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H I R D E T É S

Országváltó? A világhírű Sidi Péter román állampolgárrá válik
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Az erdélyi hírek tárháza
Ingyenes, töltse le most!

ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR LETT AZ ÉV MAGYAR BOTRÁNYÁNAK FŐSZEREPLŐJE

„Színeket” válthat Sidi
Román állampolgár lesz Sidi 
Péter. A Magyarországon két 
évre mindennemű sporttevé-
kenységtől eltiltott világhírű 
sportlövő tavaly óta a kék-sár-
ga-piros válogatott szövetségi 
edzőjeként is dolgozik.
» PÁVA ADORJÁN 

A bukaresti kormány román 
állampolgárságot adott 
Sidi Péter sokszoros világ- 

és Európa-bajnok magyar sport-
lövőnek: az igénylés a kabinet 
szerdai napirendjén szerepelt, 
elfogadása csupán formalitás 
volt – közölte a 24.hu hírportál.

A több alkalommal kitünte-
tett, neves sportoló lépése az 
év legnagyobb magyarországi 
sportbotrányának tartott ügy fo-
lyománya lehet. Mint ismeretes, 
a Magyar Sportlövők Szövetsége 
(MTSZ) májusban felfüggesztette 
Sidi versenyengedélyét, miután 
versenyzőtársa, a doppingügybe 
keveredett Péni István sportlövő 
bejelentést tett a szövetségnél, 
mondván, a tavaszi indiai vi-
lágkupán valaki jogosulatlanul 
járt a szobájában, ezért, avagy 
szabotázs miatt lehetett pozitív 
a doppingtesztje. Utóbbi nem ne-
vezte meg az illetőt, a benyújtott 
bizonyítékai alapján a szövetség 
viszont egyértelműsítette, hogy 
Sidiről van szó. A bejelentést 
nyomozás, majd két fegyelmi tár-
gyalás követte, végül a szövetség 
fegyelmi bizottsága első fokon 

egy évre, másodfokon pedig két 
évre tiltotta el Sidit a versenyek-
től, edzésektől és mindennemű 
sporttevékenységtől – emlékez-
tet a 24.hu portál.

Csakhogy Sidi Péter azóta 
is versenyez, ugyanis eltiltása 
csupán azokra a megmérette-
tésekre érvényes, amelyekhez 
az MTSZ engedélye kell. A 43 
éves sportember azonban tavaly 
óta klubszinten Romániában, 
a Bukaresti CSA Steaua színei-
ben versenyez, ahová minden 
bizonnyal román felesége, Ro-
xana Sidi (Tudose) „csábította 
el”. A 29 éves sportoló, a román 
válogatott erőssége 2018-ban 
kötött házasságot Sidi Péter-
rel, aki edzője is. Roxana egy 
korábbi interjújában elmond-
ta, a versenyeken ismerkedett 
meg Péterrel, aki már a lány 16 

éveskorában megajándékozta 
egy doboz csokival, de Roxa-
na akkor a szemetesbe dobta, 
mert szülei úgy tanították, „nem 
eszünk idegenektől”. Jó néhány 
évre rá azonban összejöttek, 
majd összeházasodtak; Péter 
szülővárosában, Komáromban 
élnek, és ahogy Roxana koráb-
ban fogalmazott: büszkén kép-
viselik saját országukat.

Mostantól azonban az ország 
is közös lehet, ugyanis Sidi Pé-
ter román állampolgárságért fo-
lyamodott, a bukaresti kormány 
pedig szerdán megadhatja neki, 
mégpedig azzal az engedmény-
nyel, hogy továbbra is Komá-
romban legyen állandó lakhe-
lye. Egyébként Sidi Péter már az 
eszéki Európa-bajnokságon is 
a román válogatott szövetségi 
edzőjeként volt jelen.

» KRÓNIKA

Három európai hely maradt 
szabadon a jövő évi labdarú-

gó-világbajnokságra. A csoportse-
lejtezők lezárultával Németország, 
Dánia, Anglia, Belgium, Francia-
ország, Hollandia, Horvátország, 
Szerbia, Spanyolország és Svájc 
váltottak jegyet a katari seregszem-
lére, míg a második helyezettek két 
Nemzetek Ligájából érkező együt-
tes társaságában kétlépcsős pótse-
lejtezőt vívnak márciusban a rész-
vételért. A csoportselejtezők keddi 
zárónapján Franciaország 2-0-ra 
legyőzte Finnországot, Ukrajna 
pedig 2-0-ra nyert Bosznia-Her-
cegovina vendégeként, ezért a D 
csoportból a vébékvalifi kációt ki-
harcoló, címvédő gallok mögött az 
ukránok zártak a pótselejtezőt érő 

második helyen, miközben a fi n-
nek lemaradnak a seregszemléről. 
Az E ötösben Wales kapott egy má-
sodik esélyt: 1-1-es döntetlent ért el 
a csoportgyőztes belgákkal szem-
ben, és így bár a csehek 2-0-ra fe-
lülmúlták az észteket, egy ponttal 
az walesiek mögé szorultak a har-
madik helyen – de a Nemzetek Li-
gájában elért eredményeik alapján 
csatlakozhatnak a pótselejtező me-
zőnyéhez. A G csoport is kedden 
zárt: Hollandia 2-0-ra legyőzte ott-
hon Norvégiát, Törökország pedig 
2-1-es végeredménnyel Monteneg-
róból rabolt három pontot, ezért a 
katari seregszemlére a hollandok 
váltottak jegyet, míg a törökök a 
második helyen zárva várják a pót-
selejtezők jövő pénteki sorsolását.

Wales, Törökország és Ukrajna 
előtt, Lengyelország, Portugália, 

Svédország, Olaszország, Skócia, 
Oroszország és Észak-Macedónia 
második helye vált biztossá, mel-
léjük csatlakozik Ausztria és Cseh-
ország, akik a Nemzetek Ligájából 
kvalifi káltak a tavaszi pótselejte-
zőre. Magyarország és Románia 
már biztosan lemaradnak a katari 
vébéről. A pótselejtezők párosítá-
sait november 26-án sorsolják ki. 
Portugália, Skócia, Olaszország, 
Oroszország, Svédország és Wales 
kiemeltként házigazdák lesznek 
a március 24-ei elődöntőknek, és 
a nem kiemelt válogatottak közül 
kapnak ellenfelet. A vb-helyekért 
március 29-én lépnek majd pályá-
ra. A jövő évi világbajnokság most 
először nem nyáron lesz, hanem 
november 21. és december 18. kö-
zött rendezik. A csoportsorsolás 
áprilisban lesz. 

Tomori Zsuzsanna nélkül vág 
neki Magyarország női kézilab-

da-válogatottja a december máso-
dikán kezdődő spanyolországi vi-
lágbajnokságnak. A 34 éves átlövő 
fáradtságra panaszkodott, de sé-
rülés és betegség is gátolja abban, 

hogy maximális teljesítményt 
tudjon nyújtani, ezért két héttel 
a rajt előtt lemondta a válogatott-
ságot. Vlagyimir Golovin szövet-
ségi kapitány irányítása mellett 
az együttes hétfőn kezdi meg a 
felkészülést, majd csütörtökön 

elutaznak Franciaországba, ahol 
november 26-án és 28-án az olim-
piai bajnok gallokkal játszanak 
edzőmérkőzést. Magyarország a 
vb csoportkörében Szlovákiával, 
Csehországgal és Németországgal 
találkozik.

Vb: tizenketten maradtak három helyre

Csapatember
az alapvonaltól a sírig

Valamikor a nyár elején, hazafelé jövet egy anyaországi 
testvérvárosból ért a lesújtó hír: Onuţan Karcsi meghalt. Ez 
nem lehet igaz, ilyen nincs, ő nem halhat meg – mondtam 
útitársamnak, aki ledöbbenve fogadta az itthonról érkező 
gyászjelentést. Azonnal feltárcsáztam egykori csapattársát 
és emberi mankóját, Hajnal Gyuszit, aki megnyugtatott: az-
előtt egy órával még együtt kávéztak, fájtatja a lábát, nem 
áll jól anyagilag, de esze ágában sincs visszavonulni az élet 
pályájáról. Hosszú életű lesz az, akinek halálhírét keltik – 
tartja a közmondás. Az orvosok pedzették, hogy ehhez le 
kellene vágni a lábát, de ő, akit a két lába tett ismertté, ifi -
válogatottá és szinte tíz éven keresztül A osztályos futbal-
listává, hallani sem akart ilyesmiről. Abban bízott, hogy a 
félresikerült operációk után egy újabb műtét megmentené. 
Azzal tisztában volt, hogy többé nem rúg labdába, már nem 
is voltak ilyen ambíciói, de várta, hogy kerüljön kés alá, sza-
baduljon meg a fájdalmaktól és álljon ismét talpra. Bár az 
orvosok rendkívül visszafogottak voltak, ő hitt emberi és 
szakmai kvalitásukba, a tudomány fejlődésébe és egy ki-
csit, miért ne, a csodákban.

Utolsó találkozásunkkor, amelyre az addig használt egy 
mankó helyett kettővel jött el, még azzal váltunk el, hogy 
dupla adagot rendelek a Gyergyó környékén kotyvasztott cso-
dakenőcsből, jusson az én összevarrt Achilles-inamra és az 
ő sokkal megviseltebb térdeire is. Hetekkel később már hiá-
ba hívtam telefonon, nem válaszolt. Éreztem, szinte tudtam, 
hogy valami történt. Szinte biztos voltam benne, hogy végre 
kórházba került, jó kezekben van, és ha testi fájdalmát nem is 
teszik sokkal elviselhetőbbé, de lelki gondjain, legalább ide-
ig-óráig enyhítenek. Nem hittem volna, hogy őt, az ASA egyik 
legszívósabb védőjét egy fertőzés olyannyira leteperi, hogy 
az ortopédiáról ne legyen visszaút, minthogy azt sem, hogy a 
fájdalmak teljes megszűnéséért ekkora árat kell fi zetnie.

Mint mindannyiunknak az életben, az újságírónak is ak-
kor van szakmai elégtétele, ha a feltett kérdéseire választ 
kap. Onuţan Karcsit viszont sok más mellett azért tisztelem 
a leginkább, mert egy olyan kérdésre, amelyről tudta, hogy 
valamennyi igazi vásárhelyi futballszurkolót foglalkoztat, 
nem adott választ. Mi történt azon a november végi napon, 
44 évvel ezelőtt a sereghajtó Corvinul elleni hazai mérkő-
zésen? Nem csak arról volt tudomása, amit egyébként az 
egész stadion látott, a néhány csapattárs által elbundázott 
meccsről, de évekkel később, egykori ifi válogatott vajdahu-
nyadi csapattársaitól azt is megtudta, név szerint kik ásták 
el aznap – egy teljes idényre és még hosszú időre – a bajno-
kesélyes vásárhelyi csapatot, az összetartást, a bizalmat, a 
barátságot. „Megfogadtam, hogy én nem hozom nyilvános-
ságra. Nem lenne etikus, még akkor sem, ha azóta szinte 
45 esztendő is eltelt. Nem akarok nimbuszromboló lenni, 
annál is inkább, mivel együtt kerestük a kenyerünket, jó-
ban-rosszban egymás mellett voltunk” – válaszolta.

Onuţan nem csak fi atalkorában volt csapatjátékos, 67 
esztendős korában bekövetkezett haláláig az maradt. Ma-
radjon meg a drukkerek emlékében is annak, ami volt: a 
szív-lélekkel hajtó focistának, a kényelmetlen védőnek, 
a szinte tévedhetetlen pontrúgónak. És az embernek, aki 
gyengeségei mellett volt olyan erős, hogy a társai kedvéért 
a sírba vigye a több mint négy évtizede őrzött titkot.
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IN MEMORIAM

Tomori lemondta a válogatottságot




