
Madéfalva önkormányzata január 7-én délelőtt 10 órakor a 
Szent Anna-kápolnában szentmisével, fél tizenkettőtől a Si-
culicidium emlékműnél beszédekkel és koszorúzással emlé-
kezett a madéfalvi veszedelemre annak 259. évfordulóján. 

Ezt megelőzően pénteken délután lovas zarándoklat indult a Szépvíz 
(Szalonka-erdő) – Madéfalva (Siculicidium emlékmű) útvonalon, így  
állítva emléket az egykori ellenálló székelyeknek.  

A zarándoklaton részt vett Potápi Árpád János, Magyarország  

Az állam betegsége 

Manőverez a jogszabályok rengetegében az egészségügyi minisz-
ter, csakhogy ne kelljen karanténintézkedéseket hozni az influenza-
járvány miatt, mivel ezeket úgysem tudnák betartatni. Az állam 
hatósági impotenciában szenved, amit nem valamely kósza fertőzés-
sel kapott el, ez már idült betegsége. 

December végi adatok szerint a légúti fertőzések száma triplája 
a tavaly ilyenkorinak. Ehhez még tegyük hozzá, hogy az adatokban 
csak azok szerepelnek, akik orvosnál vagy kórházban is megfordul-
tak, tehát a fertőzésszám jóval magasabb is lehet. Világos, járvány 
van, és ilyenkor az lenne a dolguk az egészségügyi hatóságoknak, 
hogy védjék meg az egészséges, de a fertőzés kapcsán fokozott ve-
szélyben levő idős vagy krónikus beteg adófizetőiket. A miniszter be 
is vallotta egy sajtótájékoztatóján, hogy a koronakrízis idején fo-
gadtak el jogi keretet, ami lehetővé tenné a komolyabb járványvé-
delmi lépéseket, de nem akarnak karantént, merthogy az bonyolult. 
Ezért mesteri fokú cinizmussal átnevezik a valóságot. Azaz nincs jár-
ványhelyzet, csak járványügyi veszélyhelyzet. Mindez nyílt beisme-
rése annak, hogy az állam, noha tudja, mi lenne a dolga, azt képtelen 
megfelelően elvégezni. 
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Mózes Edith 

Benedek István 

Madéfalva 1764–2023 

Lovas zarándoklat  
és megemlékezés  

(Folytatás a 2. oldalon)

Tanítási időszakok 
és vakációk 
Január 9-én, hétfőn visszatérnek tan-
intézeteikbe az óvodások és iskolá-
sok, és megkezdődik a 2022–2023-as 
tanítási év harmadik oktatási modulja.  

____________2. 
2023 a készségek 
európai éve 
Az Európai Unió idénre a készségek 
európai évét hirdette meg, és ez a 
téma itthon, Erdélyben is kiemelten 
fontos – hangsúlyozta Winkler Gyula 
EP-képviselő, aki pénteken Szovátán 
részt vett a Kárpát-medencei okta- 
tásszakértők találkozóján. 

____________3. 
Megkezdte  
a felkészülést  
a Sepsi OSK 
Szerdán megkezdte a felkészülést a 
tavaszi idényre a Sepsi OSK szuperli-
gás labdarúgócsapata. Amint egy 
ideje már megszokhattuk, a téli szünet 
nagyon rövid, január 20-án már baj-
noki mérkőzés szerepel a program-
ban, így a hagyományos téli 
alapozásra már nincs lehetőség. 

____________6. (Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: MTI 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Január 9-én, hétfőn visszatér-
nek tanintézeteikbe az óvodá-
sok és iskolások, és meg- 
kezdődik a 2022–2023-as taní-
tási év harmadik oktatási mo-
dulja. Hogyan tagolódik a 
továbbiakban a tanév szerke-
zete, és mikor lesz a végzős di-
ákok megmérettetése? – rövid 
összeállításunkban a legfonto-
sabb időpontokat gyűjtöttük 
egybe.  

Két héttel az oktatás újraindulása 
után máris újabb minivakációnak örül-
hetnek a gyermekek és fiatalok, a 
román fejedelemségek, Moldva és Ha-
vasalföld egyesülésének hivatalos ün-
neppé nyilvánított napja, január 24-e 
ugyanis keddre esik, így kormányren-
delet alapján idén 23-a, hétfő is szabad 
lesz. A harmadik oktatási modult le-
záró, egyhetes februári sívakációt a 
megyei tanfelügyelőségek külön-
külön ütemezhették be, Maros megyé-
ben az újabb szünidő február 20-án 
kezdődik. 27-étől a negyedik oktatási 
modulban folytatódik az iskolai élet, a 
tanítás az április 7-én kezdődő húsvéti 
vakációval ér véget. Az ötödik oktatási 
modul április 19-én kezdődik, és jú-
nius 16-áig tart. A nyári szünidő előtt 
még lesz egy minivakáció, az állami 
szférában hivatalos munkaszüneti nap-
nak számító június 1-je ugyanis csü-
törtökre esik, és a kormány döntése 
alapján 2-án, pénteken folytatni lehet 
a pihenést. 

A végzős évfolyamok számára idén 
is hamarabb ér véget az oktatás, a kö-
zépiskolák ballagói június 2-án (illetve 
az azt megelőző napokban), a nyolca-
dikosok június 9-én búcsúznak tanin-

tézetüktől. A szakközépiskolákban jú-
nius 23-án zárul a tanítási év. 
Országos vizsgák 

Az általános iskolák végzősei szá-
mára június 19-én a román nyelv és 
irodalom vizsgával kezdődik az orszá-
gos képességfelmérő. 21-én matema-
tikából, 22-én anyanyelvből vizsgáz- 
nak a nyolcadikosok. Az óvások előtti 
eredményeket június 28-án 14 óráig 
nyilvánosságra hozzák, fellebbezni 
aznap 16–19, 29-én 8–12 óra között 
lehet. A végső eredményeket július 4-
én teszik közzé. 

Az érettségi június 12-én a román 
nyelvi kompetenciák felmérésével 
kezdődik, az első szóbeli 14-éig tart. 
14–15-én anyanyelvi, 14–16-án szá-
mítógép-kezelési ismereteikről adnak 
számot szóban a diákok, 19–21-én az 
idegennyelv-tudást tesztelik, szintén 
szóban. A megmérettetés – igazi téttel 
bíró – írásbeli része június 26-án a 
román nyelv és irodalom vizsgával 
rajtol, 27-én a szaknak megfelelő kö-
telező tantárgyból, 28-án a választott 

tantárgyból, 29-én anyanyelvből érett-
ségiznek a tizenkettedikesek. Az óvá-
sok előtti eredményeket július 3-án 
teszik közzé legkésőbb déli 12 órakor, 
fellebbezni aznap 12–18 óra között 
lehet. Végső vizsgaeredményeikről jú-
lius 7-én értesülnek a diákok.  

Az érettségiről kimaradt vagy siker-
telenül vizsgázott fiatalok július  
17–24. között iratkozhatnak be a póté-
rettségire, amely augusztus 7–11. kö-
zött a nyelvi és digitális kompeten- 
ciák felmérésével kezdődik. 16-án 
román nyelv és irodalomból, 17-én a 
szaknak megfelelő kötelező tantárgy-
ból, 18-án a választott tantárgyból, 21-
én anyanyelvből pótérettségizhetnek a 
diákok. Az óvások előtti ideiglenes 
eredményeket augusztus 25-én, a 
végső eredményeket 29-én teszik 
közzé. 

Az országos képességvizsgán, il-
letve az érettségin a világjárvány előtti 
tananyagot kérik számon a diákoktól, 
a tételmodellek az edupedu.ro honla-
pon érhetők el.

A hatósági impotencia krónikus mivoltára rávilágító 
másik, aránylag friss példát a múlt év végén láthattuk, az 
energiaár-kompenzáció kapcsán. Az ezt rendező jogsza-
bályban kitalálták, hogy akinek több ingatlanja van, 
annak csak arra a lakásra kellene élveznie a kedvezményt, 
amelyben állandó jelleggel lakik. Aztán mikor ráébredtek, 
hogy az ötlet általuk járhatónak vélt gyakorlati alkalma-
zásához milliókkal kellene íratni saját felelősségre tett 
nyilatkozatot, és ezt az adathalmazt fel is kéne dolgozni, 
meg nyomon követni a valódiságát, és kiszűrni a szabály-
sértőket, akkor inkább ejtették az egészet. Akár egy lakása 
van valakinek, akár húszat ügyeskedett össze, mindre 
megkapja az olcsó áramot, mert állam bátyó, noha volna 
ötlete, hogyan különböztesse meg az igazán nehéz hely-

zetűeket a szociális kedvezményre rá nem szorulóktól, 
nem képes ezt a feladatot megoldani. Pedig a mai techni-
kai lehetőségek mellett nem kéne nagy bűvészmutatvány 
legyen egy ilyen adatbázis létrehozása és kezelése, annál 
inkább, hogy az egész kompenzációs ügymenet már egy 
éve tart, és az összes szükséges adat ott van valahol az 
adóhatóság meg az energiaszolgáltatók nyilvántartásai-
ban.  

Az más kérdés, hogy ebből lett volna egy másik óriási 
cirkusz, mert az albérletben élők elszabaduló energia-
számlái kapcsán derült volna ki, hogy a lakbérszerződé-
seket nem divat bejelenteni, és adózni utánuk. Nem csak 
a kormány szenved hatósági impotenciában, hanem alá-
rendelt intézményrendszere is. 

Az valahol lehet egy pozitívum, ha az állam betegsége 
súlyosságának tudatában nem stresszelik az adófizetőt fö-
lösleges szaladgálással és hivatali sorbanállással. De 
ennél sokkal rosszabb, hogy az egészségügyi védőintéz-
kedések elmulasztásával járvány idején ez a hatósági im-
potencia emberéleteket fog kioltani.

IDŐJÁRÁS 
Borús égbolt 
Hőmérséklet: 
max.  100C 
min.     20C

9., hétfő 
A Nap kel  

8 óra 5 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 54 perckor.  
Az év 9. napja,  

hátravan 356 nap.

Mától fizethetők az adók és illetékek 
A marosvásárhelyi adóhivatal pénztárai január 9-én, mától 
nyitnak. Idén az infláció mértékével, 5,1 százalékkal módo-
sult az ingatlan-, a lakás-, a telek- és a gépjárműadó. Sze-
mélyesen a polgármesteri hivatalban, a Tudor negyedi 
Gyémánt piac melletti pénztárnál, továbbá a Călăraşilor 
utca 26–28. szám alatti irodában lehet befizetni a helyi adó-
kat. Aki teheti, használja az online kifizetést a Ghiseul.ro 
honlapon. Továbbra is érvényes a 10 százalékos kedvez-
mény azok számára, akik március 31-ig kifizetik az egész 
évre szóló helyi adókat és illetékeket, beleértve a szemét-
díjat is. A háztartási hulladék összegyűjtésére megállapított 
díj egy főre idénre is havi 14,93 lej. 

Hétvégén ingyenes a közszállítás 
Marosvásárhelyen 

Január 1-jétől minden hétvégén és ünnepnapon ingyenes 
a közszállítás Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármes-
ter javaslatára vezették be ezt az intézkedést, hogy a város 
némileg felszabaduljon a nagy gépkocsiforgalom miatti 
zsúfoltságtól. A lakosságot arra kérik, hogy éljen ezzel a le-
hetőséggel. 

Január 14-éig gyűjtik össze  
a karácsonyfákat 

Marosvásárhelyen január 7-étől 14-éig gyűjtik össze az 
elszáradt karácsonyfákat, amelyeket a hulladéktárolók kö-
zelében kell elhelyezni. Az önkormányzat arra kéri a város-
lakókat, hogy kizárólag a megjelölt időszakban tegyék ki a 
fákat. 

A doni áldozatokra emlékeznek 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros me-
gyei szervezete és a Marosvásárhelyi 23. Hagyományőrző 
Csoport szervezésében január 12-én, csütörtökön 17 óra-
kor a marosvásárhelyi római katolikus temetőben, a doni 
áldozatok emlékművénél a Don-kanyari offenzíva 80. év-
fordulójára emlékeznek. A gyertyagyújtást követően 18 órá-
tól folytatódik a megemlékezés a Studium Hub 
konferenciatermében (Bolyai tér 15. szám). 

Kedvezménykártya  
nagycsaládosoknak online is 

A marosvásárhelyi önkormányzat kedvezménykártyával 
segíti a nagycsaládosok szabadidős tevékenységeinek ki-
adásait. A program keretében a családok 50%-os kedvez-
ményben részesülnek a következő helyszínekre való 
belépéskor: az állatkertbe, a Víkendtelepre, a Mircea Birău 
városi uszodába, a Művész moziba és a nyári színpadra. 
A legalább három gyermeket nevelő családok támogatási 
kérelme mostantól online is igényelhető. Tavaly közel 360 
személynek bocsátott ki kedvezménykártyát az önkor-
mányzat. A pályázati űrlapokat az alábbi linkre kattintva 
lehet letölteni: https://rb.gy/ne1hbj. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma MARCELL,  
holnap MELÁNIA napja.

Megyei hírek 

Három oktatási modul maradt hátra 
Tanítási időszakok és vakációk 

Adománygyűjtés  
A város segít mottóval indított nehéz anyagi helyzetben 

lévők számára adománygyűjtést a Marosvásárhelyi Rádió 
és a Divers Egyesület.  

A kezdeményezők több mint kétszáz hátrányos helyzetű 
gyermeket és idős személyt szeretnének megóvni a téli hó-
napok alatt fenyegető élelmiszerhiánytól. A cégeket és ma-
gánszemélyeket arra kérik, hogy amennyiben tehetik, 
csatlakozzanak a jótékonysági akcióhoz, amelynek kere-
tében tartós élelmiszerrel, édességgel és gyümölccsel, a 

meleg ételre fordítandó pénzadományokkal, illetve tisztál-
kodási cikkekkel lehet támogatni a rászorulókat. Az ado-
mányok az Avram Iancu u. 29. szám alatt adhatók le 
naponta 10–13 és 18–19 óra között, január 15-ig.  

Bővebb tájékoztatást a 0265-311-727-es telefonszámon 
nyújtanak. Pénzadományt a RO48PIRB2800710681001000 
bankszámlaszámra lehet utalni vagy online  
a https://divers.org.ro/asociatia-divers/donatii internetes 
oldalra.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Az állam betegsége  
(Folytatás az 1. oldalról) 
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Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

6, 7, 10, 3, 1 + 4 NOROC PLUS: 8 4 2 7 5 4 

30, 8, 3, 11, 28, 14 SUPER NOROC: 5 8 1 6 3 2

42, 37, 2, 24, 16, 6 NOROC: 3 4 7 1 3 5 7



Az Európai Unió idénre a készségek euró-
pai évét hirdette meg, és ez a téma itthon, Er-
délyben is kiemelten fontos, hiszen csak 
piacképes készségek birtokában lehetünk si-
keresek a változó munkaerőpiacon – hang- 
súlyozta Winkler Gyula EP-képviselő 
(RMDSZ, EPP), aki pénteken Szovátán részt 
vett a Kárpát-medencei oktatásszakértők ta-
lálkozóján. Az eseményt a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége szervezte a Teleki 
Oktatási Központban.  

„Igen fontos az európai tematikus év itthon, 
Erdélyben is, hiszen csak a megfelelő, piac-
képes készségek birtokában lehetünk sikere-
sek a gyorsan változó munkaerőpiacon. Ez a 
kihívás kortól független, emiatt erőteljesebben 
kell itthon is szorgalmazni az egész életen át 
tartó tanulást. Idén a romániai népszámlálás 
részletes adatai is nyilvánosságra kerülnek, 
fontos támpontot nyújtva a megfelelő képzési 
programok, stratégiák kialakításában. Euró-
pában a munkáltatók 75 százaléka nem talál 
megfelelő készségekkel rendelkező munka-
vállalókat, emiatt a készségek európai évében 
szorosabb együttműködését szorgalmazunk 
az oktatási intézmények, a vállalkozói szféra 
és a közszféra között. Három fontos cselek-
vési irányt határoztunk meg: több lehetőséget 
és több finanszírozást kell biztosítani a kép-

zésekre, a tovább-, illetve átképzé- 
sekre, a készségeket a munkaerőpiaci igé-
nyekhez kell igazítani, valamint össze kell 
hangolni az egyéni törekvéseket és készsége-
ket a munkaerőpiaci szükségletekkel” – fej-
tette ki Winkler Gyula, aki beszélt az Európai 
Parlament CULT – kultúra, oktatás, ifjúság és 
sport – szakbizottságában végzett munkájáról 
is.  

„Sikerült a 2021–2027 tervezési időszakra 
megduplázni az Erasmus+ program finanszí-
rozását, ez új lehetőségeket nyit meg a peda-
gógustársadalom számára itthon, Erdélyben 
is. Fontos az anyanyelvű, a kisebbségi oktatás 
színvonalának, teljesítményének következe-
tes javítása, ebben tudnak az uniós progra-
mok is segíteni. Támogatom az OktOpus 
projekt kiterjesztését mindegyik Kárpát-me-
dencei magyar nemzetrészre, hiszen minden 
hasonló, határon átnyúló projekt újabb lépés 
a Kárpát-medencei magyar oktatási tér kiala-
kításában. A készségek európai évében is 
lehet és érdemes folytatni, bővíteni a projek-
tet” – tette hozzá a képviselő, aki szerint igen 
aktuális és szükséges ez a képzési program, 
amelyet a magyarországi Innovatív Pedagó-
giai Műhely valósít meg európai uniós Eras-
mus+ finanszírozással, erdélyi és vajdasági 
partnerekkel. 

Az Erasmus+ KA2 Program finanszírozá-
sával létrejött OktOpusz program célja a ha-
táron túli magyar pedagógusok szakértői 
adatbázisának létrehozása, a szakértői kom-
petenciák fejlesztése, a kisebbségi magyar 
oktatás fejlődése és a többségi társadalom-
mal, annak oktatási intézményrendsze- 
rével történő együttműködés elősegítése. A 
projekt keretében ötven erdélyi és huszonöt 
vajdasági pedagógus képzésére lesz lehető-

ség. A Kárpát-medencei Oktatásszakértői 
Adatbázisba szakértőként, egyéni portfólió 
alapján, a helyi partnerszervezetek (Erdély-
ben a Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége, a Vajdaságban az Észak-bácskai 
Magyar Pedagógusok Egyesülete) jóváha-
gyásával kerülnek be a pedagógusok, akik 
kereshetővé válnak a különböző szakterüle-
tek, földrajzi elhelyezkedés, munkatapaszta-
lat alapján. (közlemény)

2023 a készségek európai éve 

miniszterelnökségének nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkára is. A megemlékező zarán-
doklat szentmisével zárult a madéfalvi Szent 
Anna-kápolnában, amit dr. Kerekes László 
segédpüspök celebrált. 

Szombaton délelőtt 10 órától megemlé-
kező szentmisét tartottak a Szent Anna-ká-
polnában, amit Tamás József nyugalmazott 
segédpüspök celebrált, ezt követően a madé-

falvi Amadeus gyermekkart, illetve a Zöld 
Péter Általános Iskola tanulóinak megemlé-
kező műsorát láthatták a megjelentek. 

A szentmise és a műsor után a résztvevők 
átvonultak a Siculicidium emlékműhöz, ahol 
beszédet mondott Szentes Csaba, Madéfalva 
polgármestere, Varga Judit, Magyarország 
igazságügyi minisztere és Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter.  

A rendezvény Nyisztor Ilona énekével kez-

dődött, koszorúzással, közös imával, majd 
Tamás József püspök egyházi áldásával, a 
magyar és a székely himnusszal ért véget. 
A széklyekben ma is él  
a szabadságvágy 

Szentes Csaba polgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket, akik azért gyűltek össze, 
hogy felidézzék a 259 évvel ezelőtt történt 
eseményeket, annek előzményeit és követ-
kezményeit. – Nem azért, mert őseinkről azt 
tanultuk, hogy halottainkat eltemetni és rájuk 
emlékezni kötelességünk, hanem mert évszá-
zadok elteltével is bennünk maradt népünk 
akkori életérzése. A szabadság utáni vágy, 
mint alapvető emberi keresztény jog, a szü-
lőföldünk iránti szeretet és ragaszkodás, meg-
szerzett jogaink megvédése minden kö- 
rülmények között. Saját bőrünkön tanultuk 
meg, hogy mit jelent az önkéntes kötelesség. 
A székelyeknek ma is kötelességük saját ma-
gukat megszervezni, legyenek céljaik, ter-
veik, amelyek megteremtik az itthon 
maradás, az itthon boldogulás feltételeit – 
mondta egyebek mellett Madéfalva polgár-
mestere.   
„Örömünk és bánatunk is egy” 

Megtiszteltetés számára, kezdte beszédét 
Varga Judit magyar igazságügyi miniszter, 
hogy az idei év első beszédét Madéfalván, 
székely testvérei előtt mondhatja el. Mint 
mondta, Székelyföldre a helyiek vendégsze-
retetének és a magyar szónak, a mítoszokat 
és legendákat megelevenítő hegyeknek és 
völgyeknek köszönhetően a magyar nemzet 
minden tagja lélekben hazatérhet. 

„Éljünk magyarként bárhol a Kárpát-me-
dencében vagy szerte a nagyvilágban, mindig 
különleges élmény Székelyföldre megér-
kezni, átélni egy nemzet határokon átnyúló 
lelki összetartozásának az érzését. Ahogy 
több mint ezeréves történelmünk összefonó-
dik, úgy örömünk és bánatunk is egy” – 

mondta többek között a miniszter. A sors ke-
serű fintorának nevezte, hogy 1764-ben a 
Madéfalván lemészárolt székelyeknek azért 
vették el az életét, mert kiálltak értékeik, ha-
gyományaik, katonai hagyományaik mellett, 
mert szabadságjogaik megtartását követelték, 
hittek Istenben és az igazságban, és ezen esz-
mék mellett kiállva néztek farkasszemet egy 
birodalommal, alkotmányjogi nyelven: véd-
ték szuverenitásukat, önazonosságukat. „Bár 
a világ nagyot változott 1764 óta, a magyar 
alkotmányos identitás és szuverenitás vé-
delme most is mindennapos feladatunk” –  
jelentette ki.  

Hangsúlyozta: Magyarország kormánya 
számára a legfontosabb, hogy a székelyek 
meg tudják őrizni magyar identitásukat, gya-
rapítva és megtartva ezzel közösségüket. 
Ugyanakkor további együttműködésről biz-
tosította az egybegyűlteket. 
„Mindig büszkén, felemelt fővel  
térünk haza Madéfalváról” 

Tánczos Barna környezetvédelmi minisz-
ter azt mondta: időjárástól függetlenül évről 
évre több százan róják le kegyeletüket azok 
előtt a hősök előtt, akikre mindig felnéznek. 

„Mindig büszkén, felemelt fővel térünk 
haza Madéfalváról. Feltöltődve megyünk 
haza otthonainkba, mert nekünk, székelyek-
nek, magyaroknak a történelem folyamán 
mindig volt akire felnéznünk… Mindig vol-
tak olyan székelyek, akiknek a kiállása, a bá-
torsága, önfeláldozó-készsége történelmet írt 
számunkra. Az áldozatkészség mindig főhaj-
tásra kötelez minket” – jelentette ki, majd 
megköszönte a magyar kormánynak, amit a 
nemzet egységéért és fennmaradásáért tesz. 

A felszólalásokat követően a politikusok, 
civil egyesületek képviselői elhelyezték az 
emlékezés koszorúit a madéfalvi Siculici-
dium emlékműnél, majd Tamás József ny. 
püspök mondott egyházi áldást.  

Lovas zarándoklat  
és megemlékezés  
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Gazdag Dániel és Ádám Martin 
is ott van 2022 legeredményesebb 
futballistáinak világranglistáján, 
amelyet a labdarúgás történetével és 
statisztikáival foglalkozó nemzet-
közi szervezet, az IFFHS tett közzé 
kedden. 

A hazai bajnokságban és kupá-
ban, a nemzetközi klubsorozatok-
ban és a nemzeti válogatottban 
szerzett találatok összesítésével ké-
szült rangsor élére a friss világbaj-
noki ezüstérmes francia Kylian 
Mbappé került, aki összesen 56 al-
kalommal volt eredményes az el-
múlt esztendőben. A bajnok Paris 
Saint-Germain színeiben 44-szer, a 
francia válogatottban pedig 12-szer 
betaláló csatár, aki gólkirálya lett a 
katari vb-nek, hatalmas előnnyel 
végzett az első helyen Erling Haa-
land előtt. 

Az előbb a Borussia Dortmund-
ban, majd a Manchester Cityben je-
leskedő norvég támadó a nemzeti 
együttesben elért 9 találatával 
együtt összesen 46 gólig jutott 

2022-ben, míg a Malajziában légi-
óskodó Bérgson úgy végzett harma-
dikként szintén 46 góllal, hogy a 
brazil válogatottban egyszer sem ju-
tott szóhoz. Kettejük között az rang-
sorolt, hogy a maláj bajnokságot 
alacsonyabban jegyzik az angolnál 
a nemzetközi futballbörzén. 

A legjobb tízbe sem került be ez-
úttal a hétszeres aranylabdás, újdon-
sült világbajnok argentin Lionel 
Messi, aki francia klubcsapatában, 
a PSG-ben és a nemzeti válogatott-

ban összesen 35 gólig jutott, ezzel 
pedig a 11. a világranglistán. A leg-
utóbbi aranylabdásnak, a Real Mad-
ridban játszó francia Karim Benze- 
mának tavalyi 33 gólos „összter-
méke” a 16., a Mbappéval és Mes-
sivel a Paris Saint-Germainben 
együtt futballozó, brazil Neymar 32 
találata pedig a 20. pozícióhoz volt 
elegendő. 

Az IFFHS 67 nevet tartalmazó 
világranglistájára 25 góllal lehetett 
felkerülni, s éppen ennyit szerzett 

két magyar válogatott labdarúgó is, 
az észak-amerikai bajnokságban, a 
Philadelphia Unionban játszó Gaz-
dag Dániel és a Paksról a múlt nyá-
ron a dél-koreai Ulszanhoz igazolt 

Ádám Martin. Gazdag a válogatott-
ban elért egy gólja mellett 24-szer 
volt eredményes klubcsapatában, 
míg Ádám mind a 25 találatát két 
klubja bajnoki meccsein szerezte.

1260.Szerkeszti: Farczádi Attila

A 2022-ben legeredményesebbek rangsora az IFFHS-nél 
1. Kylian Mbappé (francia), Paris Saint-Germain, 56 gól 
2. Erling Haaland (norvég), Borussia Dortmund és Manchester City, 
46 
3. Bérgson (brazil), Johor Darul Ta’zim (malajziai), 46 
4. Germán Cano (argentin), Fluminense, 44 
5. Robert Lewandowski (lengyel), Bayern München és Barcelona, 42 
6. Boris Kopitovic (montenegrói), Tampines Rovers (szingapúri), 41 
...59. Gazdag Dániel, Philadelphia Union, 25 
...63. Ádám Martin, Paks és Ulszan, 25 

Ádám Martin (k) a Luxemburg – Magyarország mérkőzésen                      Fotó: MLSZ
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Magyar játékosok a világ leggólerősebb futballistái között 

Megkezdte a felkészülést  
a Sepsi OSK 

Szerdán megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre a Sepsi  
OSK szuperligás labdarúgócsapata. Amint egy ideje már megszok-
hattuk, a téli szünet nagyon rövid, január 20-án már bajnoki mér-
kőzés szerepel a programban, így a hagyományos téli alapozásra 
már nincs lehetőség. Ám a szakvezetés így is úgy döntött, hogy a 
törökországi Belekben szerveznek edzőtábort. Ennek legfőbb oka-
ként azt jelölték meg, hogy csak így tudnak megfelelő edzőpart-
nereket szerezni, hiszen számos csapat utazik ebben az időszakban 
a török riviérára. Ezzel tulajdonképpen a ritmusból való kiesést 
próbálják elkerülni, hiszen csak valamivel több mint két hét múlt 
el a legutóbbi bajnoki óta. Ma a lengyel Radomiak Radom, január 
12-én, csütörtökön az azeri FK Qabala, 15-én, vasánap pedig a 
cseh Bohemians Prága lesz az ellenfél formaellenőrző mérkőzé-
sen. 

Ezután pedig már utaznak is haza, hiszen 20-án este nyolctól a 
Rapid 1923 bukaresti otthonában lépnek bajnoki találkozón pá-
lyára. 

Miután Golofca már korábban távozott, két újabb labdarúgóval 
szerződést bontott a klub. Cristi Bărbuț, aki az utóbbi időben már 
csak ritkán fogta meg a meccskeretet, a Hermannstadthoz igazolt, 
Nagyszebenbe, George Dragomirtól pedig, aki csak elvétve lépett 
pályára az OSK színeiben, szintén közös megállapodással váltak 
meg, ő egyelőre nem talált új klubot magának. 

Hadnagy Attila sportigazgató elmondta: tárgyalnak Petar Bo-
jićcsal is a távozásról, a labdarúgó csak a második csapatban lépett 
pályára az ősszel. Ugyanakkor, bár a csapat több tagját elveszítette, 
ráadásul Varga Roland sérülés miatt legkorábban áprilisban állhat 
ismét rendelkezésre, azt mondta: nem keresnek új játékosokat, 
mert meg vannak elégedve a jelenlegi keret összetételével. Hoz-
zátette azt is, hogy minden poszton sikerült duplázni, ami azonban 
nem teljesen fedi a valóságot, hiszen például Dimitrov az egyetlen 
jobbhátvéd, szükség esetén Aganovićcsal vagy Ciobotariuval szok-
ták helyettesíteni, előbbi azonban alapjáraton középpályás, utóbbi 
pedig középhátvéd. Sőt, maga Diószegi László is jelezte korábban, 
hogy ezen a poszton nincsenek teljesen lefedve. A keret jelenleg 
29 nevet tartalmaz, közülük négyen kapusok. A 25 mezőnyjátékos 
közül 19-en tartoznak a belső körhöz, akik játszani is szoktak, a 
többiek 17-18 éves helyi fiatalok. Ez a szám is mutatja, hogy pon-
tosan egy poszt nincs megduplázva.

Gazdag Dániel 
marad  

a Philadelphia 
Unionnál 

A magyar válogatott Gazdag Dániel 
három plusz egy évvel meghosszabbí-
totta szerződését a Philadelphia Union 
labdarúgócsapatánál. 

A legutóbb döntős amerikai klub a 
honlapján jelentette be szerdán, hogy 
megállapodott a magyar játékossal, 
akinek 2025 végéig garantált a szerző-
dése, akkor pedig lehetőség nyílik 
majd egy éves hosszabbításra. Az 
egyezségről szóló bejelentésben a klub 
kitért arra, hogy Gazdag, aki eddig 6-
os mezszámmal játszott, innentől a 10-
es mezt viselheti majd, a klub 
történetében kilencedikként, és a kie-
melt játékosok közé került. 

Ernst Tanner sportigazgató kie-
melte, hogy Gazdag nagyon hasznos 
tagja a csapatnak a támadások felépí-
tésénél, a védekezésben pedig munka-
bírásával és intelligenciájával segíti 
társait. 

Dusan Vasiljevic, a 26 éves közép-
pályás menedzsere az M1 aktuális csa-
tornának úgy nyilatkozott: alapvetően 
könnyen meg tudtak egyezni, csak 
részleteket kellett egyeztetni. „Voltak 
komoly ajánlatok, és több csapattal is 
leültünk tárgyalni, de a Philadelphiát 
helyeztük előtérbe, mert Dani még 
mindig itt szeretne focizni. Emellett a 
klub olyan szerződést ajánlott neki, 
ami azt mutatja, hogy nagyon szerette 
volna megtartani, így könnyen meg 
tudtunk egyezni” – árulta el Vasiljevic. 

Az észak-amerikai profiliga (MLS) 
legutóbbi idényében 24 gólig jutó és a 
Philadelphiával döntőt játszó Gazdag 
Dániel korábban már említette, hogy a 
közeljövőben nehezen tudja elképzelni 
a klubváltást, de ha ez mégis bekövet-
kezne, akkor szívesen igazolna Spa-
nyolországba. „Volt onnan két csapat, 
amely vinni akarta Danit, de sajnos 
nem voltak megfelelőek a feltételek, 
így nem sikerült megállapodnunk 
velük” – tette hozzá a 18-szoros válo-
gatott menedzsere.

Fotó: a Philadelphia Union közösségi oldala

Bálint Zsombor 

Nagy Dominik távozik a Honvédtól 
Nagy Dominik távozik a magyar labdarúgó NB I-ben sze-

replő Budapest Honvédtól. A kispesti klub honlapja hétfőn arról 
számolt be, hogy a tízszeres válogatott szélső szerződése lejárt. 

A 27 esztendős futballista 2021 januárjában érkezett a klub-
hoz, és azt megelőzően, hogy tavaly tavasszal megsérült, 44 tét-
mérkőzésen lépett pályára, ezeken kilencszer talált be és tíz 
gólpasszt adott. 

A Honvéd 16 fordulót követően az utolsó előtti, 11. helyen 
áll az NB I-ben. 

„Magammal szúrtam volna ki, ha nem fogadom el a klub ajánlatát” 
Gazdag Dániel úgy érzi, a legjobb döntést hozta meg azzal, hogy hosz-

szabbított klubjával, az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) 
szereplő Philadelphia Unionnal. 

A magyar válogatott középpályás csütörtökön elmondta, a legfonto-
sabb szempont az volt számára, hogy családja boldog Philadelphiában, 
olyan ajánlata pedig nem is volt máshonnan, amiről neki kellett volna 
döntenie. 

„Úgy gondolom, hogy igazából magammal szúrtam volna ki, ha nem 
fogadom el a klub ajánlatát – jegyezte meg Gazdag, hozzátéve, hogy sok 
érdeklődés volt iránta, ezek nagy része viszont csak érdeklődés maradt. 
– Csak néhány volt, ami átment ajánlatba, ami komolyabbra fordult, vi-
szont azok egyszer sem jutottak el odáig a klubommal való egyezkedés 
során, hogy nekem kellett volna döntenem arról, hogy megyek vagy ma-
radok.” 

A legutóbbi idényében 24 gólig jutott Gazdag, aki szerint a Phila- 
delphia vezetésének az a célja, hogy a csapatot egyben tartsa, az új idény-
ben pedig újra a bajnoki címért szeretnének harcolni.



Él ben közvetíti a 65. Év Sportolója 2022 Gálát az M4 Sport

Lionel Messit választotta 2022 legjobb irányító játékosá-
nak a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó 
nemzetközi szervezet, az IFFHS. A Paris Saint-Germain és a 
decemberben világbajnoki címet nyert argentin válogatott já-
tékmestere a vb-bronzérmes horvát nemzeti együttes irányí-
tóját, a Real Madridot er sít  Luka Modricot megel zve 
nyert. A szombaton nyilvánosságra hozott ranglista harmadik 
helyét a belga válogatott és a Manchester City középpályása, 
Kevin De Bruyne foglalja el, aki 2020-ban és 2021-ben gy -
zött az IFFHS szavazásán. Messi a karmesteri poszton ko-
rábban négy alkalommal (2015, 2016, 2017, 2019) érdemelte 
ki az els  helyet a nemzetközi szervezetnél. 

Az év kapusát és szövetségi kapitányát is kijelölte az 
IFFHS. A háló rök közül a belga válogatott játékosát, a klub-
szinten a Real Madridban véd  Thibaut Courtois-t választot-
ták 2022 legjobb kapusának. Jóllehet a belgák id nek el tte 
búcsúztak a katari vébén, Courtois – aki egyszer, 2018-ban 
már az élen végzett az IFFHS hasonló szavazásán – így is 
meg tudta el zni a világbajnok argentin nemzeti együttes ka-
pusát, Emiliano Martínezt, aki elévülhetetlen érdemeket szer-
zett az els ség kiharcolásában a franciák elleni dönt  
büntet párbajában mutatott bravúros teljesítményével. A 
rangsor harmadik helyére a vb-negyedik Marokkó és a Se-
villa kapusa, Jasszin Bunu került, akit a nemzetközi szervezet 
ítészei jobbnak láttak többek között három világbajnoki sze-
repl nél, a vb-bronzérmes horvátokat er sít  Dominik Liva-
kovicnál, a francia Hugo Llorisnál és a lengyel Wojciech 
Szczesnynél egyaránt. 

A szövetségi kapitányok közül a világ legjobbja címet az 
argentin Lionel Scaloninak ítélték oda. Fölényes gy zelmét 
azzal alapozta meg a szakember, hogy – a Copa América 
2021-es megnyerése után – a Lionel Messi fémjelezte argen-
tin nemzeti válogatottal diadalmaskodott a múlt ég végi katari 
világbajnokságon. Scaloni mögött másodikként az IFFHS-
nél 2020-ban els  francia Didier Deschamps végzett, aki 
nemzeti együttesét 2022-ben vb-ezüstig vezényelte. A francia 
alakulat csak a büntet párbajban maradt alul az argentinokkal 
szemben a dönt ben. A harmadik helyet a nemzetközi szer-
vezet voksolásán a Katarban a világbajnoki bronzmeccset a 
horvátokkal szemben elveszít  marokkói válogatott szövet-
ségi kapitánya, Valid Regragui érdemelte ki.  az els  afrikai 
szakvezet , aki a legjobb háromban végzett. Az els  tízbe két 
„légiós”, a szaúdiak francia, valamint a dél-koreaiak portugál 
szövetségi kapitánya, Hervé Renard és Paulo Bento fért be. 

Lionel Messi 2022 legjobb irányító játékosa 

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elfogadta az FTC 
kérését, így március 16-án a Puskásban lesz az UEL-nyolcad-
dönt  visszavágó, adta hírül honlapján a magyar bajnok. 

Mint ismert, a bajnoki listavezet  férfi-labdarúgócsapat cso-
portját megnyerve jutott tovább az UEFA Európa-liga nyolcad-
dönt jébe, ahol március 9-én idegenben, 16-án pedig 
Budapesten, a Puskás Arénában lép pályára. Az együttes jelen-
leg ellenfelére vár, ugyanis a tizenhatoddönt ben – ahol csat-
lakoznak a mez nyhöz a Bajnokok Ligájából csoport- 
harmadikként kiesett együttesek – nem kell pályára lépnie. 

A Ferencváros az AS Monacót, a Trabzonsport és a Crvena 
zvezdát megel zve, három gy zelemmel, egy döntetlennel és 
két vereséggel, 10 pontot gy jtve jutott tovább az UEL egyenes 
kieséses szakaszába. Az FTC ezt megel z en 47 évvel ezel tt 
jutott el valamelyik európai sorozat tavaszi feléig, így a mostani 
párharc ebb l a szempontból is különlegesnek ígérkezik. 

A budapesti Puskás Aréna Magyarország legnagyobb stadi-
onja, a magyar válogatott otthona, egyben az UEFA Európa-
liga 2022/2023-as fináléjának helyszíne is, több mint 60 ezren 

férnek el a lelátóján. Az FTC korábban két nemzetközi mérk -
zést játszott a Puskásban, 2020 szén ott fogadta a Juventust és 
az FC Barcelonát is az UEFA Bajnokok Ligája csoportszaka-
szában. 

A Puskás Arénában játssza a Fradi  
az EL-nyolcaddönt t  

Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója, Szöll si György, 
az MSÚSZ elnöke, Csisztu Zsuzsa, a magyar, valamint a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) alelnöke és Szabó László, a Magyar Pa-
ralimpiai Bizottság elnöke (b-j) a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) és az M4 Sport Az Év Sportolója Gálájának sajtótájékoztatóján a 
Magyar Állami Operaházban 2022. december 30-án. A férfiaknál a rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaoang, az úszó Milák Kristóf és a kardvívó 
Szilágyi Áron, a n knél az öttusázó Gulyás Michelle, a tornász Kovács Zsófia és az atléta Kozák Luca került a legjobb három közé a MSÚSZ 
65. alkalommal kiírt Év Sportolója-szavazásán. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt 

2023. január 9., hétf  ___________________________________________________  SPORT ______________________________________________________  NÉPÚJSÁG 5 

Új helyszínen, a budapesti Ope-
raházban rendezik meg az M4 Sport 
– Az Év Sportolója Gála 2022 díját- 
adót ma este; a nagyszabású szín-
padi produkciókat felvonultató ese-
ményt 20.30-tól a magyar közmédia 
sportcsatornája él ben közvetíti – 
közölte az MTVA Sajtó- és Marke-
tingirodája szombaton az MTI- 
vel. 

A közmédia sportcsatornája idén 
is kiemelten készül az eseményre, 
nemcsak él ben adja a 21 órakor 
kezd d  gálát, hanem már a díját- 

adó el tt harminc perccel kapcsolja 
riporterét, Ujvári Mátét a helyszín-
r l, így a néz k exkluzív betekintést 
kaphatnak a rendezvény hangula-
tába – olvasható a közleményben. 

Hozzátették: a 2022-es gálán is 
10 díjat adnak át a Magyar Sportúj-
ságírók Szövetsége (MSÚSZ) tag-
jainak szakmai döntése alapján, 
egyr l azonban nagy részben a 
szurkolók dönthettek. 

A közlemény szerint ehhez a két 
éve életre hívott „Az év sportpilla-
nata” elismeréshez az M4 Sport kü-

lönösen köt dik. A kategória tíz je-
löltjére az m4sport.hu oldalon lehe-
tett szavazni december 30-ig. A 
legjobb három mez nyének kiala-
kulása után háromtagú grémium 
dönt a gy ztesr l, amelynek elnöke 
Novotny Zoltán – írták. 

„Nagyon nehéz dolguk volt a né-
z knek az év sportpillanatának 
megválasztásánál, hiszen rengeteg 
maradandó, életre szóló élményt 
köszönhetünk 2022-ben is a magyar 
sportolóknak. Büszkék vagyunk rá, 
hogy ezeket az eseményeket, a 

többi között a téli olimpiát, a buda-
pesti vizes-világbajnokságot, a ma-
gyar labdarúgó-válogatott 
mérk zéseit, vagy az FTC EL-me-
netelését is él ben közvetíthettük” 
– idézték a közleményben az M4 
Sport csatornaigazgatóját. Székely 
Dávid hangsúlyozta, hogy meny-
nyire büszke a magyar sportolók 
teljesítményére, akik „elképeszt ” 
sikereket értek el tavaly. 

Emlékeztettek, hogy a gálán 
minden évben sztárfellép ket is lát-
hatnak a néz k, és a díjátadók név-
sora is illusztris: idén Novák 
Katalin magyar köztársasági elnök 
és a Real Madrid labdarúgócsapa-
tának korábbi vezet edz je, Fabio 
Capello, illetve a 11-szeres para-
limpiai bajnok, Farkas Henrietta is 
ad át díjat. 

„Próbálunk feln ni a feladathoz, 
a világsikereket elér  magyar spor-

tolók teljesítményéhez legalább kö-
zelít leg méltó sportgálán köszönni 
meg nekik az élményeket, amelye-
ket az elmúlt évben is kaptunk 
t lük. Köszönjük a névadó televí-
ziós partnerünknek, az M4 Sport-
nak, hogy már nyolcadik 
alkalommal közvetíti él ben az 
évr l évre egyre rangosabb ese-
ményt” – mondta Szöll si György, 
az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport 
f szerkeszt je a közlemény szerint. 

Jelezték azt is, hogy a ma este lát-
ható másfél órás gálam sort látvá-
nyos show színesíti. Az est 
házigazdája az M4 Sport m sorve-
zet je, Mohay Bence lesz – tették 
hozzá. 

„A néz k minden eddiginél kü-
lönlegesebb díjátadóra számíthat-
nak a budapesti Operaházból” – 
zárta a közleményt az MTVA Sajtó- 
és Marketingirodája.

Marco Rossi és a magyar labdarúgó-válogatott is  
a jelöltek közt 

Az MSÚSZ szavazásán a magyar sportújságírók jelét adták, hogy 
nagyra értékelték az idei év labdarúgósikereit: ezt mutatja, hogy az 
idei Év Sportolója-díjátadón három kategóriában is nyerhet a futball 
képvisel je. 

Az év sportpillanata kategóriában a top 3-ba került Kristoffer Za-
chariassen gólja a Monaco elleni Európa-liga-mérk zésen, amellyel a 
Ferencváros megnyerte a csoportját. 

A hagyományos csapatsportoknál a magyar válogatott és a Ferenc-
város is lehet az év csapata, miután mindketten bekerültek a legjobb 
háromba a Sopron Basket n i kosárlabdacsapata mellett, míg az év ed-
z je kategóriában Marco Rossi került be ismét a legjobbak közé. 

IFFHS: 2022 legjobb irányítói 
1. Lionel Messi (argentin, FC, PSG) 170 pont 
2. Luka Modric (horvát, Real Madrid) 115 
3. Kevin De Bruyne (belga, Manchester City) 40 
4. Bruno Fernandes (portugál, Manchester United) 25 
5. Antoine Griezmann (francia, Atlético Madrid) és 
Bernardo Silva (portugál, Manchester City) 20-20 
7. Christian Eriksen (dán, Manchester United) és 
Dusan Tadic (szerb, Ajax) 10-10 
9. Toni Kroos (német, Real Madrid) és 
Hakim Zijes (marokkói, Chelsea) 5-5 

IFFHS: 2022 legjobb kapusai 
1. Thibaut Courtois (Belgium, klubcsapata: Real Madrid) 
125 pont 
2. Emiliano Martínez (Argentína, Aston Villa) 110 
3. Jasszin Bunu (Marokkó, Sevilla) 55 
4. Dominik Livakovic (Horvátország, Dinamo Zagreb) 
30 
5. Hugo Lloris (Franciaország, Tottenham) 25 
6. Wojciech Szczesny (Lengyelország, Juventus) 15 
7. Jan Oblak (Szlovénia, Atlético Madrid) és 
Alisson Becker (Brazília, Liverpool) 10-10 
9. Jordan Pickford (Anglia, Everton) és 
Mike Maignan (Franciaország, AC Milan) 5-5 

Az FTC lehetséges ellenfelei 
UEFA Európa-liga, rájátszás a nyolcaddönt ért: 
* Barcelona (spanyol) – Manchester United (angol) 
* Sahtar Doneck (ukrán) – Rennes (francia) 
* Ajax (holland) – Union Berlin (német) 
* Salzburg (osztrák) – Roma (olasz) 
* Bayer Leverkusen (német) – AS Monaco (francia) 
* Sevilla (spanyol) – PSV Eindhoven (holland) 
* Sporting (portugál) – Midtjylland (dán) 
* Juventus (olasz) – Nantes (francia) 
Az els  mérk zéseket február 16-án, a visszavágókat feb-

ruár 23-án rendezik, a következ  kör párosításait pedig feb-
ruár 24-én sorsolják. 

IFFHS: 2022 legjobb szövetségi kapitányai 
1. Lionel Scaloni (Argentína) 240 pont 
2. Didier Deschamps (Franciaország) 45 
3. Valid Regragui (Marokkó) 30 
4. Zlatko Dalic (Horvátország) 20 
5. Morijaszu Hadzsime (Japán) 15 
6. Louis van Gaal (Hollandia) és 
Gregg Berhalter (Egyesült Államok) 10-10 
8. Hervé Renard (francia, Szaúd-Arábia), 
Tite (Brazília) és 
Paulo Bento (portugál, Koreai Köztársaság) 5-5 

Kristofer Zachariassen dönt  jelent ség  gólt szerzett az AS Monaco el-
leni, budapesti mérk zésen, amely akár az év magyar sportpillanata díjat 
is megkaphatja a ma esti, Év Sportolója 2022 Gálán: a Ferencváros ennek 
a találatnak köszönhet en ikszelt francia ellenfelével, és ezzel bebiztosí-
totta a csoportels séget, illetve a továbbjutást az Európa-liga egyenes 
kieséses szakaszába. Fotó: az FTC honlapja 



Idegenben győzött a CSM Petrolul Ploiești ellen a maros-
vásárhelyi városi sportklub kosárlabdacsapata. A siker fényét 
azonban elhomályosítja a CSM játékának a minősége, az ti. 
messze elmaradt attól, amit a Kolozsvár elleni találkozón lát-
hattunk. Talán a Liget közönségének támogatása is hiányzott, 
azonban időnként inkább tűnt szökdösős métának a meccs, 
mint kosárlabdának. Tegyük hozzá, az ellenfél is megtette a 
marosvásárhelyieknek azt a szívességet, hogy még vendégé-
nél is gyengébben teljesített. 

A találkozón utoljára lépett pályára a CSM mezében Vuja-
dinović, és noha 10 pontot szerzett, továbbra sem tett hozzá 
túl sokat a csapat játékához, amely ezúttal nagyon rövid rotá-
ciót használt. Bár sok dobás kimaradt mindkét oldalon, a ven-
dég együttes kezdett valamivel jobban, ám 2-13 után 
megtorpant, és az első negyed második, valamint a második 
negyed első felében teljesen átengedte a terepet a házigaz- 
dának, amely így nemcsak hogy felzárkózott, de hamarosan 
egyenlített, sőt 11 pontos vezetésre tett szert (33-24). Szünetig 
sikerült a különbséget három pontra csökkenteni, ám aggoda-
lomra adott okot például, hogy Sánta a palánk alatt 0/6-os mu-
tatóval rendelkezett addig, és a triplakísérleteket is csak 20% 
körüli hatékonysággal tudták értékesíteni. 

Ez a két elem változott meg jelentősen szünet után, Sánta 
végül 11 ponttal (5/12, szabaddobásból: 1/3) fejezte be a 
meccset, míg a hárompontos-próbálkozások eredményességi 
százaléka 47%-ra emelkedett. Amikor a meccs a vége felé kö-
zeledett, és ismét szoros végjáték ígérkezett, Person néhány-

szor elkövette a tőle már ismert hibát, hogy kilátástalan egyéni 
betörésekkel próbálkozzon, ám végül ő volt az, aki másfél 
perccel a vége előtt, 70-73-nál bevágta a mérkőzést gyakor-
latilag eldöntő triplát. 

A CSM lapzárta után lépett ismét pályára, a Zsilvásárhelyi 
CSM-t fogadta a Ligetben. Vujadinović távozása után pedig 
egy új játékost jelentett be a klub. Anthony Mathis legutóbb a 
svéd Uppsala játékosa volt, ahol 8 meccsen 22,8 pontos átla-
got produkált. Mathis 193 cm magas, all-rounder típusú 
szélső, és a pontjai számából is látszik, hogy szereti az egyéni 
megoldásokat, ugyanakkor emiatt sok labdát is veszít – az ősz-
szel például volt olyan meccs, amelyen hét labdát adott el. Sok 
múlik ezért azon, hogy miként tud beilleszkedni a csapatba, 
és mennyire tudja egyensúlyban tartani az egyéni megoldáso-
kat és a csapatjátékot. Különösen, hogy a román bajnokság 
jelenleg bőven a svéd pontvadászat szintje fölé emelkedik. 

Ha visz a lendület 

Mintha már láttuk volna ezt a filmet: 
a Sirius női kosárlabdacsapata kifulladt 
az utolsó percekre, amikor az ellenfelé-
nek gyakorlatilag minden összejött, 
nekik meg szinte semmi. Az Olimpia 
Brassó elleni, az alapszakasz visszavá-
gójának első fordulójában játszott 
meccset azonban nem ekkor, hanem az 
első félidőben veszítették el, amikor tét-
lenül szemlélték, amint az ellenfél 21 
pontra elhúz. A különbséget ugyan sok-
kal összeszedettebb játékkal sikerült 
behozni a második félidőben, de nem 
maradt erő be is fejezni ezt a remek pe-
riódust. 

Az ígéretek ellenére a marosvásárhe-
lyi klub nem erősített az alapszakasz 
második felére, az első fordulóban leg-
alábbis ugyanazt a keretet használta, 
amelyet eddig, bár Bučuk – mint jelez-
tük – távozott. Védelemben pedig na-
gyon rosszul kezdett az együttes. Míg 
támadásban elfogadható teljesítményt 
nyújtott, a védekező munkát leginkább 
az jellemzi, hogy az első nyolc percben 
Brassónak 100%-os volt a dobószáza-
léka mezőnyből, azaz egyetlen kísérle-
tet sem hagytak ki, hisz többnyire 
zavartalanul, könnyű pozícióból pró-
bálkozhattak. Utóbb csökkent ugyan a 
mutató, hisz azért mégsem lehet min-
dent bedobni, ám szünetig 60% fölött 
maradt, és tovább nőtt a különbség, 
mert a legponterősebbnek számító ma-
rosvásárhelyi játékos, Cooper szünetig 
mindössze 1/10-et, Podunavac pedig 
0/3-at tudott produkálni mezőnyből. 

Alaposan megváltozott a játék képe 
szünet után, amikor a Sirius fojtogató 
emberfogásra váltott, mintha be akarná 
bizonyítani, hogy így is tud játszani, ha 

akar –  csak addig nemigen akart. 
Ennek következményeként kezdtek 
egyre jobban kimaradozni a brassói kí-
sérletek, és lepattanózásban a marosvá-
sárhelyiek váratlanul jobbak voltak 
(41-28!), s a megszerzett labdákból né-
hány gyors akció következett, így sike-
rült lassan lefaragni a hátrányt. 

A kis számú, de annál lelkesebb kö-
zönség akkor jött igazán tűzbe, amikor 
hat perccel a befejezés előtt Cooper (aki 
célzóvizet ihatott a szünetben) 68-68-ra 
egyenlített. Ám a következő támadást 
már túlkombinálták a marosvásárhe-
lyiek, így Cooper triplájával már csak 
mínusz egy pontra tudták megközelí-
teni ismét az ellenfelet (71-72). Ezt kö-
vetően azonban Armanu hatalmas 
szerencsével (a labda többször megpat-
tant a gyűrűn, mielőtt beszédült) szin-
tén dobott egy triplát, s ez fontos 
lélektani pillanatnak számított. Míg ezt 
követően sorra maradtak ki a Sirius tá-
madásai, Brassó egymás után bevágott 
még két triplát, noha addig nem volt a 
legpontosabb távolról, és a meccs így 
túlságosan nagy, 13 pontos különbség-
gel zárult az Olimpia javára. 

Nem a Sirius volt a meccs esélyese, 
a vereség papírformának számít, azon-
ban ilyen forgatókönyv után nehéz le-
nyelni a keserű pirulát, hiszen a 
második félidő az idei bajnokságban a 
legjobb periódusa volt az alakulatnak, 
amely egyre jobban meg tudja becsülni 
a labdát is: ezen a találkozón csak 14 el-
adott labdája volt, sokkal kevesebb, 
mint az eddigi átlag. 

A Sirius legközelebb az Agronomia 
bukaresti otthonába látogat, ahol köte-
lezőnek számít a győzelem. (B. Zs.)

Nem elég csak egy félidőt  
teljesíteni 

Kizárták az Arenát  
a kupából 

Kizárták az Arena női kézilabdacsapatát a Románia- 
kupából, így az 1. körben selejtezős ellenfele, a HCF Ka-
rácsonkő indulhat. Amint annak idején beszámoltunk, a 
marosvásárhelyi csapat 36-32-re megnyerte a mérkőzést 
a moldvai csapat otthonában, és január első napjaiban a 
sportági szövetség honlapjára felkerült, hogy az 1. körben 
a tordai Liviu Rebreanu Gimnázium csapata ellen játszik, 
január 8-án, hazai pályán.  

Két nappal később az Arena neve eltűnt a résztvevők 
közül, helyét az általa legyőzött Karácsonkő vette át, 
amely végül jövő szombaton fogadja a tordaiakat. A ha-
lasztást vélhetően azért kérték, mert őket is meglepték a 
fejlemények. Állítólag az Arenát azért zárták ki, mert 
olyan játékosokat használt, akiknek nincsen játékjoguk, 
azt azonban a szövetség honlapja sehol nem erősíti meg. 
A selejtezőkör eredménylistáján továbbra is marosvásár-
helyi győzelem szerepel, azaz nem írták át a meccs ered-
ményét az ellenfél javára, mint tették volt például a 
Románvásár – Resicabánya találkozó esetében, amely 10-
0-val szerepel a nyilvántartásban. De a fegyelmi bizottság 
rendszeresen közzétett jegyzőkönyveinek egyikében sem 
szerepel utalás a találkozóra, mint ahogy a versenybizott-
ság sem közölt semmit azon kívül, hogy az 1. körben Ka-
rácsonkő – Torda meccset rendeznek. A marosvásárhelyi 
klub sem közölt semmit az esetről, amúgy a karácsonkői 
győzelemről sem tesznek sehol említést. A hivatalos jegy-
zőkönyvben kizárólag olyan játékosok neve bukkan fel, 
akik az ősszel is játszottak a csapatban, így a titkolózás 
mellett lehetetlen kideríteni, hogy mi is történt valójá- 
ban. (bálint) 

A birkózásról a Marosvásárhelyi TVR-ben  
Ma 17.10 órától (ismétlésben kedden reggel 8.10-

től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sport-
műsorának meghívottja ifj. Gyarmati Ferenc. A 
sikeres klubvezetővel és birkózóedzővel Szucher 
Ervin Maros megye múlt évi legeredményesebb 
sportágáról beszélget. 

Jegyzőkönyv 
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: CSM Petrolul 
Ploiești – Marosvásárhelyi CSM 73:78 (17-17, 22-19, 18-
20, 16-22) 
Ploiești, Olimpia sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Bogdan 
Podar (Kolozsvár), Dragoș Barbu (Jászvásár), Alexandru 
Nicolae (Bukarest). Ellenőr: Marius Marinescu (Buka-
rest). 
CSM Petrolul: Popa 18 pont (2), Brkić 11, Misters 10 (2), 
Kwamain 9 (2), Aughburns 8, Popa Calotă 4 (1), Milin 4, 
Fundeburk 3 (1), Ene 3 (1), Dinu 3 (1). Kispadon: Pătraru, 
Angelian. 
Marosvásárhely: Martinić 19 pont (3), Person 16 (3),  
Gajović 15, Sánta 11, Vujadinović 10 (2), Șolopa 5,  
Lowrance 2, Bölöni. Kispadon: Mureșan, Nistor, Engi-
Rosenfeld, Szilveszter.

Eredményjelző 
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: 
* A csoport: CSM Petrolul Ploiești – Marosvásárhelyi 
CSM 73:78, Nagyszebeni CSU – Kolozsvári U-BT 67:88, 
SCM U Craiova – FCArgeș Pitești 68:62, Zsilvásárhelyi 
CSM – Csíkszeredai VSKC 67:63. A Bukaresti Rapid állt.  
* B csoport: Bukaresti Dinamo – Nagyváradi CSM 74:88, 
Temesvári OMHA Mozzart Bet – CSO Voluntari 72:97, 
Bukaresti CSA Steaua – Bukaresti Laguna Sharks 82:59, 
Konstancai CSM Athletic – Foksányi CSM 2007 79:73. 
A Galaci CSM állt.  
Eredmények a 14. fordulóból: 
* A csoport: Kolozsvári U-BT – CSM Petrolul Ploiești 
85:72. 
* B csoport: CSO Voluntari – Bukaresti Dinamo 80:78, 
Nagyváradi CSM – Bukaresti CSA Steaua 101:74.

Bálint Zsombor 
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Fotó: a CSM Petrolul Ploiești honlapja

Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 12. 
forduló: Marosvásárhelyi Sirius – 
Brassói Olimpia 75:88 (19-29, 13-
19, 24-17, 19-23) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 
150 néző. Vezette: Răzvan Opriș 
(Nagyszeben), Tudor Crișan (Ko-
lozsvár), Szőcs Janka (Gyergyó-
szentmiklós). Ellenőr: Alexandru 
Columban (Kolozsvár). 
Sirius: Cooper 23 pont (2), Lipovan 
17 (3), Garrett-Hammett 13, Horo-
bec 10 (2), Podunavac 10, Ciciovan 
2, Sólyom, Feiseș, Mircea. Kispa-
don: Oancea, Szász. 
Olimpia: George 29 pont, Pešović 
23 (2), Armanu 22 (3), Zubać 6 (1), 
Kilin 5 (1), Voica-Nagy 2, Nan 1, 
Cortez, Plavițu, David. Kispadon: 
Pricop, Frîncu. 

Eredményjelző 
Női kosárlabda Nemzeti Liga: 
* 11. forduló: Brassói Olimpia – Bu-
karesti Agronomia 77:62, CSM 
Târgoviște – Kolozsvári U 71:54, 
Kézdivásárhelyi KSE – CSM Ale-
xandria 74:65, Aradi FCC Baschet – 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 67:92, 
Konstancai CSM – Bukaresti Rapid 
71:66. A Marosvásárhelyi Sirius állt. 
* 12. forduló: CSM Alexandria – 
Bukaresti Rapid 45:87, Marosvásár-
helyi Sirius – Brassói Olimpia 
75:88. A Kézdivásárhelyi KSE – 
Konstancai CSM és a Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC – Kolozsvári U 
mérkőzés lapzárta után ért véget. Az 
Aradi FCC Baschet – CSM 
Târgoviște meccset szerdán játsz- 
szák. A Bukaresti Agronomia állt.



LAKÁS 

KÉTSZOBÁS, bútorozott lakás hosz-
szú távra kiadó az Unirii negyedben. 
Tel. 0746-502-316. (sz.-I) 

KIADÓ egy felújított, kétszobás, tágas 
lakás a Kövesdombon. Egy egyedülálló 
vagy gyermekét nevelő nőnek, esetleg 
két diáklánynak szeretném kiadni. Tel. 
0757-121-009. (18367) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettolást. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18331) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-873-954, 
0766-874-199, Marius. (18345) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cse-
répből vagy lemezből, hidroizolációt, 
meszelést és bármilyen javítást. Tel. 
0745-680-818, Csaba. (18317-I) 

KICSERÉLÜNK régi cserepet, lefolyót, 
készítünk kerítést megrendelésre, tetőt 
fedünk Lindab lemezzel, vállalunk 
vízszigetelést. Tel. 0747-816-052. 
(18365) 

SZAKEMBER vállal bármilyen  
építkezési munkát, javítást. Anyagot 
biztosítunk. Tel. 0766-874-476. 
(18346) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18352-I) 

KIPAKOLUNK tömbházlakást, elszál- 
lítunk törmeléket, kitakarítunk udvart, 
garázst, pincét, tömbházak alagsorát. 
Tel. 0743-512-168. (18365) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy 

KELEMEN ANTAL 
életének 86. évében súlyos  
betegség után 2023. január  
3-án visszaadta lelkét teremtő- 
jének. 
Búcsúzunk tőle: felesége, közeli 
és távoli rokonai, barátai, ismerő-
sei, szomszédai. 
Búcsúztatása hamvasztása után, 
a marosvásárhelyi Szt. Kozma és 
Damján (Cserealja) katolikus 
templomban, 2023. január 27-én, 
a 18 órai gyászmise alkalmával 
lesz. 
Nyugodjék békében, emléke le-
gyen áldott! 
„Letéptem ezt a hangaszálat 
Már tudhatod az ősz halott 
E földön többé sohse látlak 
Ó idő szaga hangaszálak 
És várlak téged tudhatod” 

A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM FUTÁR munkatársat keres. 
Követelmények: B kategóriájú vezetői engedély, komoly hozzáállás. 
Munkakörülmények: piacszintű fizetés, napi menü. Részletekért hívja 
a 0730-525-535-ös telefonszámot. (67031-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Fenntartásokkal kell kezelni  
a népszámlálás előzetes eredményeit 

Fenntartásokkal kell kezelni a népszámlálás 
előzetes eredményeit, különösen az elván-
dorlásra vonatkozó adatokat – mondta el a 
Krónika.ro erdélyi közéleti portálnak Kiss 
Tamás szociológus. 

A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
munkatársa úgy vélte, a valóságban nemcsak a 19 
milliós népességszám kisebb, mint amit a 2022-es 
cenzus mutat, hanem a korfa is kedvezőtlenebb. El-
mondta, egészen biztosan szerepelnek olyanok az 
összeírásban, akik valójában nem élnek életvitelsze-
rűen Romániában. 

„Ha elfogadjuk a 19 millió fős népességszámot, 
akkor ez azt jelenti, hogy a migrációs veszteség az el-
múlt 10 évben csupán mintegy 423 ezres volt” – mu-
tatott rá a Krónikának adott interjúban a szociológus. 
Hozzátette, bár a külföldön élő ötmillió román állam-
polgárról szóló becslés talán túlzás, a tükörstatiszti-
kák, vagyis a célországok bevándorlási adatai szerint 
a négymillió már valós lehet. Rámutatott, az előzetes 
eredmények szerint olyan megyéknek van pozitív 
vándormozgalmi egyenlegük, mint Beszterce-

Naszód, valamint Neamţ és Suceava, miközben ezek-
ben a megyékben sokan vannak olyanok, akik való-
jában életvitelszerűen külföldön tartózkodnak. 

Kiss Tamás rámutatott: egy népszámlálás esetében 
a cél nem pusztán a valóság leírása, hanem valami-
fajta reprezentációnak a közvetítése. „És itt a román 
államnak, bizonyos értelemben a társadalomnak is 
alapvető érdeke, hogy Románia súlya – amit népes-
ségszámban is mérnek, nem csak gazdasági teljesí-
tőképességben – ne csökkenjen az Európai Unión 
belül” – mondta. Hozzátette, hogy a strukturális ala-
pokhoz való hozzáférés és az európai parlamenti he-
lyek száma is ettől függ, ezért ha Románia súlya a 
népességszám miatt csökken, az nem feltétlenül elő-
nyös a román politikai elit, az állam, a társadalom 
számára. 

Kiss Tamás a portálnak nyilatkozva úgy vélte, a de-
mográfiai elöregedés elsősorban a gyerekvállalási 
kedv csökkenésének tudható be. De már ebben is 
nagy a bizonytalanság, nem tudni, hogy a születési 
statisztikákban bejegyzett gyerekek közül valójában 
hány született Romániában. (MTI)

Az együvé tartozás építése  
generációkon átívelő folyamat 

Rajtunk múlik, hogy a külhoni magyarság 
együvé tartozását generációkon átívelő fo-
lyamatként építjük – írta Szili Katalin, hatá-
ron túli autonómiaügyekért felelős minisz- 
terelnöki megbízott közleményében vasár-
nap. 

Nemzetpolitikai, nemzeti kisebbségvédelmi ügyek-
ben nincs egy helyben állás. Elég csak a szomszédos 
országok legutóbbi népszámlálási eredményeire te-
kinteni, hány honfitárs vált láthatatlanná a nemzeti 
statisztikai hivatalok adataiban. Azonnal érezhető az 
eltelt idő – írta Szili Katalin. 

„Pontosan ezért meggyőződésem, hogy a magyar 
nemzeti összefogás és egymás támogatása az egyetlen 
járható útja annak, hogy meglévő jogainkkal maxi-
málisan élhessünk és előre léphessük, annak érdeké-
ben, hogy a külhoni magyar közösségek saját 
akaratuk szerint új jogi, igazgatási kereteket teremt-
hessenek saját szülőföldjükön” – fogalmazott a mi-
niszterelnöki megbízott. 

Három évtizedes távlatban tekintve a külhoni ma-
gyar autonómia témájához kapcsolódóan néhány gon-
dolat, egymás mellé helyezve a két legnagyobb 
Kárpát-medencei külhoni magyar közösség egy-egy 
eseményét és dokumentumát, figyelemmel a január 
8-i dátumra. Egyrészt január 8-án ötéves az a három-
párti megállapodás, amelyet az erdélyi magyar poli-
tikai érdekképviseleti szervezetek, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség, és az azóta Erdélyi 
Magyar Szövetség néven egyesült, Magyar Polgári 
Párt és Erdélyi Magyar Néppárt elnökei írtak alá az 
autonómiakoncepciók összehangolásáról, így többek 
között arról, hogy egy hagyományosan összetett, in-
teretnikus közegben komplex megoldásokra van 

szükség, legyen szó Székelyföld történelmi határai 
szerinti területi önigazgatásról, Partium kétnyelvű-
közigazgatási jogállásáról vagy a szórványvidékek 
kulturális jogairól, önazonosságának megőrzéséről. A 
dokumentum része az elmúlt évek sikeres politikai ér-
dekképviseletének. Az RMDSZ-nek és a hárompárti 
megállapodásnak is köszönhetően egységesen szere-
pelnek a magyar pártok a parlamentben, erősítve a ro-
mániai magyarság láthatóságát, egységes közös- 
ségként való megjelenítését – írta Szili Katalin. 

A miniszterelnöki megbízott felidézte azt is, hogy 
éppen huszonkilenc éve annak a komáromi nagygyű-
lésnek, amelyen több mint 3000 polgármester, önkor-
mányzati és parlamenti képviselő vett részt és állt 
hihetetlenül közel a felvidéki magyarság saját önigaz-
gatásának megvalósításához. A nagygyűlésen elfoga-
dott állásfoglalás a magyarság politikai jellem- 
vonásait, önkormányzati jogokra formált, és közigaz-
gatási, területi átszervezési igényét, a kívánt alkotmá-
nyos jogállását foglalta össze. 

Szili Katalin közleményében emlékeztetett arra, 
hogy a közelmúltban elhunyt Duray Miklós a komá-
romi nagygyűlés egyik központi alakja volt.  

A miniszterelnöki megbízott szerint „a felemelő ja-
nuár 8-i pillanatok” már a történelem részét képezik, 
a leírt alapelvek, állásfoglalások, nyilatkozatok évti-
zedekkel később is közös örökségünk, és új erőt 
adnak. 

„Rajtunk múlik, hogy cselekedeteinket ezekhez 
igazítjuk, tesszük tovább a dolgunk, és a külhoni ma-
gyarság együvé tartozását, közösségi törekvéseit, 
nemzetpolitikánkat generációkon átívelő folyamat-
ként építjük” – áll Szili Katalin közleményé- 
ben. (MTI) 

Ingyenes méhnyakrákszűrés  
Hadréven 

Január 10-én, kedden 14 órai 
kezdettel a méhnyakrákszűrés 
mobil karavánja a Maroskece köz-
ségi Hadrévre, a református temp-
lom szomszédságában található 
helyi egészségügyi központhoz ér-
kezik, ahová a 24–64 év közötti 
nőket várják ingyenes méhnyakrák-
szűrésre.  

A vizsgálatra érkező nőket arra 

kérik, hogy vigyék magukkal sze-
mélyi igazolványukat, családorvosi 
küldőpapír nem szükséges.  

A rák megelőzésének legjobb 
módja az elváltozások korai felis-
merése, amit ha nem kezelnek idő-
ben, méhnyakrákhoz vezethet – 
tájékoztatott a Maros Megyei Sür-
gősségi Klinikai Kórház sajtóképvi-
selője, Mariana Moldovan-Negoiţă. 

Járványügyi vészhelyzet az influenza miatt
Romániában járványügyi vészhelyzetet hir-
detnek az influenzás megbetegedések miatt, 
de nem vezetnek be korlátozásokat – jelen-
tette be csütörtökön Alexandru Rafila egész-
ségügyi miniszter. 

A tárcavezető Ligia Deca oktatási miniszterrel 
együtt tartott sajtótájékoztatót annak kapcsán, hogy 
az országban három hete tart az influenzajárvány. A 
statisztikák szerint az utóbbi hetekben jelentősen 
megnőtt a felső légúti fertőzések száma, és számos 
tüdőgyulladásos megbetegedést jeleztek az orvosok, 
ami főleg a kisgyerekeket, a más betegségekben szen-
vedőket és az időseket sújtja. 

A média arról számolt be a napokban, hogy szá-
mos, a meghűlés és az influenza elleni gyógyszer el-
fogyott a patikákból, mert egyrészt megnőtt a betegek 
száma, másrészt a lakosság pánikszerűen elkezdte 
felvásárolni a gyógyszerkészleteket, attól tartva, hogy 
januárban és februárban jelentősen romlani fog a jár-
ványhelyzet. A hatóságok és az orvosok hangsúlyoz-
ták, hogy nem a koronavírus változatai, hanem főként 
a szezonális influenza terjed. 

Ligia Deca oktatási miniszter közölte, hogy hétfőn 
normális körülmények között kezdődik a tanítás a téli 
vakáció után, és nem bátorítják a diákokat arra, hogy 

maradjanak távol az iskolától. Cáfolta, hogy a ható-
ságok elhalasztanák a tanévkezdést vagy korlátozá-
sokat vezetnének be. 

Az egészségügyi miniszter elmondta, hogy jár-
ványügyi vészhelyzetet hirdet, de hivatalosan nem 
hirdetik ki a jogilag súlyosabbnak számító járvány-
helyzetet, mert akkor a jelenlegi jogi szabályozások 
szerint korlátozásokat kellene bevezetni. Rámutatott, 
ehelyett ajánlásokat fog megfogalmazni, így például 
javasolni fogja a maszk használatát a népes belső te-
rekben, illetve az iskoláknak azt, hogy különítsék el 
a beteg gyerekeket az egészségesektől. 

A miniszter rámutatott: a koronavírus-járvány 
előtti években is előfordult hasonlóan magas számú 
megbetegedést okozó influenzajárvány, most azért 
szokatlan, mert a megszokottnál hamarabb kezdődött 
el. A hatóságok arra számítanak, hogy január 15. és 
február 10. között tetőzik a járvány. 

A közegészségügyi hatóság december végén kö-
zölte, hogy több mint 140.600 légúti fertőzést és inf-
luenzás megbetegedést jegyeztek fel, ami csaknem 
négyszer több, mint a tavaly ilyenkor jegyzett 38.300, 
de a 2020 előtti öt évre kiszámolt mintegy 64 ezer 
esetes átlagot is több mint kétszeresen meghaladja. 
(MTI) 

Meghívó 
Január 10-én, kedden 17–19 óra között a Női Akadémia heti tevékeny-

ségére várja az ügyes kezű hölgyeket, akik különböző kézműves- 
tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani a Divers Egyesület  
Marosvásárhely, Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházá-
ban. 

Az új év első foglalkozásán a hímzés fortélyaival ismerkednek meg 
Lajos Anna kézműves vezetésével. 

Az anyagot a szervezők biztosítják. További információ a 0265-311-
727-es telefonszámon, a Fb-oldalon vagy az office@divers.org.ro e-mail-
címen. A szervezők további tevékenységek megszervezése érdekében a 
résztvevőktől adományt köszönettel elfogadnak.
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A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb  alakja, a költő, forradalmár, nemzeti hős  
Petőfi Sándor 1823-ban született, azaz pontosan 200 éve, ezért ebben az évben rá emlékezünk.  

A János vitéz a  gyerekek és felnőttek egyik legkedvesebb olvasmánya.  
Éljük át együtt e mű izgalmait a Maros Művészegyüttes előadásán keresztül  

január 10-én 19 órai kezdettel! 
Helyek foglalhatók a 0757-059-594-es telefonszámon. 
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