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> Rali. Sébastien Loeb győzelmével 
ért véget tegnap a rali-világbajnokság utol-
só előtti futama, a Katalán-rali. A Citroën 
francia pilótája mellett két fordos, Mikko 
Hirvonen és Jari-Matti Latvala állhatott 
fel a dobogóra. A világbajnokság utolsó 
futamát, a Wales-ralit november 10–13. 
között rendezik. A pontversenyben Loeb 
az első 222 ponttal, Hirvonennek 214 
pontja van, így a világbajnoki cím az utol-
só futamon dől el.

> Tragédia. Életét vesztette Marco 
Simoncelli, a Honda 24 éves olasz verseny-
zője a gyorsaságimotoros-világbajnokság 
Malajziai Nagydíján. A királykategória fu-
tamán a második körben Simoncelli a ne-
gyedik helyért csatázott Alvaro Bautistával, 
amikor az egyik kanyarban elveszítette 
uralmát motorja felett, megpördült, és a 
mögötte nagy sebességgel érkező Colin 
Edwards és Valentino Rossi is nekicsapó-
dott. Edwards leesett a gépéről, a hírek 
szerint kificamodott a válla, Rossi meg 
tudta tartani egyensúlyát és nem bukott. 

Simoncelli sisakja leesett, percekig mozdu-
latlanul feküdt, a versenyt rögtön félbesza-
kították a piros zászlóval, és néhány perccel 
később, amikor kiderült, hogy kritikus ál-
lapotban van, törölték. Simoncellit men-
tővel azonnal kórházba szállították, majd 
helyi idő szerint 16.54 perckor bejelen-
tették, hogy az orvosok hiába küzdöttek 
életéért, meghalt. Marco Simoncelli má-
sodik szezonját töltötte a MotoGP-ben, 
tavaly a nyolcadik helyen végzett a pont-
versenyben, idén már kétszer megszerez-
te a pole pozíciót, és kétszer a dobogóra 

is felállhatott, Brnóban a harmadik, egy 
héttel ezelőtt Ausztráliában a második 
helyet szerezte meg. A rajongók kedvence 
volt egyedi vezetési stílusáért. Simoncelli 
halála egy héten belül a második tragi-
kus eset a motorsportban, múlt vasárnap 
a Las Vegas-i Indy 300-as futamon a 33 
éves Dan Wheldona autója egy baleset 
után a levegőbe emelkedett, és a falnak 
csapódva lángokba borult, az ő életét sem 
tudták megmenteni. A 125 köbcentis ka-
tegóriában Maverick Viñales, a Moto2 ka-
tegóriát pedig Thomas Lüthi nyerte.
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Lőrincz Mártonra emlékeztek 
a korondi művelődési házban 
szombaton délután. Az 1936-os 
berlini olimpia birkózóbajnoka 
születésének százéves évfordu-
lója alkalmából szervezett emlék-
ünnepséget jeles személyek tisz-
telték meg jelenlétükkel, köztük 
dr. Zsigmond Barna Pál, Magyar-
ország csíkszeredai főkonzulja. 
Az évfordulóra az olimpiai bajno-
kot ábrázoló postai bélyegzőt és 
levelezőlapot bocsátott ki a Har-
gitai Bélyeggyűjtők Egyesülete 
és a Román Posta, a találkozón 
pedig levetítették A korondi Her-
kules című dokumentumfilmet.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az eseményre ugyan nem 
„jött össze a telt ház”, de mint 
Katona Mihály korondi 

polgármester köszöntőbeszédében 
mondta, akit érdekelt a téma és/vagy 
szívügyének érzi a korondi birkózást, 
az egy időben zajló lakodalomról is 
átjött az ünnepségre.

„Ha nem hinnénk benne, nem 
csinálnánk – mondta Ambrus Sán-
dor arra a kérdésünkre, hogy lehet-e 
még Korondnak olimpiai bajnoka. 
A sportklub és a magam nevében azt 
tudom mondani, hogy a nagy előd 
és persze a szellemisége, amit ránk 
hagyott, az visz bennünket tovább. 
Szombaton bemutattam csapata-
inkat, melyek már nyertek országos 
bajnokságot, s remélhetőleg idén is a 
legjobbak lesznek, nos a keret több 
mint felét korondi gyerekek alkot-
ják” – árulta el a klubelnök.

Ambrus Sándor úgy véli, a bir-
kózás igen nehéz helyzetben van, 
egész Európában teret vesztett, 
és a többi sportághoz hasonló-
an krónikus utánpótláshiányban 

szenved. „Ennek egyik oka, hogy 
nem lehet otthon számítógép mel-
lől, a facebookon csinálni. Pedig 
ez az a sportág, amely fokmérő is 
lehet egy adott társadalom vitali-
tására. Itt van a virtus, itt van az, 
amikor megszűnnek a különböző 
befolyások, ott vagy a szőnyegen, 
egymagadban, az ellenfeleddel, s a 
Fennvalóval. Ott nincs mese: vagy 
elvégzed, amire tanítottak, s amit 
elsajátítottál, vagy elvesztél” – véli 
a szakember, hozzáfűzve, hogy a 
birkózás sok munkával és áldo-
zattal járó sportág, éppen ezért 
nagyon meg kell becsülni azt a 
kevés gyerekek, akiket ilyen körül-
mények között is be tudnak vinni 
a birkózószőnyegre.

A jövőre nézve mindenképpen 
bizakodásra ad okot, hogy az idő 
alatt, amíg Korondon ünnepeltek 
és a neves olimpikonra emlékeztek, 
a Lőrincz Márton Sportklub egyik 
fiatal sportolója Târgoviştén orszá-
gos bajnok lett.

Véget ért a Grolsch Open 
Bowlingbajnokság a csík-
szeredai bowlingpályán. 

Az október 17–21. között meg-
szervezett selejtezőre mindennap 
12 órától lehetett nevezni és a 
kötelező négy sorozatot leguríta-
ni. Két kategóriában – haladó és 
kezdő – lehetett nevezni. A négy 
sorozat alapján összegyűlt pont-
számok alapján, a szombati dön-
tőkbe mindkét kategóriából 8-8 
versenyző jutott be. Kategórián-

ként 8-8 játékos a pénteki rangsor 
alapján játszott egymással. A be-
melegítő körök után az első a nyol-
cadikkal, a második a hetedikkel és 
így tovább. A szintén négy kötele-
ző sorozat alapján az első négy ver-
senyző jutott tovább az összegyűlt 
pontok alapján. A középdöntőben, 
rangsorban az első négy legjobb 
már párban egymás ellen játszot-
tak, két megnyert meccsig. A két 
győztes továbbjutott a döntőbe, a 
két vesztes pedig a harmadik he-

lyért játszott. A szervezők, a 300 
Bowling Club minden versenyző-
nek köszöni a sportszerű játékot és 
a nézőknek is az érdeklődését.

Eredmények. Haladók: 1. Ioan-
ce Valentin, 2. Bodor Áron, 3. Kar-
da Gyárfás, 4. Bonifert Gábor, 5. 
Mol nár Attila, 6. Váncza Ferenc, 7. 
Tan kó Imre, 8. Bene Lajos. Kezdők: 
1. Demeter Jolán, 2. Puskás-Nagy 
Adél, 3. Kozma Béla, 4. Varga Ivett, 
5. Oltean Corina, 6. Pui Da niel,  
7. Torjai Tamás, 8. Lukács Levente.

A korondi Herkules, Lőrincz Márton előtt tisztelegtek

Lőrincz Márton (Korond, 
1911. október 28. – Argentína, 
San Carlos de Bariloche, 1969. 
november 26.)

A MAC (Magyar Atlétikai 
Club) birkózója volt. 1934-től 
1937-ig kötöttfogásban és sza-
badfogásban is tagja volt a ma-
gyar válogatottnak. Az 1934. évi 
stockholmi Európa-bajnokságon 
ő szerezte a magyar küldöttség 
egyetlen aranyérmét. Az 1936. 
évi olimpián a kötöttfogású bir-
kózás légsúly súlycsoportjában 
olimpiai bajnoki címet nyert. Az 
aktív sportolástól 1938-ban vo-
nult vissza. Visszavonulása után 
Argentínában telepedett le.

Grolsch Open Bowlingbajnokság

Érvényesült a papírforma

Nem történt meglepetés a 
férfi-kosárlabdabajnok-
ság tegnap estig leját-

szott öt mérkőzésén. A Medgyesi 
Gaz Metan a Craiova ellen is 
100 pont fölé ment, akárcsak a 
Nagyszeben a Rovinari ellen. A 
Csíkszeredai KK ma 20 órától 
lép pályára hazai környezetben 
a Marosvásárhelyi KK ellen. A 
találkozót a Digi Sport élőben 
közvetíti. A román bajnokság  

5. fordulójának eredményei: Buka-
resti Dinamo – Poli Iaşi 123:49, 
Nagyszebeni Atlassib – Energia 
Rovinari 115:78, CSU Ploieşti 
– BCM U Piteşti 77:75, Temes-
vári BC – CSS Giurgiu 103:64, 
SCM Craiova – Medgyesi Gaz 
Metan 77:109. A Bukaresti 
CSM – CS Otopeni és a Kolozs-
vári U-Mobitelco – Nagyváradi 
CSM találkozók tegnap este lap-
zárta után értek véget.


