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Csütörtökön Klaus Iohannis államfő megtámadta az alkot-
mánybíróságon azt a törvényt, amely jóváhagyta, hogy a
Maros Megyei Tanács tulajdonába kerüljön a Román Vasút-
társaságtól a Marosvásárhely és Vármező, valamint a Mező-
bánd és Mezőméhes közötti keskeny nyomtávú vasút által

elfoglalt terület, és a jövőben megépülhessen rajta a terve-
zett kerékpárút.
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Gligor Róbert László

Vizi Imre egyedüli
magyarként indul 
az Eurovízió romá-
niai elődöntőjében
Bejutott az Eurovízió romániai szaka-
szának válogató elődöntőjébe Vizi
Imre. A közkedvelt erdélyi magyar
énekes, dalszerző a nemrég kiadott
Sparrow című dalával nevezett be az
országos versenyre, amellyel a zsűri
több mint kétszáz romániai előadó
közül válogatta be a legjobb 45 közé. 
____________2.
Közlekedési 
furcsaságok 
Marosvásárhelyen
Kezdenek jó irányba mozdulni a dol-
gok városunkban, de még mindig van
tennivaló, többek közt a letűnt város-
vezetés rossz örökségeinek kijavítá-
sán.
____________6.
Bölöni ma aláírhat
Minden bizonnyal Bölöni László lesz a
román labdarúgó-válogatott következő
szövetségi kapitánya. A DigiSport sze-
rint a felek minden tekintetben megál-
lapodásra jutottak, és ma aláírják az
együttműködésük feltételeit rögzítő
szerződést.
____________7.

Belénk fagyjon a szó is?
Állok a frissen érkezett több mint ezerlejes gázszámlával a kezem-

ben, és dühös vagyok. Különösen akkor, ha a magam baja mellett
azokra a nálam is idősebb, és rosszabb helyzetben lévő nyugdíjas csa-
ládokra, egyedül maradt személyekre gondolok, akik, ha ez így foly-
tatódik tovább, képtelenek lesznek a szülőktől, esetleg nagyszülőktől
örökölt tisztességes családi házukat, lakásukat fenntartani. Próbálom
végiggondolni, hogy miről lehet, kell lemondaniuk, hogy elteljen a tél
az alig fűtött lakásokban, nedves, salétromos falak között, a takaré-
kosra fölöslegesen cserélt villanykörték gyenge fényében azoknak,
akiknek azt is meg kell gondolniuk, hogy a megdrágult számlák ki-
egyenlítése után marad-e pénz a megszokott életvitelhez szükséges
élelmiszerekre, tisztítószerekre és az előre nem látott költségekre. 

Dühömben összeszorul a torkom, ha a múlt évi hercehurcára gon-
dolok. A számomra is gyakran érthetetlen részleteket tartalmazó szer-
ződésekre, amelyekkel hetekig bombáztak, és a megkötésükre órákig
tartó sorba kellett állni a gázszolgáltató és az áramszolgáltató vállalat
előtt. És közben a lakosság többsége mit sem értett abból a több olda-
lon át összehordott szaknyelvi szövegből, amely a sűrű levelezésben
madárnyelven íródott az átlagember számára. Arról nem is beszélve,
hogy az a tény, hogy a kisebbségi lakosokat anyanyelvükön is pontosan
kellene tájékoztatni, ha nem egyéb, fizetett hirdetésekben, nem minden
szolgáltatónak jutott eszébe. A két nyelven kibocsátott számlákat már
nem is merem említeni, holott a vízszolgáltató számára egy időben nem

Bodolai Gyöngyi 

(Folytatás a 3. oldalon)

Megtámadta az államfő a törvényt

Vakvágányra terelik a kisvasút
kérdését?



Rendkívüli utószilveszteri 
hangverseny 

Január 13-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli utószilvesz-
teri hangverseny lesz a Kultúrpalota nagytermében. A kon-
certet a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a
Marosvásárhelyi TVR közösen szervezi. A filharmónia ve-
gyes karát és szimfonikus zenekarát Vladimir Lungu ve-
zényli. Műsoron: nyitányok, táncok, áriák és kórusrészek
F. von Suppé, Lehár Ferenc, George Grigoriu, J. Strauss,

Kálmán Imre, Offenbach, Bizet, Csajkovszkij, Eduardo di
Capua és Giuseppe Verdi műveiből. A koncertet 14-én,
pénteken 19 órakor megismétlik.

Emlékezés a doni áldozatokra
Január 12-én, szerdán a Don-kanyari offenzíva 79. év-
fordulójára emlékezik az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület Maros megyei szervezete és a Marosvásár-
helyi 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport. Az ál-
dozatokra való emlékezésre és a gyertyagyújtásra 18
órakor kerül sor a marosvásárhelyi római katolikus te-
metőben, a Don-kanyari áldozatok emlékművénél.

Az oltóközpontok
programja

A marosvásárhelyi négy oltóközpontból kettő – a
Tudor Vladimirescu Általános Iskola sporttermében és
a polgármesteri hivatal víkendtelepi vendégházában
(ahol J&J szérummal oltanak) – a hét minden napján 8-
20 óra között nyitva tart, az ifjúsági házban (Moderna)
és a Mihai Eminescu Művelődési Házban lévő vasárnap
zárva van. Segesváron, Dicsőszentmártonban és Nyá-
rádtőn minden nap, Szászrégenben, Marosludason, Ma-
rosszentkirályon vasárnap kivételével minden nap
oltanak (Pfizerrel). Nyárádszeredában szombaton és va-
sárnap munkaszüneti nap, Szovátán (J&J) csak hétfőn
és szombaton lehet beadatni az oltást. Nagysármáson
kedden, csütörtökön és szombaton fogadják az oltásra
jelentkezőket.

Bejutott az Eurovízió romániai szakaszának vá-
logató elődöntőjébe Vizi Imre. A közkedvelt er-
délyi magyar énekes, dalszerző a nemrég kiadott
Sparrow című dalával nevezett be az országos
versenyre, amellyel a zsűri több mint kétszáz ro-
mániai előadó közül válogatta be a legjobb 45
közé. Amennyiben megnyeri a romániai szakaszt,
a május 10. és 14. között Torinóban tartandó
nemzetközi Eurovíziós Dalfesztiválon képvisel-
heti Romániát és az erdélyi magyarokat.

– Rendkívül nagy szakmai
elégtételnek tartom az eredményt,
és fontos abból a szempontból is,
hogy egyedüli magyarként szál-
lok versenybe a legjobb romániai
eurovíziós dal címéért – értékelte
Vizi Imre a romániai szakmai
zsűri tavaly decemberben hozott
döntését, amely megnyithatja szá-
mára az esélyt a nemzetközi elis-
mertség felé is. A tét nagy: mivel
Magyarország nem vesz részt a
dalfesztiválon, amennyiben Vizi
megnyeri a romániai szakaszt, ő
lesz az egyedüli magyar előadó az
Eurovízión. 

Vizi számára azonban a neheze
csak most következik: a február
12-én folytatódó országos válo-
gató elődöntőben, amelyet a TVR
élőben közvetít, a zsűri és a nézők
20 dalt juttatnak tovább a verseny
következő szakaszába. Ezt meg-
előzően az Eurovízió Románia
csapata januárban a TVR egyik

stúdiójában felvételt szervez a 45 dal számára. Ezeket a
romániai televíziós csatornákon és online a hivatalos eu-
rovision.tvr.ro weboldalon, a TVR YouTube-csatornáján
és az Eurovízió Románia Facebook-oldalán február elején
fogják közvetíteni.

Újdonság, hogy a rajongók most először szavazhatnak
kedvenceikre a hivatalos Facebook-oldalon, ahol öt dalt
menthetnek a második elődöntő szakaszba. A zsűri további
15 dalt választ ki, az elődöntő pedig február 12-én egy té-
véműsorral zárul, ahol a szakértő zsűri kiválasztja a nagy-
döntőbe jutó tíz dalt. A verseny utolsó felvonására március
5-én kerül sor, amikor is kiderül, hogy ki lesz Románia
képviselője a nemzetközi Eurovíziós Dalfesztiválon Tori-
nóban.

Vizi Imre nagyon produktív és sokoldalú alkotó, aki
színházi zenét, reklámzenét, filmzenét is készít, emellett a
HaHaHa Production zenei produkciós iroda dalszerzője.
Dalait nap mint nap hallhatjuk a tévében és a rádióban.
Saját alkotásait három nyelven írja, de leginkább az angol
nyelv dominál a pop, soul, jazz, r&b, funk stílusú elemek
ötvözetében. 2014-ben részt vett már a romániai Euroví-
ziós Dalfesztivál döntőjében a Kind of girl című szerze-
ményével, ahol a zsűri pontjai alapján második helyezést
ért el.

Vizi Imre versenydala az alábbi címen hallgatható meg:
https://www.youtube.com/watch?v=bJ7OSDh6qBo

Projektjavaslatokat 
várnak

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal egy online fe-
lületet indított, amely lehetőséget nyújt a marosvásárhelyi-
eknek, hogy aktívan és közvetlenül részt vegyenek a
közpénzek elköltésével kapcsolatos döntéshozatalban, il-
letve a költségvetési prioritások meghatározásában olyan
projektek és befektetések által, amelyek hozzájárulhatnak a
városlakók életminőségének javításához. Az érdeklődők ja-
nuár 22-ig az említett felület révén projekteket nyújthatnak
be a sétányok, járdák, gyalogosövezetek, a mobilitás, a köz-
lekedésbiztonság, a zöldövezetek és játszóterek, a közterüle-
tek rendezése (utcai bútorok, közvilágítás), az oktatási és
kulturális infrastruktúra, a digitális város témakörben. A pro-
jektek benyújtásával kapcsolatos részletek a következő linken
találhatók : https://bugetareparticipativa.tirgumures.ro/.

IDŐJÁRÁS
Havazás lehetséges
Hőmérséklet:
max. 2 0C
min. 0 0C

10., hétfő
A Nap kel 

8 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 55 perckor. 
Az év 10. napja, 

hátravan 355 nap.

Eltörlik a késedelmi kamatokat
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja az adófi-
zetők (jogi- és magánszemélyek) figyelmét, hogy a városi
tanács 2021. október 28-i 325-ös határozata értelmében
eltörlik a késedelmi kamatot azok számára, akik a járvány
okozta anyagi gondok miatt nem tudták időben törleszteni
a helyi adókat és illetékeket. Azok, akik igénybe veszik a
kedvezményt, legkésőbb január 31-ig nyújtsanak be igény-
lést, kérjék a késedelmi bírság érvénytelenítését, és fizes-
sék be az elmaradt összeget.

Meghosszabbították 
a nyugdíjasbérletek érvényességét

A marosvásárhelyi nyugdíjasoknak kibocsátott közszállítási
igazolványok érvényességét meghosszabbították az önkor-
mányzati testület januári ülésééig. A bérlettel rendelkező
nyugdíjasok továbbra is ingyen utazhatnak Marosvásárhely
területén.

Ingyenes tanfolyamok 
középiskolásoknak

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolásoknak
szóló programja idén is felvételt hirdet magyar diákok szá-
mára. Az ingyenes kurzusokra január 30-ig várják a jelent-
kezőket. A programba felvételt nyert tanulók érdeklődési
körüknek megfelelően választhatnak a négy- vagy nyolche-
tes rendszerben működő e-learning-kurzusok közül, köztük
a modern kori történelem, közgazdaságtan, pszichológia,
jog, irodalom, magyar és angol nyelvű íráskészség-fej-
lesztő, ugyanakkor angol és román nyelvi tanfolyam is,
amelyek célja a beszédkészség-fejlesztés. Az érdeklődők
a jelentkezés menetéről és a programról az intézmény hon-
lapján tájékozódhatnak, kérdéseket pedig az MCC erdélyi
középiskolás program koordinátorának, Zsiga Karolának
tehetik fel a kzsiga@mcc.hu e-mail-címen. 

Terápiás program Magyarózdon
A Bonus Pastor Alapítvány január 31. – február 11. között
terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és fel-
nőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban.
Jelentkezni január 26-ig lehet. A marosvásárhelyiek és kör-
nyékbeliek a részletek felől McAlister Magdolnánál érdek-
lődhetnek a 0752-246-814- es telefonszámon. Mindazok
jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-,
játék-, drog- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon –
közölte Deé Lukács Éva irodavezető.

Szereplőválogatás
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata Marosvásárhelyen élő, 14-17 év közötti lány főszerep-
lőt keres Henrik Ibsen A vadkacsa című darabjából újonnan
készülő produkciójába, Keresztes Attila rendezésében. Az
előadás bemutatójára március 10-én kerül sor a színház
Nagytermében. A szereplőválogatás két szakaszban zajlik.
Jelentkezési határidő: január 14., péntek. A jelentkezés fel-
tételei a színház honlapján olvashatók.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma MELÁNIA, 

holnap ÁGOTA napja.

Megyei hírek
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RENDEZVÉNYEK

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

Vizi Imre egyedüli magyarként indul 
az Eurovízió romániai elődöntőjében 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
33, 16, 23, 32, 22 + 2 NOROC PLUS: 3 6 7 8 2 5

35, 37, 3, 36, 1, 4 SUPER NOROC: 3 1 9 8 3 4

7, 26, 5, 48, 49, 25 NOROC: 8 9 3 5 6 1 5



Romániában a koronavírus-járvány felívelő ötödik
hullámában meghatározóvá vált omikron vírusvari-
ánshoz igazították a karanténszabályozást – erről
pénteki ülésén döntött a járványügyi operatív törzs
(CNSU).

A korábbi mutációknál ragályosabb omikron esetében a be-
oltottakat sem tekintik teljesen védetteknek, így az igazoltan
fertőzött személyhez legalább 15 percig orvosi maszk nélkül
két méternél közelebb került beoltottaknak is karanténba kell
vonulniuk. A rövidebb lappangási idő miatt azonban a korábbi
kéthetes karanténidőszakot a beoltott és a fertőzésen legfeljebb
fél éve átesett kontaktok esetében öt napra, az oltatlanok ese-
tében pedig 10 napra rövidítették.

„Az oltottak és azok, akik az elmúlt hat hónapban estek át
a betegségen, rendelkeznek már bizonyos szintű védelemmel,
így jóval rövidebb az az időszak, amikor megfertőzhetnek má-
sokat. Ezért határoztunk úgy, hogy esetükben elegendő az öt-
napos karantén” – magyarázta a CNSU döntéseit ismertető
sajtóértekezletén Adriana Pistol államtitkár, a közegészség-
ügyi intézet (INSP) vezetője.

A karanténkötelezettség a Romániába külföldről érkezők
esetében nem változik, csak az időtartamok rövidülnek.

Magyarországról – a járványügyi besorolás szempontjából
„vörös zónába” sorolt többi uniós országhoz hasonlóan – to-
vábbra is csakis a beoltottak és a fertőzésből legfeljebb fél éve
kigyógyult utasok léphetnek be karanténmentesen Románi-
ába.

A CNSU a pozitív koronavírusteszttel diagnosztizált fertő-
zöttek elkülönítési időszakát is rövidítette. A területileg ille-
tékes közegészségügyi hatóságok ezentúl nem kéthetes,
hanem csak tíznapos otthoni elkülönítést rendelnek el az ol-
tatlanok, illetve hétnapos elkülönítést a beoltott, vagy a beteg-
ségen korábban is átesett tünetmentes, vagy enyhe tüneteket
mutató fertőzöttek esetében.

Az államtitkár hozzátette: a kórházba utalt súlyosabb esetek
természetesen addig maradnak orvosi felügyelet alatt, amed-
dig szükséges.

Az új szabályok szombattól léptek hatályba, és azoknak is
rövidítik a vesztegzár időtartamát, akiket a korábbi szabályo-
zás értelmében 14 napra küldtek karanténba. (MTI)

Vége a téli szünidőnek
Vasárnap lejárt a téli vakáció az óvodások és az ele-
misták számára is, hétfőtől ők is visszatértek az óvo-
dába, iskolába. A középiskolások, a szakiskolába
járók, illetve az 5-8. osztályos diákok már egy héttel
korábban, január 3-án visszatértek az iskolapadba. A
tanévszerkezet szerint az első félév január 14-én ér
véget, és január 17-én kezdetét veszi a második sze-
meszter. A következő (tavaszi) szünidő április 15-étől
május elsejéig tart majd. (Agerpres)

Tömegkarambol az autópályán
Több jármű ütközött egymásba vasárnap a köd miatt
az A1-es autópályán, a román–magyar határátkelő
közelében. Egy személy megsérült. Az Arad megyei
rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset
a Nagylak 2-es autópálya-átkelő előtt történt, ahol
először egy személyautó ütközött egy kamionnal,
majd nyolc másik jármű rohant egymásba. Egy bul-
gáriai férfi megsérült. A forgalmat elterelték Nagylak,
illetve a Nagylak 1-es átkelő felé. A rendőrség közúti
közlekedési információkat szolgáltató központja sze-
rint az A1-es autópályán 100 méter alá csökkent a lá-
tótávolság a sűrű köd miatt. (Agerpres)

Franciaország erős és önálló 
Európa megteremtésén kíván
munkálkodni

Franciaország erős Európa megteremtésén kíván
munkálkodni, azt akarja, hogy Európa önállóan te-
hessen lépéseket saját maga, érdekei és értékei vé-
delme érdekében – közölték francia kormányzati
tisztségviselők Párizsban pénteken. Franciaország
Szlovéniától vette át az Európai Unió Tanácsának
soros elnökségét. Párizs 1950 óta tizenharmadik al-
kalommal tölti be az EU soros elnöki tisztét, utoljára
2008-ban Nicolas Sarkozy elnöksége alatt jutott rá ez
a feladat. Elnökként Párizs most közel négyszáz ta-
lálkozót és konferenciát szervez, köztük február 17–
18-án EU–Afrika csúcstalálkozót, valamint március
10–11-én informális EU-csúcsértekezletet. A június
30-ig tartó francia elnökségnek az Újraindítás, erő és
összetartozás (Relance, Puissance, Appartenance)
jelmondattal meghirdetett céljai között szerepel az
európai stratégiai szuverenitás meghatározása azért,
hogy Európa megerősödjék és önállóvá váljék a vi-
lágban, valamint egy, a határait ellenőrizni képes egy-
séges és demokratikusabb Európai Unió létrehozása.
(MTI)

Megszűnt az Angliába utazók 
érkezés utáni 
PCR-tesztkötelezettsége

A külföldről Angliába utazóknak vasárnaptól nem kell
PCR-típusú koronavírustesztet elvégeztetniük érke-
zésük után, elégséges a néhány perc alatt eredményt
mutató gyorsteszt is. Az új szabályozás alapján,
amely brit idő szerint hajnali 4 órától – közép-európai
idő szerint 5 órától – lépett érvénybe, a gyorstesztet
(lateral flow test) az angliai érkezés utáni második
nap végéig kell elvégezni. A brit kormány két lépés-
ben enyhítette az utazáshoz kötődő tesztelési előírá-
sokat: péntektől megszűnt a külföldről Angliába
utazók indulás előtti koronavírus-tesztelési kötelezett-
sége is. Az 5 événél fiatalabb gyerekeket gyorsteszt-
nek sem kell alávetni. (MTI)

volt idegen ez a gyakorlat. Az pedig már csak a desszert,
hogy eszük ágában sincs az eredeti tervben vállalt fel-
tételek betartása.

Az országon belül nagyhatalommá vált szolgáltató-
cégek viszont a fenyegetés bajnokai, ha a fogyasztó nem
fizet a számlán megjelölt időpontig. Holott gyakran
késve, a megszabott határidő után vagy egyáltalán nem
kézbesítik a számlát, ami az áramszolgáltató esetében
szinte rendszeresnek mondható. Ha reklamál a fo-
gyasztó, a kézbesítő cégre hárítják a felelősséget, és a
fenyegetés továbbra is pontosan megérkezik. 

Az „állam bácsi” pedig azzal védekezik, hogy tör-
vényt hoztak az energiahordozók árának a szabályozá-
sára, de ebben az országban ki hisz már a törvények
betartatásában, az időben hozott határozatokban, dön-
tésekben? Hihetünk-e egyáltalán még valakinek? Hogy
lesz meleg, lesz fény, üzemanyag, marad ételre és talán
szórakozásra is egy kevés? Esetleg a mindennapi túl-
élésre? Vagy ebben a covid árnyékától terhes, arctalan
világban, ha nem vigyázunk, hagyják, hogy belénk fagy-
jon a szó is.

Belénk fagyjon 
a szó is?

Ország – világ

Egy évvel a csíksomlyói nyomornegyedben pusztító
tűzvész után még mindig a csíkszeredai Erőss Zsolt
sportcsarnokban kialakított szükségszálláson lakik
a hajlék nélkül maradtak egy része – írta a
Maszol.ro hírportál.

A 2021. január 7-én este kiütött tűzvészben a romák által
lakott nyomornegyed mintegy fele semmisült meg. A tűzvész
nem követelt emberéletet, és senki sem sérült meg. A hajlék-
talanná vált lakosok egy része rokonokhoz menekült, 252 em-
bert – köztük 141 gyereket – a helyi hatóságok az Erőss Zsolt
nevét viselő sportcsarnokban szállásoltak el ideiglenesen.

Amint a Maszol.ro írja, a tűzvész utáni kezdeti segítő szán-

dék hamar átadta a helyét a kétkedésnek, a türelmetlenségnek.
A tűzkárosultak közül mintegy százan még egy év elteltével
is az Erőss Zsolt Arénában élik mindennapjaikat.

A portál helyszíni riportjában megállapította: a leégett vis-
kók helyén új építmények emelkednek. A nyomornegyed lakói
tűzifát, lomokat tárolnak bennük. A polgármesteri hivatal szo-
ciális osztályának a képviselői hetente többször összeírják a
nyomornegyedben lakók szükségleteit, és próbálnak segíteni,
a Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei pedig havonta egyszer
nagytakarítást szerveznek a nyomornegyedben. Nagyobb lép-
tékű változás azonban nem történt a telep lakóinak életében.
(MTI)
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Az omikronhoz igazították a karanténszabályozást

Szombattól a lakáson kívül mindenütt kötelezővé
válik az egészségügyi védőmaszk viselése, a textil-
ből készült maszkokat azonban már nem fogadják
el, aki ilyet visel, az ugyanúgy bírságra számíthat,
mint az, aki egyáltalán nem takarja el orrát és száját
– figyelmeztetett pénteken Lucian Bode belügymi-
niszter.

A kormány január 8-tól kezdődően újabb 30 napra meg-
hosszabbította a veszélyhelyzetet, és az omikron vírusva-
riáns gyors terjedésére, a fertőzöttek számának gyors
emelkedésére hivatkozva ismét kötelezővé tette a sebészeti
vagy az FFP-2-es szűrővel ellátott, orrot és szájat eltakaró,

légzésvédő maszkok viselését a nyílt és zárt közterülete-
ken.

A belügyminiszter szerint az intézkedés betartását ellenőrző
rendőrök azokra is 2500 lejig terjedő bírságot szabhatnak ki,
akik textilből vagy műanyagból készült maszkkal mennek kö-
zösségbe, vagy a maszkot szabálytalanul viselik.

Romániát elérte a világjárvány ötödik hulláma, és a korábbi
mutánsoknál sokkal fertőzőbb omikron vírusvariáns közösségi
szinten terjed – jelentette be pénteki sajtóértekezletén Ale-
xandru Rafila egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint
az esetszámok gyors emelkedése már a kórházakban is érezteti
hatását. (MTI)

A textilmaszkok viselői is bírságra számíthatnak

Brit szakértők pénteki állásfoglalása szerint egye-
lőre nem szükséges a koronavírus elleni oltás ne-
gyedik dózisának alkalmazása, mivel a három
vakcinaadagból álló jelenlegi oltási kurzus is sokáig
jelentős védelmet nyújt.

A brit kormány számára oltásügyi ajánlásokat kidolgozó
független tanácsadó bizottság (JCVI) péntek este ismertetett
tájékoztatója leszögezi, hogy a harmadik, hatáserősítő oltási
adag a korábban dominánssá vált delta és az azóta megjelent,
gyorsan terjedő omikron vírusvariáns esetében is magas szintű
lakossági immunitást biztosít a koronavírus-fertőződésből ki-
alakuló súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedések
ellen.

A JCVI idézte a brit kormány egészségbiztonsági hivatala
(UK Health Security Agency, UKHSA) által elvégzett legfris-
sebb nagyszabású vizsgálatot, amely kimutatta, hogy jóllehet
az enyhe tünetekkel járó koronavírus-fertőződés elleni véde-
lem hatékonysága a harmadik adag beadása után három hó-
nappal 30 százalék körüli szintre gyengül, a három
vakcinadózis azonban a legveszélyeztetettebb idős korcsopor-
tokat is tartósan 90 százalék körüli hatékonysággal védi a fer-
tőződésből kialakuló Covid-19 betegség súlyos szövődményei
ellen.

Az oltásügyi tanácsadó testület közölte: minden tényezőt
megvizsgálva áttekintette, hogy milyen potenciálisan kedvező
egészségügyi hatásokkal járna a negyedik oltási dózis alkal-
mazásának azonnali elkezdése a legveszélyeztetettebb lakos-
sági csoportokban az omikron okozta fertőzési hullámra adott
válaszintézkedésként.

Az állásfoglalás szerint a bizottság ennek alapján azt a ja-
vaslatot fogalmazta meg, hogy a nagy-britanniai oltási kam-
pányban továbbra is a hatáserősítő, emlékeztető harmadik

oltási adagok minél szélesebb körű beadása kapjon elsőbbsé-
get, mindenekelőtt az idősebb korcsoport tagjai és a kockázati
csoportokba tartozók számára.

A JCVI szerint ugyanis a negyedik dózisok – vagyis a má-
sodik emlékeztető oltási adagok – alkalmazása a 80 éven fe-
lüliek és az idősotthonok lakói esetében jelenleg csak
korlátozott előnyökkel járna, miközben jelentősen megter-
helné a már zajló oltási programot.

A testület megállapította azt is, hogy az omikron koronaví-
rus-variáns okozta mostani fertőzési hullám nagyon gyors le-
futású, és így csak korlátozott idő lenne arra, hogy a további
oltási adagok alkalmazása a jelenlegi járványhullám tartama
alatt jelentősebb hatást fejthessen ki.

A JCVI hangsúlyozza, hogy az oltási program fő célja a ko-
ronavírus-fertőződésből kialakuló súlyos megbetegedések
megakadályozása. Az enyhe tünetekkel járó vagy tünetmen-
tesen lezajló megbetegedések elleni védelem elérése a jelenleg
rendelkezésre álló oltóanyagokkal az emlékeztető dózisok
rendszeres, akár háromhavonta ismétlendő beadását tenné
szükségessé, de ez nem tekinthető hosszú távon fenntartható
stratégiának – áll a JCVI péntek esti ajánlásában.

Jórészt ugyanezt fogalmazta meg minap megjelent nyilat-
kozatában Sir Andrew Pollard, a JCVI elnöke.

Pollard professzor – aki az Oxfordi Egyetem vakcinafej-
lesztő részlegének vezetőjeként az egyetem és az AstraZeneca
brit-svéd gyógyszergyár koronavírus-vakcinájának kifejlesz-
tését is irányította – a The Daily Telegraph című konzervatív
brit napilapnak nyilatkozva úgy fogalmazott: nem lehet az
egész világot minden négy-hat hónapban újraoltani, ez nem
tartható fenn és nem is finanszírozható, ezért a jövőben is a
legveszélyeztetettebb lakossági csoportokra kell összpontosí-
tani az oltási kampányokat. (MTI)

Brit oltási bizottság: nem kell negyedik dózis, 
mert a harmadik is nagyon hatékony

Egy évvel a csíksomlyói tűzvész után még mindig 
a sportcsarnokban lakik a hajlék nélkül maradtak egy része

(Folytatás az 1. oldalról)



Barátaim hívták fel a figyelme-
met arra a hírre, amely a napokban
látott napvilágot a Népújság nyom-
tatott változatában. 

Az AUR – ismert szélsőséges
szervezet – szerint fölösleges, meg-
terhelő és nem igazodik, az AUR
oktatáspolitikusai és nemzetszakér-
tői szerint, a román nemzeti oktatás
trendjéhez (irányultságához, a jövő-
képalkotáshoz – a múlt dicsőségé-
nek felmagasztalása jegyében) a
holokauszt és a szexuális ismeretkör
oktatása-tanítása az iskolákban. Ez
utóbbiról most nem fejteném ki a
véleményemet, ugyanis a nemiség
az a valami, amit a legtöbb ember
gyakorol – az állatvilágból hozott
ösztönökhöz, késztetésekhez, a tár-
sadalmi elváráshoz és biológiai pa-
rancsokhoz igazodva – tudatlanul,
tudatalattilag vagy képregerjedés-
sel. Persze erről is volna mit tanulni
az egészség/erkölcs védelmében és
az egyéni, valamint családi tragé-
diák elkerülése, a nemek közötti
egyenlőtlenség felszámolása érde-
kében.

Az is igaz, hogy annak idején,
amikor én jártam iskolába 1954–
1965 között, sem egyik, sem másik

dologról nem nagyon lehetett, sza-
badott, nem volt ildomos beszélni.
Mert a nemiség szóba hozatalára a
trágárság és trivialitás a kamaszok-
nál hamarabb jelentkezett, mint a
józan figyelés, belátás, megismerés,
elgondolkodtatás; a pedagógusok
nagy többsége pedig a kudarc és a
hiábavalóság érzetétől vezettetve
óvakodott felvetni a témát osziórán
vagy más kötetlenebb alkalmakkor.
Suttogtak, pusmogtak, nagyokat
hallgattak vagy előttük sem volt
minden világos.

A holokauszt ügye meg ún. ké-
nyes ügynek számított, amiről csu-
pán az a tanár beszélt órán, aki
esetleg túlélője volt a népirtásnak,
akinek rokonai, hozzátartozói átél-
ték, vagy történelemórán – ahogyan
az AUR is szeretné – egy 50 perces
lecke szorításában mondták fel a
tankönyvi anyagot. Általánosság-
ban, homályosan, a felelősség kér-
dését fel sem vetve, vagy mindent a
náci németekre kenve. Többet tudott
meg a vétlen utókor filmekből,
könyvekből, ritka visszaemlékezé-
sekből. 1948 után – miként arra a
történészek rámutattak – a zsidó-
ság-cigányság-másként gondolko-
dók áldozatát a kommunisták hősi
harcos múltja és áldozata váltotta

fel. Szorította szélre. Az RKP föld-
alatti viselt dolgait, Doftanát ecse-
telni sokkal hálásabb volt,
rendszerint behívtak egy agg illega-
listát, de holokauszttúlélőt aligha.
Bár a közvélekedés botorul a kom-
munizmust és a zsidóságot azonosí-
totta, a kettő – mint a gyakorlat
mutatta – nem másolható egymásra
maradéktalanul. Sőt a zsidók, akár
kommunisták, akár kispolgárok,
akár kapitalisták, volt kizsákmányo-
lók voltak, nagyrészt elmentek,
meghaltak. De az antiszemitizmus,
mint azt Kelet- és Közép-Euópa bi-
zonyítja, 1990 után (is) tovább él
zsidók nélkül is. A zsidók (a holoka-
uszt l. számú áldozatai) intő példát
hagytak volt hazájukra. Azzal az
„elméleti” megszorítással, hogy –
Petőfi szavaival – „Mert az maga
tűz; úgy vigyázzatok:/ Ismét pusztít-
hat e láng rajtatok!”.

Ha az AUR-nak nem tetszik a
tanügyminiszterek törvényerejű ren-
delkezése a holokausztnak kötelező
tantárgyként való oktatásáról, ezzel
a holokauszttagadás sikamlós út-
jára lépett. Ki és mikor fogja őket
ezért a mentelmi jog elpárolgása
után felelősségre vonni? Lesz-e bí-
róság, mernek-e a nacionalista köz-
véleménnyel dacolva pert akasztani

a parlamenti vitézek nyakába?
Hány képviselő és szenátor tiltako-
zott, interpellált ebben az ügyben?
A román parlament és minisztérium
nem magától választotta ezt az utat
az oktatásfejlesztés érdekében, az
uniós előírások elfogadásával ke-
rült konfliktusba a történelemhami-
sítókkal és holokauszttagadókkal.
Mint más kelet- és közép-európai
országok példája is mutatja. 

Az AUR és térségünk hasonló
szervezetei úgy képzelik, hogy a
múlt mint tantárgy és ismeretforrás
a gyermekek számára kizárólag
mint dicsőséges diadalmenet, győ-
zelemről győzelemre száguldás volt,
félisten hősökkel, a nemzetnek csak
kiválóságai voltak, állandó gyö-
nyörfürdőzések közepette váltak
szépséges sassá. Egy-két fejjel és
koronával. A kudarcok, félrelé-
pések, rossz döntések, gyilkosságok,
emberellenes törvények, hamiskár-
tyások, fajgyűlölők, álpróféták, áru-
lók nem a soraikból kerültek ki. S
ha akadtak is, azokért idegenek, a
nemzet bőre alá bújt, a nemzeti vo-
násokat felöltő, sötét erőkkel szö-
vetkező, világuralomra törekvő
zsidók és egyéb népség okolható.

Úgy gondolják, hogy attól rosz-
szabb honfi (silányabb állampol-
gár) lesz az, aki már tinédzserként
és a továbbiakban aktív felnőttként
kritikusan kezeli azt a rizsát, hami-

sítvány- és halandzsakódexet, amit
a tanárok, egyetemi katedrák, ideo-
lógusok, politikusok, pópák és jól
értesült értelmiségi csiszlikek mon-
danak, nyilatkoznak, prédikálnak,
súgnak, írnak lapokban és könyvek-
ben, hintenek az elektronikus és kö-
zösségi médián át. Szerencsére nő
és hallatja hangját a honi történé-
szek ellentábora is.

És ha már itt tartunk, beszélni
kellene a tanulóknak arról is, hogy
voltak-e román zsidómentők a Soáh
idején? Mi volt az ortodox és gö-
rögkatolikus regáti egyházak sze-
repe a vasgárda és az
Antonescu-rendszer támogatásá-
ban, áldást hányszor és kik mondtak
rá önként és kántorolva? Mert az
észak-erdélyi románok a négy év
alatt mellőzöttségükben nem feled-
keztek meg az ugyancsak kiszorított,
majd elhurcolt zsidókról sem.
Román parasztemberekről mesél-
nek, akik a munkaszolgálatosoknak
enni adtak titokban, vagy akár búj-
tatókról is tudunk.

Jó, most azt kérdi az olvasó: és a
magyarok?

Igen, minden erdélyi város szá-
montart embermentőket, humanista
orvosokat, egyházi személyeket, mi
több, egyenruhába öltözötteket, ka-
tonákat, hivatásos tiszteket, tisztvi-
selőket. Ezekről egyre több szó esik.
Mint ahogyan a felelősségről is. 

Az RMDSZ már 2016-ban kezdemé-
nyezte, hogy a Maros megyei kisvasút
nyomvonalán kerékpárutakat építsenek.
Császár Károly szenátor tavalyelőtt júni-
usban nyújtotta be a parlamentben a tör-
vénytervezetet, amely szerint a kisvasút
nyomvonala Maros Megye Tanácsa tulaj-

donába került, és kerékpárút épülhet rajta,
illetve Vármező és Szováta között a még
működő szakasszal párhuzamosan.

A parlament 2021. december 21-én jó-
váhagyta a törvénytervezetet, majd de-
cember 23-án továbbította az
államelnöknek kihirdetésre a törvényt,
amely kimondja a közlekedési miniszté-

rium alárendeltségébe tartozó egyes ál-
lami közterületek és a Román Vasúttársa-
ság, a CFR koncessziója alá tartozó egyes
földterületek átruházását Maros megye
közvagyonába.

Azonban Klaus Iohannis az alkotmány-
bírósághoz fordult a törvénnyel kapcso-
latban. Szerinte a törvény normatív
tartalmánál fogva ellentétes az állam vagy
a közigazgatási egységek kizárólagos
közvagyonának tárgyát képező javakról
szóló organikus törvénnyel, amely ki-
mondja, hogy az állam közvagyonából
egy közigazgatási egység közvagyonába
(vagy fordítva) csak az illető organikus
törvény módosításának nyomán lehet ja-
vakat átadni. Az elnök szerint a törvény
megsérti a közigazgatási egység (jelen
esetben Maros megye) szuverenitását is
azzal, hogy a megyei tanács nem kérte a
kormánytól a területek átadását, és a tör-
vény szinte rá akarja erőszakolni a me-
gyére ezek átvételét.

A meglepő fordulattal kapcsolatban
pénteken nyilatkozatot adott ki a Maros
Megyei Tanács vezetője, Péter Ferenc.
„Klaus Iohannisnak joga volt megtenni,
meg is tette, most meg kell várnunk az al-
kotmánybíróság döntését. Bízunk benne,
hogy kedvező lesz nekünk. Reméljük,
hogy a taláros testület is látni fogja,
semmi törvénytelent nem akarunk elkö-
vetni, hiszen hasonló eset már eddig is
volt, most is van. Kissé elkeserítő viszont,
hogy amikor az állam évtizedeken keresz-
tül nem tesz semmit azért, hogy újrain-
dítsa a kisvasutat, akkor most, amikor van
egy jó kezdeményezése a megyei önkor-
mányzatnak, nem segíti ennek megvaló-
sulását, hanem inkább lassítja. A másik
probléma az, hogy az alkotmánybíróság
maga dönti el, hogy mikor tárgyalja a kér-
dést” – mondotta az elnök.

A törvényt kezdeményező Császár Ká-
roly szenátor, jogász véleményét szerettük
volna kikérni a kérdésről, de pillanatnyi-
lag nem tudtuk elérni.

Vakvágányra terelik a kisvasút kérdését?
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Milyen legyen a múlt?

Évekig tartott átvinni a törvényt, az államfő pedig kihirdetés helyett megtámadta 
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Sebestyén Mihály

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület
2021-ben meghirdetett pályázatára 150
pályázat érkezett. Az egyesület kuratóri-
uma egységes kritériumok szerint értékelte
őket, egyaránt figyelembe véve az ígéretes
tehetséget és a rászorultságot, a tanuló
esélyeit csökkentő tényezőket. Az értéke-
lés alapján szeptember 1-től közülük 46-an
kerültek be a tehetségtámogató prog-
ramba, amely tanulmányaik végéig támo-
gathatja őket. 

Az új ösztöndíjasok megyék szerint a következő-
képpen oszlanak meg: Bákó 1, Bihar 4, Fehér 1,
Hargita 16, Kolozs 4, Kovászna 6, Maros 4, Mára-
maros 2, Szatmár 3, Szilágy 4. A kiemelt összegű
Bánffy Miklós-ösztöndíjra – kiváló eredményei és
szociális háttere folytán – egy Bihar megyei 11. osz-
tályos tanulót talált érdemesnek a kuratórium.

Tanulmányi évfolyamok szerint a 46 friss ösztön-
díjas közül 16 tanuló 7. osztályos, 14 tanuló 8. osz-
tályos, 5 tanuló 9. osztályos, 6 tanuló 10. osztályos
és 5 tanuló 11. osztályos a 2020/2021-es tanévben.
Ők a szeptember-december közti időszakra meg is
kapták az ösztöndíjukat. 

További 50 pályázót szintén ösztöndíjra érdemes-
nek talált a kuratórium. Ők a támogatási keret szű-
kössége miatt várólistára kerültek, és annak
függvényében juthatnak ösztöndíjhoz, hogy lesz-
nek-e új támogatói a programnak.

A 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. kö-
zötti támogatási évben a program támogatói össze-
sen 147 tanulót és 109 egyetemi hallgatót
részesítenek ösztöndíjban, vagyis 256 romániai ma-
gyar fiatal tanulmányait segítik anyagi és szellemi
támogatással egyaránt. (közlemény)

Új ösztöndíjasok 
kerültek be 

a Nyilas Misi 
Tehetségtámogató

Programba



ATA
Ismét szegényebbek lettünk egy széles

körben ismert és sokak által becsült, tisztelt
„igazi marosvásárhelyivel”.

Dr. Kelemen Atilla nem csupán azért volt
kiemelkedő személyisége városunknak,
mert már magasra nőtt fiatalként sem tudott
„eltűnni a tömegben”, hanem azért is, mivel
sportolóként, állatorvosként, majd Amerikát
is megjárt magyarként mindig elvállalta a
nehezebb helyzetek megoldását. Ezt nem
csak állatorvosként, később közéleti ember-
ként is számtalan esetben volt alkalma bizo-
nyítani. Az úgynevezett „egyszerű emberek”
körében ugyanúgy feltalálta magát, mint a
legkényesebb etikett előírásait megkövetelő
környezetben. Úgy tudott felszabadultan nó-
tázni, ha olyan körben és körülmények kö-
zött voltunk együtt, mint ahogyan a
diplomácia magasabb szintjein fesztelenül
tárgyalni.

Emlékezetes, hogy Marosvásárhelyre
1991-ben visszatérve, részt vállalt az
RMDSZ Maros megyei tevékenységében,
majd 1996-tól kezdődően a román parla-
mentben húsz éven át képviselte a szövetség
színeiben a romániai magyar közösség érde-
keit, de országos jelentőségű ügyekben,
szakmai tevékenységében is maradandót al-
kotott.

Mindig szívügye volt az állatok szeretete,
természetközeli életet élt, ameddig tehette.
Kezdeményezője és legfőbb támogatója volt
a rendszeres kutyakiállításoknak a várban,
de a lovassportok népszerűsítésében, a fo-
gathajtás szakágban is magas szintű teljesít-
ményekkel büszkélkedhetett.

Személy szerint rendkívül sokat jelentett
számomra az, hogy közéleti tevékenysé-
gemben a legnagyobb bizalommal fordul-
hattam hozzá, támogatására minden
körülmények között számíthattam, olyan
esetekben is, amikor bizonyos kérdésekben,
természetes módon, nem mindig egyezett a
véleményünk.

Barátságát, emberségét, megnyerő egyé-
niségét emlékezetemben kegyelettel megőr-
zöm.

Virág György

Dr. Kelemen Atillától
búcsúzik az RMDSZ

Fájdalommal és mély megrendüléssel értesült dr. Ke-
lemen Atilla halálhíréről az RMDSZ Maros megyei szer-
vezete. Dr. Kelemen Atilla egykori képviselőként, a
Maros megyei RMDSZ volt elnökeként életét és munkás-
ságát a magyar közösség szolgálatába állította. Az
RMDSZ Maros megyei szervezete saját halottjának te-
kinti, és kegyelettel búcsúzik közösségünk példamutató
személyiségétől. 

Dr. Kelemen Atilla 1948. május 4-én született Maros-
vásárhelyen, a Bolyai Farkas Líceumban érettségizett
1966-ban, Kolozsváron szerzett állatorvosi oklevelet.
Szakmai pályafutását 1971-ben körzeti főállatorvosként
kezdte el Mezőpanitban. 

1991-től részt vállalt a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség munkájában mint az országos szervezet mező-
gazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadója. 1995-től
három cikluson át a Maros megyei RMDSZ Területi Kép-
viselők Tanácsának elnöke és az SZKT Novum Forum
frakciójának vezetője volt. 2000–2013 között az RMDSZ
Maros megyei szervezetének elnökeként dolgozott. 1996
és 2016 között a román parlament képviselőjeként – több
alkalommal az RMDSZ képviselőházi frakciójának elnö-
keként, 2007-ben Románia teljes jogú képviselőjeként –
az Európai Parlamentben szolgálta közösségünket.

Nemcsak állatorvosként és politikusként, hanem spor-
tolóként is kiváló egyéniség volt. Országos bajnok volt,
tagja a kosár- és úszóválogatottnak. Fogathajtóként két-
szer is országos bajnok lett, életre hívta a Fogathajtó Szö-
vetséget, nemzetközi fogathajtó bíróként tevékenykedett.
Létrehozta a Kutyatartók Egyesületét, ennek több mint
két évtizedig elnöke volt. Három kutyafajta elismertetése
fűződik az ő nevéhez, hazai és nemzetközi bíróként a
szakma legelismertebb képviselője volt. A Román Aka-
démia mezőgazdasági és erdőgazdasági tagozatának ren-
des, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjaként
tevékenykedett.

Az egyházak és az erdélyi közbirtokosságok a szemé-
lyében segítőre találtak a tulajdonuk visszaigénylésében.
Elhivatott közösségszervező volt, akit sziklaszilárd elvek
és igényesség mozgatott mindenben, aminek nekivágott. 

Emléke legyen áldott! Vigasztalódást kívánunk a gyá-
szoló családnak.

Isten nyugtasson, Ata!
Az RMDSZ Maros megyei szervezete

Részvétnyilvánítás

Megrendülve és mély fájdalommal értesültem barátom és volt kollégám,
KELEMEN ATILLA halálhíréről.

Ismertem őt jóval azelőtt, hogy politikai pályára lépett volna, hiszen ő ala-
pította meg a romániai fogathajtó sportot, vadászkutya-vezetőként pedig le-
gendás volt. A 80-as évek közepétől tőle tanultam mindent a fogathajtásról,
a bírói vizsgámat is nála tettem le. A fogathajtás akkoriban Székelyföldön és
szerte Erdélyben a szabadság szigetét jelentette, ahol a szabadság nyelvét be-
szélhettük, és úgy érezhettük, van remény arra, hogy a kommunista diktatú-
rából ép testtel, ép ésszel kikerüljünk.

Amerikai karrierjét megszakítva, 1991-ben hazatért és azonnal közéleti
feladatot vállalt az RMDSZ-ben. 1996-tól kezdődően öt cikluson keresztül
parlamenti képviselő, az RMDSZ képviselőházi frakciójának elnöki feladatait
is ellátta, a szövetség Maros megyei szervezetének elnöke volt. 

Mindenben a pontosságra törekedett, és maximalista volt a lovassportban,
a szövetség meghatározó politikusaként, vezetőjeként, szóban és tettben egya-
ránt.

Isten nyugtassa Atát, vigasztalódást kívánok a családjának, illetve mind-
azoknak, akik szerették őt.

Kelemen Atillát, az RMDSZ volt frakcióvezetőjét, parlamenti képviselőjét
a szövetség saját halottjának tekinti.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

1764. január 7-én mészárolta
le az osztrák katonaság a Ma-
défalván egybegyűlt, a határ-
őrsorozás ellen tiltakozó csíki
és háromszéki székelyeket. A
vérengzés a történelembe ma-
défalvi veszedelem néven vo-
nult be. Január 7-én, pénteken
tartották Madéfalván az 1764
januárjában történt, siculicidi-
umként elhíresült tömeggyil-
kosság emléknapját. Szent-
misével, koszorúzással, a bu-
kovinai székely települések ta-
lálkozójával és hagyományos
disznóvágással emlékeztek a
véres eseményekre.

Az emlékezésen jelen voltak az
egykori események nyomán Buko-
vinába, majd Magyarországra tele-
pültek leszármazottjainak képviselői
is. Szentes Csaba, Madéfalva pol-
gármestere szerint 2014-ben „egy-
másra találtak” a madéfalviak és a
Bukovinából elszármazottak. Addig
nem volt hivatalos kapcsolat az érin-
tett települések között. Ma már Ma-
défalva is tagja a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetségé-
nek, részt vesznek egymás rendez-
vényein. A bukovinai székelyek
központi településével, Bonyháddal
testvértelepülési együttműködést
alakítottak ki. Ennek eredménye-
képpen restaurálták az emlékművet,
majd 2017-ben felszentelték a Sicu-
licidium-kápolnát. 
Nem veszhet el az a nép, 
amely kitermeli a maga hőseit 

A programok január 6-án kez-
dődtek. Ahogy annak idején a ma-
défalvi gyűlésre érkező székelyek,
a mostani vendégek is vízkereszt
estéjén találkoztak. A pénteki meg-

emlékezés szentmisével kezdődött,
amit a település díszpolgára, Tamás
József nyugalmazott segédpüspök
celebrált a Szent Anna tiszteletére
felszentelt kápolnában. Az egyházi
elöljáró kijelentette: Nem veszhet el
az a nép, amely kitermeli a maga
hőseit, amelynek mindig voltak,
vannak és lesznek hősei.

„A 258 évvel ezelőtti hősökre
emlékezve elmondhatjuk, megtet-
ték, amit meg kellett tenniük, volt
bátorságuk szembenézni a zsarnok-
sággal. Hőseink példája arra köte-
lez, hogy legyőzzük a bénultságot.
Hőseink lelkével akarunk tölte-
kezni, hogy válaszolni tudjunk a
jelen kihívásaira. Ígérjük, hogy em-
lékük élni fog bennünk” – mondta
egyebek között Tamás József.
Nem szabad engednünk 
a nyomásnak

Borboly Csaba, Hargita megye
tanácselnöke szerint az emlékezé-
sen túl a megemlékezés a hogyan
tovább iránymutatásaként is kell
szolgáljon. Nem szabad engednünk
a nyomásnak, amikor a nyugati bi-
rodalom a székelység évezredes
gondolkodásmódját szeretné meg-
változtatni, azt a gondolkodást,
amely egy évezreden át megtartotta
közösségünket – mondta. 

Hangsúlyozta: ki kell állnunk
magunkért az Európai Unió egyes
intézkedései ellen. Ez jelen esetben
a most divatos, nem helyes korszel-
lemmel való szembefordulást, a ki-
tartást jelenti.

A tanácselnök üdvözlő szavait,
illetve a Zöld Péter általános iskola
diákjai által bemutatott rövid kul-
túrműsort követően a tömeg átvo-
nult a Siculicidium-emlékműhöz,
ahol a csíkszentsimoni fúvószene-
kar közreműködésével kezdődtek a
felszólalások. 

„Nem a fegyver kell legyen 
az eszközünk, hanem az összefogás”

Szentes Csaba, Madéfalva köz-
ség polgármestere emlékeztetett,
hogy az egykor tanácskozásra ösz-
szegyűlt székelyek nem összeeskü-
vést kívántak szőni, csupán
évszázados katonáskodási hagyo-
mányaikat, kiváltságaikat akarták
megőrizni. A párbeszéd helyett
azonban vérfüdővé vált az egykori
Madéfalva. Mint mondta, a község
negyed évezred eltelte után megbo-
csátott, de minden székely ember
emlékezetében él a dátum és a sicu-
licidium kifejezés.

„Ma sem lehetünk gyávák, bát-
raknak kell lennünk. Nekünk, ma-
roknyi székelynek ma sem a
fegyver kell legyen az eszközünk,
hanem az összefogás” – hangsú-
lyozta Szentes Csaba. Véleménye
szerint ma, amikor a talapülések-
ről a fiatalok elvándorolnak, itt-
hon kell olyan légkört teremteni,
hogy érdemes legyen itthon ma-
radni. 
Otthonról haza 

Potápi Árpád János, Magyaror-
szág Miniszterelnökségének nem-
zetpolitikai államtitkára azt mondta,
otthonról jött haza Madéfalvára, hi-
szen ősei a vérengzés után mene-
kültek Székelyföldről Bukovinába,
onnan pedig a 20. század derekán
Magyarországra. Az államtitkár a
történelem rendjének vélte, hogy
akik úrnak gondolják magukat, gő-
gösek lesznek, és elbuknak. Önök
2010 óta mindenben számíthattak
ránk, idén mi is számítunk önökre!
– zárta beszédét. 
A példastatuáló fellépés üzenete
évszázadokra szólt

Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter kijelentette: a példastatu-
áló fellépés üzenete évszázadokra

szólt. Új fejezet nyílt akkor a törté-
nelmünkben. Mi mindig megtalál-
tuk a megoldást, hogy megtartsuk
azt, amit elődeinktől kaptunk. Túl-
éltünk sok mindent, és ezért állunk
ma itt. 
Ne bántsd a magyart!

Magyar Levente, Magyarország
külügyi államtitkára, aki Szijjártó
Péter külügyminisztert képviselte
az eseményen, kiemelte: míg koráb-
ban a magyaroknak mindig keletről
vagy délről érkező csapások ellen
kellett helytállniuk, a madéfalvi ve-
szedelem idején nyugatról, a ke-
resztény világból érte őket a csapás,
amit annyi éven át védtek. Az ak-
kori divat, úgy tűnik, napjainkra is
megmaradt, az Európai Unió részé-
ről állandó nyomás nehezedik ránk,
de mi őseink kitartásából erőt me-
rítve a végsőkig kitartunk álláspon-
tunk mellett, ez ismét csak
birodalmakra jellemző tempó. A
magyar nép a történelemben szám-

talanszor bebizonyította, hogy akár-
mekkora pofont is kapjon, mindig
feláll, és amikor vissza kell adnia,
olyat sújt, hogy ha nem is rögtön, de
egészen biztosan összeomlik az a
birodalom. Kijelentette: a „Ne
bántsd a magyart!” jelszó nem ré-
mült könyörgés, hanem vészjósló
figyelmeztetés. „Ne bántsd a ma-
gyart, mert az életeddel játszol!”

***
A rendezvényen fellépett Györfi

Erzsébet énekesnő, Madéfalva dísz-
polgára és Nyisztor Ilona népdal-
énekes, pedagógus és művelődés-
szervező.

Az ünnepség végén koszorúzás-
sal és főhajtással tisztelegtek a meg-
jelentek az elesettek emléke előtt. A
rendezvény Tamás József nyugal-
mazott segédpüspök egyházi áldá-
sával, közös imával, valamint
himnuszainkkal ért véget.

A tragikus esemény 258. évfor-
dulóján 17.30-tól a Mikó-várnál
fényfestéssel emlékeztek a több
száz lemészárolt áldozatra és arra a
több ezer székelyre, akik Moldvá-
ban, Bukovinában kényszerültek le-
telepedni.

Mózes Edith
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Fotó: MTI

A siculicidium 258. évfordulójára 
Többnapos rendezvénysorozattal emlékeztek Madéfalván



Kezdenek jó irányba mozdulni
a dolgok városunkban, de
még mindig van tennivaló,
többek közt a letűnt városve-
zetés rossz örökségeinek kija-
vításán.

Például közlekedésszervezés
szempontjából egyik nagyon régi
alapelv volt, hogy a Poklos-patakot
kísérő Tudor Vladimirescu utca két-
irányú forgalomra lesz berendezve:
a patak bal partján a folyással ellen-
tétes, míg a jobb partján azzal meg-
egyező irányban. Igen ám, de
amikor a helyi rendőrséget a volt
Hangya-épületbe költöztették, ezt a
rendet a rendőrség kedvéért (?!)
megszakították. A mellékelt fotó
szerint a Dózsa György utcával való
kereszteződés sarkán (a patak bal
partján) a forgalmi táblára a jobbra
hajtást tiltó tábla, míg a villanyosz-
lopra a behajtani tilos tábla került.
Ez utóbbit viszont csak a patakkal
párhuzamosan haladó autós vehetné
észre, ami – ugye – lehetetlen.
Akkor mi is a szerepe ennek a táb-
lának? Ezáltal a valamikori folyto-
nosságot megszakították. Néhány
évvel ezelőtt rövid időre levették
ugyan, de csakhamar visszakerültek
a kérdéses forgalomirányító táblák.
Logikus magyarázata ennek a tiltás-
nak nincs, nem is lehet, mert a rend-
őrség és a híd melletti parkolóból a
gépkocsik ugyanúgy kijuthatnak a
Dózsa György utcába a Petrila és
Liliom (Crinului) utcákon keresz-
tül.

Egy másik, évtizedek óta fenn-
álló, még furcsább helyzet a Köves-
dombon van. A 11F számú blokk és
az Orange-kirendeltség (valamikori
zöldség-gyümölcs üzlet) között a
régvolt üzlet ellátását biztosító te-
hergépkocsik számára a járdasze-
gélyt feljáróvá képezték ki. Ez a
képen látható villanyoszlop és a jár-
dán parkoló fehér autó között 
található. Furcsamód, valódi útke-
reszteződéshez hasonlóan, egy
megállj és egy kötelező jobbra haj-
tás táblát is felszereltek, pedig ide
behajtás a másik irányból soha nem
is volt és most sincs, mert nem is
lehet. Az 1848. út négysávosról két-
sávosra történő „modernizálásakor”
ezt a feljárót – az autósok járdára
való felhajtásának megkönnyítésére

(sic!) – a táblákkal együtt megtar-
tották, amint azt a mellékelt fotó is
mutatja. Biztosan jobb helye is
volna ezeknek, mint itt.

A gyalogosközlekedés megszer-
vezésén is volna javítanivaló bőven,
sőt, de nem úgy, mint a Ballada utca
esetében. A járdákról és a gyalogát-
járókról van szó. Most nem a város
belső területein levő, sok utcából
hiányzó (!?) járdákról akarok
szólni, hanem a peremrészeken nem
létezőkről. Pontosabban most a se-
gesvári kijárati övezeti állapotokról,
ahol a jóval régebbi, a Vácmány-
patak völgyébe telepített nagy üz-
letkomplexumok melletti, az
Erzsébet királyné utcától a városha-
tárig terjedő és 800 métert megha-
ladó hosszúságú belterületi
útszakasz egyik oldalán sincs járda.
Így a gyalogos az útpadkán meghú-
zódva csak az élete kockáztatása
árán juthat ki ezekhez a nagy üzlet-

komplexumokhoz meg a Dedeman
üzlet melletti autóbusz-megállóhoz.
A helyzet furcsaságának neto-
vábbja, hogy szabályellenesen,
tehát bármikor büntethető módon.
És akkor akik a Dedeman melletti
buszmegállót – egyébként nagyon
helyesen, végre – ide kijelölték,
hogy nem gondoltak, nem figyeltek
fel erre a visszás, képtelen hely-
zetre?

Mi több, a járdát az ezekkel
szemben nemrégiben felépített
Shopping City melletti szakaszon is
„elfelejtették” belefoglalni a tervbe.
Mondjuk, számomra ez nem meg-
lepő, mert nem csak itt történt/tör-
ténik így. Tapasztalható, hogy a mai
megrendelők és tervezőik előszere-
tettel „felejtik” ki a tervekből a gya-
logosforgalom előírás szerinti
biztosítását. Hogy ez nem volt
benne a megrendelő szándékában,
azt elhiszem, de hogy a rengeteg
„illetékes” hatóság és különösen a
városi meg a megyei főépítészeti hi-
vatal, a műszaki igazgatóságok sem
figyeltek fel erre, hogy feltételül
szabják ezeknek a tervbe kötelező
módon való belefoglalását, az már
súlyos szakmai hiányosság és mu-
lasztás. Ha pedig netán szemhunyás

lett volna, az még súlyosabb. Tudni
kell ugyanis, hogy nem egy meg-
rendelő/építtető, netán divatos „in-
gatlanfejlesztő” szabja meg (sajnos,
balkániában ennek épp a fordítottja
igaz), hogy közérdek szempontjá-
ból mi a megfelelő, hanem az ér-
vényben levő törvényes előírások
alapján az „illetékes” helyhatósá-
gok, a tanácsokat is beleértve, ame-
lyek rá kell bólintsanak a tervekre.

De ugyanúgy „felejtődtek ki” a
gyalogátjárók is. Például ebben az
esetben a Segesvári út 1918. De-
cember 1. (volt Hosszú, Szántó
utca) úti betorkollása előtt sincs
gyalogátjáró, ahogy a mellékelt fotó
is mutatja (középen a Segesvári
úttal). Tehát ezen az oldalon nem
lehet gyalogosan átjutni a Shopping
City-hez és folytatólagosan eljutni
a Business Conference központ
melletti autóbusz-megállóig. Ha-
sonlóan nincs gyalogátjáró az Er-
zsébet királyné utca és a szemben
levő MOL benzinkút között, csak a
körforgalom ezzel ellentétes olda-
lán. Ez és a Business Conference
központ melleti gyalogátjáró kö-
zötti kb. 470 méteres belterületi
szakaszon sincs más, a nagy for-
galmú üzletkomplexumok ellenére.
Pedig ezen a szakaszon akár egy
gyalogosalagút is igencsak elkelt
volna/elkelne, amelyet (példának
okáért) a Shopping City beruházása
simán elbírt volna. Ezeket a nagyon
veszélyes útszakaszon levő gyalo-
gátjárókat pedig akár a gyalogosok
által működtetett nyomógombve-
zérléssel is el lehetne (kellene) látni.
Csakhogy ehhez gondolkodni is
kellene, ilyen téren pedig sajnos
még vannak (sürgősen) pótolni való
hiányosságok a városi és a megyei
főépítészeti hivatalok, műszaki
igazgatóságok, nemkülönben a for-
galmi rendőrség és nem utolsósor-
ban a tanácsok berkeiben.

Hangsúlyozom, közlekedésren-
dezésről és nem közlekedésrendé-
szetről van szó. Ez utóbbi ugyanis
arról szól, amikor például a sza-
bálytalan útátkelésnél a hivatása je-
lentőségének tudatában levő, lesben
álló rendőr buzgón lefütyöl, és
megbünteti a gyalogost. Ha azt gon-
dolnánk, hogy például a járdán és a
zöldövezetekben tömegesen sza-
bálytalanul parkoló, azt tönkretevő,
a sarat onnan az úttestre kihordó, a
járdán magabiztosan és dölyfösen
közlekedő, a buszmegállókat szá-
mukra fenntartott parkolónak te-
kintő autósok is hasonló
„figyelmességben” részesülnek a
rendőrség részéről, akkor nagyob-
bat nem is tévedhetnénk. A rendőr-
ségnek kies városunkban ugyanis
kizárólag gyalogosokra „szakoso-
dott” szeme van. Vagyis kiemelke-
dően egyoldalú az ezirányú
szakmai nevelésük és irányításuk.

Mindezekért bátran javasolható,
hogy a szeptemberi kiértékelőben
felsorolt hiányosságok mellé ezeket
is vegye fel a polgármesteri hivatal.
Ha másképp nem megy, a főnök
menesztésétől sem kell félni, mert
ebből tanul a rendőr is.

A gyalogátjárók tekintetében az
eddigi „bevált” helyi gyakorlat sze-
rint azokat a lehető legtávolabbra
jelölték ki az utcakereszteződések-
től, vagy egyszerűen csak lespórol-
ták őket. Vajon így akartak volna
„spórolni” a közpénzeken? Ezzel
szemben, az érvényes műszaki elő-
írások szerint a gyalogátjárókat kö-
telezően és elsősorban épp az
utcakereszteződéseknél kell kije-
lölni. Jelenleg pedig az a helyzet,
hogy a gyalogátjárók az utcakeresz-
teződéseknél elbarikádozva, azoktól
20, 50, de akár 120 (!) m (például
Dózsa György utca, Állomás tér) tá-
volságra vannak. Ilyenformán egy
gyalogos szabályszerűen a 14-28
méteres (ahol szélesebb, ott az úttest
szigetekkel van felosztva, amelyek
biztonsági szigetként működnek) tá-
volság helyett legkevesebb 50, de
akár 250 méteres kerülővel juthat
csak vissza az utca túlsó oldalára.
Ám az esetek túlnyomó többségé-
ben a műszaki előírások által meg-
követelt gyalogátjárók sem
táblával, sem útfestéssel nincsenek
jelezve. Ilyen esetekben az utcake-
reszteződéseknél hiányzó gyalogát-
kelők helyett a legközelebbi
igénybevételével csak több száz
méteres kerülővel lehet visszajutni
az épp átellenes sarokhoz. Vagy így
akarta volna a letűnt városvezetés a
gyalogosokat észrevétlenül az orvo-
sok által javallott napi legkevesebb
félórai gyaloglásra bírni? Nemigen
hiszem, ahhoz ugyanis több ész
szükségeltetik.

Egy másik rossz gyakorlat az,
hogy az utcakereszteződéseknek
nem minden oldalán alakítanak ki
gyalogátjárót. Ez is előírásellenes.
Példának itt van a Dózsa György –
1848. út – Radnai (volt Kemény
Zsigmond) utcák kereszteződése,
ahol a négyből csak három oldalon
van gyalogátjáró. Így az a gyalogos,
aki a volt Közműhelyek sarkától
akar(na) átjutni a Radnai utca átel-
lenes sarkára, az „csak” három sze-
mafort kell kivárjon, és háromszor
annyit kell gyalogoljon. És ez
egyáltalán nem egyedi eset.

A fentiek csak véletlenszerűen
kiragadott példák a sok rendellenes-
ség közül. Kirívóan példázzák azt,
hogy „illetékesék” túlnyomórészt
csak autóból ismerik a várost. Re-
mélhetőleg a fentiek mihamarabb
orvoslásra kerülnek, és az eddigi,
kizárólag autósbarát és gyalogosel-
lenes hivatali magatartás gyökere-
sen megváltozik. Várjuk a biztató
jeleket.

Közlekedési furcsaságok Marosvásárhelyen
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Minden bizonnyal Bölöni
László lesz a román labda-
rúgó-válogatott következő
szövetségi kapitánya. A Di-
giSport szerint a felek minden
tekintetben megállapodásra
jutottak, és ma aláírják az
együttműködésük feltételeit
rögzítő szerződést.

Értesülések alapján a 68
éves szakember két évre köte-
lezi el magát, és ha Románia
kijut a 2024-es Európa-baj-
nokság döntő tornájára, akkor
a kontraktus további két évvel
meghosszabbodik. Fizetése
havi 30.000 euró lesz.

Bölöni Lászlót 2021 má-
jusa óta nem köti egyezmény
egyetlen klubhoz sem, amióta
a Panathinaikosztól menesz-
tették.

A szakembernek ez lesz a
második megbízatása a román
válogatottnál. A DigiSport
felidézte, hogy 1994-ben kez-
dett edzősködni az AS Nancy
Lorraine-nél, ahonnan az
1999/2000-es szezon végén
távozott, hogy átvegye a
román nemzeti együttes irá-
nyítását. A kispadon Jenei
Imrét váltotta, a 2002-es vi-
lágbajnoki selejtezősorozat
rajtja előtt. Az ő irányításával
Románia kétszer is legyőzte
Litvániát (2-1, 1-0), illetve

egyszer-egyszer Grúziát (2-0)
és Magyarországot (2-0),
ugyanakkor kétszer kikapott
Olaszországtól (0-2, 0-3).
2001 nyarán távozott, a Grú-
zia és Magyarország elleni
visszavágó előtt, mivel na-
gyon jó ajánlatot kapott a
Sporting Lisszabontól. Távo-
zásakor a román válogatott a
csoport második helyén állt.

A portugál fővárosban
2003-ig dolgozott, nevéhez
fűződik Cristiano Ronaldo fel-
fedezése. Majd az általa edzett
klubcsapatok sorában követ-
kezett a Rennes (2003–2006),
az AS Monaco (2006–2007), az
Al-Dzsazíra (2007–2008), a
Standard Liege (2008–2010),
az Al-Wahda (2010–2011), a
Lens (2011), a PAOK Szaloniki
(2011–2012), az Al-Khor
(2012–2015), az Al-Ittihad
(2015), az Antwerpen (2017–
2020), a Gent (2020) és végül
a Panathinaikosz (2020–
2021).

A román labdarúgó-váloga-
tott márciusban két barátsá-
gos mérkőzést játszik, mielőtt
elkezdené szereplését a Nem-
zetek Ligájában. Március 29-
én Izraelben vendégszerepel,
a másik találkozó időpontja és
az ellenfél kiléte még nem is-
mert.

Január 4-én kezdte meg a felkészülését a labdarúgó 1.
liga bajnokságának folytatására a Sepsi OSK. Amint azt a
klub vezetője, Diószegi László már decemberben előreve-
títette, a csapat helyben végzi az edzéseket, nem utazik kül-
földi edzőtáborba, hiszen az új bázison minden feltétel
megvan a minőségi munkához.

Néhány újdonságról ugyanakkor az év első napjaiban be-
számolt a klub. Hivatalos például, hogy Csuncsukovot köl-
csönadták a Medgyesi Gaz Metannak, ő volt egyébként az
egyetlen, akit név szerint említett Diószegi, hogy biztosan
távozni fog. Helyette pedig leigazolták a szintén középcsa-
tár Alexandru Tudoriét, aki az FC Voluntari-nál jól együtt
tudott dolgozni Cristiano Bergodival. A csatár nevére na-
gyon jól emlékezhetnek a marosvásárhelyi focidrukkerek,
hisz ő volt az, aki még a Galaci Oțelul játékosaként az
utolsó fordulóban a Sziget utcában rúgott góljával gyakor-
latilag megfosztotta az egykori ASA csapatát a
bajnoki címtől. Tudorie azóta megfordult a
FCSB-nél és az FC Voluntari-nál is, utóbbitól
az orosz Arszenal Tula vásárolta meg, de ha-
marosan kikölcsönözte ugyanannak a klubnak,
később pedig a CSU Craiovának. A Sepsi
OSK-hoz szabadon igazolható játékosként ér-
kezett.

Más igazolásokat egyelőre nem jelentettek
be, de a Pro Sport című lap úgy tudja, hogy a
háromszéki klub előrehaladott tárgyalásokat
folytat az NK Eszékkel a 29 éves, 191 centimé-
ter magas horvát középhátvéd, Slavko Blarić
átigazolásáról, amihez a játékost jelenleg szer-
ződés köti. Ez beleilleszkedik abba a sorba,
hogy Diószegi korábban egy középhátvéd iga-
zolását is említette.

Ezenkívül a Transfermarkt honlap szerint le-
járt Tamás Nándor kölcsönszerződése, és ezzel

a játékjoga visszaszáll a Puskás Akadémiához. Még nem
lehet tudni, hol folytatja pályafutását a fiatal játékos, aki az
ősszel még a kispadra sem igen ülhetett le a Sepsi OSK-nál.
Szintén távozni készül a Pro Sport szerint Csiszér Balázs,
aki egyáltalán nem kapott lehetőséget az ősszel, őt az FK
Csíkszereda szerezné meg, ám hivatalos tájékoztatás még
nincs róla.

A Sepsi OSK néhány barátságos mérkőzést is tervez, ám
egyelőre egyet sem jelentettek be, noha még vannak olyan
csapatok az élvonalban, amelyek nem utaztak külföldi ed-
zőtáborba, mint például a FCSB vagy az Universitatea 1948
Craiova, ám éppen ez az a két klub, amelyeknek talán a leg-
rosszabb a viszonyuk a szentgyörgyiekkel.

A bajnokság két hét múlva folytatódik, az OSK Boto-
sánba utazik, a mérkőzést január 24-én, hétfőn rendezik.
Állítólag ennek a találkozónak az eredményétől függ, hogy
az OSK még megpróbálkozik-e elcsípni a felsőházi ráját-
szást vagy stratégiát vált.

Itthon készül a Sepsi OSK

Modern futballt játszó Ferencvá-
rost ígért a klub december 20-án ki-
nevezett új vezetőedzője csütörtöki,
bemutatkozó sajtótájékoztatóján.
Sztanyiszlav Csercseszov szerint
ugyanakkor ennek kialakulásához
idő kell.

Az orosz szakember elmondta,
az addig lezajlott három edzésen já-
tékosai jól és fegyelmezetten dol-
goztak, de még nem ismeri őket
„kívülről-belülről”, ezért egyelőre
próbálnak összecsiszolódni. Megje-
gyezte, vannak olyanok is, akikkel
még nem találkozott, mert hárman
– a tunéziai Aissa Laidouni, illetve
a marokkói Samy Mmaee és Ryan
Mmaee – a tegnap rajtolt Afrikai
Nemzetek Kupáján szerepelnek,
míg négyen – Myrto Uzuni, Muha-
med Besic, Stjepan Loncar, Franck
Boli – koronavírus-fertőzés miatt
hiányoznak.

„Felmértem, hogy a Ferencváros
azokat az értékeket képviseli-e,
mint jómagam. Szeretek nagy
múltú, tradicionális csapatoknál
dolgozni és bajnok lenni” – indo-
kolta meg az 58 éves tréner, hogy
miért fogadta el a zöld-fehérek
ajánlatát. Csercseszov azt is kifej-
tette, hogy mielőtt aláírt, nemcsak
elődjével, az osztrák Peter Stögerrel
beszélt, hanem korábbi magyar já-
tékosaival, így Nikolics Nemanjá-
val és Dzsudzsák Balázzsal is.

Stögerrel kapcsolatban megje-
gyezte, hogy húsz éve barátságot
ápolnak, és elődje megerősítette
neki, erős csapatot vesz át. „A keret
jó támadókkal rendelkezik, ezt min-
denképpen ki kell használni, de
közben meg kell tartani az egyen-
súlyt a védekezés és a támadás kö-
zött” – fogalmazott.

A keret megerősítéséről és új iga-
zolásokról nem kívánt beszélni,
mivel szerinte nem lenne helyes ezt
úgy megtenni, hogy egyelőre a saját
futballistáit sem ismeri teljesen.

Korábbi kapusként a játékosállo-
mányt illetően csak annyit mondott,
örül, hogy két jó, egyaránt váloga-
tott kapus áll a rendelkezésére Di-
busz Dénes és Bogdán Ádám
személyében, előbbivel csapatkapi-
tányként már leült beszélgetni. Úgy
vélte, fontos a klub utánpótlására is
támaszkodni, mert játékost venni
könnyű, de fejlődésre bírni őket
sokkal nehezebb feladat.

A bajnoki cím megvédésén túl
azt is célként fogalmazta meg, hogy
ne csak a nemzetközi kupaporon-

don legyen telt ház a Groupama
Arénában, hanem a bajnoki találko-
zókon is. A nemzetközi kupaszerep-
lésről viszont nem nyilatkozott,
mivel szerinte lépésről lépésre kell
haladni a célok teljesítésében, azaz
jelenleg az NB I megnyerésére kell
koncentrálni.

„A kemény munkában, a tettek-
ben hiszek, nem a szavakban. Ti-
zenegy éve ugyanazzal a stábbal
dolgozom, mert passzolunk egy-
máshoz és mindannyian célorientál-
tak vagyunk” – fogalmazott a
szigorú tréner hírében álló Csercse-
szov, aki viccelődve röviden úgy
jellemezte magát, hogy „demokra-
tikus diktátor”.

Csercseszov felidézte, hogy játé-
kosként rengeteget tanult edzőitől,
akik közül kiemelte Valerij Loba-
novszkijt, Oleg Romancevet és 
Joachim Löwöt is.

„Egészségedre” – válaszolta a ki-
fejezetten sokat poénkodó Csercse-

szov arra a kérdésre, hogy megta-
nul-e magyarul. Majd németről an-
golra váltva hozzátette, nem
tervezi, viszont az angolját fejlesz-
tenie kell, mert meglepve tapasz-
talta, hogy Magyarországon – a
monarchiabeli múlt ellenére – töb-
ben beszélnek angolul, mint néme-
tül.

Csercseszov legutóbb – 2016
augusztusától idén júliusig – ha-
zája válogatottjának szövetségi ka-
pitánya volt, irányításával az
oroszok negyeddöntőig jutottak a
2018-as, számukra hazai rende-
zésű világbajnokságon. Korábban
az osztrák FC Kufstein és Wacker
Innsbruck, majd a Szpartak
Moszkva, a Zsemcsuzsina Szocsi,
a Tyerek Groznij, az Amkar Perm,
a Dinamo Moszkva és a lengyel
Legia Varsó vezetőedzőjeként te-
vékenykedett, utóbbi kettőnél dol-
gozott együtt Dzsudzsákkal és
Nikoliccsal.
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Bölöni ma aláírhat

Csercseszov modern futballt játszó Ferencvárost ígér

Szerződést bontott vezetőedzőjével az Újpest
Szerződést bontott Michael Oenning vezetőedzővel a labdarúgó

NB I-ben 10. helyen álló Újpest FC. A vártnál gyengébb őszi sze-
replés miatt Gál István másodedző is távozott. Az új vezetőedző ér-
kezéséig Víg Péter másodedzővel kezdte meg a felkészülést a csapat. 

Az 56 éves Oenning tavaly januárban érkezett Újpestre, és a baj-
noki hatodik helyre, valamint 11. kupagyőzelmére vezette a csapa-
tot. Az együttesnek így lehetősége nyílt a szereplésre az európai
porondon, és a selejtező harmadik fordulójáig jutott a Konferen-
cialigában.

Bálint Zsombor

Azért nem utaznak külföldre, mint más 1. ligás egyesületek, mert az új bázison minden feltétel
megvan a minőségi munkához. Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A Ferencváros labdarúgócsapatának új vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov bemutatkozó
sajtótájékoztatót tart a Groupama Arénában 2022. január 6-án. Fotó: MTI/Máthé Zoltán



Robert Lewan-
dowski, Mohamed 
Salah és Lionel Messi 
maradt versenyben a 
Nemzetközi Labda-
rúgó-szövetségnél 
(FIFA) az év legjobb 
játékosa címért. 

A FIFA pénteken 
hozta nyilvánosságra a 
háromf sre sz kített 
jelöltlistát. 

A Bayern Mün-
chennél játszó lengyel 
Lewandowskit – a 
FIFA-díj 2020-as 
gy ztesét – korábban 
a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség 
(AIPS) megválasztotta az év legjobb férfi 
sportolójának, miután bajnok lett és német 
Szuperkupát nyert a klubjával, a naptári 
évben pedig 43 Bundesliga-gólt szerzett, 
amivel megdöntötte Gerd Müller 1972-es re-
kordját. 

Az argentin Messi – aki a válogatottal 
megnyerte a Copa Américát – a France  
Football tavaly év végi gáláján hetedszer 
nyerte el az Aranylabdát, míg az egyiptomi 
Szalah a Liverpoolban szárnyal: a mostani 
idényben 26 tétmérk zésen 23 szerzett gólnál 
tart, 2021-ben összesen 40 alkalommal volt 
eredményes. 

A n i játékosok közül a Bajnokok Ligája-
gy ztes FC Barcelonából Jennifer Hermoso 
és Alexia Putellas, valamint a BL-dönt s 
Chelsea-b l Sam Kerr került a sz kített lis-
tára. 

A díjakat január 17-én adják át Zürichben. 

FIFA: Lewandowski,  
Salah vagy Messi lesz az év játékosa

Andrij Sevcsenko is felkerült a 
lengyel labdarúgó-válogatott lehet-
séges szövetségi kapitányainak lis-
tájára – adta hírül a Przeglad 
Sportowy. 

A lengyel sportújság szerint az 
ukrán szakembernek, aki jelenleg 
az olasz élvonalbeli Genoa vezet -
edz je, esélye van rá, hogy már az 
idei világbajnokság pótselej- 
tez s sorozatának keretében az 
orosz válogatottal vívandó tavaszi 
meccsen a lengyel nemzeti együttes 
kispadján üljön. A napilap úgy 
tudja, hogy a 45 éves Sevcsenko 
Varsóba hozatalán személyesen dol-
gozik a  lengyel szövetség elnöke, 
Cezary Kulesza, aki szerint az 
ukrán tréner kivásárolható 2024 
nyaráig szóló olaszországi szerz -
déséb l. 

A szövetségi kapitányi poszt az-
után üresedett meg, hogy szerz dé-
sét váratlanul felbontva a korábban 
Magyarországon, a Videotonnál 
dolgozó portugál Paulo Sousa Bra-
zíliában, a nagy múltú Flamengónál 
vállalt szakvezet i munkát, s azon-
mód távozott Varsóból, hogy kifi-
zette a rá kirótt 320 ezer eurós 
büntetést. Sousa egyoldalú lépése 
általános felzúdulást váltott ki Len-
gyelországban, ahol árulóként bé-
lyegezték meg, amiért és ahogyan 
távozott a kapitányi posztról. 

Az orosz–lengyel vb-pótselejte-
z s mérk zést március 24-én, 
Moszkvában rendezik. A gy ztes 
március 29-én hazai pályán csap 
össze a katari vb-részvételért a 
Svédország–Csehország találkozó 
továbbjutójával.

Sevcsenko lehet  
a lengyel futballkapitány 

A három magyar válogatott játékost is foglal-
koztató RB Lipcse többek között Szoboszlai 
Dominik góljának és gólpasszának is köszönhe-
t en 4-1-re legy zte a vendég Mainzot a német 
labdarúgó-bajnokság 18., idei els  fordulójának 
szombati játéknapján. A hazaiaknál a kezd csa-
patban kapott helyet Szoboszlai mellett Willi 
Orbán, valamint a kapus Gulácsi Péter is. A 
másik oldalon a decemberben kisebb autóbal-
esetet szenved , az év végén pedig m téten át-
esett magyar válogatott csatár, Szalai Ádám 
(lásd keretes hírünket) nem volt tagja a meccs-
keretnek.  

A Mainz már a 20. percben emberhátrányba 
került, Hack kezezett a 16-oson belül, a Lipcse 
pedig André Silva büntet b l szerzett góljával a 
szünetben 1-0-ra vezetett.  

Fordulás után el bb Szoboszlai kapott gólpasszt 
Christopher Nkunkutól, majd a mainziak szépít  ta-
lálata után a magyar játékos hozta gólhelyzetbe fran-
cia csapattársát, aki nem hibázott. Nkunku három 
perccel kés bb André Silvát segítette duplázáshoz, 

így a Lipcse magabiztos sikert aratott. Sallai Roland 
csapata, a Freiburg a magyar válogatott széls vel a 
kezd  tizenegyben 2-2-es döntetlent játszott otthon az 
utolsó el tti Bielefelddel. Sallait a 70. percben lecse-
rélték.  

Szoboszlai gólt l tt és gólpasszt adott  
a Mainz elleni mérk zésen

Fotó: az RB Lipcse közösségi oldala 

Katarban játszik felkészülési meccseket a horvát válogatott 
A horvát labdarúgó-válogatott márciusban Katarban, a november 

végén kezd d  világbajnokság helyszínén játszik felkészülési mérk -
zéseket. 

Az el z  világbajnokságon ezüstérmes horvátok március 22. és 29. 
között a házigazdákkal, valamint a 2018-as oroszországi tornán har-
madik helyezett Belgiummal találkoznak Dohában. 

Ebben az id szakban a horvátokon és a belgákon kívül a vb-címvéd  
Franciaország és Szlovénia is a közel-keleti országban edz táborozik 
majd. 

Zlatko Dalic szövetségi kapitány a többi között azért döntött a katari 
túra mellett, hogy játékosai megismerkedjenek a helyi körülményekkel 
és az éghajlati viszonyokkal.

2021 edz je Tuchel,  
Guardiola vagy Mancini közül  

kerül ki 
Thomas Tuchel, Josep Guardiola és Ro-
berto Mancini maradt versenyben az év 
legjobb edz je címért. A FIFA csütörtökön 
hozta nyilvánosságra a háromf sre sz kí-
tett jelöltlistát. 
A német Tuchel tavaly megnyerte a Baj-
nokok Ligáját a Chelsea-vel. A dönt ben 
a londoniak a Manchester Cityt gy zték le, 
amely a spanyol Guardiola irányításával 
az angol bajnokságban lett els . Az olasz 
Mancini megnyerte az Európa-bajnoksá-
got hazája válogatottjával. 
A n i csapatot irányító edz k közül Lluis 
Cortes (Barcelona), Emma Hayes (Chel-
sea) és Sarina Wiegman (Hollandia/Ang-
lia) maradt versenyben az elismerésért.

A belgák az élen, a magyarok a 39.,  
a románok a 44. helyen 

Változatlanul Belgium vezeti a Nemzet-
közi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világ-
ranglistáját, a magyar válogatott 
megtartotta 39. helyezését, a román pedig 
a 44. helyen maradt. 

A legutóbbi, november 19-én kiadott 
rangsorhoz képest decemberre egyetlen 
változás történt az élmez nyben: az Egye-
sült Államok és Németország helyet cse-
rélt, így a világranglistán a tavalyi utolsó 
amerikaiak a 11., a magyarokkal azonos 
Nemzetek Ligája-csoportban szerepl  né-
metek pedig a 12. helyezettek. 

A FIFA-ranglista els  helyezettjei (zá-
rójelben a novemberi helyezés): 1. (1.) 
Belgium 1828,45 pont, 2. (2.) Brazília 
1826,35, 3. (3.) Franciaország 1786,15, 4. 
(4.) Anglia 1755,52, 5. (5.) Argentína 
1750,51, 6. (6.) Olaszország 1740,77, 7. 
(7.) Spanyolország 1704,75, 8. (8.) Portu-
gália 1660,25, 9. (9.) Dánia 1654,54, 10. 
(10.) Hollandia 1653,73, 11. (12.) Egyesült 
Államok 1648,33, 12. (11.) Németország 
1648,33, 13. (13.) Svájc 1642,83, 14. (14.) 
Mexikó 1638,3, 15. (15.) Horvátország 
1620,74, ...39. (39.) Magyarország 
1465,62, ...44. (44.) Románia 1453,18.

Jól sikerült  
Szalai Ádám m tétje 

Sikeres orvosi beavatkozáson 
van túl Szalai Ádám, az FSV 
Mainz magyar válogatott labdarú-
gója. „Napról napra jobban érzem 
magam. Olyan, mintha új életet 
kaptam volna” – írta közösségi ol-
dalán a középcsatár, aki köszöne-
tet mondott a heidelbergi 
egyetemi kórház idegsebészeinek. 
Hozzátette, nagyon régóta problé-

mákkal küzd, de ezekr l csak ké-
s bb számol be részletesen. Egy 
fotót is megosztott, amelyen sap-
kát visel, a bal fülét pedig kötés 
takarja. 

A magyar válogatott csapatka-
pitánya december 10-én kisebb 
autóbalesetet szenvedett, amely-
ben személyi sérülés nem történt. 
Egy héttel kés bb közölték, hogy 
Szalaira operáció vár, ami nem 
függ össze a balesettel. Klubja 

nem adott tájékoztatást arról, mi-
lyen betegséggel bajlódik a tá-
madó, csupán annyit közölt, hogy 
orvosi javaslatra döntöttek a bea-
vatkozás mellett, és néhány hétig 
nélkülözni kényszerülnek a játé-
kost. 

A 34 éves Szalai tíz mérk zé-
sen lépett pályára a német bajnok-
ság mostani idényében, nyolcszor 
a kispadról szállt be, és egy gólt 
szerzett. 

Fotó: FIFA

Csütörtök este a Napoli elleni, 1-1-re vég-
z dött rangadón el ször szerepelt a Juventus 
feln ttcsapatának meccskeretében Senkó 
Zsombor. 

A többi  között err l is beszélt az M4 
Sportnak adott interjújában a magyar után-
pótlás-válogatott kapus, aki elárulta, két 
nappal a találkozó el tt tudta 
meg, hogy ott ülhet majd a 
kispadon. 

„Nagyon izgultam a szál-
lodában és az öltöz ben is. A 
bemelegítésnél fantasztikus 
volt, amikor a Juventus-ult-
rák egy-egy védésemnél a ne-
vemet skandálták” – mondta 
a Haladástól 2019-ben Tori-
nóba igazoló 18 éves játékos. 

Senkó Zsombor megje-
gyezte, három évvel ezel tt 
nem gondolta volna, hogy 
ilyen gyorsan számításba ve-
szik majd a feln ttek között, 
ugyanakkor úgy érezte, hogy 
az elmúlt egy évben sokat 
fejl dött. Hozzátette, az U19-
es bajnokság és a Serie A tel-
jesen más szint, rendkívül 
sokat kell még dolgoznia, de 
szeretne tovább fejl dni. 

A fiatal magyar kapus be-
szélt kollégájáról, a Zebrák 

els  számú háló rér l, a lengyel Wojciech 
Szczesnyr l is. Rendkívül technikás futbal-
listának tartja, aki minden pillanatban a 
munkájára koncentrál, ezért könnyedén 
hajtja végre a nehéz mozdulatokat is, egy-
egy hiba után pedig gyorsan össze tudja 
szedni magát.

Senkó Zsombort éltették  
a Juventus szurkolói 

Kölcsönadta a Bologna  
U20-as román válogatott kapusát 

A román U20-as labdarúgó-válogatott ka-
pusa, Antony Petre kölcsönben a negyedosz-
tályú Union Clodiense csapatában folytatja 
pályafutását. A román szül k gyermekeként 
az olaszországi Vicenzában született 18 éves 
háló r 2019 óta a Bologna játékosa, amely-
nek eddig a Primavera ifjúsági csapatában 
szerepelt, illetve kölcsönben a Cittadella 
U19-es alakulatában is megfordult. Antony 
Petre tavaly novemberben mutatkozott be az 
U20-as román válogatottban, azonban els  
mérk zése katasztrofálisra sikeredett, hiszen 
az olaszoktól 7-0-s vereséget szenvedtek. 
Azonban bár hét gólt kapott, ennek ellenére 
mégsem hibáztatták a kapust, aki további ta-
lálatoktól óvta meg a román kaput a szomorú 
emlék  mérk zésen.

Novothny Soma  
Ciprusra igazolt 

Novothny Soma a német labda-
rúgó-bajnokságban újonc VfL Bo-
chumtól a ciprusi élvonalban szerepl  
Anorthoszisz Famagusztához igazolt. 
A Bundesliga-klub eladta a magyar 
csatárt, akinek szerz dése nyáron járt 
volna le. Az átigazolási összeget nem 
hozták nyilvánosságra a felek. 

A 27 éves támadó 2020 szeptembe-
rében igazolt Németországba, 21 tét-
mérk zésen lépett pályára a Bochum 
színeiben, ezeken három gólt szerzett. 
A Bundesliga szi idényében hat ta-
lálkozón mindössze 74 játékperc ju-
tott neki, a Hoffenheim ellen 2-0-ra 
megnyert hazai összecsapáson volt 
eredményes.
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Fotó: Senkó Zsombor közösségi oldala 



Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Románia-kupa, negyeddöntő, 2. menet: Marosvásárhelyi Sirius

– CSM Alexandria 43:49 (17-18, 10-12, 12-8, 4-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Amalia Marchiș (Kolozs-

vár), Ionuț Moraru (Kolozsvár), Ștefan Atomulesei (Brassó). Ellenőr: Marian
Oprea (Brassó).

Sirius: Griffin 12 pont, Sherill 12, Feiseș 6, Allen 4, Chiș 3 (1), Sólyom 3 (1), Li-
povan, Badi, Czimbalmos.

Alexandria: Ackerman 16 pont, Petrova 15 (1), Burcică 8, Pomaka’i Pana 4, Be-
nally 3 (1), Voicu 3, Crăciunescu, Mazilu, Bota.

Egyetlen mérkőzés elég volt, hogy alapo-
kig lerombolja a Sirius női kosárlabdacsapata
az önmagáról alkotott, eddig összességében
kedvező képet. Egy kosárlabdára csak nyo-
mokban emlékeztető mérkőzésen „sikerült”
kiejtenie magát a Románia-kupából, noha az
első menetet idegenben döntetlenre zárta a
CSM Alexandria ellen.

A 64:64-es első találkozó után arra a csa-
patra várt a továbbjutás a kupa négyes dön-
tőjébe, amely a marosvásárhelyi mérkőzést
megnyeri. Nos, a találkozó végén a vendég
Alexandria számlált több pontot, ám nem ők
nyerték meg a meccset, hanem a házigazda
veszítette el. De csúnyán!… A pályán, talán
az első negyed kivételével, totális káosz
uralkodott. A két együttes játékosai egymást
múlták felül a rosszabbnál rosszabb dönté-
sekben és az elemi hibákban. A kevés pontot
lehet ugyan a támadásnál valamivel jobb vé-
dekezésnek is tulajdonítani, de nem lehet a
védelem teljesítményére fogni, ha egyetlen
mérkőzésen a hazai játékosok kihagynak
nyolc szabaddobást (ennél kevesebb volt a
végén a különbség), és az utolsó negyedben
összeizzadnak 4 „kemény” pontot. Hogyan
lehet nyerni mérkőzést 25%-os hatásfokkal
mezőnyből, ennek keretében 8%-kal a fél-
körön túlról? Ha pedig az első negyedet nem
számítjuk, ezek a mutatók még katasztrofá-
lisabbak! A kihagyott 21 triplakísérlet zömé-
ben nem is az ellenfél védelme volt a döntő
tényező! Hogy lehet nyerni, ha a palánk
alatti két játékosnak (a kosár alól kihagyott
dobások mellett) több az eladott labdája
egyenként, mint a játékirányítónak?

Ja, hogy Alexandria sem remekelt, amit
mutat, hogy úgy jutott a továbbjutáshoz,

hogy még 50 pontig sem jutott el (miniko-
sárlabdában van ilyen eredmény)? Való
igaz! De ez is csak azt igazolja, hogy egy
minimális szinten játszó Sirius simán nyer-
hetett volna, azonban játékával minden ed-
digi önmagát alulmúlva vereséget mért saját
magára.

Az egyetlen vigasz az lehet, hogy innen
már csak felfelé vezethet az út, és ez a mély-
pont most, a kupa negyeddöntőjében követ-
kezett be. A bajnokságban ilyen rosszul még
egyszer szinte lehetetlen lesz játszani.

Legalábbis reméljük.

2022. január 10., hétfő __________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Simona Halep legyőzte vasárnap Veronika
Kudermetovát 6:2, 6:3-ra, és ezzel megnyerte
a Melbourne-ben rendezett, 239.477 dollár
összdíjazású keménypályás tenisztorna, a
Summer Set 1 döntőjét.

A világranglista 20. pozícióját elfoglaló, a
tornán második helyen kiemelt Halepnek 1
óra és 14 perc játék után sikerült diadalmas-
kodnia orosz ellenfelével szemben, megsze-
rezve ezzel első ausztráliai és pályafutásának
23. tornagyőzelmét.

Az első szettben 1:1-es állásnál Kuderme-
tova (WTA-31.) brékelt, de Halepnek azon-
nal sikerült visszavennie az adogatását,
megnyert zsinórban öt játékot, és 6:2-re hozta
a szettet.

A második játszmát az orosz kezdte job-
ban, elhúzott 2:0-ra, de nem tudta kibillenteni
egyensúlyából Halepet, aki ellenfele hibáit is
kihasználva megfordította az állást (3:2),
majd ismét brékelt, és 6:3-ra lezárta a szettet.

Halep ezzel 3-0-ra vezeti a két játékos egy-
más elleni mérlegét, miután tavaly az ausztrál
nyílt teniszbajnokság harmadik körében 6:1,
6:1, majd a moszkvai torna nyolcaddöntőjé-
ben 6:1, 7:6 (7-4) arányú győzelmet aratott
Kudermetova felett.

Simona Halep tornagyőzelmével 31 ezer
dolláros pénzdíjat és 280 WTA-pontot nyert.

A héten zajló sydneyi-i tornától visszalé-
pett Simona Halep, így legközelebb a január
17-én kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnoksá-
gon lép ismét pályára.

Simona Halep tornát nyert Melbourne-ben

Eredményjelző
Női kosárlabda Románia-kupa, negyeddöntők, 2. menet: Sepsiszentgyörgyi Sepsi

SIC – Brassói Olimpia 115:55 (összesítésben 240:101), Konstancai Phoenix – CSM
Târgoviște 86:59 (163:115), Marosvásárhelyi Sirius – CSM Alexandria 43:49
(107:113), Szatmárnémeti CSM – Aradi FCC 76:75 (147:139).

Bűnrossz teljesítménnyel 
búcsúzott a kupától a Sirius

A Sirius női kosárlabdacsapata a bajnok
Sepsi SIC otthonában fejezte be a Nemzeti
Liga alapszakaszának első felét. A mérkőzé-
sen Carmin Popa tanítványai esélytelenül
léptek pályára, nem csak a két fél közötti is-
mert képességbeli különbség miatt, hanem
azért is, mert már eleve nem a győzelem
szándékával vágtak neki a mérkőzésnek.

No, nem arról van szó, hogy nem próbál-
tak volna játszani a pályára küldött fiatalok,
de a játékra nevezett keretből hiányzott két
alapember, Ruxandra Chiș és Sólyom Sára,
a hiányukra pedig a klub nem adott magya-
rázatot. Ha pedig nem Covid-fertőzöttség
volt távolmaradásuk oka, akkor ez csak azzal
magyarázható, hogy pihentetni akarták őket,
hiszen csütörtökön játszott a csapat, és szer-
dán ismét pályára lép. (Az is benne van a
pakliban, hogy büntetésből nem utaztak, az
Alexandria elleni gyenge szereplést köve-
tően.) De nem csak rájuk nem számított a
szakmai vezetés, mert hamar kiderült, hogy
a három amerikai légiós is inkább csak a fia-
talok támaszaként van jelen, hiszen Sherill és
Griffin az első hat perc után a kispadon ma-
radt, miután a házigazdák megfordították az
eredményt, noha az első négy pontot a Sirius
szerezte. Aztán a második félidő elején kap-
tak még öt percet.

Ilyen körülmények között szép eredmény-
nek számított minden egyes pont, amelyet a
Sirius szerzett, hiszen nagyon sok esetben a
félpályán sem sikerült átvinni a labdát. Sze-
rencsére a Sepsi SIC sem erőltette túlzottan,
pontosabban: nem vitte túlzásba a védeke-
zést, az első félidőben csupán egyetlen sze-
mélyi hibát követtek el a házigazdák, azt is a
marosvásárhelyi palánk alatt, miközben a Si-
rius ellen 11 hibát fújtak
be, ebből hat esetben két
plusz egy pontos játékot.

A statisztikai adatok
azt mutatják, hogy ezen
a mérkőzésen sem tudott
igazán pontosan dobni a
Sirius, bár az is igaz, hogy
több próbálkozás nem
volt jól előkészítve. Saj-
nos, azok a dobások is
pontatlanok voltak, ame-
lyeknek nem lett volna
szabad kimaradniuk.
Adott helyzetben a kedve-
zőtlen lepattanózás nem
árul el sokat, mint ahogy a
28 eladott labda is inkább
pozitív adat, mondhatjuk
róla, hogy „csak”. 

Az ily módon kipipált kötelező sepsi-
szentgyörgyi kiszállás után szerdán vélhe-
tően már sokkal komolyabb kosárlabdát
láthatunk a marosvásárhelyi csapattól, ami-
kor 18 órai kezdettel a CSM Târgoviște lá-
togat a Ligetbe a visszavágók első
fordulójában.

Esélytelenül a Sepsi SIC otthonában
Fotó: Simona Halep közösségi oldala

Fotó: a Sepsi SIC közösségi oldala

Fotó: Nagy Tibor

Simona Halep tornagyőzelmei
A román teniszező első WTA-trófeáit 2013-ban nyerte: előbb

Nürnbergben, majd ‘s-Hertogenboschban, Budapesten, New Ha-
venben, Moszkvában és Szófiában győzött. 2014-ben a dohai és a
bukaresti tornán diadalmaskodott, 2015-ben Sencsenben, Dubaj-
ban és Indian Wellsben nyert, egy évvel később Madridban, Buka-
restben és Montrealban, 2017-ben Madridban, 2018-ban
Sencsenben, a Roland Garroson és Montrealban, 2019-ben Wimb-
ledonban győzött, 2020-ban pedig Dubajban, Prágában és Rómá-
ban lett első.

Bíróságon dől el, 
hogy Djokovic indulhat-e az Australian Openen

Ma dönt a helyi bíróság arról, hogy Novak Djokovicnak el kell-
e hagynia Ausztráliát, vagy maradhat és részt vehet a január 17-
én kezdődő Australian Openen.

Az ausztrál nyílt teniszbajnokságon kilencszer győztes, 20-szoros
Grand Slam-bajnok szerb játékos még szerdán érkezett a mel-
bourne-i Tullamarine repülőtérre, majd ott egy különszobában
órákon át a hatóságok döntésére várt, hogy beléphet-e az országba.
Bár az Australian Open szervezői akut egészségi problémájára hi-
vatkozva különengedélyt adtak neki az induláshoz (mindezt annak
ellenére, hogy vélhetően nincs beoltva koronavírus ellen, bár a vi-
adalon ez kötelező), Victoria állam hatósága megtagadta a belépést
a játékostól, és vízumot sem állított ki számára, mert „nem szol-
gáltatott elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy teljesítse a belépéshez
szükséges előírásokat”.

Az ügyvédjei által szombaton közzétett iratok szerint Djokovic
annak alapján kapta meg az orvosi mentességről szóló igazolást,
hogy december 16-án pozitív tesztet adott, az elmúlt 72 óra vonat-
kozásában pedig nem volt láza, illetve Covid-fertőzésre jellemző
légúti tünete. A dokumentumot Victoria állam ezzel foglalkozó tes-
tülete is felülvizsgálta, majd jóváhagyta.

Különengedélyének híre azonban élénk tiltakozást váltott ki
Ausztráliában, közben a Melbourne-ben történteket Szerbiában
fogadta óriási felháborodás.

A teniszező egy kiutasítottak számára fenntartott melbourne-i
hotelben várta ügye megoldását.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 13. for-

duló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Ma-
rosvásárhelyi Sirius 113:40 (27-10, 30-9,
23-8, 33-13)

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna, 500
néző. Vezette: Mihai Săndulache (Buka-
rest), Ionuț Moraru (Kolozsvár), Ale-
xandru Ivan (Târgoviște). Ellenőr:
Romi Stănciulescu (Bukarest).

Sepsi SIC: Fraser 30 pont (1), Căti-
nean 15 (2), Podar 15 (1), Pašić 14 (3),
Ghizilă 13 (1), Wallace 10, Orbán 8,
Jones 6, Botos 2, Croitoru.

Sirius: Czimbalmos 8 pont (1), Grif-
fin 6, Badi 6, Sherill 5, Lipovan 4, Allen
4, Anca 3 (1), Mircea 2, Moga 2, Feiseș,
Oancea.

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 12. for-

duló: Brassói Olimpia – Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC 37:103; 13. forduló:
Konstancai Phoenix – Kézdivásárhelyi
KSE 77:69, Aradi FCC – CSM Ale-
xandria 63:44, Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC – Marosvásárhelyi Sirius 113:40,
Szatmárnémeti CSM – Kolozsvári U
96:42, CSM Târgoviște – Brassói Olim-
pia 75:74.



Az Európai Unió alapját jelentő jogál-
lamiság uniós szintű és tagállami
megerősítése a január elsején kezdő-
dött, fél évig tartó francia EU-elnök-
ség prioritásai közé tartozik –
közölték francia kormányzati tiszt-
ségviselők Párizsban csütörtökön.

Az uniós ügyekért felelős külföldi újságí-
rókkal folytatott megbeszéléseiken a francia
kormányzati források arról tájékoztattak,
hogy az Európai Unió Tanácsának francia el-
nöksége az általános uniós ügyekért felelős
miniszterek márciusra tervezett informális
ülésén mélyreható megbeszélést kíván foly-
tatni a jogállamiság helyzetéről más uniós
tagállamok mellett Magyarországgal és Len-
gyelországgal is.

Az általános uniós ügyekért felelős minisz-
terek májusi ülésén pedig a francia elnökség
meghallgatást tervez Magyarországgal az
uniós alapértékek állítólagos „súlyos és mód-
szeres megsértése” miatt indított 7-es cikk
szerinti eljárás ügyében.

A tisztségviselők tájékoztatása szerint
Franciaország a hat hónapos elnökség idején
mindenekelőtt Európa önállóságának megte-
remtésére törekszik. Szavaik szerint a 
koronavírus-járvány ugyanis különösen rá-

mutatott az EU függőségeire és sebezhetősé-
gére mind az egészségügy, mind a gazdaság
területén. A francia elnökség továbbá meg
akarja erősíteni, hogy az európai vállalkozá-
sok egyenlő versenyfeltételek mellett keres-
kedhessenek a világban, és azt, hogy az EU
nemzetközi partnereinek mindegyike tiszte-
letben tartsa kötelezettségvállalásait – közöl-
ték.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban el-
mondták, meg kívánják teremteni annak fel-
tételeit, hogy a járvány utáni helyreállítás
során a gazdasági fejlődés összeegyeztethető
maradjon az éghajlat-politikai törekvésekkel.
Emlékeztettek: az EU az Európában gyártott
vakcinák legalább felét a rászoruló orszá-
gokba juttatja. Ezzel kapcsolatban hangsú-
lyozták, hogy Franciaország szeretné
felgyorsítani a koronavírus elleni oltóanya-
gok helyi gyártási kapacitásának kiépítését
Afrikában, például Szenegálban és Dél-Afri-
kában.

Szavaik szerint az Európa közelében és a
távolabbi szomszédságában jelentkező bi-
zonytalanságok szintén rámutattak Európa
önállóságának fontosságára. Elengedhetet-
lennek nevezték, hogy Európa másoktól füg-
getlenül legyen képes lépéseket tenni a rá

leselkedő biztonsági kihívások kezelésére.
Elmondták, az európai önállóság az uniós ha-
tárok ellenőrzését és hatékony védelmének
képességét is jelenti.

„Meg kell előzni, hogy a migránsok fenye-
getést jelentsenek Európa biztonságára” – fo-
galmazott egy illetékes francia kormányzati
tisztségviselő.

Meg kell teremteni, hogy mindazoknak,
akik át kívánják lépni az uniós határokat, az
illetékes nemzeti hatóságok képesek legye-
nek minden kétséget kizáróan megállapítani
a személyazonosságát – tette hozzá.

A tisztségviselők kiemelték azt is, hogy a
határvédelem mellett meg kell őrizni az
unión belüli szabad mozgás lehetőségét, tá-
mogatni kell a migráció uniós frontorszá-
gait feladataik ellátásában, köztük a
migránsok elhelyezésében. Kijelentették: a
szolidaritás jegyében mihamarabb meg-
egyezésre kell jutni az unió közös migrációs
szabályozásáról. Az Európai Bizottság mig-
rációs csomagja „kiváló javaslat” – hangsú-
lyozták.

Kiemelték, az európai szuverenitást az
uniós bel- és külpolitika esetében is meg kell
teremteni. Ennek sikere lehetővé fogja tenni
az önálló döntések meghozatalát, valamint az

európai érdekek és értékek védelmét, a jog-
államiság betartását és betartatását minden
tagországban – közölték.

Az ukrán határ közelében tapasztalt orosz
katonai csapatösszevonással összefüggésben
hangsúlyozták: noha a lépés félelmet kelt,
párbeszédre kell törekedni Moszkvával.
Emellett fontos az is, hogy Európának kész
válaszai legyenek a lehetséges orosz agresz-
szió esetére – húzták alá.

„Ha Moszkva hajlandó a párbeszédre, a le-
hetőséget Európának meg kell ragadnia, a
párbeszéd elmaradása ugyanis évtizedekkel
vetheti vissza a kialakítani kívánt partnerség
lehetőségeit” – fogalmaztak.

A kazahsztáni, emberéleteket is követelő
tüntetésekkel kapcsolatban hangsúlyozták:
Párizs a feszültség csökkentésére szólítja fel
a válságban érintett minden felet, és „ön-
mérsékletre” a külföldi erőket. Kijelentet-
ték: a megmozdulások résztvevőivel
szemben alkalmazott erőszak, valamint a
közelmúlt eseményei rendkívül aggasztóak.
Franciaország az összes érdekelt fél bevo-
násával folytatott párbeszédet szorgal-
mazza, a polgárok alapvető jogainak
tiszteletben tartása mellett – tették hozzá.
(MTI)
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Francia EU-elnökség: a jogállamiság erősítése 
a francia EU-elnökség prioritásai közé tartozik

Lengyelország prágai nagykövetének vissza-
hívását kezdeményezte Mateusz Morawiecki
lengyel kormányfő – közölte csütörtök este a
varsói kormány szóvivője. A nagykövet koráb-
ban a lengyel-cseh vita tárgyává vált Turów
bánya kapcsán a lengyel fél „empátiahiányát”
említette a német sajtónak nyilatkozva.

Morawiecki döntéséről beszámolva, Piotr Müller
lengyel kormányszóvivő megengedhetetlennek ne-
vezte a Turów ügyében tett „szélsőségesen felelőtlen”
nagyköveti nyilatkozatot. „Minden lengyel diplomatá-
nak a lengyel érdekekről kell gondoskodnia” – húzta
alá Müller a Twitter közösségi fiókján.

A szóban forgó, a Deutsche Welle német rádió hír-
portáljának tett nyilatkozatában a prágai lengyel nagy-
követ úgy látta: a Turów körüli vita hátterében „az
empátia hiánya, a megértés és a párbeszéd folytatására
való hajlandóság hiánya áll, mégpedig elsősorban a
lengyel oldalon”.

A diplomata egyúttal meggyőződését fejezte ki,
hogy a vitát kölcsönös megegyezéssel oldják meg. El-
mondása szerint „csak néhány részletkérdést” kell még
tisztázni, ez pedig akár egy találkozó során is lebonyo-
lítható.

A nagykövet, Miroslaw Jasinski, december 20-án lé-
pett hivatalba. A két nemzet közötti kapcsolatok neves

személyiségéről van szó: Jasinski ugyanis sok éven át
vezető személyisége volt az 1981-ben megalakult, az
antikommunista ellenzék együttműködését segítő
Csehszlovák-Lengyel Szolidaritásnak. A rendszervál-
tás után, 2001 és 2005 között pedig a prágai lengyel
kulturális intézet igazgatója volt.

A cseh határ közelében fekvő Turów felszíni lignit-
bányáról azt követően bontakozott ki vita Prága és
Varsó között, hogy a lengyel kormány 2044-ig meg-
hosszabbította a bánya működési engedélyét. Prága
attól tart, hogy a bánya működtetése elapaszthatja a
régió víztartalékait, növelheti a zajterhelést és a lég-
szennyezést.

Az Andrej Babis korábbi miniszterelnök által veze-
tett cseh kormány 2020-ban bepanaszolta Lengyelor-
szágot az Európai Bizottságnál, majd az ügy az uniós
bíróság elé került. Az EU Bírósága tavaly május végén
elrendelte, hogy Lengyelország ideiglenesen füg-
gesszen fel minden tevékenységet a bányában. A fel-
szólításnak Varsó nem tett eleget, ezért a bíróság szep-
tember végén az Európai Bizottságnak kifizetendő napi
500 ezer euró pénzbüntetésre kötelezte Lengyelorszá-
got.

A tavaly októberi, a Petr Fiala vezette kormány meg-
alakulását eredményező csehországi képviselőházi vá-
lasztások miatt megszakított tárgyalásokat a felek
november elején újították fel. (MTI)

Visszahívják Lengyelország prágai nagykövetét 
a Turów bánya ügyében tett nyilatkozata miatt

Valérie Pécresse, a francia
jobboldali Köztársaságiak
párt államfőjelöltje a külvá-
rosi negyedek megtisztítását
ígérte a bűnözői bandáktól
és a kábítószer-kereskedők-
től csütörtökön egy vidéki
látogatásán.

„Elő fogom venni a Kärchert
(porszívót)” – fogalmazott a jobb-
oldali elnökjelölt, idézve Nicolas
Sarkozy egyik, még belügymi-
niszterként tett kijelentését, amely
akkoriban hatalmas visszhangot
keltett a közéletben.

Amikor 2005 júniusában Párizs
egyik külvárosában egy eltévedt
golyó megölt egy 11 éves kisfiút,
Sarkozy úgy fogalmazott, hogy „a
csirkefogók el fognak tűnni, Kär-
cherral megtisztítjuk” a kerületet.

Miközben az újraindulását még
mindig lebegtető Emmanuel Mac-
ron államfő keddi, keresetlen sza-
vakkal elmondott bírálata azokról,
akik még nem vették fel a korona-
vírus elleni oltást, hasonló belpo-
litikai vihart kavart, mint
2005-ben Nicolas Sarkozy megfo-
galmazása, Valérie Pécresse a köz-
biztonsági kérdéseket helyezte az
elnökválasztási kampánya közép-
pontjába.

Idei első vidéki látogatására a
Köztársaságiak elnökjelöltje két
olyan déli megyét választott, 
Bouches-du-Rhone-t és Vaucluse-
t, ahol Marine Le Pen, a Nemzeti
Tömörülés jelöltje nagyon nép-
szerű, és elsősorban közbiztonsági
témákkal szokott kampányolni. 

„Elő kell venni a Kärchert,
amelyet Francois Hollande (előző
államfő) és (a jelenlegi elnök)
Emmanuel Macron levitt a pin-
cébe tíz évvel ezelőtt” – fogalma-
zott a jobboldali jelölt

Salon-de-Provence település rend-
őrőrse előtt, egyértelműen a leg-
utolsó jobboldali elnök, Nicolas
Sarkozy korábbi megfogalmazá-
sára utalva. „Eljött az idő megtisz-
títani a negyedeket, üldözni kell a
szélhámosokat, a bűnözőket, a dí-
lereket, őket kell zaklatni és meg-
büntetni, megfosztani az
állampolgárságuktól” – tette
hozzá a jelenleg a Párizs körüli
Ile-de-France régiót irányító Valé-
rie Pécresse.

Valérie Pécresse megválasztása
esetén 20 ezer új férőhely kialakí-
tását ígérte a fegyházakban, s nem
zárta ki a hadsereg bevetését sem
a külvárosi negyedek biztonságá-
nak megteremtéséhez. Úgy vélte,
hogy „a franciák azonnali eredmé-
nyeket akarnak”, mert az ország
„tekintélyválságban” szenved.

Pécresse-t december elején vá-
lasztották meg elnökjelöltjüknek a
Köztársaságiak, majd néhány nap-
pal később a felmérések már azt
jelezték, hogy ha most tartanák az
elnökválasztást, esélye lenne be-
jutni a második fordulóba, s ott
akár le is győzhetné a jelenlegi ál-
lamfőt.

Valamennyi közvélemény-kuta-
tás szerint továbbra is Emmanuel
Macron végezne az élen az első
fordulóban 23 és 25 százalék kö-
zötti támogatottsággal, s nagy fö-
lénnyel jutna be a második
fordulóba. A jobboldali jelöltek
között viszont szoros küzdelem
folyik a második helyért. Marine
Le Pennek, Valérie Pécresse-nek
és a Éric Zemmour publicistának
is 14-16 százalékos eredményt je-
leznek jelenleg a felmérések.

Az elnökválasztás első forduló-
ját április 10-én, a másodikat ápri-
lis 24-én rendezik. (MTI)

Francia elnökválasztás
A jobboldal egyik elnökjelöltje

a külvárosi negyedek 
megtisztítását ígéri

Az olasz kormány azonnali hatállyal kötele-
zővé tette az új típusú koronavírus elleni vé-
dőoltás felvételét minden, 50 év fölötti
személynek – derül ki a hivatalosan szerda
este közzétett rendeletből.

Az érintetteknek június 15-ig kell beadatniuk a vak-
cinát.

Európában Olaszországban szedte – az Egyesült Ki-
rályság után – a legtöbb halálos áldozatot a koronaví-
rus; több mint 138 ezren haltak bele a vírus okozta
betegség szövődményeibe.

Mario Draghi kormánya az egészségügyben és az
oktatásban dolgozók számára már korábban kötele-
zővé tette az oltás felvételét, és korábban a zárlat fel-
oldásakor, tavaly októberben, az olaszok már csak úgy
térhettek vissza munkahelyeikre, ha megkapták az ol-
tást, vagy friss negatív teszttel rendelkeztek.

A szerdai rendelet értelmében az 50 évnél időseb-
beknek február 15-től nem lesz elegendő a teszt a je-
lenléti munkavégzéshez, csak oltással mehetnek majd
dolgozni. Egyelőre nem világos, hogy milyen szank-
ciókra kell számítania annak, aki nem tesz eleget az
előírásnak. A korábbi szabályok értelmében az oltatlan
és teszteletlen munkavállalókat fizetés nélküli szabad-
ságra lehetett küldeni.

„Ezeknek az intézkedéseknek a célja, hogy kórhá-
zaink jól tudjanak működni, nyitva maradhassanak az
iskolák és folytatódhassanak az üzleti tevékenységek”
– fogalmazott az olasz kormányszóvivő.

A jobboldali Liga nem ért egyet a szabállyal, ame-
lyet tudományosan megalapozatlannak nevezett, arra
hivatkozva, hogy a kórházban lévők döntő többsége
jóval 60 év fölötti. Az eredeti előterjesztés értelmében
kitiltották volna az oltatlanokat a közhivatalokból, a
nem alapvető árucikkeket kínáló üzletekből, bankok-
ból és postahivatalokból, továbbá a fodrászatokból is,
de ezt végül úgy módosították, hogy ezeket a szolgál-
tatásokat negatív teszttel is igénybe lehet venni.

Európában Ausztria készül a legszélesebb körben
elrendelni a kötelező oltást. Ott jövő hónaptól minden,
14 év felettinek kötelező lesz beoltatnia magát. Gö-
rögországban a 60 évnél idősebbeknek kell felvenniük
a vakcinát január 16-tól.

Olaszországot a többi európai országhoz képest ké-
sőbb érte el a koronavírus omikron variánsa, de az
esetszámok az elmúlt hetekben folyamatosan emel-
kednek. Szerdán csaknem 190 ezer új fertőzöttet diag-
nosztizáltak, amire korábban nem volt példa.

Az olaszok csaknem háromnegyede már az oltás
mindkét adagját felvette, 35 százalékuk pedig már az
emlékeztető, harmadik oltást is megkapta. (MTI)

Olaszországban az 50 évnél idősebbeknek
kötelező az oltás



Emmanuel Macron francia ál-
lamfő pénteken megerősítette,
hogy „teljesen vállalja” a három
nappal azelőtti vitatott kijelen-
tését azokról, akik nem vették
fel a koronavírus elleni oltást.
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömö-
rülés államfőjelöltje „piromán-
nak” nevezte a köztársasági
elnököt, míg Éric Zemmour jobb-
oldali publicista elnökjelölt sze-
rint a helyzet „nevetséges,
gyerekes és cinikus”.

„Érzelmeket válthat ki a kifejezés
formája, amely közvetlennek tűnhet, de
teljesen vállalom” – mondta a köztár-
sasági elnök az Ursula von der Leyen-
nel, az Európai Bizottság elnökével
közösen tartott párizsi sajtótájékoztató-
ján, amelyet abból az alkalomból ren-
deztek, hogy Franciaország január
elején fél évre átvette az Európai Unió
soros elnöki tisztét.

„Felkavar a helyzet, amelybe kerül-
tünk, az ország igazi törésvonala ott
van, ahol egyesek a szabadságukból,
amely ez esetben felelőtlenség, szlo-
gent gyártanak” – fogalmazott Emma-
nuel Macron. „Nem egyszerűen
veszélyeztetik mások életét, hanem
mások szabadságát is leszűkítik, és ezt
nem tudom elfogadni” – tette hozzá.

„Kifejezetten bosszantani szeretném
az oltatlanokat. Folytatjuk is, a végső-
kig. Ez a stratégia” – jelentette ki még
kedden a köztársasági elnök a Le Pa-
risien című napilapnak adott interjú-
ban az oltási igazolásról szóló
törvénytervezet parlamenti vitája kap-
csán. „Nem zárom őket börtönbe, nem
kötelezem őket erővel az oltásra. Tehát
meg kell nekik mondani: január 15-től
nem mehetnek többet étterembe, nem
fognak tudni beülni egy kávéra, nem
mehetnek színházba, moziba” – fogal-
mazott.

Az államfő pénteken megerősítette,
hogy a kormány a koronavírus elleni
stratégiáját az oltásra építi. Emmanuel

Macron szerint „ez teljesen európai fo-
lyamat, amely azok számára szigorít,
akik nem kaptak oltást”.

„Mindezt határozottan és erősen ki-
jelentem. Meg kell tennünk mindazon
honfitársainkért, akik mindent meg-
tesznek, hogy beoltassák magukat, és
akik mások felelőtlensége, időnként vá-
lasztása miatt mégis megfertőződnek”
– hangsúlyozta Macron. „És meg kell
tennünk azon honfitársainkért is, akiket
időnként magukkal ragadnak a népbu-
tító és félelemkeltő szövegek, és nem
védik meg magukat, miközben a tudo-
mány, a kutatás, az európai technoló-
giai fejlődés ezt már lehetővé teszi” –
tette hozzá.

„Muszáj volt kicsit meghúznom a
vészharangot, ezt tettem ezen a héten
annak érdekében, hogy még gyorsab-
ban tudjunk előrelépni” – mondta a
francia elnök. A védettségi igazolást a
tervek szerint január 15-én felváltó ol-
tási igazolással a kormány célja, hogy
a koronavírus gyorsan terjedő omikron
variánsa miatt nyomást gyakoroljon
arra a csaknem 5 millió emberre – az
oltásra jogosultak 9 százalékára –, aki
még nem kérte a koronavírus elleni
vakcinát.

Marine Le Pen – aki nem támogatja
az oltási igazolás bevezetését – piro-
mánnak nevezte Macront, amiért „a na-
gyon erőszakos” kijelentését
megismételte.

„Amikor válsághelyzet van, bármi-
lyen válságról is legyen szó, az ország
egységét kell keresni. Az ország egysé-
gesének megteremtésével oldhatók
meg a válságok, és nem a megosztás-
sal” – mondta a Nemzeti Tömörülés el-
nökjelöltje, aki szerint Emmanuel
Macron „kampányol” a járványhelyzet-
tel.

Hasonló véleményt fogalmazott meg
Eric Zemmour, aki szerint a helyzet
„nevetséges, gyerekes és cinikus”. Sze-
rinte Emmanuel Macron „el akarja
lopni a választást a franciáktól” azzal,
hogy csak a járványról beszél. (MTI)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)

MINDENFÉLE

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(14446-I)

IDŐS hölgy mellé gondozót keresek
a Szabadság negyedben. Tel. 00-36-
20-9749-955 vagy 0728-194-039.
(p.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már. 
Temető csendje ad neki nyugal-
mat, szívünk fájdalma örökre
megmarad.
Idős BOGDÁN INCZE emlékére.
A gyászoló család. (sz.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 10-ére, amikor 15 éve, hogy
itthagyott örökre a legdrágább
férj, apa, nagyapa, barát, volt
szomszéd, após és sporttárs,
SCHMIDSFELDEN LUDWIG. Em-
léked örökké élni fog szívünk-
ben. Nyugodjál csendesen! 
A gyászoló család. (14453-I)

Kegyelettel és tisztelettel emlé-
kezünk január 10-én MAGOS 
IMRÉRE halálának 10. évforduló-
ján. Emlékét őrzik szerető fiai,
menyei, unokái és azok családja.
Nyugodjon békében! (14443)

Mély fájdalommal emlékezünk
imádott édesanyánkra, az erdő-
csinádi JENEI ILONÁRA halálá-
nak első évfordulóján és 
drága édesapánkra, JENEI 
GÁSPÁRRA, aki két éve és nyolc
hónapja hagyott itt minket. Máig
sem hisszük el, hogy végleg el-
mentetek, pedig ott térdeltünk ki-
hűlt testeteknél. Fogtuk, míg
lehetett, drága két kezetek, kö-
nyörögve kértük Istent, hogy
gyógyítson meg. De sorsunk az
elválás, reményünk a találkozás.
Emléküket a szívünkbe zártuk.
Három gyermekük: Rózsika, Mar-
git, Domi és ezek népes családja.
(14465)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

A Bolyaiban 1966-ban végzett XI.
B osztály gyászolja KELEMEN
ATILLÁT. Ifjúságunk szép emléke
kísérjen égi utadon! Nyugodj bé-
kében, ATA! Részvétünk a gyá-
szoló családnak. 
Volt osztálytársai. (p-I)

Megrendülve értesültünk 
dr. KELEMEN ATILLA haláláról.
Emlékét őrizzük. Osztozunk sze-
rettei gyászában. A Dr. Bernády
György Közművelődési Alapít-
vány kuratóriuma és munkakö-
zössége. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-
310-es telefonszámon. (66202-I)

Antony Blinken amerikai és Dmitro Kuleba
ukrán külügyminiszter pénteken ismét megbeszé-
lést folytatott telefonon, amelynek során megvi-
tatta az Ukrajna határainál megfigyelt orosz
csapaterősítésekre adandó lehetséges válaszlé-
péseket – számolt be az Ukrajinszka Pravda hír-
portál.

Az amerikai külügyminisztérium közlése sze-
rint Blinken ismételten megerősítette, hogy az
Egyesült Államok szilárdan támogatja Ukrajna

függetlenségét, szuverenitását és területi integri-
tását a „folyamatos orosz agresszióval szemben”.
Megvitatta ukrán hivatali partnerével az Egyesült
Államok és szövetségeseinek lehetséges válaszlé-
pését az orosz csapatösszevonásokra Ukrajna ha-
tárai mentén, valamint a jövőbeli diplomáciai
kapcsolatokat Oroszországgal.

Blinken kizárta, hogy Kijev bevonása nélkül
tárgyaljanak Ukrajnáról. Mint mondta: Ukrajnáról
nem döntenek Ukrajna nélkül. (MTI)

Az amerikai és az ukrán külügyminiszter
az orosz csapaterősítésekről egyeztetett

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Átlépte az egymilliót pénteken az aláírá-
sok száma azon a petíción, amely Tony
Blair egykori brit munkáspárti miniszter-
elnök lovagi címének visszavonását köve-
teli.

Blairt II. Erzsébet királynő emelte lovagi rangra.
A volt kormányfő magas kitüntetésére a múlt hét-
végén derült fény, amikor az udvar közzétette az
uralkodói elismerések hagyományos új évi listáját.

A change.org petíciós portálon alig néhány órá-
val később megjelent egy felhívás, amely szerint
éppen Tony Blair az a személyiség, aki a legke-
vésbé sem érdemel meg semmiféle állami kitün-
tetést, nem beszélve olyan elismerésről, amelyet
személyesen az uralkodó adományoz.

A petíció szerint Blairt – akinek miniszterelnök-
sége idején Nagy-Britannia a hatalmas társadalmi
tiltakozás ellenére részt vett a 2003-ban kezdődött
iraki háborúban – személyes felelősség terheli
számtalan ártatlan civil haláláért, és emiatt háborús
bűncselekmények vádjával törvény elé kellene
idézni. A felhívás követeli, hogy Boris Johnson mi-
niszterelnök kezdeményezze II. Erzsébet királynő-
nél Blair lovagi kitüntetésének visszavonását.

A petíciót aláírók száma péntek este átlépte az
egymilliót, és percenként továbbra is több százzal
nő a csatlakozók száma.

Blairt a 95 esztendős királynő a világ egyik leg-
exkluzívabb lovagi közössége, az Order of the
Garter, a III. Eduárd király által 1348-ban alapított
térdszalagrend tagjává avatta.

Az Order of the Garternek, a legmagasabb brit
lovagi rendnek egyszerre legfeljebb 25 tagja lehet.
Mindig tagja a mindenkori uralkodó, aki a többi
24 helyre saját illetékességében, kormányzati aján-

lás nélkül nevezhet ki új tagokat. A férfiak a Sir, a
rend női tagjai a Lady előnév viselésére jogosul-
tak, vagyis a volt munkáspárti kormányfő hivata-
los megszólítása Sir Tony Blair.

Blair 1997 és 2007 között állt a brit kormány
élén, és egymás után három parlamenti választást
nyert a Munkáspárt – a jelenlegi legnagyobb brit
ellenzéki erő – vezetőjeként, rekordot döntve ezzel
a párt történetében. Blair megítélésén azonban na-
gyon sokat rontott a közvetlen brit katonai részvé-
tel az iraki háborúban, amely már a kezdete előtt
rendkívül népszerűtlen volt Nagy-Britanniában: a
hadműveletek megindulása előtti hétvégén 2,5
milliós tömeg követelte Londonban, hogy a brit
fegyveres erők ne kapcsolódjanak be a háborúba.

Ez volt minden idők legnagyobb tüntetése
Nagy-Britanniában. 

A közvéleményt végképp Blair ellen hangolta
az iraki háború hátterének feltárására indult brit
vizsgálat eredménye.

A brit politikatörténetben példátlan kiterjedésű
és időtartamú vizsgálat, amely Sir John Chilcot
egykori magas rangú diplomata vezetésével 2009-
ben kezdődött és 2016-ban zárult, kimondta: 2003
márciusában, a háború kezdetének időpontjában
Szaddám Huszein akkori iraki diktátor rezsimje –
a katonai beavatkozás hivatalos indoklásával el-
lentétben – nem jelentett közvetlen fenyegetést a
külvilágra.

A Chilcot-bizottság tizenkét kötetből álló, 2,6
millió szavas jelentése szerint legalább 150 ezer,
„de valószínűleg ennél is sokkal több” iraki vesz-
tette életét a háborúban és a fegyveres beavatkozás
utáni káoszban. A vizsgálati jelentés szerint az ál-
dozatok nagy többsége civil volt. (MTI)

Már több mint egymillióan követelik 
Tony Blair lovagi címének visszavonását

Emmanuel Macron „teljesen vállalja” 
az oltatlanokról tett, 
vitatott kijelentését

KLARA javasasszony feloldja a kötést és az átkot,
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és
nyereséget hoz a házhoz, leveszi a rontást, elűzi a rosszat,
bármilyen egészségi, szerelmi és egyéb problémában is
segít.
Köszönetnyilvánítások: 
Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Antonia Marosvásárhelyről köszönetet mond, mert
újra együtt van kedvesével; Enikő Nyárádszeredából hálás,
mert fia kigyógyult az alkoholizmusból és a depresszióból;
Kelemen Ernyéből köszöni, hogy a segítségével felesége
visszatért hozzá; Andrei hálás, mert nyereséges lett a
vállalkozása; Elena Dicsőből köszöni, hogy szerelme
visszatért hozzá, kigyógyult a depresszióból és az epilepsziából; Corina
Marosvásárhelyről hálás, mert férje ismét visszatért hozzá és gyermekeihez;
Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével.
Tel. 0742-450-214. (Fizetett hirdetés: mp.)



Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink 

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra kö-
zött.

Várjuk Önöket!


