseket vagy a magas zsírtartalmú ételeket; 
• Foglaljunk helyet a jármű elülső részében, a gördülékenyebb mozgás érdekében; 
• Ha autóval utazunk, üljünk az első ülésre, tartsuk a szemünket a látóhatáron; 
• Irányítsuk magunk felé a szellőzőnyílásokat; 
• Használjunk párnát vagy fejtámlát, hogy a fejünket a lehető legegyenesebben tartsuk; 
• Ne olvassunk utazás közben, mert a tünetek súlyosbodhatnak; 
• Hidratáljuk magunkat az utazás során; 
• Kerüljük az erős szagokat. 
Gyógymódok 
Az utazási betegség ellen számos gyógymód létezik, ezek közül megemlítjük: a hányáscsil-

lapítókat, a mentolos cukorkákat, a relaxációs technikákat, a gyömbért. A gyógyszertárakban 
kapható gyömbérkivonat alapú termékek csökkenthetik az utazási betegség tüneteit vagy a ten-
gerszint feletti magasság okozta kellemetlenségeket, mivel a gyömbér segít enyhíteni a hányin-
gert, gátolja az ezen állapotok megjelenéséért felelős receptorokat, fokozza a nyáltermelést, a különböző enzimek és emésztőnedvek termelődését, amelyek semlegesítik a gyomorsavat. 

Összefoglalva: ne hagyjuk, hogy az utazási rosszullét tönkretegye a nyaralásunkat! Tanuljuk meg kontrollálni és megelőzni ezt az érzést, és élvezzük a családunkkal töltött szabad-
időt!


