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A koronavírus miatt pánikra egyelőre nincsen ok

A veszélyt megelőzéssel kell
elhárítani

Szombaton rendezik
a Hófesztet

Bár az idei tél nem volt hóban túl gazdag, a Szovátai Ifjúsági Szervezet a
város önkormányzatának támogatásával fergeteges fesztivál keretében,
méltó módon szeretné elbúcsúztatni a
hideg évszakot.

____________2.
Szülői tréning
Marosvásárhelyen

Az autista családtagnak akkor lesz jó,
ha a család értően tudja őt segíteni –
vallja Szilvásy Zsuzsanna, akivel marosvásárhelyi ittléte alatt beszélgettünk.

____________5.
Ne essünk pánikba,
és figyeljünk oda
a higiéniára!
Dr. Vass Levente parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus szerint a legfontosabb, amit tehetünk,
hogy ne essünk pánikba, és fokozottan figyeljünk oda a higiéniai szabályok betartására.

Szigorították a kórházi látogatást a légzőszervi megbetegedések terjedésének megelőzése céljából

Tekintettel arra, hogy az elmúlt hetekben a koronavírus felbukkanásának veszélye behatóan foglalkoztatja az embereket, Mara Togănel, Maros megye prefektusa és dr. Iuliu Moldovan, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság ügyvezető
igazgatója közleményt adott ki, melyben ismételten leszögezik: vidékünkön egyelőre egyetlen személy sem fertőződött
meg. Ennek ellenére be kell tartani a hatóságok által előírt
óvintézkedéseket.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Maros megyében továbbra is 18-an vannak otthoni
karanténban

Mara Togănel prefektus leszögezte: – Jelenleg (február 26-án) Romániában egyetlen koronavírussal fertőzött személy sincs. A prefektúra már
január folyamán a katasztrófavédelmi felügyelőség megyei biztosságának
ülésein szóba hozta intézkedések kezdeményezését. Felkérem a lakosságot, őrizzék meg a nyugalmukat, és arra kérek mindenkit, hogy csak az
illetékes, kompetens hatóságok és orvosok hivatalos tájékoztatásának
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________7.
Tesla taxi

Amikor taxizok, egy nap alatt körülbelül 120-150 kilométert teszek meg,
tehát elmondhatom azt, hogy reggel
elindulok a teljesen feltöltött autóval,
és egy napot nyugodtan végigdolgozok vele anélkül, hogy töltenem kellene.

____________10.

Iskolai higiénia

A közösségi médiában a minap csak azt állapították meg, amit
amúgy is tapasztalnak az érintettek: a marosvásárhelyi iskolák,
óvodák és bölcsődék illemhelyein hiánycikk a szappan, a kézmosó
folyadék, esetenként a toalettpapír. Ezt a hírt tegnap kérdésünkre
a város alpolgármestere, Papuc Sergiu is megerősítette, azonban
rögtön hozzá is tette, hogy körülbelül egy hónapja kapta utasításba
a polgármesteri hivatalhoz tartozó 34 oktatási intézmény felügyeletét, korábban Makkai Gergely alpolgármester hatáskörébe tartozott ez a feladatkör, azaz ő felelt az iskolákért.
Szóval, ha eddig megoldatlan volt a szappankérdés, mert a költségvetési keretek túl általános jellegűek voltak, és a pénzt nem feltétlenül szappanra költhették el az intézményvezetők, ezután
állítólag minden megváltozik. Sergiu Papuc kedden a tanintézetekhez körlevelet küldött szét, amelyben azt kéri a vezetőktől, hogy
prioritásként kezeljék a higiéniát. Ezt konkrétan úgy lehet megoldani, hogy elszámoláskor a kézfertőtlenítő, szappan és más higiéniai termékek vásárlását bizonyító számlákat, nyugtákat kell
letegyenek a tanintézetvezetők. Az utasítást, amely tartalmazza,
hogy az általános pénzkeretből prioritásként mit vásároljanak meg,
a koronavírussal való fertőzés megelőzése indokolja. Papuc Sergiu
azt is hozzátette, személyesen fogja ellenőrizni, hogy a tanintézmények betartják-e a rendelkezést.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 6 perckor,
lenyugszik
18 óra 5 perckor.
Az év 58. napja,
hátravan 308 nap.

IdŐJÁrÁS

Ma EDINA,
holnap ÁKOS és BÁTOR
napja.
ÁKOS: török eredetű, jelentése: folyócska, vagy fehér sólyom.
BÁTOR: török eredetű, régi
magyar személynév, így kívánták elérni a szülők, hogy gyermekük hős legyen, ne ismerje a
félelmet.
vALUTAÁrFOLyAM
Bnr – 2020. február 26.

Elvétve zápor

Hőmérséklet:
max.70C
min.-30C

Megyei hírek

1 eUr

4,8074

100 HUF

1,4171

1 USd

1 g ArAny

4,4186
234,1367

Márciusban próbavizsgák

A kisérettségire készülő nyolcadikosok március 23-án
román nyelv és irodalomból, 24-én matematikából, 25-én
anyanyelvből mérhetik fel ismereteiket, a próbavizsgák
eredményeit április 3-án tudják meg. A tizenkettedikesek
próbaérettségije szintén március 23-án a román nyelv és
irodalom vizsgával kezdődik, 24-én matematikából, 25-én
anyanyelvből, 26-án a szaknak megfelelő választott tantárgyból tesztelhetik tudásukat, eredményükről április 3-án
értesülnek. A hetedikesek és a tizenegyedikesek idén nem
próbavizsgáznak. A vizsgajegyek ezúttal is tájékoztató jellegűek, az osztálynaplóba csak a diák kérésére kerülnek
be.

Szentgericei Jakab Elekre
emlékeznek

Február 29-én, szombaton 12 órai kezdettel rövid istentiszteletre, áhítatra kerül sor Marosvásárhelyen, a kövesdombi
unitárius templomban. Az áhítat után, amelyet Varró Bodoczi Barna szentgericei unitárius lelkész végez, szentgericei Jakab Elekre, a neves egyháztörténészre,
művelődéstörténészre, levéltárosra, jogászra, a Magyar Tudományos Akadémia tagjára, 1848–49-es szabadságharcosra emlékeznek születésének 200. évfordulója
alkalmából. Dr. Jakab Elek életművéről, munkásságáról
Molnár Lehel egyházi levéltáros, Jakab Elek rokona, valamint dr. Jakab Ildikó budapesti ügyvéd, Jakab Elek ükunokája tart előadást. Az istentiszteletre és a megemlékezésre
felekezettől függetlenül minden érdeklődőt várnak.

Szombaton rendezik a Hófesztet

Szombaton ismét megpezsdül
Szovátán az élet, ugyanis második alkalommal szervezik meg a
fürdővárosban a Hófesztet.

Bár az idei tél nem volt hóban túl
gazdag, a Szovátai Ifjúsági Szervezet
a város önkormányzatának támogatásával fergeteges fesztivál keretében,
méltó módon szeretné elbúcsúztatni a
hideg évszakot. Az esemény sikerét
ezúttal nem bízzák a véletlenre, így a
tavalyihoz képest a fesztivál helyszínéül a Mogyorós (Aluniş) sípályát választották, ahol garantáltan havas
élményekben lesz részük a látogatóknak, hiszen a várostól mintegy 8 kilométerre levő helyszínen még mindig
megfelelőek a körülmények a havas
játékokra, a múlt hét végén például a
hagyományos Larix-kupa síbajnokság
zajlott le ott.
Az esemény szombaton délben
kezdődik, és addig tart, amíg jó a
hangulat és száraz a ruha – ígérik a
szervezők. A nagyobb távolságra való
tekintettel az érdeklődőket autóbusz
szállítja a városból a helyszínre, a
jármű délelőtt 11 órakor indul a városközponti Fekete Medve szálló
elől, délután pedig megegyezés alapján indul vissza a városba. A szervezők mindenkit gazdag programmal,
enni- és innivalóval, jókedvvel és
szeretettel várnak.
A program összeállítói kicsikre és
nagyokra egyaránt gondoltak. Lesz
hócsata, hógolyóval célba dobás,
kincskeresés, szánkóverseny, síverseny, hóvárépítés, kötélhúzás, hófutás,

Idénre is számos érdekes játékot és sok jókedvet ígérnek a szervezők
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

hótánc, mindeközben sok móka és kacagás. A programok többnyire csapatjátékokra épülnek, ezért a részvétel
előzetes regisztrációt igényel. Bejelentkezni az esemény Facebook-oldalán lehet a rendezvény kezdetéig. A
szervezők négyfős csapatok jelentkezését várják, feltétel, hogy minden
csapat valamilyen kreatív jelmezt viseljen. A kisgyerekes családokat is arra
biztatják, ne maradjanak otthon,
ugyanis unikornisok várják majd
mókás játékokkal a legfiatalabbakat. A
kicsik arcot festhetnek, a nagyok
meleg bort ihatnak, az éhezők zsíros

kenyeret ehetnek. Nem fog hiányozni
a térzene sem, és akár egy hózumbára
is be lehet majd ugrani.
Szovátán valamikor nagy hagyománya volt a téli játékoknak, de az ezredforduló után a telek enyhülésével, a
hóhiány miatt ezek elmaradoztak. A
rendezvénnyel a szervezők ezeket az
egykor nagy sikerű játékokat szeretnék ismét visszahozni Szovátára, másrészt a helyiek és környékbeliek
szórakoztatása mellett szeretnék akár
a tél végéig is kitolni a turisztikai
programkínálatot a fürdővárosban.
(GRL)

Elindulni a nagyvilágba –
Antal Erika utazásai

A Női Akadémia február 27-én, ma 17.30 órakor a Bernády
Házba várja az érdeklődőket Antal Erika újságíró Elindulni
a nagyvilágba című előadására. A részvétel díjmentes, a
szervezők további rendezvények szervezésére adományt
köszönettel elfogadnak.

Újra látható a Volt egyszer egy

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
március elsején, vasárnap délelőtt 11 órakor újra látható az
óriási sikernek és elismerésnek örvendő, nívó- és közönségdíjas Volt egyszer egy című mesejáték. Rendező: Bartal
Kiss Rita.

Hit és Fény találkozó

Szombaton 15 órától találkozót tart a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében a marosvásárhelyi, nagyernyei és a marosszentgyörgyi Hit és Fény közösség. A találkozó témája: Jézus böjtje.

Tündérszép Ilona és Árgyélus
királyfi

A Soltis Lajos Színház Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
című mesejátékát mutatja be márciusban a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében. A mesejátékot a magyar
népmese alapján Gimesi Dóra írta, rendezte Nagy Zsuzsi.
Az előadásokra március 23-án és 24-én kerül sor délelőtt
8.30, 10, 11.30, valamint 13 órától. Egy jegy 12 lejbe kerül,
a gyermekeket kísérő pedagógusok, illetve szülők számára
a belépés ingyenes. Előzetes jegyvásárlás Mátéfi-Takács
Zita szervezőnél a 0742-972-795-ös telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Kisorsoltuk a nyerteseket

Negyvenhárom hűséges előfizetőnk
jelenlétében sor került a Népújság által
felajánlott februári nyeremények kisorsolására.
A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhelyről 304 levél érkezett, vidékről 70. A vidéki

rendezvényeK

nyerteseink: Lázár Csaba (Mezőfele),
Muszka Erzsébet (Hármasfalu) és
Rácz Vilma (Maroskeresztúr).
Marosvásárhelyi nyerteseink: Neuhard Aranka (1848. út), Incze Péter
(Kárpátok sétány) és Kovács Éva
(1848. út).

Évszakok – táncszínházi előadás
Szovátán

A szovátai Sirülők néptáncegyüttes március 8-án, vasárnap 18 órától bemutatja Évszakok című előadását a helyi
Domokos Kázmér művelődési házban. Az előadás a tánc
nyelvén, táncszínházi elemek közvetítésével jeleníti meg
az idő múlását, az évszakok változását. A táncos jelenetek között Márai Sándor, Wass Albert, Fekete István gondolatait idézik meg az életről, az ünnepekről, a természet
iránti rajongásról. Rendező-koreográfus: Tőkés Lóránt és
Tőkés Csilla, dramaturg: Prezsmer Boglárka, jelmez és
díszlet: Kiss Enikő, narráció: Csontos Levente. Egy be-

A 100 lej értékű Hűségtombola díj
nyertese Komancsik József hűséges
résztvevő.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8–14 óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon:
0742-828-647. (B. E.)

lépő 15 lejbe kerül, kedvezményes jegyár: 10 lej. Jegyek
elővételben a Kusztos Endre-emlékházban Kiss Jánosnál
kaphatók. Telefonszám: 0762-254-729.

Megáll az ész! – Marosludason is

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat hamarosan Marosludason vendégszerepel nagy sikerű szilveszteri kabaréelőadásával. A Megáll az ész! című fergeteges
előadásukat március 5-én, csütörtökön este 7 órától viszik
színre a művelődési ház előadótermében. Fellépnek:
Puskás Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke
Péter, Székely M. Éva, Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva
és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács
Levente. Helyfoglalás, illetve jegyvásárlás Tóth Sándornál
a 0741-478-406-os telefonszámon.
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Ludovic Orban visszaadta
kormányalakítási megbízását

Visszaadta a kormányalakítási megbízását Ludovic
Orban miniszterelnök-jelölt, ügyvivő kormányfő,
miután a parlament nem szavazott bizalmat az új
kormánynak a házszabály által megszabott 15 nap
alatt – jelentette be kedden Klaus Iohannis államfő.

Az elnök a Szociáldemokrata Pártot (PSD) tette felelőssé a
kormányválság elhúzódásáért, arra hivatkozva, hogy a PSD
bojkottálta a hétfői bizalmi szavazást, hozzájárulva ahhoz,
hogy a parlament határozatképtelen legyen a voksolás napján.
Megjegyezte: a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatása,
amit a saját kormányai esetén a PSD egy nap alatt elintézett,
most napokig tartott, a bizalmi szavazást pedig a parlamenti
többség a 15 napos határidő utolsó napjára tűzte ki,
majd távolmaradásával határozatképtelenné tette a törvényhozást.
Iohannis szerdán újabb egyeztetésekre hívta a parlamenti
pártokat.
Iohannis és Orban már január elején bejelentette: megpróbálják az év végén esedékes parlamenti választásokat is előre
hozni a júniusi önkormányzati voksolás időszakára, hogy
„megszabadítsák” a parlamentet a jobboldali kisebbségi kormány minden kezdeményezését elgáncsoló PSD-s többségtől.
Az alkotmánybíróság azonban, a PSD-nek adva igazat, úgy

Európai Bizottság

értékelte: az elnök nem idézhet elő szándékosan olyan válságot, amely – két meghiúsult kormányalakítási kísérlet után –
felhatalmazza őt a parlament feloszlatására.
Az alkotmánybíróság hétfőn megállapította, hogy Iohannis
alkotmányos konfliktusba került a parlamenttel, amikor a frissen leváltott Orbant bízta meg ismét kormányalakítással.
Keddi sajtóértekezletén Iohannis kitérő választ adott arra
az újságírói kérdésre: továbbra is előre hozott választásokat
szorgalmaz-e, és Ludovic Orban kormányalakítási próbálkozását, amelyről végül is nem szavazott a parlament, beleszámolja-e a két meghiúsult kormányalakítási kísérletbe. Az
elnök szerint „nincs értelme” számolgatni a próbálkozásokat,
a lényeg az, hogy Romániának kormányra van szüksége, és el
kell kerülni a patthelyzet kialakulását.
Marcel Ciolacu, a szociáldemokraták ideiglenes elnöke azt
mondta: a legnagyobb frakcióval rendelkező PSD ezúttal nem
tesz javaslatot újabb miniszterelnök-jelöltre, hanem szakértői
kormány felállítását javasolja.
A jobboldalhoz közel álló hírtelevíziók úgy tudják, Bogdan
Aurescu a két hete leváltott jobbközép kormány külügyminisztere vagy Nicolae Ciuca védelmi miniszter, volt vezérkari
főnök a legesélyesebb arra, hogy kormányalakítási megbízást
kapjon. (MTI)

Több tagállam küzd gazdasági
egyensúlyhiánnyal

Három uniós tagállamnál állapított meg túlzott
makrogazdasági egyensúlyhiányt az Európai Bizottság az európai szemeszter szerdán közzétett téli
csomagjában, a legutóbbihoz képest kilenc tagországban csökkent az egyensúlyhiány mértéke, Bulgáriában pedig már nem áll fenn.

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős
ügyvezető alelnök az unió gazdasági és szociális prioritásainak a tagállamok által elért haladásáról közzétett éves áttekintésének ismertetésekor elmondta, Görögországban,
Olaszországban és Cipruson áll fenn továbbra is túlzott egyensúlyhiány.
Németország, Írország, Spanyolország, Hollandia, Franciaország, Horvátország, Portugália, Románia és Svédország
még mindig részleges egyensúlyhiánnyal küzd, míg Bulgáriában már nem áll fenn egyensúlyhiány – közölte.
Az uniós biztos jó hírnek nevezte a javuló tendenciát,
ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagállamoknak
ki kell használniuk ezt a pozitív tendenciát, és folytatniuk kell
a reformokat annak érdekében, hogy gazdaságuk időtállóvá
váljon.
Bulgáriával kapcsolatban kiemelte, az ország jelentős előrelépést tett a pénzügyi ágazat erősítése és a vállalati adósságok terén, valamint a nemteljesítő hitelek rátája is visszaesett.
Elmondta azt is, hogy Románia esetében a deficit 2019-ben
meghaladta a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát, és várhatóan 3 százalék felett marad idén és 2021-ben is. Szavai szerint
ez azt mutatja, hogy a hosszú idő alatt felhalmozódott fiskális
egyensúlyhiány miatt indokolt a túlzottdeficit-eljárás fenntartása.
A jövő héten pedig javaslat születhet a túlzott költségvetési hiánnyal összefüggő eljárás megindításáról is – közölte.
A biztos arra is kitért, hogy Görögország vonatkozásában
az uniós bizottság elfogadta az ötödik megerősített felügyeleti

Csehország szerint

jelentést, amely megállapította, hogy az ország jó eredményeket ért el a 2019 végére vonatkozó konkrét reformvállalásainak végrehajtásában. E vállalások a kormány által végrehajtott
vagy bejelentett kiegészítő intézkedések révén várhatóan időben teljesülni fognak a hatodik, 2020 májusára tervezett megerősített felügyeleti jelentéshez.
Dombrovskis továbbá aggasztónak nevezte, hogy néhány
tagállamban továbbra is magas az államadóság. Hozzátette: a
tagállamok még mindig azzal küzdenek, hogy visszatérjenek
a 2008-as gazdasági válság előtti szintjükre.
Elmondta, az unió pénzügyi ágazata jobb állapotban van,
mint néhány évvel ezelőtt, ugyanis magasabb a tőke mértéke
és alacsonyabb a nemteljesítő hitelek aránya.
Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős biztos a sajtótájékoztatón azt közölte, hogy Európában a
foglalkoztatás rekordmagas, az egyenlőtlenségek azonban továbbra is fennállnak. A szegénység és a társadalmi kirekesztődés a jó munkaerőpiaci feltételek miatt azonban
folyamatosan csökken.
Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos arról beszélt, hogy
az európai szemeszter révén az uniós bizottság zöldebbé kívánja tenni a fenntartható fejlődési célokat, ugyanis minden
országjelentés ide vonatkozó eredményeket összegző külön
melléklettel rendelkezik. Ezzel összefüggésben kiemelte, a
tagállamoknak erősíteniük kell a klímaügyi fellépéseiket a
stratégia jövője szempontjából, az első jelentés ugyanis a korábbi szakpolitikák eredményéhez képest egyelőre nem mutat
előrelépést.
Az új típusú koronavírus megjelenésével kapcsolatban azt
mondta, az Európai Bizottság vizsgálja, hogy az milyen kockázatot jelenthet az európai gazdaságra. A járvány lefelé módosíthatja az előrejelzéseket, hatását azonban még korai
felmérni – mondta. (MTI)

Az eU-nak meg kell kezdenie a csatlakozási
tárgyalásokat észak-Macedóniával és Albániával

Csehország mindent megtesz
annak érdekében, hogy az Európai Unió márciusban megkezdje a
csatlakozási
tárgyalásokat
Észak-Macedóniával és Albániával, mert már mindkét ország
teljesítette az ehhez szükséges
feltételeket – jelentette ki Tomás
Petrícek cseh külügyminiszter
szerdán Prágában, miután tárgyalásokat folytatott Nikola
Dimitrov északmacedón kollégájával.

Nikola Dimitrov szerint ideje magasabb szintre helyezni Észak-Macedónia
és az Európai Unió kapcsolatait. ÉszakMacedónia ugyanis egy évtizedet veszí-

tett azzal, hogy az ország neve nemzetközi viták tárgya volt – tette hozzá.
„A tárgyalások megkezdésének
további halasztására nincs semmi ok” –
húzta alá a cseh diplomácia irányítója.
Az Európai Tanácsnak már tavaly októberben döntést kellett volna hoznia
ebben az ügyben, de elsősorban Franciaország ellenkezése miatt elhalasztották.
A témát a márciusi európai uniós csúcstalálkozón tervezik újra napirendre
tűzni.
A cseh diplomácia most azon dolgozik – fejtette ki Tomás Petrícek –, hogy
meggyőzze a kiváró álláspontra helyezkedő országokat, mint Franciaország,

Hollandia, Dánia vagy Spanyolország,
hogy nem szabad tovább halogatni a
csatlakozási tárgyalásokat a két nyugatbalkáni országgal.
Ezt az elmozdulást szeretné elősegíteni a négy visegrádi ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország,
Szlovákia) és a nyugat-balkáni országok
külügyminisztereinek csütörtöki prágai
tanácskozása is – szögezte le Tomás Petrícek.
A találkozón Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítési biztosa is részt
vesz. Magyarországot a tanácskozáson
Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettes fogja képviselni.
(MTI)

Ország – világ
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Szabadnap a tanügyi
alkalmazottaknak

A tanügyi alkalmazottak saját keresztény egyházi
ünnepükön szabadnapot kapnak nagypénteken,
húsvét, illetve pünkösd első és másodnapján,
mondja ki a szenátus által döntő házként szerdán elfogadott jogszabálytervezet. A szenátorok egyhangúlag (92 igen szavazattal) fogadták el a tíz
különböző frakcióhoz (RMDSZ, PSD, USR, Pro Európa és kisebbségek) tartozó parlamenti képviselő
által benyújtott tervezetet. A jogszabály értelmében
amennyiben az alkalmazott mindkét keresztény
ünnep alkalmából kap szabadnapot, akkor az egyik
rend szabadnapot be kell pótolnia. A tervezet kitér a
nem keresztény felekezetekhez tartozó diákokra is,
kimondva, hogy mindenkinek jogában áll megtartani
vallásos ünnepeit, és szabadnapokban részesülni
ezeken az ünnepeken. (Agerpres)

Sárga figyelmeztetés
köd és szél miatt

Románia 29 megyéje sárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetés alatt áll az erős szél miatt – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A
széllökések sebessége elérheti a 110 kilométer/órát.
Van, ahol havazás, szélvihar, jégeső, villámlás is
lehet. Az első sárga figyelmeztetés szerdán 14 óra
és csütörtökön 21 óra között érvényes, amikor is a
hegyekben, főként a magasabb tájakon, megerősödött a szél. Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka havazás várható, helyenként hóvihar is kialakul.
Pénteken és szombatra virradó éjszaka is várható
havazás, hóvihar. A sárga figyelmeztetés csütörtökön 11 és 21 óra között is hatályos, eszerint főként
Mehedinţi, Dolj, Olt és Teleorman megyékben kell
erős szélre számítani, a széllökések elérik a 60–70
kilométer/órát. Erős szélre kell készülni Szatmár,
Máramaros, Szilágy, Suceava, Beszterce-Naszód,
Neamţ, Hargita, Maros, Brassó, Kovászna, Prahova,
Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Gorj,
Szeben, Fehér, Kolozs, Bihar, Arad, Temes, KrassóSzörény, Hunyad, Vrancea, Buzău, Teleorman és Olt
megyékben is. (Mediafax)

Álhírjárvány terjed

„A koronavírus halálos, a torok nedvesen tartásával
lehet megelőzni”; „Ne érjenek a bankjegyekhez,
mivel a fertőzés elsődleges forrásai” – ilyen és
ehhez hasonló álhírek terjednek Romániában a koronavírus-járvány témájában. A hatóságok óvatosságra intenek. Az egyik legelterjedtebb álhír a vírus
kapcsán, hogy az halálos, de nedvesen tartott torokkal meg lehet előzni, ha viszont „a vírus száraz torkot
talál, tíz perc alatt elárasztja a testet”. Ami a legsúlyosabb az egészben, hogy a kijelentést az egészségügyi minisztériumnak tulajdonítják. A közösségi
oldalakon keringő másik „fake news”, hogy a vírus
Romániába is be fog gyűrűzni, és a fertőzés elsődleges forrásai a bankjegyek lehetnek, így azokat tanácsos nem megfogni. „Húzzanak kesztyűt, tegyék
zárható borítékba, hagyják a ház ajtaja előtt” – tanácsolják. Egy másik álhír szerint forró víz és hűlés elleni teák, citrom és fokhagyma fogyasztásával is
legyőzhető a koronavírus. Raed Arafat, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSU) vezetője figyelmeztet:
a koronavírus kapcsán csak az egészségügyi minisztérium, a DSU, valamint a belügyminisztérium
hivatalos honlapján szabad tájékozódni. (Mediafax)

Iskolai higiénia

(Folytatás az 1. oldalról)
Csak azt nem értem, hogy miért kell a koronavírussal
való fertőzésveszély keltette riadalom ahhoz, hogy az
iskolákban, óvodákban, bölcsődékben az illemhelyeken
legyen szappan, kéztörlő vagy kézszárító, toalettpapír,
amikor ez a minimum a mindennapi higiéniában? Egy
város költségvetésében ez nem jelenthet akkora tételt,
hogy ne lehessen megvásárolni a szappant a kézmosáshoz. Mert azt nem is feltételezem, hogy a megvásárolt
tisztítószerek titokzatos módon eltűnnek… Miért a szülőknek kellene erre a pénzt kiadniuk, mint sok más
egyébre? Van-e minden, amire az iskolai orvosi rendelőkben szükség van? Influenzajárvány idején hogyan
maradhat egészségügyi személyzet nélkül az iskola?
Vagy éppen az a kérdés: miért kell például naponta koszos autóbuszokkal utazni? Mikor fertőtlenítették utoljára a tömegszállítási járműveket? Ez utóbbi témára a
későbbiekben még visszatérünk.
A mai városi közgyűlés napirendjén szereplő egyik
tervezet talán megoldást jelent az eddigi hiányosságok
felszámolására. Olyan szerződés aláírására vonatkozik,
amelynek alapján biztosítani lehet majd a marosvásárhelyi oktatási intézmények orvosi és fogorvosi rendelőinek felszereltségéhez szükséges gyógyszerek és
egészségügyi anyagok, illetve az orvosok, fogorvosok,
ápolók személyzeti költségeit. Immár a testülettől függ,
hogy megszavazza-e.
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A veszélyt megelőzéssel kell elhárítani

(Folytatás az 1. oldalról)

adjanak hitelt. A higiéniai szabályok
betartása rendkívül fontos a koronavírussal (2019-nCoV) való fertőzés
elkerülése érdekében. Ahogyan a
szakemberek országos viszonylatban tanácsolják, az első és a legfontosabb, amit mindannyian tehetünk:
szappannal vagy alkoholalapú oldatokkal való kézmosás otthon, az irodában
vagy
bárhol,
ahol
tartózkodunk. Maros megyében
több mint száz személy befogadására alkalmas karanténhelyiség áll
rendelkezésre, ahol 14 napig biztosított az Olaszországból és a Kínából érkező tünetmentes személyek
elkülönítése. Maros megyében továbbra is 18 személy van önkéntesen otthoni karanténban, a Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság közvetlen megfigyelése alatt –
nyilatkozta Mara Togănel.

eddig minden beutazó
tünetmentes volt

Dr. Iuliu Moldovan, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
ügyvezető igazgatója elmondta: – A
legfontosabb információforrás a témában az Országos Közegészségügyi Intézet honlapja. A lakosság és
az orvosi személyzet itt talál meg
minden országos és nemzetközi információt, itt közlik az óvintézkedéseket és a hasznos tudnivalókat.
Jelenleg Maros megyének s a többi
megyének is azzal kell szembesülniük, hogy egyre többen érkeznek
Olaszországból. A Maros Megyei
Közegészségügyi
Igazgatóság
szempontjából ezeket a személyeket a következő csoportokba soroljuk: akik Olaszországból érkeznek,
de nem Lombardiából, Veneto tartományból vagy azon övezetekből,
ahol felütötte a fejét a koronavírus.
Ezeket az embereket semmilyen in-

tézkedésnek nem vetik alá, csupán
az országhatárnál kell kitölteniük
egy kérdőívet. A második kategóriába azok tartoznak, akik Lombardiából, Veneto tartományból vagy
más érintett övezetekből, de nem a
vesztegzár alatti településekről érkeznek. Ezek esetében az otthoni
önkéntes elszigetelést alkalmazzák,
a közegészségügyi igazgatóság
megfigyelése alatt. A harmadik –
szintén tünetmentes – kategóriába
azok a személyek tartoznak, akik a
vesztegzár alatti övezetekből érkeznek. Ebben az esetben a Maros megyébe
érkező
személyeket
speciálisan berendezett helyiségekben szigetelik el. Fontos leszögeznünk, hogy nem betegekről van szó,
hanem olyan személyekről, akik tünetmentesek. A megyében eddig
nem volt egyetlen koronavírussal
fertőzött eset sem. A negyedik kategóriába azok tartoznak, akik az
érintett övezetekből érkeznek, és
akiknél sajátos tünetek észlelhetők.
Ezeket a személyeket a Prof. dr.
Matei Balş Fertőző Betegségek Országos Intézetébe vagy a kolozsvári
Fertőző Betegségek Klinikájára
szállítják, ugyanis ezeket a központokat jelölték ki a koronavírusos
fertőzések diagnosztizálására és a
betegek kezelésére – tájékoztatott
dr. Iuliu Moldovan igazgató.

Be kell tartani az ajánlásokat

A közegészségügyi igazgatóság
ismételten emlékeztet, hogy az
egészség megőrzése és a fertőzésveszély elkerülése érdekében be
kell tartani az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait: szappannal
vagy alkoholalapú oldatokkal gyakran kezet kell mosni, köhögéskor és
tüsszentéskor papírzsebkendővel el
kell takarni a szájüreget és az orrot,
majd a zsebkendőt el kell dobni, a
kezet meg kell mosni, kerülni kell
azokat az embereket, akik köhög-

A szenátus elfogadta
a vésztartalékokra és a karanténra
vonatkozó jogszabálytervezetet

Első törvényhozási fórumként elfogadta a szenátus a 2020/11-es
sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelő tervezetet,
amely a vészhelyzet esetére szánt egészségügyi tartalékokra és a
vesztegzár bevezetéséhez szükséges intézkedésekre vonatkozik.

A tervezetet egy olyan irányú módosítással együtt fogadta el a felsőház, miszerint indokolt esetben növelhetők a vészhelyzetben – például járvány esetén
– felhasználandó egészségügyi készletek, a pénzügyminisztérium pedig kötelezi
magát, hogy biztosítja az ehhez szükséges anyagi fedezetet. A kiutalható összeg
225 millió lej.
A jogszabály azt is előírja, hogy járvány vagy más, a lakosság egészségét fenyegető veszély esetén – a nemzetközi egészségügyi szabályzat tiszteletben tartásával és szakértői javaslatra – az egészségügyi miniszter vesztegzárat
rendelhet el olyan személyekkel kapcsolatban, akik kockázati tényezőt jelentő
területekről érkeznek az országba.
A tervezet szerint hőszkennerekkel látnak el minden repülőteret, függetlenül
attól, hogy melyik állami intézmény alárendeltségébe tartoznak (négy repülőtér
a szállításügyi minisztérium hatáskörébe, 12 a megyei tanácsok fennhatósága
alá tartozik).
A szenátus első házként szavazott ebben a kérdésben, és egyhangúlag fogadta
el a tervezetet. (Agerpres)

A Tarom szerkezeti átalakításokat
ígér a segélykölcsön fejében

A Tarom állami légitársaság szerkezeti átalakításokat és reformokat helyezett kilátásba a vállalat versenyképességének növelése
érdekében, miután a kormánytól csaknem 37 millió euró értékű
segélykölcsönt kapott, amit az Európai Bizottság is jóváhagyott.

A Tarom a szerkezeti átalakítási terveiről kedden adott ki közleményt, amelyben közölte, hogy az uniós végrehajtó szerv hétfőn jóváhagyta a kormány által
a vállalatnak január közepén megítélt 37 millió euró segélykölcsönt. Enélkül a
vállalat nem tudta volna fedezni kiadásait, és csődbe ment volna. Az Európai
Bizottság hozzájárult a segélykölcsön folyósításához, elfogadva, hogy a légitársaság olyan célpontok felé működtet járatokat, ahol csak a Taromnak vannak
járatai, ezért közérdekű szolgáltatásai vannak, illetve felborulna a romániai légi
közlekedési piac, amennyiben az állami társaság beszüntetné tevékenységét.
A Tarom a szerkezeti átalakítás végrehajtásához újabb hitelt fog felvenni, de
erről még nem közöltek részleteket. A cél az, hogy három éven belül a légitársaság korszerű és versenyképes vállalat legyen, amely elsősorban az ügyfelek
igényeit szolgálja ki – olvasható a közleményben. (MTI)

nek vagy lázasak, ha valaki lázas,
köhög és nehezen lélegzik, jelentkezni kell az orvosnál, és be kell jelenteni, hogy a közelmúltban
utazott vagy sem, kerülni kell a
nyers vagy gyengén hőkezelt állati
termékek fogyasztását, mint például
a nyers hús, főtelen tej, óvatosan
kell kezelni a nyers állati szerveket,
hogy elkerülhető legyen a főtt ételek megfertőzése – áll a prefektúra
közleményében.

Szigorították a kórházi
látogatást

Tekintettel arra, hogy az utóbbi
hetekben megnövekedett a „klasszikus” légzőszervi megbetegedések
száma, a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház már január végén intézkedéseket vezetett be a fertőzés terjedésének
megfékezésére,
és
korlátozta a látogatást valamennyi
osztályon.
A kórházba utalt betegek látogatása kizárólag kedden, csütörtökön
és vasárnap 14 és 16 óra között történik. Egy beteghez a látogatási

Fotó: Nagy Tibor (archív)

napon csak egy személy mehet be,
azzal a feltétellel, hogy az osztályvezető orvos által jóváhagyott belépővel rendelkezik. A látogatás
időtartama legtöbb 10 perc lehet.
Az intenzív osztályon a látogatás
tilos, kivételt képez a kritikus helyzetben levő betegek látogatása,
amihez az osztályvezető orvos által
aláírt engedély szükséges.
A látogatók csupán egyszer használatos védőöltözetben – köpeny,
papucs és maszk – léphetnek be a
kórház osztályaira. Be kell tartani a
higiéniai előírásokat, a kórterembe
lépéskor, a betegekkel való érintkezés után és kijövetelkor a kezet fertőtleníteni kell alkoholos oldattal. A
betegek ágyára tilos ráülni. Úgyszintén tilos személyes tárgyakat
vagy mobiltelefont az ágyra helyezni.
A látogatók csak azután mehetnek be az osztályra, miután megvizsgálták, és egészségesnek
találták őket, illetve miután tudomásul vették a kórházi osztály képviselőjének útmutatásait.

Aranka nénitől – a paszulylevesig

A felejtés mindig váratlanul
lep meg bennünket (engem,
téged, ő, a harmadik sem kivétel,
az emberiség ugyanúgy szenved
ettől), és a lehető legrosszabbkor. Mondok egy extrém példát:
reggel felkeléskor még tudjuk,
melyik a bal lábunk, a bal oldalunk, a sajgó, zsibbadó, dobbanásokkal teli, az érzelmek
központja a paraszti anatómia
szerint, délig azonban összezavarodunk a tévé és a hírek hatására, a Vénusz és Merkúr
állásának és a véletlen találkozások sokkoló látványhalmazának köszönhetően (fenét se
köszönjük meg soha, ami rohadtul rossz, az úgy is marad, de a
nyelv szabályai kötnek), szóval
délig a zavar csak fokozódik, az
ember a nem tudást, a zsibongást a szél- és napjárásra, közlekedési dugókra és elcsempült
dugóhúzókra, a tenger zúgására
és a jéghegyek olvadására, a közéleti káoszra fogja. (Számos további tényező tényez bennünket
a felejtés irányába, saját fiziológiánkról nem is szólva.)
Este aztán a dolog már tűrhetetlen, nem jut eszünkbe kedvenc
színésznőnk neve, a legkedvesebb rokonunk születésnapja, az,
hogy Aranka néni kinek is a rokona, az enyém vagy a feleségemé, és egyáltalán honnan
jutott eszünkbe Aranka néni, aki
már legalább harminc éve a novogyevicsi temetőben nyugszik,
Lev Nyikolajevics Tolsztojtól
balra a hatodik sorban.
Na igen, ez a legbosszantóbb,
hogy megjegyeztük a circa harminc évvel ezelőtt elhunyt

Aranka néni sírjának földrajzi
elhelyezkedését, tudjuk, hogy tolmács volt az egykori szovjet követségen, észben tartottuk
Tolsztoj kereszt- és apai nevét, de
azt sem tudjuk, hogy mit ettünk
délben, hogy kellett-e a főételhez, „a másodikhoz” kés és villa,
vagy elegendő volt egy evőkanál
is némi kézügyességi rásegítéssel. Ahogy a román mondja, a
kéztől a szájig elvész az ész.
De hát a kés és a villa, az étrend aznapi trillája, végered-

ményben feledhető, nyugtatjuk
meg magunkat, ha nem is mondjuk ezt ki hangosan aznap is gőzben pácolt élet- és kortársunk
füle hallatára, nem mondjuk
neki, aki a mindennapi meleg
ételt elénk teszi, és elvár egy szerény, halovány dicséretet legalább, amit elfelejtünk megadni
neki, ezért – amíg el nem felejtem – gyorsan megkövetem, és
elmondom, hogy még a tofő, a
köménymagleves és/vagy a tárkonyos szójaragu, esetleg a
rezgő nyárfa levele is finomabb,
ha Ő készíti, ámbátor én nem
szeretem és nem is fogyasztom,
ha lehet. (Magán- és kollektív
szörnyülködésektől kérem ezúttal
eltekinteni.)
Szóval estefelé, a híradó után
és vacsora helyett lehuppanunk
ergomókusos székünkbe, és magunk elé húzzuk valamelyik ke-

zünkkel a laptopot, vagy bekapcsoljuk a dülledt szemű asztali
gépet, hogy kifaggassuk az információforrást, a guglit meg a többit, aminek a neve pillanatnyilag
nem jut eszünkbe, hogy végre tisztázzuk ezt az oldalas problémát.
Már az is gubancot vet, hogy ha
háromoldalas penzumról, lefordítandó szövegről, korrektúrázandó
remekmű piszkozatáról van szó,
vagy arról a kiválóan füstölt oldalasról, amit abba a finom,
olyan nagy szemű valamiből főzött levesbe teszünk, amelyhez
bármely körülmények között sem
felejtünk el vereshagymát kérni,
de nem sózzuk. Mert ez, kérem
szépen, a tudatunk legmélyén
van, minden mástól eltekintünk,
de a paszulylevest oldalassal –
hurrá, eszembe jutott a lé neve! –
soha nem fogyasztjuk fehér vagy
veres (neked piros) hagyma nélkül. Ite missa est.
Kis segítségért, nem feltűnően, jól álcázva feledékenységünket, ami már vészes, mert
nem emlékszem, ha bevettük-é az
esti gyógyszert, altatót, andalítót
– persze, a felejtés elleni serkentőt (Cavinton-Stugeron a wimbledoni salakpályás vb nyerő
párosa), szóval odafordulunk
családunk tagságához, akik a
felhangosított tévé miatt kimenekültek gótikus konyhánkba, és
utánuk kiáltjuk némi türelmetlenséggel a hangunkban, de azért
jelezve jólinformáltságunkat:
– nem tudjátok, miért ültem le ez
elé az istenverte masina elé,
amelynek sehogy sem jut az
eszembe az irányítószáma és a
mellbősége?!!
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Szülői tréning Marosvásárhelyen

Szerkesztette:MenyhártBorbála

Az autista gyereknek az a jó,
ha a család értően tudja segíteni

Az autizmus diagnózisa után
rengeteg kérdés merül fel a
családban, számos olyan
helyzet adódik, amivel a szülő
nem tud mit kezdeni, így fontos, hogy a területen jártas
szakemberektől
szerezzen
pontos, megbízható információkat. Ezért a Kulcs Szociálpedagógusok
Egyesülete
szervezésében autista gyereket nevelő szülőknek tartottak tréninget a hét végén
Marosvásárhelyen a magyarországi Mars Alapítvány szakemberei. A trénercsapat egyik
tagja, Szilvásy Zsuzsanna, a
Mars Alapítvány megálmodója nagy tapasztalattal rendelkező szülő, akinek már
felnőttkorú autista gyereke
van. Több évig töltötte be az
Autism Europe európai szintű
szervezetnek az elnöki tisztségét, és igen kemény munkát fektet abba, hogy minél
szélesebb körben tájékoztassák a szülőket erről a spektrumzavarról, és segítsék őket
a mindennapokban való boldogulásban. „Az autista családtagnak akkor lesz jó, ha a
család értően tudja őt segíteni” – vallja Szilvásy Zsuzsanna, akivel marosvásárhelyi ittléte alatt beszélgettünk.

Menyhárt Borbála

A legoptimistább becslések szerint is minden 100. gyerek autizmussal jön világra. A diagnózist
megállapító intézmények legtöbbjének azonban sem ideje, sem módja,
sem gyakorlata nincs arra, hogy a
diagnózis felállítása után támaszt,
információt nyújtson a családoknak. Az autizmus – a többi fogyatékossághoz képest – nagyon új
állapot. Napról napra jelennek meg
új csodamódszerek, tanácsok, ötletek, módszertanok a kezelésével
kapcsolatban. Ebben az információs
labirintusban eligazodni egy szülőnek szinte lehetetlen. A Mars alapítvány ezeknek a családoknak segít
eligazodni az ellátórendszerben, hiszen az autizmus diagnózissal
együtt a családok lekerülnek a normál sínről, másképpen kell óvodát,
iskolát, munkahelyet választani.
Másképp kell tervezni a jövőt.
– Évek óta szervezik a szülői tréningeket, mi ezekkel a cél?
– A szülőtréningekkel az a célunk, hogy a szülők, amikor megkapják az autizmus diagnózist, ne
kétségbeesetten bolyongjanak, mert
általában ez történik, nem tudják,
hogyan járjanak el, kihez forduljanak segítségért. A diagnózist pszichiáter állítja fel. A pszichiáternek
azonban se módja, se ideje, se tapasztalata nincs ahhoz, hogy amikor kiad egy autizmus diagnózist,
azt is elmondja, merre menjen tovább a család. Tehát ott állnak egy
diagnózissal, sokkos állapot lesz
úrrá rajtuk, fogalmuk sincs, hogy
ezt a mindennapokban hogyan éljék
túl, hogyan változtassák meg az
életüket, hol keressenek segítséget
a gyereküknek. A szülőtréningek elsősorban erről szólnak. Én azért
kezdtem el a szülőtréningeket lassan már több mint tíz éve, mert ami-

ami majd lehetővé teszi,
hogy normál óvodába, iskolába menjen, amire,
mondjuk, a három-öt
éves kor között felállított
diagnózis esetén már
nem lenne idő. Persze a
történet igen bonyolult,
számos faktor játszik
közre benne, hiába fedezzük fel másfél évesen az
autizmust, ha utána nem
adott a megfelelő ellátórendszer, így nem jut
hozzá a gyerek a terápiához.
Végeztünk egy aránylag nagyszabású kutatást
2008-ban, amit megismételtünk tavaly, mindkét
esetben négyszáz családot kérdeztünk meg
arról, hogy mikor vették
észre először a jeleket, és
mikor kapott diagnózist a
gyerek, illetve arra is kíFotó: Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete
váncsiak voltunk, hogy ki
kor az én gyerekem megkapta ezt a vette észre a jeleket. A válaszok
diagnózist, óriási szerencsém volt, alapján mintegy nyolcvan százalékugyanis egy hónappal később egy- ban a családok rájönnek, hogy gond
hetes szülőtréningen vehettem van, felfedeznek egy-két fura dolrészt, és az gyökeresen megváltoz- got a gyerek viselkedésében, utánatatta az életem, nemcsak az enyé- olvasnak a világhálón, és kezd
met, hanem a gyerekemét is, mivel összeállni a kép. Sok esetben a vémásképpen tudom őt segíteni.
dőnők, gyermekorvosok megnyug– Általában hogyan élik meg a tatják őket, hogy majd elnövi a
családok a diagnózissal való szem- különféle furcsaságokat a gyerek.
besülést?
Rákérdeztünk a kutatás során, hogy
– Ez nagyon változó. Éppen ol- mennyi idő telt el aközött, hogy észvasok egy könyvet a gyászról, és revettek tüneteket, és megkapták a
úgy gondolom, ha valakinek fogya- hivatalos diagnózist, és kiderült,
tékos gyereke születik, az valójában hogy általában másfél-két év.
gyászfolyamattal jár, hiszen ő el– Előfordul, hogy a szülő látja,
képzelt magának egy valamilyen de nem akarja látni, így amikor köbabát, de semmi esetre sem fogya- zösségbe kerül a gyerek, a pedagótékos kisgyereket. Az autizmus egy gusnak tűnnek fel a tünetek?
fogyatékosság, tehát a szülő teljesen
– Ilyen is van. Európai szinten érmás gyerekkel találja magát szem- dekvédelemben dolgozom immár
ben, mint amit elképzelt, így neki el több éve, Ázsiától Észak-Amerikell gyászolnia az álmot, hogy el káig és Dél-Amerikáig, illetve szátudja fogadni a gyerekét úgy, ami- mos európai országban, és azt
lyen az valójában. Szerintem ez látom, hogy ott fogadják el könyrendkívül fontos, ugyanis egészen nyebben a szülők, ahol tudják, hogy
addig, amíg a szülő nem lép túl van ellátórendszer, hogy van az isezen, és nem fogadja el a gyerekét kolában segítség, megfelelő számú
a képességeivel együtt, addig rossz terapeuta, és majd az autista gyereúton jár. Sajnos látjuk, hogy vannak küknek felnőttkorában lesz lakhacsaládok, melyek már-már fanati- tása, speciális munkahelye. Ahol az
kusan, mindenáron a gyógyítási le- ellátórendszer hiányos, a szülők
hetőségeket keresik, nem hajlandók gyakran megpróbálják homokba
belenyugodni abba, hogy esetleg dugni a fejüket, meggyőzni maguvan egy 6-8 éves gyerekük, aki nem kat, hogy biztosan nem autizmusról
beszél, és talán nem is fog. Muszáj van szó. Hasonló jelenség zajlik,
először az elképzelt képet elen- amikor az oktatási rendszerbe kell
gedni, azután lehet elindulni az beíratni a gyereket. Magyarorszáúton. Ez a folyamat nagyon változó, gon is tapasztaljuk – ahol már van
érdekes, hogy sokszor a nők hama- autizmus szak az egyetemen, és
rabb elindulnak ezen az úton, az egyre több a gyógypedagógus –,
édesapák nehezebben. Talán azért, hogy azok a családok, amelyek tudmert olyan a társadalmunk, hogy a ják, hogy nem nagyon súlyosan
nőkre maradnak általában a gyere- érintett autista gyerekük van, megkek körüli teendők, ezért az anya próbálják úgy beíratni az oktatási
kénytelen szembesülni azzal, hogy rendszerbe, hogy eltitkolják a diagnem tudja beíratni a kívánt óvodába nózist. Én részben megértem ezeket
vagy abba az iskolába, ahová a a szülőket, mert Magyarországon
másik gyerek jár, tehát ez egy külön sem könnyű megfelelő iskolát,
történet.
gyógypedagógust találni. Ellenben
– Mi az oka annak, hogy általá- úgy gondolom, ha eltitkoljuk, letaban csupán hároméves kor körül fe- gadjuk, akkor soha nem fog megjedezik fel az autizmust a gyereknél, lenni a köztudatban ez a létező
holott fontos lenne minél előbb el- tömeg, és az ellátórendszer sem fog
kezdeni a fejlesztést?
a kívánt irányba alakulni. Szülőként
– Ha nagyon korán hozzájut a megértem, hogy könnyebb iskolát
megfelelő autizmusspecifikus terá- keresni, ha nem valljuk be, mert
piához, az a gyereket más életútra attól félünk, hogy nem veszik fel,
terelheti, adott esetben gyors fejlő- de számolni kell azzal, hogy utólag
dés indulhat be már pici korban, nagyon sok esetben baj lesz belőle.

Az óvónők, tanítónők nincsenek
kellőképpen felkészülve ezekre a
helyzetekre, egy átlagpedagógus, ha
tanul is valamennyit a fogyatékosságokról, nem tanul a specifikumokról. Ha a pedagógus nem érti,
hogy a gyerek miért fura, miért nem
válaszol a kérdésére, miért áll fel
óra közben, miért nem lehet oda ültetni, ahol süt a nap, akkor abból
gondok adódhatnak.
– Melyek azok a tünetek, amelyeket a szülő felkiáltójelként foghat
fel, hogy esetleg gond lehet a gyerekkel?
– Mindig mondjuk, hogy a beszéd egy vezető tünet, gyakran előfordul, hogy hallásvizsgálatra viszik
a gyereket, mert azt gondolják, nem
hall, mivel vagy nem kezd el beszélni, nem ad ki hangokat, vagy
nem reagál, amikor beszélnek
hozzá, nem hallgat a nevére, nem
fordul oda. Nagyon sok autista gyerek ugyan beszél, de nem jól használja a beszédet, és ezt a családok
érzik. Például, ha kérdezünk valamit egy gyerektől, már az egészen
pici is próbál válaszolni. Az autista
gyerek általában vagy elismétli a
kérdést, vagy azt mondja, nem
tudom, vagy elmegy a helyszínről.
És ez nemcsak a beszédben van így,
hanem a játékokban is, az odaadom-visszakapom nem működik
nála, játékban sem keresi a társaságot. Egy pici gyerek is, ha lát valami izgalmasnak tűnő dolgot,
legyen az akár falevél, fölveszi,
odaviszi az anyukájának, és nagyon
boldog, hogy valamit talált, valamiben ügyes volt, és együtt örülnek.
Ez sok autista gyerek esetében
nincs így, ez a közös figyelem elmarad náluk. Nagyon sok autista gyerek nem kapcsolódik be az óvodai
játékokba, például ha az udvaron
játszanak együtt a gyerekek, ő valahol a kerítés mellett körbe-körbe
szaladgál. Otthon is a saját szobájában, kuckójában szeret lenni.
– Milyen kilátásaik vannak a későbbiekben ezeknek a gyerekeknek?
– Az autizmus spektrumzavar,
van súlyosan és kevésbé érintett is.
A kevésbé érintettek esetében azt
látjuk, hogy ők családi támogatással többé-kevésbé elboldogulnak
felnőttkorban is. Sok a pozitív
példa, autisták egyetemi végzettséggel, előadók. A spektrum kevésbé érintett részéhez tartozók
képesek az önálló életre. A nagyon
súlyosan érintettek életük végéig
folyamatos ellátásra fognak szorulni, ami azt jelenti, hogy amikor
a szülők már nem lesznek, bentlakásos ellátórendszerre lesz szükségük. Tulajdonképpen van egy nagy
törés, hiszen ma már egész Európában az az elv, hogy a fogyatékkal
élőknek is iskolába kell járniuk,
előbb-utóbb az oktatási rendszer
még a nagyon súlyos gyerekek számára is talál valamiféle megoldást.
A későbbiekre is vannak megoldások, napközi otthonok, speciális
munkahelyek, ahol nagyon egyszerű munkafolyamatokba bekapcsolódhatnak, de ez kevésbé
elterjedt. Miután kikerülnek az iskolából, általában hazakerülnek, és
nem az a baj, hogy otthon vannak a
családban, hanem az, hogy nem
csinálnak semmit, és ha az oktatásban való részvétel nyomán fejlődtek is a képességeik, ezek
hanyatlani kezdenek, a szülők nem
biztos, hogy értenek hozzá, miként
bírják rá őket valamiféle aktivitásra. Nagyon sok fejlett országban
is arra panaszkodnak a szülők,
hogy nincsen felnőttellátás, Franciaországban is a meglévők a
szülők kezdeményezései eredményeképpen jöttek létre. Ugyanazt
láttam Luxemburgban is, holott nagyon gazdag ország, a szülők hoztak létre alapítványt és lakóotthont.
Még a nagyon gazdag országokban
sem történik meg, hogy az állam
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felépít egy teljes ellátórendszert. A
szülőtréningeken éppen ezért mindig elmondom: értjük, hogy nagyon nehéz, hiszen a gyerek mellett
esetleg idős szüleik is vannak,
munkahelyük van, de nincs mese,
vagy a szülők csinálják, vagy senki,
az állam magától nem fogja.
– És úgy tűnik, egyre több az autista gyerek…
– Ez így van. Nem minden országban vannak statisztikák, de
ahol vannak, ott egyértelműen látjuk, hogy egyre nő a kiadott diagnózisok száma. Tíz évvel ezelőtt,
amikor elkezdtem dolgozni ezen a
területen, tízezerből 25 autistát tartottak számon, néhány évvel ezelőtt
eljutottunk oda, hogy minden századik gyerek autizmussal születik,
jelenleg pedig az amerikai statisztikák szerint 58-ból egy gyerek születik
ezzel,
ami
igen
elgondolkodtató. Ha korrektül akarunk fogalmazni, hozzá kell tenni,
hogy gyerekekről és kiadott diagnózisokról beszélünk, azt senki nem
állítja, hogy a teljes populációban
minden századik ember autista.
Ez egy új fogyatékosság, amikor
az én szüleim születtek, az autizmus
mint fogyatékosság nem létezett.
Az, hogy ez bekerült a köztudatba,
többet tudunk róla, több szakember,
több szülő ismeri föl, növeli a megjelenő esetek számát, nem a már létező esetekét. A kevésbé súlyosak
valahogy „ellavíroztak” a normál
rendszerben, a súlyosabbak pedig
kisegítő iskolákban, értelmi fogyatékosként bekerültek ugyan az ellátórendszerbe, csak régebben nem
tudtuk, hogy valójában nem értelmi
fogyatékosok, hanem súlyosan érintett autisták. Az össztársadalomban
mintegy két százalék valamilyen fogyatékossággal él, ez egy régi adat,
de ebben eltolódik az autisták
száma. Régebben nulla volt, majd
egyre nagyobb százalékot tesznek
ki az autista emberek. Az amerikai
statisztikákban látjuk, hogy ezzel
párhuzamosan az értelmileg sérültek száma csökken, hiszen átkerülnek egy másik halmazba.
– Az Autism Europe szervezet elnökeként hogyan látta, az egyes országokban
van-e
megfelelő
ellátórendszer: speciális iskolák,
nappali központok, elegendő szakember?
– Nagyon országfüggő már az is,
hogy hogyan próbálják megoldani a
fogyatékos gyerekek oktatását. Például Olaszországban egyáltalán
nincsenek speciális iskolák, ott azt
állítják, hogy a legsúlyosabb fogyatékkal élő gyereket is integrálni
lehet egy normál oktatási rendszerbe. A tanító mellett képzett segítő van minden gyerek mellett az
iskolákban. Az angoloknál például
vannak úgynevezett unitok, amit
nagyon jó módszernek tartok: a
többségi iskolán belül vannak csoportok, azaz egy speciális osztályban vannak, mellettük hozzáértő
tanár, gyógypedagógus, terapeuta,
de annyit megy be a gyerek az életkorának megfelelő osztályközösségbe, amennyit tud, amennyit
szeretne, például azokra a szakórákra, amiben ő jó, vagy amit szeret
csinálni, egyébként a különleges
csoportban foglalkoznak vele. Szerintem ez nagyon jó módszer, hiszen a többi gyerek is találkozik a
fogyatékkal élőkkel, de még sincs
senkinek a terhére a helyzet. Angliában is vannak teljesen autizmusspecifikus iskolák, ahol csak ilyen
gyerekek vannak, ugyanígy Franciaországban is. Sok helyen próbálkoznak az integrációval, de nehéz
úgy megoldani, hogy ez senkit se
érintsen hátrányosan. Bár nem szeretjük a szegregált helyeket, vannak
csoportok, iskolák, amelyek kiválóan működnek, úgy gondolom,
hogy igenis van olyan súlyossági
fok, amikor mindenkinek ez a legjobb megoldás.
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Bogdán emese

Az életben többször előfordulnak
olyan kellemetlen egészségi állapotok, melyek kilendítenek a megszokott életvitelünkből, megzavarják a
komfortunkat. Ilyen zavaró szükségállapotok a hasmenés vagy a
székrekedés, melyeknek eltérő a kiváltó oka és a súlyossági foka, ám
mindkettőt jelentősen befolyásolja
a táplálkozás, és mindkettő jelentősen befolyásolja a közérzetet, mégsem szeretünk beszélni róla.
Lássuk, mit mondanak a szakemberek a témával kapcsolatban. A táplálkozásra jó hatással van a
társaság, a nyugodt kellemes környezet és a ráfordított idő. A székletürítés magányos feladat, de a
nyugodt környezet és a ráfordított
idő akkor is lényeges. Egészséges
táplálkozás, jó emésztés és megfelelő bélműködés mellett általában
naponta egyszer, reggel kerül rá sor,
de elfogadható a napi kétszer, háromszor, sőt a két-három naponta
egyszeri székletürítés is. A széklet
tömegét a táplálkozás összetétele
határozza meg: változatos és vegyes

Szilágyi Mihály

Az űrhajósok toborzása még
messzemenően nem jelenti azt,
hogy aki jelentkezik, abból űrhajós
is lesz. Gondoljunk bele, mekkora
verseny lehetett, amikor 5329 jelentkező közül választottak ki
egyetlen személyt, akit majd az
űrbe küldenek! Akik úgy álltak a
próbák elé, hogy nekik semmi esélyük, azok valóban már az első körben kiestek. Már az ötszáz
kiválasztott közé való bekerülés is
megtisztelő helynek számított,
aztán következett az ötven kiválasztottat tartalmazó lista. Végül – az átlagember számára hihetetlenül
részletes interjúk és vizsgálatok
után – eldőlt, hogy Chris Hadfield
lesz a legalkalmasabb arra, hogy az
űrbe utazzon.
Egy ilyen várva várt hír hallatán
sokan azt hinnénk, hogy ezzel máris
csomagol az űrhajósjelölt, és másnap már dagadó önbizalommal beül
az űrhajó parancsnoki székébe, és
repül fel az égbe. Hadfield egy
bölcs ember alázatosságával elárulja, hogy „Mindig úgy érzem,
csalódást keltek az emberekben,
amikor megmondom nekik az igazságot: pályafutásunk legnagyobb
részét a Földön töltjük, kiképzésen
veszünk részt”. Érdemes jól megjegyeznünk az imént idézett mondatot, mert manapság minél kevesebb
erőfeszítés árán szeretnénk látványos sikereket elérni. Itt viszont
egyértelmű, hogy aki arra pályázik,

Szükségállapotok

Illusztráció

táplálkozás esetén 100-200 g székletet, míg zsírban, húsban gazdag,
de ballasztanyagokban, növényi
rostokban szegény étrend mellett
csak 40 g kemény bogyót eredményez. A bélsár tömege erősíti a bélmozgást, gyorsítja haladását a
vastagbélben. A székelési inger
jelzi, hogy a végbél megtelt. Aki ál-

talában azonos időben, változatosan
táplálkozik, annak a székelési ingere azonos időben jelentkezik.
Napi teendőit úgy irányíthatja, hogy
a szükségletnek eleget tegyen. Nem
jó visszatartani, mert a végbél nyálkahártyája a székletből vizet von el,
így annak állaga keményedik. Megfelelő táplálkozás, jó emésztés mel-

hogy egyszer valamikor feljut a magasba, annak bizony kőkeményen
tanulnia kell.
A mai társadalomban egyre inkább uralkodó az a nézet, hogy
meglegyen a diploma, a pecséttel,
aláírásokkal díszített hivatalos papír
– mert ez a cél. Sajnos, ez a cél nem
más, mint papírcél. Aki azért tesz
valamit, hogy papírja legyen, az
eleve célt tévesztett, mert az igazi
lényeg a célhoz vezető út. Hadfield
közérthetően fogalmaz: „Az utazásra figyelj, ne az úti célra, ahová
meg fogsz érkezni”. Ő űrhajósként
jól tudja, hogy ha útközben nem figyelnek pontosan a legapróbb részletekre, célt téveszthetnek.
Hadfield könyvét olvasva magamban elmosolyodtam a következő mondaton. „Minél többet
tudunk, annál tudatosabban cselekszünk, és annál jobban fel vagyunk
vértezve a dolgok szerencsétlen kimenetele elleni harcban, még az
utolsó pillanatban is.” Az űrhajós
eme állítását ma sok diák és szülő
is igyekszik cáfolni, mert mindig
arra összpontosítanak, hogyan lehetne minél kevesebbet tanulni. Különös földi – hadd ne mondjam,
földhözragadt – paradoxon, hogy
több szülő küzd azért, hogy a gyereke elit iskolába járjon, s aztán
nemsokára megkíséreli rávenni a
zenetanárt/tanárnőt (remélem, másokkal nem esik meg ilyen, csupán
a zenészekkel!), hogy ne tanítson
ezt meg azt, és a gyerek származását díjazza nem kisebb, mint tízes

jeggyel. No – gondoltam magamban mosolyogva –, az ilyen gyerekből nem lesz űrhajós…
És ha már újra szóba került a
zene, talán nem véletlen, hogy az
űrhajósok között nagyon sokan zenélnek. Vajon azért van ez így, mert
az űrhajósképzőben csupa unalmas
melléktantárggyal tömték az elszállni készülő emberek fejét, s ők
azalatt a nagy semmittevés közepette el-elpengettek egy-egy altatót
vagy egy keményebb rockzenét ébresztőnek? Vagy az igazság valahol
máshol keresendő – a valóban tudni
akarás fehérholló-fészkében?
Chris Hadfield űrhajósként meglepően sokat ír a zenéről, zenélésről. Az egyik különösen hosszúra
tervezett űrutazás mindhárom tagja
kitűnő zenész is volt. „Tom például
képzettségét tekintve orvos, akiben
megvan a betegre jó hatást tevő,
gyengéden segítő viselkedés képessége. Ha megérezte, hogy valamelyikünk segítségre szorul, akkor
bármit is csinált, rögtön abbahagyta, mi pedig úgy éreztük, minden
más
foglalatosságánál
szívesebben segít rajtunk. (…)
Amikor megszólalt a zene, elmosolyodtunk, és elmeséltük egymásnak,
melyik dal miért áll közel a szívünkhöz. Tom száma klasszikus gitármuzsika volt – mert Tom jó
gitáros, tervezte, hogy az űrállomáson is gyakorol majd.” A másik űrhajós egy orosz úriember, Roman.
Ő „azoknak a vidám fickóknak az
egyike, akik úgy néznek ki, mintha
éppen kitörni készülne belőlük a nevetés. Pontosan érti, miért kell néha
egy kis mókázás, ha pedig elcsüggedtünk, akkor előkapta a harmonikáját, és felvidította a kedélyünket,
vagy az űrállomás gitárján eljátszott
egy mindannyiunk által ismert dalt”.
Az író, a zenélő űrhajós meglepő
fontossággal beszél a zenéről és a
zenéléshez való hozzáállásról.
„Gyerekkorom óta gitározom. Nem
vagyok a világ legjobb gitárosa, de
szeretek a hangszeren játszani, és
éveken keresztül a csupa űrhajósból
álló, Max Q nevű együttesben zenéltem és énekeltem, sőt a világűrbe is magammal vittem a gitáromat. Ekkor egy nem túl kellemes
kép villant az agyamba: mi van, ha
Elton John valahogy kiszimatolja
ezt, és a gitáros űrhajóst meghívja a
repülőbemutatóról a színpadra, és

lett is előfordulhatnak különböző,
hányással, hasmenéssel járó ételfertőzések: a gyomor, bélrendszer így
próbál megszabadulni a kórokozóktól. Ezek tehát hasznos tünetek,
akkor is, ha rossz közérzettel járnak, és mivel a szervezet kiszáradását eredményezik, ha elhúzódnak,
veszélyesek lehetnek.
A hányást nem lehet visszatartani, de jobb is azonnal megszabadulni a gyomortartalomtól. Okozói:
sok zsíros étel, alkohol, ami túlterheli a gyomrot. Ha kiürült a gyomor, megnyugszik, a rosszullét
pedig elmúlik.
Ha viszont a hányás oka a méreg
vagy az élelmiszerekben elszaporodott baktériumok és az általuk termelt méreganyagok, a gyomor
üresen sem nyugszik meg. Az ilyen
okból történő hányás jellemzője: ismétlődés, sugárhányás, izzadás,
nyálfolyás, általános gyengeség, sápadtság, a vérnyomás és a pulzusszám csökkenése. A hányással nagy
mennyiségű létfontosságú ásványi
anyagot és vizet veszít a szervezet.
Csillapítani csak akkor kell, ha veszélyben van a szervezet, kiszáradás veszélyezteti az elszenvedőjét.

zenész az űrben (2.)

A nemzetközi Űrállomás Cupola moduljából pompás kilátás nyílik az egész Földre. eszményi helyszín a gitározáshoz. (Forrás: Chris Hadfield egy űrhajós tanácsai földlakóknak
című könyve)

Ételmérgezés vagy fertőzés esetén
a gyomornyálkahártya érző receptorai a gerincvelőn keresztül ingerlik a hátsó koponya üregeiben, a
nyúltvelőben elhelyezkedő hányásközpontot. A hasmenést sem lehet
visszatartani. A betegségek nagy
része hasmenéssel is jár, de ez nem
fertőzés következménye. Kiválthatja egyebek mellett a vegetatív
idegrendszer izgalmi állapota, a
stresszhormonok szintjének hirtelen
változása, az emésztőenzimek hiánya, a felszívódási zavarok, bélgyulladás, a vastag- és végbélben
lévő nagy polipok, gyógyszer-túlérzékenység, gyógyszer vagy a bélflóra összetételének megváltozása.
A gyomor, bélrendszer természetesen nem védtelen, az enyhébb fertőzéseket folyamatosan kivédi, de
van egy határ, ahol hatékonysága
már nem elegendő. A nyál, a gyomor savtartalma, a hasnyálmirigy
enzimjei, az epe és a bélnedvek
baktériumölő hatással is bírnak. A
bélmozgások perisztaltika segítségével a széklet és benne a kórokozók mielőbb távozhatnak a
szervezetből.
(Folytatjuk)

A három zenész, Tom, roman és Chris Hadfield a Szojuz űrhajóban

megkéri, pengessen el vele együtt
néhány akkordot. Tudtam, hogy
ennek szinte nulla a valószínűsége,
de azzal is tisztában voltam, hogy
néha a valószínűtlen dolgok is megtörténnek, elvégre léptem én már fel
a Houstoni Szimfonikusokkal
együtt is. Ezért a következő gondolatom az volt: »Rendben, tegyük
fel, hogy megtörténik – akkor melyik számot kérné tőlem?« Egyetlen
lehetséges válasz adódott: a Rakétaembert (Rocket Man). Leültem,
és addig gyakoroltam ezt a számot,
amíg sikerült úgy eljátszanom,
hogy már biztos lehettem abban,
hogy a színpadon előadva nem fognak kifütyülni. Valóban halvány reménysugár csillant meg bennem,
talán tényleg fölmehetek a színpadra, és eljátszhatom Elton Johnnal a Rakétaembert. Végül
eljutottunk a koncertre, Helene és
én találkoztunk Elton Johnnal, kellemesen elbeszélgettünk vagy tíz
percig. A színpadnak azonban még
a közelébe sem jutottam, mint
ahogy abban a pillanatban még
Elton John sem sejtette, hogy elfogadhatóan el tudom játszani a számát. Azt azonban egy cseppet sem
sajnálom, hogy készen álltam a fellépésre. Így állok hozzá minden
máshoz is. Egész életemben mindig
azon igyekeztem, hogy készen álljak eljátszani a Rakétaembert.
Elképzelem a legkomolyabb kihívást: kigondolom, mit kellene
ahhoz tudnom, hogy megbirkózzam
a feladattal; azután addig gyakorolom, amíg elérem azt a szintet,
amikor már nyugodt lehetek,

hogy ha kell, végre tudom hajtani.”
Véssük jól az emlékezetünkbe:
egy űrhajós egész életében arra
összpontosított, hogy bármikor készen álljon eljátszani a Rakétaembert! Az már egyértelmű, hogy nem
csupán zenéről van szó, hanem a
készenlétben lévő tudásról.
E sorok írásakor megtanultam a
szerzőtől, hogy mindig akad tanulnivalónk, még akkor is, amikor azt
hisszük, már eleget tudunk. Így sikerült, hogy egy űrhajós által tanultam meg, milyen hangszer a
didzseridu. Gondolom, nem sokan
tudják, mint ahogy én sem tudtam
eddig. A didzseridu az ausztráliai
őslakók fából készült fúvós hangszere – egy kicsit hasonlít a nálunk
ismeretes havasi kürtökhöz. Az űrállomáson „hangszerek is vannak:
szintetizátor, ukulele, didzseridu és
gitár. Nemzeti büszkeségem okán
nem hallgathatom el, hogy a gitár
Larrivée márkájú, amely a vancouveri hangszerkészítő Jean Larrivéeről kapta a nevét. Ezt az űrállomásra
feljuttatni nem annyiból állt, hogy
elmegyünk a gyárba, felkapunk
egyet és visszük. Mindent, ami felkerül az űrállomásra, előtte alaposan ellenőrizni kell, nem bocsát-e ki
túl erős elektromágneses sugárzást,
és nem párolognak-e ki belőle a zárt
térben belélegezve az egészségre
ártalmas vegyületek, például benzol”.
Az űrállomás tehát lehetőséget
nyújt a közös zenélésre – hogy az
űrhajósok soha ne felejtsék el eljátszani a Rakétaembert…
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Hagyományos étkek, kissé másként

rózsa enikő

epres reszelt linzer

puliszkalisztes-prézlis massza. Forró olajban, lassú tűzön
aranysárgára sütöm. Pirítós fokhagymás kenyérrel, céklasalátával fogyasztjuk, de bármilyen köret illik hozzá.

A tésztához szükséges 28 dkg liszt, 25 dkg vaj, 5 tojás, egy
citrom reszelt héja, egy evőkanál tejföl, csipetnyi só, 15 dkg
cukor, két csomag vaníliás cukor, egy csomag sütőpor, kevés
reszelt gyömbér.
A masszát két részre osztom. Az egyikkel kibélelek egy
vajjal kikent, lisztezett tepsit. Megszórom darált keksszel,
majd ráhelyezek két réteg epret egészben, és megszórom porcukorral, reszelt citromhéjjal. A massza másik felét ráreszelem. Van, amikor habot is teszek rá, vagy bevonom csoki-,
karamell-, esetleg citrommázzal.

A vajat a liszttel finomra dörzsöljük, beletesszük a többi
hozzávalót; nem kelesztjük. Puha, lágy, nem ragadó tésztát
kapunk, amit négy részre osztunk. A töltelékhez 25 dkg cukorból, másfél deci vízből, két csomag vaníliás cukorból szirupot főzünk és ráöntjük a darált mákra és a darált dióra, majd
kikavarjuk. Ha marad meg krém, nem kell eldobni, eláll. A
felcsavart rudakat jól lekenjük tojássárgával, majd kb. egy
órát hideg helyen szárítjuk. Ezt követően tojásfehérjével is
lekenjük. Ekkor már meleg helyen kell tartani körülbelül 20
percig. Jól megszurkáljuk oldalt, fentről egészen az aljáig.
Szikével bevagdalhatjuk, kedvünkre cifrázhatjuk.

Mustáros-tejszínes-mandulás rántott hús

Cifra bejgli, mert minden nap ünnep

A bejgli környékünkön nagy kedvenc, és nem csak ünnepekkor kedveskedhetünk családtagjainknak ezzel a finomsággal. Szükséges hozzá: 75 dkg finomliszt, 25 dkg jó
minőségű vaj (ha lehet, 82 százalékos zsírtartalmú), egy citrom héja, egy dkg élesztő, egy sütőpör, két tojás a tésztához
(és kettő a kenéshez), két deci tej, pici só.
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Marhahúsgolyók

A marhahúst kétszer is átdaráljuk, amíg könnyű, pasztás
masszát nem kapunk. Egy kg húshoz a következőket adjuk:
két darab főtt, áttört krumpli, négy tojás, két evőkanál zabpehely (darált vagy zúzott), két evőkanál bio krumplipehely,
só, bors, hat cikk zúzott fokhagyma, pici csiliőrlemény, késhegynyi darált kömény, két evőkanál kacsazsír, egy evőkanál
tejföl. Mindent alaposan összedolgozunk, majd a masszából
apró golyókat formázunk, és forró olajban kisütjük. Egymagában, kenyérrel, mustárral fogyaszthatjuk. Jó étvágyat!

Ez alkalommal pulykamellből készítettem. A húst felszeleteltem, sóztam, borsoztam, mustárral, tejszínnel mindkét
oldalát bekentem. Csilipasztával is át szoktam kenni vékonyan, majd hűtőben körülbelül egy órát pihentetem. A tojásokat közben felverem, és 20 dkg mandulát megdarálok. A
prézlihez keverem, még egy evőkanál diót és egy evőkanál
puliszkalisztet is hozzákeverek. Előkészítem a felvert tojásokat, amihez tejszínt is adok, két tojáshoz egy evőkanál tejszín
jár. Ezután panírozom: liszt, tejszínes tojás, mandulás-diós-

Koronavírus: a halálozási arány kisebb, mint egy erősebb szezonális influenzajárvány esetén

ne essünk pánikba, és figyeljünk oda a higiéniára!

Bár Romániában egyelőre nincsen koronavírus-fertőzött személy, a hatóságok készültségben vannak. Az
utóbbi napokban attól volt hangos a
sajtó, hogy Észak-Olaszországban
vesztegzárat rendeltek el a koronavírus megfékezésére, és Romániában is
megjelenhet a vírus, hiszen köztudott, hogy rengeteg román állampolgár él és dolgozik Olaszországban. Dr.
Vass Levente parlamenti képviselő,
egészségügyi szakpolitikus szerint a
legfontosabb, amit tehetünk, hogy ne
essünk pánikba, és fokozottan figyeljünk oda a higiéniai szabályok betartására. A képviselő hangsúlyozta, a
koronavírus esetében a halálozási
arány kisebb, mint egy nagyobb influenzajárvány alkalmával, ugyanakkor
elsősorban a más betegségekben
szenvedőknél és az időseknél a legnagyobb a fertőzés kockázata.

Menyhárt Borbála

– Talán a legfontosabb, hogy ne pánikoljunk, és a lakosság körében se keltsünk pánikhangulatot – hangsúlyozta a képviselőház
egészségügyi bizottságának a titkára. – Közegészségügyi szakemberként, egészségügyi
szakpolitikusként azt tudom mondani, hogy
mindenki végezze a dolgát, minél többször
mosson kezet, és próbáljuk elkerülni azokat
a személyeket, akiken a nátha, influenza jeleit
észleljük. A gyerekeinket, ha betegek, éppen
a pánikhangulatot elkerülendő, ne engedjük
iskolába.
Az egészségügyi miniszter, akivel személyesen is beszéltem, fel van készülve arra,
hogy – az ország anyagi és egészségügyi felkészültségéhez mérten – megtegye a megfelelő intézkedéseket, ha gócpontok jelennének
meg. Akárcsak Olaszországban, valószínűleg
Romániában is adott esetben vesztegzár bevezetésére kerülhet majd sor, olyan helyeken,
ahol nagyon nagy számban üti majd fel a
fejét a vírus, azonban nagyon fontos megjegyezni, hogy a koronavírussal fertőzöttek
közül – a mediatizálás ellenére – kevesebben

dr. vass Levente

haltak meg, mint egy erősebb lefolyású szezonális influenzában. A halálozási arány körülbelül három százalékra tehető, sok
fertőzött már meg is gyógyult. Tehát főleg
azok vigyázzanak, akik valamilyen krónikus
betegségben szenvednek, valamint a hatvanhetven év fölötti idős személyek, mivel az elhalálozás elsősorban ezt a korcsoportot érinti.
Nagyon fontos tudni, hogy a szervezet
képes kigyógyulni a koronavírusból, tehát az
akut időszakot kell túlélni, a tüdőgyulladásos
fázist, ami idős betegeknél akár elhalálozáshoz is vezethet, éppen azért, mert más, rátevődő betegségek súlyosbítják a beteg
állapotát – mutatott rá a szakpolitikus.
Dr. Vass Levente hozzátette: sajnos egy
olyan populációban, ahol mintegy ötven százaléka az embereknek nem mos kezet a WChasználat után, semmilyen garancia nincsen
arra, hogy a szakemberek indikációi alapján
mindenki be fogja tartani az óvintézkedéseket.
Annak ellenére, hogy a médiában hangzatos nyilatkozatok látnak napvilágot, nagyon
nehezen fogják tudni megoldani a repülőte-

reken egy komplex szűrőrendszer felállítását, hiszen ehhez különleges eszközök, képzett személyzet szükséges.
Ha valaki egy olyan zónából érkezik,
ahol már van fertőzés, és ezt felelőtlenül eltitkolja, a hatóságok nagyon
nehezen fogják tudni ezeket az eseteket kiszűrni, és pont emiatt jelenhet
meg nálunk is a vírusfertőzés.
Romániában sürgősségi kormányrendelettel megszavazták azt, hogy
karanténba helyezhető az, akinél koronavírus-fertőzés gyanúja áll fenn, és
az előírások szerint 14 napig ott is kell
maradnia.
Szintén az előírások szerint,
amennyiben felüti a fejét a vírus az országban, az első tíz esetet a fővárosi
Matei Bals Járványtani Intézetben látják el, ez az intézet ugyanis rendelkezik a koronavírus gyors és pontos
diagnosztizálásához szükséges minden eszközzel, illetve első lépésben
másik három egyetemi központ is fel
van készülve az esetleges betegek fogadására.
Az egészségügyi szakpolitikus szerint a
sürgősségi betegellátó osztály – rohammentő
szolgálat (UPU-SMURD) is felkészült arra,
hogy azonnal több beteget is tudjon izolálni.

Az egyes hatóságok – többek között a Prefektúra, Közegészségügyi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi
Felügyelőség
–
rendszeresen összeülnek, videokonferencián
egyeztetnek a teendőkről, és Maros megyében is megvannak azok a helyszínek, ahol el
lehet majd különíteni a tünetmentes, de fertőzésgyanús személyeket. A Maros Megyei
Prefektúra közösségi oldalán fellelhető tegnapi információk szerint megyénkben több
mint száz elkülönítésre alkalmas helyszínt jelöltek ki.
Az egészségügyi szakpolitikus szerint sajnos a pánikhangulat miatt az emberek azonnal megrémülnek, amint tüneteket észlelnek
magukon, holott ha nem kerültek kapcsolatba
olyan személyekkel, akik a koronavírus hordozói lehetnek, nem áll fenn a veszély, hogy
koronavírussal megfertőződjenek.
Köztudott, hogy egy ideje a gyógyszertárakból kifogytak a higiéniai szájvédő maszkok, illetve – a pánikhangulatot kihasználva
– az online oldalakon többszörösére emelkedett ezeknek az ára, pedig még nincsenek is
igazoltan fertőzöttek az országban. Ennek
kapcsán dr. Vass Levente hangsúlyozta,
egészséges embereknek fölösleges szájmaszkot használni, a maszk ugyanis nem a viselőjét védi, hanem a tüsszögő, köhögő beteg
embertől védi a környezetét.
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Az eLTe kutatói rájöttek, miért gyakoribb
az Alzheimer-kór a nőknél

először találtak új antibiotikumot
mesterséges intelligencia segítségével

nevezett mély tanulás (deep learning)
módszerét alkalmazták. Megtanították az
algoritmust, hogy 2500 gyógyszert és más
vegyületet elemezzen azért, hogy megtalálja az E. coli elleni leghatásosabb baktériumölő tulajdonságú antibiotikumot.
Ezt követően a kiválasztott mintegy száz
jelölttel végeztek vizsgálatokat azelőtt,
hogy felfedezték volna a halicint.
„Úgy gondolom, ez az egyik legerősebb antibiotikum, amit eddig felfedeztek” – mondta James Collins, az MIT
kutatócsoportjának biomérnöke. Hozzátette, hogy ehhez annak a platformnak a
kifejlesztése kellett, amelynek segítségével fel tudják használni a mesterséges intelligenciát az antibiotikumok új
nemzedékeinek felfedezéséhez.
A módszert az orvosi kutatásokban már
korábban is sikerrel használták új terápiák
kifejlesztéséhez.
A kutatók hozzáfűzték, hogy a mesterséges intelligencia használata hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjenek az új
antibiotikumok előállításának költségei.
Az MIT kutatócsoportja eredményeit a
Cell című tudományos folyóiratban publikálta.

Először találtak egy új típusú antibiotikumot mesterséges intelligencia (MI) segítségével amerikai
tudósok. Szakértők jelentős áttörésnek tartják a felfedezést a
gyógyszerrezisztencia elleni küzdelemben – számolt be róla a BBC
News.

A kutatók egy algoritmust használtak
több mint százmillió kémiai vegyület alig
néhány napot igénybe vevő elemzésére.
Az újonnan felfedezett antibiotikum 35
potenciálisan halálos baktériumfélét
képes elpusztítani.
Az antibiotikum-rezisztens fertőzések
száma Nagy-Britanniában 2017 és 2018
között 9 százalékkal nőtt, és megközelítette a 61 ezer esetet – emlékeztetett a brit
hírportál.
Az antibiotikumok helytelen alkalmazása miatt a testben élő káros baktériumok ellenállóvá válhatnak a gyógyszerrel
szemben, és ennek következtében, amikor
tényleg szükség van a szerre, már nem hatékony a fertőzésekkel szemben.
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) a jelenséget az egyik legnagyobb
fenyegetésnek tekinti a globális egészségügyi biztonságra és fejlődésre.
Regina Barzilay, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatója, az új
antibiotikum egyik felfedezője hangsúlyozta, hogy az
antibiotikum-kutatásban a
mesterséges intelligenciával
most felfedezett antibiotikum „az abszolút első”.
A felfedezést egy olyan
algoritmussal érték el, amelyet az emberi agy felépítése
inspirált. A kutatók az úgy-

A rejtvény fősoraiban
a kínai népköltés
egyik gondolatát
idézzük.
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Az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportjának
kutatói a PLOS ONE folyóiratban jelentették
meg új cikküket. Fellner Máté mesterszakos és
Varga Bálint doktori hallgató Grolmusz Vince
professzor vezetésével rájöttek, hogy a férfiak
hippokampuszának kapcsolatai szabályosabbak, mint a nőké, ez a felismerés pedig magyarázatot adhat arra, hogy a nőknél miért fordul
elő gyakrabban betegség – olvasható a közleményben.
Mint írják, a tudósok azt vizsgálták, hogy
mely területekhez kapcsolódik a hippokampusz a leggyakrabban. Megnézték, hogy mely,
legfeljebb négy terület fordul elő legalább 80
százalékos gyakorisággal az alanyok agygráfjában, és ezen szomszédok eloszlását számították ki a férfiak és a nők agygráfjaiban. Azt

FŐüTŐér

vOnALzóFéLe

KICSInyíTŐ
KépzŐ

SírdOMB

AngOL
eMBereK

q

q

pénzHOzAM

Ð

uq

USA-FOCIS
(ALexI)

A KözeLéBe

gAnd
MÁSIK
neve

MIKSzÁTH
FeLeSége

FérFIéneKHAng

u

q

MAr

u

HAngSzereS
együTTeS

q

JUpITer
HOLdJA

JUTTAT

FOHÁSz

A

Ê

BOnCKéS

kapták, hogy a férfiak esetében sokkal több
gyakori szomszédhalmaza van a hippokampusznak, mint a nőknél.
Az agy talán legtöbbet vizsgált területe a
tengeri csikóhoz hasonló alakú hippokampusz,
amely a rövid távú emlékek tárolásában és a
térbeli tájékozódásban is fontos szerepet játszik. Ez a terület annyira fontos, hogy sok agykutató egész tudományos karrierje során csak
az aránylag kicsiny hippokampusszal foglalkozik. A neurodegeneratív betegségek, így az
Alzheimer-kór is elsőként a hippokampuszt
betegíti meg, ezért is az első tünetek egyike a
rövid távú memória zavara.
Az agyi tevékenységek a különböző agyi területek együttműködéséből alakulnak ki, ezért
alapvető fontosságú az agyi kapcsolatok tanulmányozása. Az agy egyes idegsejtjei közötti
kapcsolatok hálózatát, az emberi konnektomot
vagy agygráfot a kutatók még nem tudták teljesen feltérképezni, főleg azért, mert nem áll
rendelkezésre olyan módszer, amellyel a 80
milliárd idegsejt kapcsolata felderíthető – áll
az összegzésben.

Új kutatást publikáltak az ELTE kutatói
az Alzheimer-kórról, az egyetem szakemberei magyarázatot találtak arra,
hogy miért gyakoribb az időskori betegség a nőknél – közölte az ELTE Kommunikációs, Marketing- és Rekrutációs
Igazgatósága kedden az MTI-vel.
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UeFA: Hatással lehet az európa-bajnokságra
a koronavírus-járvány

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) figyelemmel követi a
koronavírus terjedését, de még
nem tudni, lesz-e hatása a járványnak a nyári Európa-bajnokságra.
A járvány azért lehet befolyással a kontinensviadalra, mert
Róma az egyik helyszín – három
csoportmérkőzés mellett egy negyeddöntő otthona –, és bár a fővárost eddig nem érte el,
Európában Olaszországot sújtja
legjobban a betegség. Lombardia
tartományban eddig négyen vesztették életüket, a fertőzöttek száma pedig 222
az országban: ebből 173-at Lombardiában, 33at Veneto tartományban tartanak számon. Emilia Romagnában 18, Piemontban 3, a
közép-olaszországi Lazióban ugyancsak 3
megbetegedésről tudnak.
„Várakozó állásponton vagyunk. Minden
országban figyelemmel követjük az eseményeket, a labdarúgásnak pedig igazodnia kell
az adott ország rendelkezéseihez” – mondta
Michele Uva, az UEFA alelnöke, egyben a
végrehajtó bizottság tagja. Hozzátette: a sportesemény csak akkor marad el, ha a helyzet rosszabbra fordul.
A vírus hatására zárt kapuk mögött rendeznek hat mérkőzést, köztük a Juventus – Internazionale rangadót az olasz labdarúgóbajnokság következő, 26. fordulójában.
Vincenzo Spadafora sportminiszter bejelentése szerint Lombardia, Veneto, Piemont, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna és Liguria

régiókban vasárnapig gyakorlatilag minden
sportesemény elmarad, és bár bizonyos mérkőzések kivételt jelentenek, azokat is nézők
nélkül kell megrendezni.
Ma este üresek lesznek a lelátók az Internazionale – Ludogorec mérkőzésen, az Európaliga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc
visszavágóján. A járvány miatt múlt vasárnap
az Atalanta – Sassuolo, a Verona – Cagliari, a
Torino – Parma és az Internazionale – Sampdoria találkozó elmaradt a Serie A-ban, míg a
harmadosztály teljes hétközi fordulóját törölték.
Paolo Dal Pinto, a bajnokságot szervező
Serie A elnöke javasolta a találkozók elhalasztása helyett a zárt kapus rendezést, mert a
nyári Európa-bajnokság miatt a küzdelmeknek
május 14-ig be kell fejeződniük.
A június 12-én kezdődő Eb-t 12 ország egyegy városában rendezik. A torna július 12-én
a londoni fináléval zárul.

A tizenhatoddöntő visszavágó mérkőzéseivel folytatódik ma a labdarúgó Európa-liga. A
Kolozsvári CFR sevillai vendégszereplésre
készül, miután az első találkozón hazai környezetben 1-1-re játszott spanyol ellenfelével.
Az este 10 órakor kezdődő összecsapásra a
lett Andris Treimanist jelölte játékvezetőnek
az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA). A
34 éves bíró 2011-ben került fel a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA) listájára, azóta
irányíthat nemzetközi meccseket. Tavaly ő
vezette az U17-es világbajnokság döntőjét
(Mexikó – Brazília 1-2), és ugyancsak ő működött közre a kolozsváriak emlékezetes glasgowi sikere alkalmával (a Bajnokok Ligája
selejtezőjében is összekerült a Celtickel a
CFR, és 4-3-ra nyert a nyáron a skót fővárosban).
Az Európa-liga ma esti műsora (zárójelben
az első mérkőzés eredménye és a találkozót
közvetítő televízióadó):

* 19.55 óra: Basel (svájci) – APOEL (ciprusi) (3-0), Porto (portugál) – Bayer Leverkusen (német) (1-2; TV: DigiSport 3), Arsenal
(angol) – Olympiakosz (görög) (1-0; TV: DigiSport 2), LASK Linz (osztrák) – AZ Alkmaar (holland) (1-1), Malmö (svéd) –
Wolfsburg (német) (1-2), Gent (belga)
– Roma (olasz) (0-1; TV: DigiSport 4), Espanyol (spanyol) – Wolverhampton (angol)
(0-4);
* 22.00 óra: Basaksehir (török) – Sporting
CP (portugál) (1-3), Ajax (holland) – Getafe
(spanyol) (0-2), Manchester United (angol) –
FC Bruges (belga) (1-1; TV: DigiSport 2), Internazionale (olasz) – Ludogorec (bolgár) (20; TV: DigiSport 4), Salzburg (osztrák) –
Eintracht Frankfurt (német) (1-4), Benfica
(portugál) – Sahtar Donyeck (ukrán) (1-2),
Sevilla (spanyol) – Kolozsvári CFR (1-1; TV:
DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus),
Celtic (skót) – FC Koppenhága (dán) (1-1).

Fotó: Fox Sport

Lett játékvezető a Sevilla – Kolozsvári CFr
mérkőzésen

európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 27. forduló: Arsenal – Everton 3-2, Burnley – Bournemouth 3-0, Chelsea – Tottenham 2-1,
Crystal Palace – Newcastle United 1-0, Leicester – Manchester City 0-1, Liverpool –
West Ham United 3-2, Manchester United
– Watford 3-0, Sheffield United – Brighton
& Hove Albion 1-1, Southampton – Aston
Villa 2-0, Wolverhampton – Norwich 3-0.
Az élcsoport: 1. Liverpool 79 pont, 2. Manchester City 57, 3. Leicester 50.
* Spanyol La Liga, 25. forduló: Alavés
– Athletic Bilbao 2-1, Atlético Madrid –
Villarreal 3-1, FC Barcelona – Eibar 5-0,
Betis – Mallorca 3-3, Celta Vigo – Leganés
1-0, Getafe – Sevilla 0-3, Levante – Real
Madrid 1-0, Osasuna – Granada 0-3, Real
Sociedad – Valencia 3-0, Valladolid – Espanyol 2-1. Az élcsoport: 1. FC Barcelona
55 pont, 2. Real Madrid 53, 3. Atlético
Madrid 43.
* Olasz Serie A, 25. forduló: SPAL – Juventus 1-2, Genoa – Lazio 2-3, AS Roma

egyik legerősebb kritikája a lesszabály – idézi a The Guardian Wengert. – Néhány centiméteren múltak
leshelyzetek. Itt az idő ezen mielőbb változtatni. Nem jó, hogy lesen
van a játékos, mert például az orra
– amivel szabályos gólt szerezhet –
közelebb van a kapuhoz. Ehelyett a
támadó nem lenne lesen, ha van
olyan testrésze, amely legalább egy
vonalban van a védővel, és szabályos gólt szerezhet vele – még

A Bayern München a
otthonában
Chelsea
simán, 3-0-ra nyert, míg
a Napoli hazai pályán 11-es döntetlent játszott az
FC Barcelonával a labdarúgó Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjének keddi
első felvonásán.
Londonban a gól nélküli első félidőt követően
Serge Gnabry három percen belül két gólt szerzett; a német válogatott
futballista brillírozik a
brit fővárosban, a cso- A müncheniek már Londonban eldöntötték a továbbjutás kérdését Fotó: AP
portkörben ugyanis négyszer volt eredméeredményjelző
nyes a Tottenham Hotspur otthonában. A
végeredményt az első két találatot előké- Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcadelső mérkőzések:
szítő Robert Lewandowski állította be, döntő,
* Chelsea (angol) – Bayern München
ezzel gyakorlatilag eldöntötte a párharcot. (német) 0-3 (0-0)
A lengyel csatárnak ez volt a 11. gólja a Gólszerzők: Gnabry (51., 54.), Lewanmostani kiírásban, ezzel megelőzte az élen dowski (76.). Kiállítva: Alonso (83. –
Erling Braut Haalandot, ráadásul idegen- Chelsea).
ben a kilencedik találatát jegyezte, ennek * Napoli (olasz) – FC Barcelona (spatekintetében pedig beállította Cristiano Ro- nyol) 1-1 (1-0)
naldo csúcsát a 2013/14-es szezonból.
Gólszerzők: Mertens (30.), illetve GriNápolyban az első félidőben ugyan az ezmann (57.). Kiállítva: Vidal (89. – FC
FC Barcelona a labdabirtoklás tekintetében Barcelona).
óriási fölényben volt, helyzetet ugyanakkor
nem tudott kidolgozni, viszont a Napoli a lítettek, és bár a Barcelona tovább támadott
belga Dries Mertens klubrekord-beállítást és a hazaiaknak is volt egy-két helyzete, az
jelentő 121. góljával megszerezte a veze- eredmény nem változott.
A visszavágókat március 18-án rendetést. A katalánok nem sokkal a fordulást
követően Antoine Griezmann révén egyen- zik.

akkor is, ha más ilyen testrésze előrébb van. Ez megoldaná a problémát, nem millimétereken múlna egy
döntés.”
A Guardian szerint az IFAB február 29-én tárgyalja meg Wenger javaslatát. Ha elfogadják az ötletet,
június 1-jén léphet érvénybe az új
szabály, azaz a részben budapesti és
bukaresti rendezésű Európa-bajnokságon már eszerint cselekedhetnek
a játékvezetők.

Arsene Wenger (j) Fabio Capello társaságában a 20. Laureus-gálán

– Lecce 4-0, Fiorentina – AC Milan 1-1,
Brescia – Napoli 1-2, Bologna – Udinese
1-1. Az élcsoport: 1. Juventus 60 pont, 2.
Lazio 59, 3. Inter 54.
* Német Bundesliga, 23. forduló: Werder Bremen – Borussia Dortmund 0-2,
Schalke 04 – RB Leipzig 0-5, Mönchengladbach – Hoffenheim 1-1, Freiburg – Fortuna Düsseldorf 0-2, Wolfsburg – Mainz
4-0, Bayer Leverkusen – Augsburg 2-0,
Hertha BSC – 1. FC Köln 0-5, Bayern
München – Paderborn 3-2, Eintracht
Frankfurt – Union Berlin 1-2. Az élcsoport:
1. Bayern München 49 pont, 2. Lipcsei RB
48, 3. Borussia Dortmund 45.
* Francia Ligue 1, 26. forduló: St. Etienne – Reims 1-1, Dijon – AS Monaco 11, Metz – Lyon 0-2, Nice – Brest 2-2,
Olympique Marseille – Nantes 1-3, Lille –
Toulouse 3-0, Paris St. Germain – Bordeaux 4-3, Strasbourg – Amiens SC 0-0,
Angers – Montpellier HSC 1-0, Stade Rennes – Nimes 2-1. Az élcsoport: 1. Paris St.
Germain 65 pont, 2. Olympique Marseille
52, 3. Stade Rennes 44.

A Bayern három gólt lőtt a Chelsea-nek,
a Barcelonának csak döntetlenre futotta

Módosítanák a lesszabályt a labdarúgásban

Az Arsenalt huszonkét éven át
irányító Arsene Wenger forradalmasítaná a futballban használt lesszabályt. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség által a sportág fejlesztéséért felelős igazgatónak megválasztott szakember javaslatát
hamarosan megtárgyalhatja a FIFA
Szabályalkotó Testülete (IFAB). A
70 esztendős francia szakember a
múlt héten, Berlinben tartott 20. Laureus-gálán fejtette ki ötletét a lesszabály módosítását illetően,
számolt be az NSO.
A jelenleg érvényben lévő útmutatás alapján lesen van egy játékos,
ha az ellenfél térfelén bármelyik
testrésze – amellyel érvényes gólt
szerezhet – közelebb van a védekező csapat gólvonalához, mint az
utolsó előtti védő. Wenger ezt kvázi
megfordítaná: elképzelése szerint
akkor lenne lesen a támadó, ha nincsen érvényes gólra alkalmas testrésze legalább egy vonalban (vagy
hátrébb) a védőhöz képest.
Wenger a VAR miatt sürget változást. A videoasszisztens a közelmúltban – főleg a Premier
League-ben – többször felháborodást váltott ki a drukkerekből, fontos gólokat érvénytelenített véleményes szituációkban. „A VAR
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Fotó: AFP

Csökkent a vAr-döntésekre fordított idő
Ebben az idényben
csökkent a videobírótechnológia
(VAR)
döntéseire fordított átlagos idő a Bajnokok
Ligájában az Európai
Labdarúgó-szövetség
(UEFA) hétfői bejelentése szerint. Az UEFA
játékvezetői bizottságának vezetője, Roberto Rosetti arról
számolt be, hogy átlagosan másfél percet
töltenek a kérdéses sziFotó: TASR
tuációk vizsgálatával a
kontinens legrangosabb klubsorozatának jelenlegi szezonjában, ez az
idő 15 másodperccel kevesebb, mint korábban.
A selejtező utolsó körében és a csoportkörben 108 találkozót játszottak le, ezeken a VAR alkalmazását követően 27 alkalommal változtatott
a játékvezető az eredeti döntésén, azaz nagyjából négy mérkőzésenként
egyszer. „Ez megmutatja a bíráskodás kiváló színvonalát“ – mondta
Rosetti, aki hozzáfűzte: lényeges tényező a döntésekre fordított idő is.
A legerősebb európai bajnokságokban nem egyöntetű a VAR támogatottsága, a Premier League-ben például széles körű kritika érte a
rendszert, mivel sokak szerint a VAR-játékvezetőknek nagyobb hatáskörük van, mint a pályán lévő kollégáiknak. Rosetti hangsúlyozta, a
rendszer elsősorban az egyértelmű hibák kiküszöbölésére szolgál, és
nem a többféleképpen megítélhető esetek tisztázására. Kiemelte azt is,
a legfontosabb továbbra is az, hogy a játékvezetők a pályán hozzanak
helyes és határozott döntéseket.
Az UEFA megerősítette, ebben a szezonban első ízben alkalmazni
fogja a technológiát az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában, akárcsak az Európa-bajnokság márciusi pótselejtezőin, valamint a nyári
kontinensviadalon.
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Tesla taxi

ez lesz a taxizás jövője?

Szinte nincs is olyan ember, aki ne utazott volna taxival. Vannak, akik nem nézik, hogy milyen autóba
szállnak be, nekik egyszerűen csak az a fontos,
hogy eljussanak úti céljukhoz. Azonban még az autókhoz nem értő vagy az autókat nem kedvelő embereknek is feltűnt, hogy pár hete egy új taxi jelent
meg Marosvásárhelyen. Szebb, teljesen csendes, és
nagymértékben eltér a többi taxitól.

nagy-Bodó Szilárd

gyorsan kaptam cserealkatrészeket, és az árak is alacsonyak.
– Milyen előnyei vannak az elektromos autónak?
– Talán az egyik legnagyobb előny a fogyasztás. Köztudott, hogy télen többet fogyasztanak az elektromos autók, de
még így is 10-12 lejből meg tudok tenni 100 kilométert, ami
azt jelenti, hogy 2-2,5 literes fogyasztással járok, ha otthon
töltök. Amennyiben pedig a Kauflandnál elhelyezett töltőállomáson „tankolok”, akkor teljesen ingyen közlekedem, mert
ott nem kell fizetni a töltésért. Az előnyök között még ott van
a már említett kényelem és biztonság, és végül, de nem utolsósorban, aki mögöttem áll, nem kell belélegezze az én autóm
által kibocsátott gázokat.
– Mennyire fogja megérni akkor, ha majd nem lehet ingyen
tölteni? Más országokban már fizetni kell a töltésért.
– Ha egypár éven belül nem lesz ingyenes, akkor is megmarad az a lehetőség, hogy otthon töltsük az autót, és az is
egy nagyon jó ár. Nekem vannak otthon napelemeim is, így
ingyen, zöldárammal is tudom tölteni az autót. Tehát elmondható, hogy otthon nálam, főleg nyáron, az áram a háztetőről
az autó akkumulátoraiba kerül, ingyen.
– Egy teljes feltöltéssel hány kilométert tud megtenni? És
ez hány fuvart jelent?
– Legrosszabb körülmények között is minimum 200 kilométert. Városon kívül a legkevesebb 320 kilométer volt, és
ez télen történt, nyáron sokkal nagyobb hatótávra számítok.
Télen magasabb a fogyasztás a hideg időjárás miatt, és természetesen az is közrejátszik, hogy be kell kapcsolni a fűtést,
ami megintcsak fogyaszt, méghozzá sokkal többet, mint a
légkondi.
Az autóval voltam Bukarestben is, nem öko üzemmódban

A Tesla taxi

Sima Ovidiu taxisofőr lecserélte a szintén teljesen elektromos Nissan Leafjét egy Tesla Model S-re. Elmondása szerint
megérte, és úgy számolta, hogy legfeljebb 2 év alatt megtérül
a 40.000 eurós befektetés.
– Honnan jött az ötlet, hogy elektromos autóval taxizzon?
– Elsősorban egy olyan autót szerettem volna, aminek nem
kerül sokba a fenntartása, és keveset szennyez. Autók nélkül
is elég nagy a légszennyezés Marosvásárhelyen. Másodsorban fontos szempont volt a kényelem is, valamint az, hogy
az autó biztonságos legyen, hiszen embereket szállítok, felelek értük, és a saját biztonságom sem elhanyagolható. Valamint az is szempont volt, hogy mindig „tele tankkal” indulok
útnak, mert otthon fel tudom tölteni az autót, pont mint egy
telefont. Ezt el lehetett volna érni egy olcsóbb elektromos
gépjárművel is, de ez volt az én álomautóm, úgyis mondhatnánk, hogy két legyet ütöttem egy csapásra: lett egy olyan
autóm, amivel felkeltem az ügyfelek érdeklődését, ez jó marketingfogás, és teljesült egy álmom.
– Melyek voltak az elvárásai az autóval szemben? Ezek teljesültek?
– Jelenleg teljes mértékben elégedett vagyok az autóval,
minden elvárásomat teljesítette. Másfél hónapja használom
a kocsit, ez idő alatt 8000 kilométert tettem meg vele. Kisebb
gondok adódtak, de ezeket hamar megoldottam. Sokan
mondták, hogy nem lehet könnyen alkatrészt találni ehhez az
autóhoz, de ez szerencsére nem igaz. Meglepően könnyen és

A Tesla, töltés közben

Az erdők ötödét elpusztították a bozóttüzek
Ausztráliában

Az ausztrál bozóttüzek hatása sokkal súlyosabb volt, mint korábban a klímaváltozási
előrejelzésekből becsülték: egy új tanulmány
szerint egymilliárd állat lelte halálát, és a lángok magyarországnyi területet perzseltek fel.

A kutatók szerint a katasztrófa „tüzes ébresztő volt
a klímatudománynak”.
A dél-ausztráliai tüzekben 33 ember vesztette életét.
2019 szeptembere és 2020 januárja között mintegy 5,8 millió hektárnyi erdő égett el Új-Dél-Walesben és Victoria államban. Ez a kontinens erdős területeinek durván 21 százaléka, ami példátlan az eddigi
tűzvészek történetében – ismertette a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő portál a Nature Climate
Change folyóiratban frissen megjelent publikációk
alapján.
Benjamin Sanderson klímatudós, az egyik tanulmány szerzője kiemelte, hogy „a klímatudománynak
sokkal jobb munkát kell végeznie”, ha el akarjuk kerülni, hogy a jövőben a klímaváltozással összefüggő
természeti katasztrófák felkészületlenül érjenek. Sanderson, a francia kormány Tegyük ismét naggyá a
bolygót elnevezésű programjának szakembere hangsúlyozta: „Minél gyorsabban melegszik a bolygó,
annál valószínűbb, hogy meglepetések érnek minket”.
A klímamodellek – olyan szimulációk, amelyek felhasználják az összes rendelkezésre álló információt
arról, hogy mi befolyásolja bolygónk éghajlatát – segítenek elsősorban megfejteni, hogy milyen hatásai
vannak a Föld felmelegedésének.
Ezek a modellek nagyon jó képet adnak az éghajlat
bizonyos aspektusairól, például a globális hőmérsékleti változásokról, de a tüzek kérdése sokkal összetet-

tebb. Azt ugyanis számos körülmény, a csapadék, a
szél, a talajborítás és a népsűrűség is befolyásolja,
csupa olyan szempont, ami növeli a tűz kockázatát,
táplálja és terjeszti a tüzet – magyarázta a tudós a
BBC Newsnak.
A tűzvésszel kapcsolatos eddigi modellek egyike
sem hozott olyan eredményt a szimulációval, mint
ami Ausztráliában bekövetkezett – jelentette ki Sanderson, aki abban látja a megoldást, hogy egyetlen szimuláció helyett, ami a legvalószínűbb forgatókönyvet
próbálja elkészíteni, inkább több ezernyi különböző
forgatókönyvet gyártanak a jövőre.
„Ez a sok ezernyi változat teljesen lefedheti azt is,
hogy legrosszabb esetben mi történhet” – mondta.
A kutatók szerint pedig a legrosszabb forgatókönyv
megismerése – az erdőtüzekkel és a rendkívüli időjárással – egyre fontosabb lesz, ahogy a Föld éghajlata
olyan irányba tolódik, amit még nem ismerünk.
„Amíg az előrejelzéshez szükséges összes alapvető
feltételt nem ismerjük, nem tudunk konkrét tanácsot
adni a társadalomnak az alkalmazkodáshoz” – mutatott rá Sanderson.
A Nature Climate Change folyóiratban több további
tanulmány foglalkozik az erdőtüzek hatásaival és tanulságaival. Az egyik szerint az ausztrál bozóttüzek a
kontinensen és globálisan is minden korábbi erdőtüzet
felülmúltak.
A klímaváltozással való közvetlen kapcsolatot még
elemzik, de a tudósok korábban már megállapították,
hogy az éghajlatváltozás és az úgynevezett tűzidőjárás
– a magas hőmérséklet, erős szél és alacsony páratartalom kombinációjának – súlyossága és gyakorisága
között van kapcsolat. (MTI)

A „motortér”, vagyis az elülső csomagtartó

vezettem, de még így is megtettem 285 kilométert, és az autó
számítógépe úgy számolta, hogy még 60 kilométert mehetek,
ennek ellenére, hogy biztos legyen, megálltam Ploieşti-en tölteni. Nem jó megvárni, hogy teljesen lemerüljön vagy csak
4-5% maradjon az akkumulátorokban. Ha öko üzemmódban
mentem volna, gond nélkül megtettem volna 350 kilométert.
Amikor taxizok, egy nap alatt körülbelül 120-150 kilométert teszek meg, tehát elmondhatom azt, hogy reggel elindulok a teljesen feltöltött autóval, és egy napot nyugodtan
végigdolgozok vele anélkül, hogy töltenem kellene.
– Az emberek keresik az autót? Vezetni nem szeretnék?
– Eléggé keresik az eddigi észrevételeim alapján. Sokan
kíváncsiságból, hiszen még soha nem ültek Teslában, és meg
szeretnék tapasztalni ezt az érzést. Még nem kérte senki, hogy
próbálja ki, de nem hiszem, hogy belemennék, hiszen mégiscsak egy 40.000 eurós autóról van szó.
– Nem gondolkozott azon, hogy ridesharinggel (például
Über) foglalkozzon?
– Nem, egészen egyszerűen azért, mert az már nem teljesen legális taxizás. Azok, akik ebben a rendszerben dolgoznak, nem rendelkeznek az összes irattal, ami szükséges lenne
ahhoz, hogy egy cégnél hivatalosan taxisofőrök legyenek.
Marosvásárhelyen is vannak ilyen taxisok, akik többek között
a Clever Taxi alkalmazáson keresztül találnak utast. Ahogy
én hallottam, ez az alkalmazás március elejétől már nem lesz
elérhető, helyette lesz egy StartTaxi elnevezésű alkalmazás,
amelyik nagyrészt ugyanaz, mint a Clever Taxi, azzal a különbséggel, hogy csak a teljesen legálisan működő taxik lesznek elérhetők vele. Ennek én is és a többi taxis is örvendünk,
hiszen munkahelyként tekintünk a taxizásra, és ha előtérbe
kerülnek a ridesharing szolgáltatások, akkor már nem lesz
teljes értékű munkahely, hanem valami részmunkaidős állásra
fog hasonlítani, már csak azért, mert túl sok lesz az autó. Ez
persze jó lenne az ügyfeleknek, mert minél több kocsi van,
annál jobb, de a törvényesen dolgozó taxisofőröknek, akik
ebből élnek, nem lenne jó. Véleményem szerint a taxizás úgy
kellene megmaradjon, mint egy teljes értékű munkahely.

Kevéssé ismert állatok lehetnek
a természetvédelem jövőbeli
ikonikus alakjai

Tudósok szerint kevéssé ismert állatokkal, például a pápaszemes medvével vagy a kígyászkeselyűvel is kampányolni kell
a jövőben ahhoz, hogy a lehető legtöbb pénz gyűljön össze a
kihalás fenyegette fajok védelmére.

Az adománygyűjtő kampányok arcai jelenleg főleg olyan „cuki” állatok
– például a tigrisek vagy az elefántok –, amelyeket kedvelnek a tömegek,
a The Nature Conservancy civil természetvédelmi szervezet szerint azonban eközben elhanyagolnak más olyan fajokat, amelyeknek ugyancsak
szükségük lenne a védelemre.
Az emblémaállatok szerepeltetése jó módja „a szívek és lelkek megnyerésének”. A közelmúlt ausztráliai erdőtüzeiben megsérült koalák szívszorító látványa dollármilliókat segített összegyűjteni.
A The Nature Conservancy szerint tudományosabban kellene kiválasztani az adományvonzó fajokat, és nem csak azokra az állatokra kellene
koncentrálni, amelyek „cukinak” számítanak a nagyközönség szemében.
A zöldszervezet ezért több száz emlős-, madár- és hüllőfajt azonosított a
természetvédelmi erőfeszítések lehetséges jövőbeni emblémáiként.
A Nature Communications című szaklapban publikált tanulmányban
olyan állatok szerepelnek, mint például a vörösfülű cerkóf, az Andok erdeiben élő pápaszemes medve, a takin, egy Ázsiában előforduló kecskeféle, nemének egyetlen tagja, a fossza – egy cibetmacskaféle
Madagaszkárról –, a Délkelet-Ázsiában honos orrszarvú madár, a keletafrikai szavannákon élő kígyászkeselyű, a mexikói vagy az amerikai sivatagokban előforduló gila, más néven viperagyík. A kutatók szerint ezek
is megnyerő állatok, gyakran mégis figyelmen kívül hagyják őket más,
ikonikusabb fajok miatt.
Egy kormányközi tudományos testület tavalyi megállapítása szerint
egymillió állat- és növényfajt fenyeget a kihalás veszélye. Friss becslések
szerint évente legalább 100 milliárd dollárra van szükség az élővilág sokszínűségének megőrzésére vonatkozó globális célok eléréséhez. (MTI)
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• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
- 0751-114-307
Labor
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
- 0722-885-851
• Lézerakupunktúra
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- 0265/929
- vidék
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
- 0745-606-215
koporsók, kellékek,
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
- 0740-263-907
teljes körű szolgáltatás
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- 0745-611-999
- Bálint-Trans
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FOnTOS TeLeFOnSzÁMOK rovatnak.
várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

A MAROSVÁSÁRHELYI 2-ES POSTAHIVATAL
POSTAI KÉZBESÍTŐT alkalmaz.
Érdeklődni naponta 8-15 óra között a következő
telefonszámokon:
0265/224-800, 0265/251-059, 0725-902-396. (sz.-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(6777-I)

LAKÁS

ELADÓ
3
szobás,
III.
emeleti
tömbházlakás Marosszentgyörgyön, a
Márton Áron utcában. Tel. 0723-199-071.
(6833)

MINDENFÉLE

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502. (6776I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, festést, szigetelést.
Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859149, István. (6519)
HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből
vagy lemezből, és vállalunk bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0759-163-860,
Csaba. (6832-I)

MEGEMLÉKEZÉS
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Minden évben eljön a nap, amely
szívünkben fájó emlék maradt.
Míg szívünk dobog, benne
örökké élni fogsz.
Fájó szívvel emlékezünk a február 27-én elhunyt KISS ISTVÁN
(74 éves) marosludasi lakosra.
Emlékezik felesége, fia, leánya,
két unokája. Nyugodj békében!
(mp.-I)
Kegyelettel emlékezünk február
27-én id. SZÁSZ JENŐRE halálának 27. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6798-I)
Fájó szívvel emlékezünk február
27-én id. ADORJÁNI GYULÁRA
halálának 9. évfordulóján. Emlékét őrizzük egy életen át. Fia,
Gyuszi, menye, Ildikó. Nyugodj
békében! (6803)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa,

DARADITS MIKLÓS

életének 46. évében hosszú

szenvedés után elhunyt. Utolsó

Kegyelettel emlékezünk február
27-én ROSKA PÉTERRE halálának 22. évfordulóján. Szerettei.
(6618)

útjára február 27-én 15 órakor kí-

sérjük a remeteszegi temetőben.
Búcsúzik tőle lánya, nevelt fia,

volt felesége, élettársa, a roko-

nok, barátok, ismerősök. (6805-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérem,
özv. CSÉCS JULIÁNNA
szül. Szász
életének 82. évében csendesen
megpihent. Temetése 2020. február 27-én 13 órakor lesz a szabédi ravatalozóból.
Géza és családja. (6825)
„A halál a vándor megnyugvása,
minden fáradozás vége.”
(Umberto Eco)
Mély fájdalommal vettünk tudomást
DARADITS MIKLÓS (Mikici)
korai haláláról. Jó fiú volt, segítőkész, de nem találta a helyét a
világban.
Búcsúzik tőle barátja, Rudy és az
ő élettársa, Andy, valamint Éva
néni. (6838-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
nagynénémtől,
CSÉCS
JULIÁNNÁTÓL. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Vigasztalódást kívánok a gyászoló
családnak. Csilla és családja.
(6825-I)
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
keresztanyámtól,
CSÉCS
JULIÁNNÁTÓL. Vigasztalódást
kívánok a gyászoló családnak. Az
élet elmúlik, de az emlékek élnek.
Nyugodjon békében! Keresztlánya, Erika és családja. (6825)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

KFT.SOFŐRT alkalmaz (3,5 t-s autóra) árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

APCHOUSEMUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük emailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64556-I)
APCHOUSERAKTÁRIDOLGOZÓTalkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál
magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64556-I)

APCHOUSEcsapata új munkatársat keres ÜGyFÉLSZOLGÁLATI állásba. Fő munkakör: kapcsolattartás az online vásárlókkal, problémamegoldás, vásárlási tanácsadás, árajánlat készítése, a termékeinkkel
és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések megválaszolása. Kiegészítő tevékenységek: rendelések feldolgozása, termékek feltöltése a weboldalra. Elvárások: román és magyar nyelv felsőfokú ismerete, kiváló
kommunikációs és problémamegoldó készség, felhasználói szintű számítógépes és online ismeretek, rugalmasság, türelem, precizitás. Előnyt jelent: ügyfélszolgálati tapasztalat, marketingismeretek, angol nyelv ismerete, jó hardverismeret, otthonosság az IT világában. Amit kínálunk: versenyképes bérezés, dinamikus
csapat, modern munkakörnyezet, szakmai fejlődés lehetősége. Várjuk az önéletrajzokat
a jobs@multiplan.ro e-mail-címre. Kérjük az e-mailben feltüntetni, hogy az ügyfélszolgálati állásra jelentkeznek. (64556-I)

Alkalmazunk SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Prut u. 10. szám alatt. (64538-I)

gyékényfonóképzés

A30órásgyékényfonóképzéstmindenkinekajánljuk,akimegszeretnéismerniagyékényfelhasználásánakalapvetőtechnikáit,akiszeretnefeltöltődni,alkotni,akitermészetesanyagokbólkészítené
elsajáthasználatitárgyait.
Agyékénynapjainkbanisremekülhasznosítható,készülhetbelőlepl.edényalátét,szakajtó,kosár.
Oktatóinkegyénifigyelmetisfordítanakmindenrésztvevőre,ígyhallgatóinkegyolyantechnikát
sajátíthatnakel,amelyetakésőbbiekbenönállóanisgyakorolhatnak.
Ajánlottalsókorhatár16év.
Oktatók:
SzilágyiIlona,aTacsiGyékényfonóEgyesületalapítóelnöke,PásztorKatalingyékényfonó.
Időpontok:
2020.február29.,9-17:30,március1.,9-16:30,március21.,9-16,március22.,9-16óraközött.
Helyszín:SpectrumSzínház(Rózsáktere13.szám)
Akéthétvégésképzésáraösszesen100lej.Azártartalmazzaazanyag-éseszközhasználatotis.
Jelentkezni50lejeselőlegbefizetésévellehet,ahelyekfüggvényében.

Jelentkezniéstovábbirészletekfelől
érdeklődnia0745-820-944-estelefonszámon.
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TÁJéKOzTATó

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére márciusra! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

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

Várjuk Önöket!

