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A liberalizáció előnnyel járhat

Július elsejétől megszűnik a gázár hatósági szabályozása

Marad az írásbeli
vizsga

Közleményben pontosítja a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem a szenátus és a vezetőtanács által eldöntött
pontosításokat az idei felvételi vizsgával kapcsolatosan.

____________4.
Nem csak szülés
útján lehet anyává
válni

Május első vasárnapja az édesanyák
ünnepe. De nemcsak azoké, akik világra hoztak kisbabát, hanem azoké
is, akiknek bár nem adatott meg a lehetőség, hogy kihordják a szívük alatt,
örökbe fogadtak egy gyereket, és ezáltal váltak anyává.

Július elsejétől liberalizálják a földgáz árát, megszűnik a szabályozott ár, ami azt jelenti, hogy ezután nem az Országos
Energiaár-szabályozó Hatóság szabja meg, hanem a piaci kínálat-kereslet dönti el, milyen áron forgalmazzák a földgázt.
A fogyasztók ilyenkor arra gondolnak, hogy ismét áremelés
következik, ami kezdvezőtlenül érinti őket. Szakértők szerint
azonban a liberalizáció előnnyel is járhat, hiszen a háztartási
fogyasztók több szolgáltató ajánlata közül válogathatnak, s
azzal köthetnek szerződést, amelyik a legelőnyösebb árat kínálja.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A hatóságok arra kötelezték a szolgáltatókat, hogy a májusi és júniusi
gázszámlák mellé csatoljanak egy tájékoztatót, amelyben a július elsejétől bekövetkező gázár-liberalizációról és az új szolgáltató megválasztásának lehetőségéről értesítik a fogyasztókat. Ha a fogyasztó a régi
szolgáltatójánál szeretne maradni, ami Maros megyében túlnyomórészt
az E.ON, akkor a céggel kötött régi szerződése érvényben marad, s a
szolgáltatás úgyanúgy működik tovább, ahogy eddig – közölte Adela
Boţan, a cég szóvivője.

A fogyasztók ne dőljenek be az első kopogtatónak!

Szakértők szerint az első dolog, ami jelentősen változik, a fogyasztó
szabadsága abban, hogy kit választ meg energiakereskedőnek. A fogyasztónak tudni kell, hogy a gázszámlája két részből tevődik össze.
(Folytatás a 4. oldalon)

Megbírságolta Klaus Iohannist
a diszkriminációellenes tanács

Megsértette a magyar nemzetiségű román állampolgárok emberi méltóságát Klaus Iohannis román államfő, amikor magyar nyelvű
köszöntéssel gúnyolódva Erdély kiárusításával
vádolta meg szociáldemokrata ellenfeleit – állapította meg szerdai határozatában az Országos
Diszkriminációellenes
Tanács
(CNCD).

A CNCD szavazattöbbséggel elfogadott határozatában 5000 lejes bírságot szabott ki az elnökre.
Asztalos Csaba, a CNCD elnöke az MTI-nek elmondta: ilyen esetekben nem a bírság mértéke számít,
hanem az a tény, hogy egy állami intézmény megállapította a kihágást. A tanács 2000-től 100 ezer lejig terjedő bírságokat róhat ki, tehát az államfőre kiszabott
büntetés kiegyensúlyozott, mértéktartó bírságnak számít
– tette hozzá.
„Joga van az államelnöknek fellépni minden olyan
esetben, amikor az állam területi épsége és szuverenitása van veszélyben, de ezt úgy kell megtegye, hogy
mellőzze a gyűlöletbeszédet” – jelentette ki a CNCD elnöke.
Kifejtette: Iohannis tudatosan „játszott rá” azokra a
sok évtizedes előítéletekre, amelyek léteznek a román
társadalomban a magyarokkal szemben, amikor a magyar nyelvet használta. Az, hogy „a magyarok el akarják

lopni Erdélyt”, egyike volt azoknak a szlogeneknek,
amelyekre a nacionalista kommunista Románia épült,
amelyekre az ország asszimilációs politikáját alapozták,
és ez folytatódott 1990 után is. Mindennek az államfő
is tudatában volt – magyarázta Asztalos Csaba a CNCD
szavazattöbbséggel hozott határozatát.
A diszkriminációellenes tanács a Mikó Imre Jogvédő
Szolgálat megkeresése alapján kezdte vizsgálni Klaus
Iohannis kijelentését, később Marcel Ciolacu házelnök,
a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke is bepanaszolta Iohannist a CNCD-nél.
A Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi hallgatólagos elfogadását kifogásoló Klaus Iohannis április
29-én magyar nyelvű „Jó napot kívánok, PSD!”, illetve
„Jó napot, Ciolacu!” köszöntésekkel gúnyolódva azzal
vádolta a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező
ellenzéki PSD-t, hogy odaadná Erdélyt a magyaroknak,
a PSD-elnöknek pedig feltette a szónoki kérdést: vajon
mit ígért Orbán Viktor magyar miniszterelnök cserébe
a megegyezésért?
Azt, hogy az államfő kijelentése gyűlöletbeszédnek
minősül, 6:1 arányban, magát a bírságot pedig 5:1
arányban szavazta meg a tanács. A CNCD határozatát –
a közzétételtől számított 15 napon belül – bíróságon támadhatja meg az államfő.
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________5.
Fokozottan
odafigyelnek
a higiéniára

A hivatalos előírások értelmében a
szépségszalonokban, azaz fodrászatokban, a manikűr- és pedikűr-, valamint a kozmetikai szalonokban
előzetes időpontkéréssel lehet
igénybe venni a szolgáltatásokat,
hogy a vendégek ne gyülekezzenek a
váróteremben.

____________7.

Tervek és valóság

Ha végigolvassuk a miniszterelnök hétfői nyilatkozatát a gazdaság
újjáépítéséről, Ludovic Orban legfőképpen tervekről szól. „Készítünk, újjáépítünk, tervezünk, kidolgozunk, kigondolunk” – ilyen és
ehhez hasonló szavak röpködnek. Az „egészséges alapokról újrainduló gazdaság” volt a kormányfői nyilatkozat témája, ennek kapcsán
a konkrétum az, hogy eddig mintegy ötezer hitelt hagytak jóvá a kisés közepes vállalatoknak (kkv-knak) az IMM Invest program keretében. Természetesen lehet, hogy jelentős végösszegű a kölcsön, ez
azonban nem ajándék, időben ki kell termelniük és vissza kell fizetniük a cégeknek.
A kormányfő statisztikai adatokra hivatkozik, amikor azt mondja,
hogy a gazdasági helyzet távolról sem olyan rossz, mint ahogy egyesek képzelik, hiszen az első negyedévben Románia gazdasága a legnagyobb növekedést regisztrálta. Mert – mondja – nem tiltották be
az építkezéseket, a helyi érdekeltségű vagy kormányprogramokból
finanszírozott beruházások folytatódtak az elmúlt időszakban, és ez
volt a húzóágazat. A jó teljesítménynek ellentmond a nagyszámú cég,
amely 9 hónapra felfüggesztette a banki törlesztőrészletet, a turizmus a padlón van, és mintegy 800 ezer munkanélküli keres új munkahelyet.
A kormány pedig – bő két hónapnyi rendkívüli állapot után – ott
tart, hogy tervezi az intézkedéscsomagot. Annyit lehet tudni, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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IDŐJÁRÁS

Ma KONSTANTIN, holnap
JÚLIA és RITA napja.
JÚLIA: a latin eredetű Julianus névből alakult, a Gyula és
a Júliusz férfinevek női párja.
Jelentése: ragyogó.
RITA: a Margit olasz alakjának, a Margheritának a rövidüléséből származik.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Az Isten mindig kirendelte –
néprajzi kisfimek

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési
Központ
szervezésében
május
21-én,
ma 20 órától az intézmény Facebook-oldalán
(https://www.facebook.com/cultcov.ro) dr. Kinda István
néprajzkutató és Simon József filmes szakember három
rövid néprajzi dokumentumfilmjét vetítik, amelyek a méhészet, a pásztorkodás és a kenyérsütés rejtelmeibe kínálnak betekintést. A méhészetről szóló kisfilm egy kálnoki
családi méhészet mindennapjait mutatja be, a pásztorkodásról szóló a Székelypetőfalva határában levő zabolai
esztena májusi tevékenységét követi nyomon. A jó házi kenyér készítésének titkait Kisbacon egyik sokat „sütögető”
háziasszonya ismerteti. A dokumentumfilmek a Hagyományos székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás digitalizálás és népszerűsítés által című, Norvégia, Liechtenstein
és Izland által finanszírozott pályázat részeként készültek.

Előadás a koronavírus-járvány
hatásairól

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) szervezésében A koronavírus-járvány rövid és hosszú távú hatásai címmel dr. Rácz Béla-Gergely, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara egyetemi adjunktusának, a COVID–19 – Romanian Economic Impact Monitor kutatási projekt tagjának
előadása hallgatható meg május 21-én, ma 18 órától az
RMKT Facebook-oldalán.

A székek – a kolozsváriak előadásában

A Kolozsvári Állami Magyar Színház társulata előadásában május 23-án, szombaton 20 órától A székek című, díjnyertes
Ionesco-darab
látható
a
színház
Facebook-oldalán. Rendező: Vlad Mugur.

Ügyfélfogadás a városházán

Újraindult az ügyfélfogadás (keddenként és csütörtökönként 10–12 óra között) a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal szakosztályain. A részvételhez telefonos előjegyzés szükséges. A hivatal épületében kötelező a védőmaszk viselete és a járványügyi óvintézkedésként
bevezetett távolságtartás szabályainak betartása – olvasható a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján
nyilvánosságra hozott közleményben.

EKE-napi pályázat gyermekeknek

A Erdélyi Kárpát-Egyesület gyermekek számára hirdet pályázatot. A résztvevők egy túrafotó és egy frappáns szöveg
összevágásával mémet készíthetnek, illetve egy túrát, utazást vagy az utazás által kiváltott érzelmet bemutató, 12
képkockából álló animációval is pályázhatnak. A kép lehet
saját vagy szabad felhasználású oldalakról letöltött, a szöveget a pályázónak kell megfogalmaznia. Kategóriák:
I–IV., V–VIII. és IX–XII. osztályosok. A legsikeresebb mémeket a szervezők díjazzák, és közzéteszik az EKE honlapján és közösségi oldalán. A pályázatokat az
ekenap@eke.ma e-mail-címre lehet beküldeni július 12-ig.
Az elektronikus levélben fel kell tüntetni a beküldő nevét,
életkorát, iskolája nevét, azt, hogy hányadik osztályos, valamint elérhetőségét (e-mail-cím, lakhely, telefonszám). Az
elektronikus levél tárgyaként az EKE-napi pályázat címet
kell feltüntetni. Bővebb tájékoztatás az Erdélyi KárpátEgyesület Facebook-oldalán.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Baricz Lajos

Negyven napon át még

Negyven napon át még sokszor megjelent
miután feltámadt s míg az égbe ment,
tanította őket és evett velük,
meg is érintette közben a kezük.

Bár más volt a teste a halál előtt,
mégis néha látták megjelenni őt,
majd egy pillanat, és eltűnt nyomtalan,
értik is meg nem is – útja rejtve van.

Az Olajfák hegyén együtt voltak mind,
itt ízlelte meg a Mesterük a kínt;
majd szemük láttára felemelkedett,

nem is láttak mást, csak fényes felleget,
ahová a Mester akkor égbe ment,
ott van a mi helyünk, ott, az égben fent.

Meleg ételt a rászorulóknak! –
több száz személyhez jutott el a segítség

Április 3. – május 15. között összesen 3298 adag tartalmas levest adott át kenyérrel 133 családnak hat önkéntes
(COVID-AID TgM és Salvamont). A Meleg ételt a rászorulóknak! program eddig 204 gyermekhez, 33 idős emberhez, 6 fogyatékkal élő személyhez, 4 hajléktalanhoz és 19
munkanélkülihez jutott el Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Marosszentkirályon és Csejden.
Köszönet a 70 magánszemély által adományozott 14.785
lejért, valamint almáért, paradicsomért, krumpliért, murokért, cékláért, paszulyért és az ELDI, TIMKO, EMMA
vendéglő, Therezia, Friesland, REEA, Alchemist, Loriand,
A.F. Covaci, Appia Management Kft. cégek támogatásáért!
Külön köszönet a St. Georgius Manager Club 3.000 lejes,
valamint az ING Bank és a Marosszéki Közösségi Alapítvány 18.000 lejes adományáért, amely szintén magánszemélyektől gyűlt össze. A meleg étel az Alpha Transilvană
Alapítvány konyhájában készül ingyen.
A készpénzadományokból eddig 23.780 lejt használtunk
fel.
A Meleg ételt a rászorulóknak! programot addig folytatjuk, ameddig szükség lesz rá, és ameddig lesznek támogatóink. Kedvezményezettjeink egy részénél a krízishelyzet
megszűnt, a családok nagy többségénél azonban a nehézségek csak most kezdődnek, a mélyszegénységben lévők
helyzete katasztrofális.
A támogatásban részesülők kiválasztásakor előnyt élveznek a jövedelem nélküli gyermekes családok, különösen
az egyedülálló szülők és a jövedelem nélküli idős családok,
illetve a gyermekes családok és az idős személyek, akiknek
jövedelme legfeljebb 300 lej családtagonként. Az
idős/beteg személyek esetében a jövedelmet a gyógyszerek
árának leszámításával állapítjuk meg.
Segítséget a 0265-311727-es telefonszámon lehet kérni.
Kérünk mindenkit, értesítse erről azokat, akiknek szüksé-

gük lehet a segítségre, illetve jelezzék, ha ilyen személyt
ismernek.
Élelmet a 0265-311727-es telefonszámon lehet felajánlani, pénzt az Asociatia Divers számára lehet adományozni
a RO52CECEB00030RON0362124 bankszámlaszámra,
vagy online: http://www.divers.org.ro/asociatia-divers/donatii.html vagy https://rohelp.ro/ro/ngos/80
Bárki támogathatja a kezdeményezést, ha napi menüt
rendel az Alpha konyhájától a 0742-294-495 telefonszámon. Egy menü ára 14 lej/adag, ez az ár adománnyal kipótolható. 5-6 lejjel már egy levest vagy második fogást
főzünk a rászorulóknak.
Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke

Szívbéli zarándoklatra hívnak
a csíksomlyói búcsú szervezői

Szívbéli zarándoklatra hívják a zarándoklatot Kérjük, ne szervezzenek keresztaljákat, és kerüljék a töszervező ferences szerzetesek mindazokat, akik meges zarándoklatot” – áll a ferences szerzetesek közleményében.
a csíksomlyói búcsúra készültek.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben a ferences
testvérek közölték: az év elejétől készültek a zarándoklatra,
melynek az eucharisztia jegyében azt a mottót választották,
hogy „A Szentlélek száll le rád!” Az új típusú koronavírusjárvány és a járvány terjedésének megakadályozására hozott rendelkezések miatt azonban az idén nem fogadhatják
a tömegesen zarándoklókat. Hozzátették: e nehéz döntést
a zarándokok iránti felelősség jegyében, az egészségük
megóvása érdekében kellett meghozniuk.
„E döntés értelmében arra kérjük a zarándok testvéreket, hogy az idén szervezetten ne zarándokoljanak el
a kegyhelyre a pünkösdszombati búcsú alkalmával,
hanem szívük zarándoklatával kapcsolódjanak be az ünnepi szentmisébe és az egyéb liturgikus programokba.

Megszökött a kórházból

Kedden délelőtt egy marosvásárhelyi kórház illetékese
értesítette a rendőrséget, hogy egy koronavírus-fertőzött
az egészségügyi személyzet jóváhagyása nélkül elhagyta az intézményt. A megyei rendőr-felügyelőség
több alakulata indult a 39 éves nagyernyei páciens felderítésére, és meg is találták a megyeszékhelyen. A
„szökevény” egy autóban utazott, amit egy nő vezetett.
A férfit visszavitték az egészségügyi egységbe, az aszszony pedig – aki állítólag az egyetlen személy volt, akivel a fertőzött kapcsolatba lépett –, otthoni elkülönítésbe
került. A kórházból engedély nélkül távozó beteg ellen a

Közölték, a május 30-i csíksomlyói pünkösdszombati
búcsús ünnepi szentmisét helyi idő szerint 12.30-tól
(közép-európai 11.30) tartják a csíksomlyói kegytemplomban. A szentmisét Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye februárban felszentelt érseke mutatja be, ő
mondja a szentbeszédet is. A szentmisét élőben közvetítik
a kegyhely honlapján, Facebook-oldalán, továbbá a Duna
Televízióban és az Erdélyi Mária Rádióban. Az alkalomra
programfüzetet állítanak össze, mely letölthető lesz a kegyhely honlapjáról és Facebook-oldaláról.
A ferences szerzetesek ahhoz kérték a csíksomlyói segítő
Szűz Mária közbenjárását, hogy a járvány mihamarabbi elmúltával, kisebb zarándokcsoportokba szerveződve újra találkozhassanak a csíksomlyói kegyhelyen. (MTI)

járvány elleni küzdelem akadályozása miatt törvényszéki kivizsgálás indult. Keresésében a megyeszékhelyi
csendőrök és a helyi rendőrség is részt vett.

Közúti baleset

Szerdán hajnali fél 3-kor Dános mellett, az országúton
közúti baleset történt. Egy 24 éves, Szeben megyei gépkocsivezető elővgyázatlan vezetés folytán áttért járművével az ellentétes sávra, majd letért az úttestről, és egy
ingatlan kerítésének, illetve egy hídfőnek ütközött. Az
autó egy árokban landolt. A balesetben a gépkocsi egyik
utasa könnyen megsérült.
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Vincze Loránt: méltányos az EB döntése
az aláírásgyűjtés meghosszabbításáról

Enyhén megkésettnek, de méltányosnak és igazságosnak tartja Vincze Loránt néppárti európai parlamenti képviselő az Európai Bizottság döntését, mely
szerint fél évvel meghosszabbítják a folyamatban
levő európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtésének az időtartamát.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusának nyilatkozatát a szövetség közleménye idézte szerdán. Az európai polgári kezdeményezések parlamenti
jelentéstevői és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
(FUEN) elnöki tisztségét is betöltő politikus azért tartotta méltányosnak és igazságosnak a döntést, mert – mint fogalmazott
– a legtöbb uniós országban hónapok óta kijárási korlátozások
vannak érvényben, és ez jelentősen megnehezítette az aláírásgyűjtések megfelelő népszerűsítését, és teljes mértékben ellehetetlenítette a papír alapú aláírásgyűjtést.
Vincze Loránt arra emlékeztetett, hogy március 17-én jelentéstevői minőségében kérte Vera Jourová alelnököt és Ilze
Juhansone főtitkárt, hogy a koronavírus-járvány kapcsán elrendelt megszorító intézkedések miatt az Európai Bizottság
(EB) hosszabbítsa meg a futó polgári kezdeményezések határidejét. Ezt később több polgári kezdeményezés polgári bizottsága és más EP-képviselők is kérvényezték.
Az RMDSZ összefoglalója szerint az EB hat hónapos hoszszabbítást hagyott jóvá a március 11-én folyamatban levő aláírásgyűjtésekre. További három hónapos hosszabbításra is
lehetőség nyílik, ha a tagállamok több mint felében vagy az
unió összlakossága legalább 35 százalékának otthont adó tag-

államokban a határidő lejártakor is az aláírásgyűjtést nehezítő
intézkedések lesznek érvényben. A bizottság többször is élhet
a három hónapos hosszabbítás lehetőségével, de az aláírásgyűjtések összidőtartama nem haladhatja meg a két évet.
Az EB friss döntéseit még az Európai Parlamentnek és az
Európai Tanácsnak is meg kell erősítenie.
„Jelentéstevőként azon leszek, hogy minél hamarabb és
zökkenőmentesen fogadjuk el a bizottsági javaslatot, hiszen
az a részvételi demokrácia és az európai polgárok érdekeit
szolgálja” – jelentette ki az RMDSZ EP-képviselője.
Az RMDSZ híradása szerint az EB a több mint 1,3 millió
EU-s állampolgár által már aláírt Minority SafePack polgári
kezdeményezés kérdésével is foglalkozott. Utóbbi kapcsán
március 23-ára volt beütemezve a nyilvános meghallgatás az
Európai Parlamentben, az EB-nek pedig július 10-ig kellett
volna közzétennie álláspontját. Az új intézkedések értelmében
az Európai Parlamentnek a lehető legrövidebb időn belül kell
megszerveznie a nyilvános meghallgatást, amikor a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, a bizottságnak pedig a meghallgatástól számítva három hónapon belül kell közzétennie
álláspontját.
„Megnyugtató számunkra, hogy az Európai Bizottság nem
akarja elsietni álláspontja közzétételét. Az, hogy három hónapot biztosítanak álláspontjuk kialakítására, azt a szándékot
tükrözi, hogy érdemben kívánnak foglalkozni a kezdeményezésekkel” – idézte az RMDSZ közleménye Vincze Lorántot,
aki a FUEN elnökeként a Minority SafePack nemzetközi kampányát koordinálta. (MTI)

Betiltják a vállalkozói szerződéseket
a német húsiparban

munka – nyilatkozott Hubertus Heil szövetségi szociális és
munkaügyi miniszter a kormányülés után.
Szakszervezetek és civil szervezetek eredménytelenül harcoltak a reformért. A fordulatot a koronavírus-járvány hozta
el. A kormány annak hatására döntött a vállalkozói szerződés
tiltásáról, hogy fertőzésgócok alakultak ki húsipari dolgozók
tömegszállásain.
Az új szabályok szerint csak az adott cég saját alkalmazottja
vághatja le az állatokat és dolgozhatja fel húsukat.
A német húsiparban nagyjából 200 ezren dolgoznak, az ágaA Werkvertrag az „alvállalkozói konstrukcióra épülő szervezett felelőtlenség” rendszere, amelynek révén számos üzem- zat versenyképességét jórészt a vállalkozói szerződések révén
ben „méltatlan és veszélyes” körülmények között zajlik a szerzett olcsó munkaerő biztosítja. (MTI)
Megtiltják a vállalkozói szerződés (Werkvertrag) alkalmazását 2021 elejétől a német húsipar azon társaságainak, amelyek fő üzletága az élőállat-vágás
és a húsfeldolgozás – döntött szerdán a német szövetségi kormány, szerkezetváltást ösztönözve a
kelet-európai vendégmunkások gyakran sanyarú
körülmények közötti foglalkoztatására épülő alvállalkozói modell miatt évtizedek óta széles körben bírált ágazatban.

A Cementlapok történetéből

Az alábbi kis történetet készen kaptam. Úgy bukkantam rá a régi újságok
egyikében. Alig kellett valamit is hozzátennem. Az időszak, mondjuk 1928, de
ugyanúgy lehet ’29 vagy ’30 is. Nincs
különösebb jelentősége, hacsak az nem,
hogy eggyel szaporodik a Cementlapok
legendája. A Weekend-telep – vagy magyarosan írva Víkendtelep – még sehol
sincs, amarra csak mocsár nyújtózkodik a jövendő szabadidős telep helyén,
és az első bátor telepesek ekkor bukkannak fel, Agyagási és Ritz urak példáján felbuzdulva egy harmadik marosi
fürdőt, szabadstrandot akarnak nyitni
jóval feljebb, a holtágban. (Amit azért
kotortak, hogy a nagy gát mögött túlfolyóként működjön magas vízállás esetén. Legalábbis így magyarázta e sorok
írójának egy régi „víziember”. Nem vízipók.)
Ezzel szemben a Cementlapok már
létezik, két-három évtizedes múltra tekinthet vissza, tulajdonképpen tutajkikötőnek képezték ki a bisztrai Farkas,
majd Székely és Réti bútorgyár hasznára.
„Kedélyes vasárnapi kirándulásra
indult déltájban Teodor Coculescu marosvásárhelyi városi tanácsos. A tanácsos úr valamikor katonatiszt volt, és
miután obsitba vonult, kikereste magának Nagy-Románia térképén Marosvásárhelyt állandó tartózkodási hely
gyanánt. Mert egy penzionált regátbeli
katonatiszt hol is érezhetné magát jobban, mint a székely fővárosban? (!) Coculescu úr egészen helyesen arra
számított, hogy ha már odaereszkedik
le egy regáti úr, hogy tanyát üssön egy
színmagyar városban, szerencséjének
fogja tartani a város közönsége, hogy
állást és rangot biztosítson a kiváló
vendégnek.
Coculescu úr számításában nem is
csalatkozott. Mint volt katonatiszt, já-

ratlan volt teljességgel a közigazgatásban, de talán éppen ezért, a Bernády
rezsim ellendrukkerei tanácsosi tisztséggel és az ezzel együttjáró, nem is jelentéktelen anyagi dotációval tisztelték
meg. (A gazdasági krízis kellős közepén, teszem hozzá én. S.M.) Azóta Coculescu nagy úr a vásárhelyi
városházán, időnként a helyettes-polgármesteri állás birtokában Bernády
távollétében primari (azaz polgármesteri) teendőket is végez, s általában az
a büszkeség dagasztja kebelét, hogy ő
a regáti szellem legautentikusabb képviselője Vásárhelyen.

Csütörtöki kimerítő

Ilyenformán nem is érthetetlen az a
történet, amelynek aktív hőse a tanácsos úr mint vasárnapi kiruccanó. Coculescu úr ugyanis, mint már jeleztük,
a vasárnap napos délutánját a szabadban óhajtotta eltölteni. Kedve kerekedett… rákászni.
A rákászás azonban úgy, ahogyan
egyszerű polgárok szokták lebonyolítani, meglehetősen unalmas mesterség.
De hát ki kívánhatja Coculescu ezredes
úrtól, hogy odaálljon a Marospartra, és
türelemmel lesse, amíg a ravasz rákok
belegabalyodnak a hálóba és hajlandóságot mutatnak a tanácsos úr ráklevesét – egyébként őállatságuktól méltán
elvárható önfeláldozással – megízesíteni. Coculescu úr pedig ezt nem így
gondolta. Úgy látszik a regátban ez is
másképpen szokás.
Egyszerűen ráparancsolt a zsilipkezelő őrre, hogy húzza föl a zsilipeket. Az
őr a nagyhatalmú tanácsos úr rendeletére észnélkül engedelmeskedett. Bizonyára úgy gondolkozott, hogy

Coculescu consilier nemcsak neki,
hanem a Marosnak is kirendelt parancsolója. A Maros azonban nem lévén
tisztában Coculescu ezredes úr civil
rangjával és hatáskörével, megmozgatta hatalmas víztömegét, és a vízár a
felhúzott zsilipek mögül óriási erővel
rohanni kezdett lefelé.
A zsilip mögött a Foresta társaság
sok milliót érő faanyaga várt szállításra készen, tutajok alakjában. A megduzzadt víz elszakította a tutajok
láncait, és a derék szálfák tömegét nekilódította a gátnak. A gát úgylátszik
lojálisabb volt a Marosnál, mert ellenállott a ránehezedő fatömegnek és nem
szakadt át. Az összetorlódott tutajok
azonban mind ott tolonganak, zsúfolódtak a gát körül, úgy, hogy a gát
megtisztítása legalább két hetet vesz
majd igénybe. A Foresta faipari rt-nek
körülbelül egymillió lej az eddigi megállapítások szerint a kára, mert az elszabadult rönkök egy részét elhordták,
szétlopták a túlpartiak, másrésze pedig
leúszott a Maroson (talán éppen Fehérvárig vagy Déváig – teszem hozzá
előrelátóan).
Nagy szerencse, hogy a gátnak nekilódult tutajtábor nem sodorta el magát
a Nagygátat is, mert ez esetben 30 millió lej lett volna a város kára. Marosvásárhely azonban máris kapott egy
egymilliós kártérítési keresetet, melyet
a Foresta adott be ellene. Kérdés, hogy
megér Coculescu tanácsos úr egymillió
lejt a székely fövárosnak? (Keleti Újság
1928., 11.évf., 131. sz.)
Eddig a történet. Happy end nincs?
De van. A közbeékelődött történelmi
torlódások miatt Vásárhely nem fizetett
egy huncut máriást sem a Forestának,
Coculescu ezredes pedig továbbra is
helyettes kiskirályként élte víg napjait,
míg el nem jött érte minden szépnek elmaszatolója – a feledés.

Ország – világ
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Módosult a veszélyhelyzetről
szóló kormányhatározat

Módosított formában erősítette meg szerdai együttes ülésén a kétkamarás parlament a veszélyhelyzet
kihirdetéséről rendelkező határozatot, amelyet a koronavírus-járvány miatt adott ki a kormány. A parlament egyebek mellett visszahelyezte az
önkormányzatok hatáskörébe a kórházi vezetők leváltásának és kinevezésének jogát, amelyet a rendkívüli állapot idején vett át a kormány. A kormánynak
előírták azt is, hogy ingyenesen biztosítson a „rászorulóknak” védőmaszkot, miután kötelezővé tette viselésüket a zárt terekben. A baloldali parlamenti
többség a veszélyhelyzetet kihirdető kormányhatározat módosításával is a jobboldali kisebbségi kormány feletti ellenőrzést akarja gyakorolni, arra
hivatkozva, hogy a kabinet visszaél a járvány kapcsán szerzett rendkívüli felhatalmazásával. (MTI)

Online oktatás és kiértékelés

Elfogadta szerdán a képviselőház a 2020/58-as sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt,
amely többek között leszögezi, hogy a 2019–2020as egyetemi év második szemeszterében online is
folyhat az oktatási és kiértékelési tevékenység. Az
alsóház módosítások nélkül hagyta jóvá a sürgősségi rendeletet, amely a véglegesítő tanári vizsga,
illetve a szakmai fokozati vizsgák menetét is szabályozza. A tervezetet 303 képviselő támogatta, ketten
tartózkodtak a voksoláskor. A jogszabályról a szenátus szavaz döntő házként. (Agerpres)

Egyszerű indítvány
Monica Anisie ellen

Monica Anisie oktatási miniszter elleni egyszerű indítványt nyújtott be szerdán a képviselőházba a Pro
Románia és a Szociáldemokrata Párt (PSD). Az indítvány a Lépésről lépésre eljutottunk az oktatás
összeomlásáig – a PNL létrehozta a műveletlen Romániát címet viseli, és ebben a tanügyminiszter
azonnali leváltását kérik. A dokumentum szerint a
tárcavezető okolható az oktatási rendszerben eluralkodott káoszért, a stratégia és a jövőkép hiányáért,
amely miatt óvodások, iskolások, szülők és tanügyi
alkalmazottak pánikban és bizonytalanságban éltek
hónapokon át. A kezdeményezők többek között felróják a tárcavezetőnek, hogy késve közölte a koronavírus-járvány indokolta intézkedéseket, illetve,
hogy nem dolgoztak ki egy egységes munkamódszert, amelynek alapján otthonról dolgozzanak a tanárok, igazgatók, tanfelügyelők. Az egyszerű
indítvány megvitatásának időpontjáról az alsóház
házbizottsága dönt. (Agerpres)

Maradnak a börtönben

Negatívan véleményezte kedden a képviselőház jogi
bizottsága azt a tervezetet, amely bizonyos feltételek
mellett lehetővé tenné az elítéltek számára, hogy otthon töltsék le börtönbüntetésüket. Az Alina Gorghiu
nemzeti liberális párti szenátor által kezdeményezett
törvénytervezet azt is előírja, hogy a börtönbüntetésüket otthon letöltők mozgását elektronikus nyomkövetővel figyelnék. A javaslatot március 31-én már
elfogadta a szenátus. Gorghiu akkor azt mondta, a
jogszabály megteremtené a jogi keretet az elítéltek
elektronikus eszközökkel való megfigyelésére. Ludovic Orban liberális pártelnök azonban április 3-án
aberrációnak nevezte a tervezetet. A PNL-s képviselők nem fogják megszavazni a javaslatot, és ha az
alsóház elfogadja, megtámadják az alkotmánybíróságon – tette hozzá. (Agerpres)

Tervek és valóság

(Folytatás az 1. oldalról)
a fő hangsúly a beruházásokon, az innováción és a versenyképesség növelésén lesz, illetve, hogy óriási összegeket fognak fordítani a szállítási, energetikai és
egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére. A tervezeten
dolgoznak. Ugyancsak intézkedéscsomag készül azoknak
a hiteleknek a garantálására, amelyek nem az IMM Invest programban pályáznak, illetve állami támogatást
nyújtanának a zöldmezős beruházásokra. A kkv-k megsegítésére 2 milliárd eurós „igazi” befektetési alapot
hoznának létre, lengyel mintára (a lengyeleknek ugyanis
van ilyen). És végezetül „gondolnak” a 800 ezer munkát
kereső elbocsátott személy foglalkoztatására.
A gond az, hogy amíg a kormány gondolkozik, tervez
és kidolgozza a terveit, a még működő vállalkozások is
csődbe jutnak, az emberek külföldön igyekeznek munkát
keresni. Az önkormányzatok próbálják felmérni a „károkat”, és ott segíteni, ahol szükség van a beavatkozásra.
Lásd a Maros megyei önkormányzat által indított felmérést. Hogy a javaslatokból, amelyeket a kormánynak továbbítanak, mikor lesz valóság, nem tudni. Egyelőre kapkodás
van, hiányzik egy összehangolt stratégia, miközben egyre
jobban tetten érhetők a kampány jellegű nyilatkozatok.
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A liberalizáció előnnyel járhat

Összehasonlító táblázatot tett tónak kötelessége bejelenteni a réginek, és 21 napon belül az átállásAz egyik a hálózati díj, ami attól közzé az ANRE
nak meg kell történnie. Európai
függ, hogy a fogyasztó hol lakik, a
Az Országos Energiár-szabá(Folytatás az 1. oldalról)

másik a gáz tulajdonképpeni ára,
ami hozzáadódik a hálózati díjhoz.
A fogyasztónak oda kell figyelnie,
mert a szolgáltatók olyan ajánlatokat is közzétesznek, amelyben nem
beszélnek a hálózati díjról. Azért
nem beszélnek róla, mert például
Erdélyben magasabb a hálózati díj,
mint máshol. Ez azért van, mert itt
kiterjedt a gázhálózat, működtetése
sokkal költségesebb, mint például a
déli megyékben, ahol falun nincs
gáz, s rövidebb városi gázvezetékhálózatokat kell üzemeltetni.
A szakértő arra figyelmeztet,
hogy a fogyasztók ne dőljenek be az
ajtón elsőként kopogtatónak, aki azt
mondja: kössön velünk szerződést!
Ilyent ne csináljon senki! Ugyanis
ezeket az embereket azért fizetik,
hogy minél több szerződést kössenek, valótlanságokat mondanak,
csúsztatnak, amit utólag nagyon
nehéz bizonyítani. Másrészt azért
sem szabad senkit beengedni, mert
lehetnek csalók is, akik a szerződéskötés ürügyén lopni mennek.

országokban, például Angliában a
fogyasztó havonta is válthat szolgáltatót. A lényeg az, hogy a fogyasztó minden egyes alkalommal
figyeljen a szerződés lejáratára,
mert mindig akad a piacon egy
jobb ajánlat. A tájékozódáshoz internethasználat szükséges. Ha
nincs erre lehetőség, de van a
családban fiatal, aki ebben jártas,
őt kell megkérni, hogy segítsen
kiválasztani a legjobb ajánlatot.
Ami az árakat illeti, a földgáz ára
az elmúlt hónapokban sokat csökkent. A téli időszakra nem biztos,
hogy a jelenlegi árak maradnak,
ezért is érdemes a legkedvezőbb
árat kiválasztani, s a lehető legolcsóbban földgázt vásárolni.
Arra kell gondolni, hogy a kereskedők minél több fogyasztót szeretnének megszerezni, ehhez viszont
Mindig akad egy jobb ajánlat előnyös árakat kínálnak.
A villamos energia árliberalizáciHa valaki szolgáltatót szeretne
váltani, joga van új szerződést ójára 2021. január elsején kerül
kötni. A szándékot az új szolgálta- sor.

lyozó Hatóság internetes oldala
(anre.ro) a fogyasztók tájékoztatása
érdekében egy összehasonlító táblázatot közöl (Comparator oferte).
Ha adott személy beírja, milyen típusú fogyasztó, milyen típusú szolgáltatást igényel, hol található a
lakhelye, megjelenik egy összehasonlító táblázat, ahol megtekinthetők a cégek ajánlatai a jelenlegi
árakkal, amelyeket folyamatosan
frissítenek. Ez egy összehasonlító,
de nem végleges árajánlat.
Marosvásárhelyen számtalan cég
szolgáltat, ezeket nem soroljuk fel,
de annyi biztos, hogy az összehasonlító táblázaton az általuk szolgáltatott gáz megawattóránkénti ára
116 és 255 lej között változik.
Az ANRE oldalán kívül független oldalak is közölnek összehasonlító listákat, ezeket is érdemes
áttanulmányozni.

Megbírságolta Klaus Iohannist
a diszkriminációellenes tanács
(Folytatás az 1. oldalról)

Az elnöki hivatal a Mediafax hírügynökség megkeresésére azt válaszolta: Klaus Iohannis tudomásul vette a CNCD határozatát, mivel
azonban azt teljességgel politikai döntésnek tartja, fellebbezni fog ellene az illetékes bíróságon.
A Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozó Kelemen Hunor úgy értékelte:
Iohannis kettős mércét alkalmaz, hiszen akkor elégedett volt a CNCDvel, amikor a testület őt és – az általa korábban vezetett – német kisebbségi szervezetet védte meg egy nacionalista támadással szemben.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke rámutatott: a diszkriminációellenes tanács elsöprő többséggel kimondta, hogy
az államfő hibázott, diszkriminált, megsértette egy etnikai közösség
méltóságát. Klaus Iohannisnak nyilvánosan bocsánatot kell kérnie egy
hónappal korábbi megalapozatlan, sértő kijelentéséért – szögezte le az
RMDSZ elnöke. (MTI)

Meghaladta a 17 ezret a
koronavírusos megbetegedések
száma Romániában

A legutóbbi tájékoztatás óta 196 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel 17.387-re nőtt a
fertőzöttek száma – közölte szerdán az Agerpresszel a
Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

A fertőzöttek közül 10.356-ot gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból. Jelenleg 198 beteget ápolnak az intenzív osztályokon, 11.050 személy van hatósági karanténban, 30.645-en pedig
otthoni elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt. Ez idáig 1141 halálos
áldozata volt a koronavírusnak Romániában.
Változatlanul Suceava megyében és Bukarestben van a legtöbb koronavírusos beteg, 3469, illetve 1674.
Mindeddig 332.487 koronavírus-tesztet végeztek az országban.
Az elmúlt 24 órában 428 hívást regisztráltak a 112-es egységes segélyhívó számon és 1440-et az állampolgárok tájékoztatására létrehozott zöldszámon (0800.800.358). Az elmúlt 24 órában kilenc ügyben
indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt. Ugyanebben az időszakban országszerte 127
bírságot róttak ki összesen 71.000 lej értékben a 2020/55-ös törvényben
rögzített, a COVID–19-világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt.

Kettővel nőtt a fertőzöttek száma Maros megyében

Fotó: Nagy Tibor

Az egyetemi szakokon

Marad az írásbeli vizsga

Közleményben pontosítja a
marosvásárhelyi George Emil
Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem a szenátus és
a vezetőtanács által eldöntött
pontosításokat az idei felvételi vizsgával kapcsolatosan.

Az egyetemi szakokra július 13–
22. között lehet beiratkozni az intézmény online platformján. A
mesterképzésre való beiratkozás
időpontját a karok döntik el.
Az orvosi, fogorvosi
és gyógyszerészeti szakokra
hagyományos
módon írásbeli vizsgát
szerveznek július 26-án
a távolságtartási és a jelentkezők védelmét szolgáló szabályok szigorú
betartásával.
A három-, illetve négyéves általános asszisztens (nővérképző), a
balneo-fizio-kinetoterápia és rehabilitáció, a
táplálkozástan és dietetika, a fogtechnika, az
orvosi kozmetika, kozmetikai termékek technológiája szakokra az
érettségi általános alapján veszik fel a jelentkezőket. Azonos érettségi

jegy esetén a középiskolai évek általánosát veszik figyelembe.
A hat-, illetve ötéves orvosi és
gyógyszerészeti szakokra a korábban közölt módon és a megadott
könyvészet alapján tartják meg az
írásbelit.
A volt Petru Maior Egyetem mérnöki és információtechnológiai, tudomány- és bölcsészeti, valamint
közgazdasági és jogi karára a már
közölt módszertan alapján veszik
fel a hallgatókat.

A mesterképzésre való felvételi
szóbeli vizsgáit online is megszervezhetik – olvasható a közleményben.
További részletekről az egyetem
közkapcsolati osztályán (0265-215551/259-es mellék) tájékoztatnak,
illetve
az
egyetem
honlapján olvashatók (comunicare@umfst.ro). Levélcím: UMF
Târgu-Mures, Gheorghe Marinescu
nr. 38, Târgu Mures 540139, Románia. (bodolai)

Fotó: Nagy Tibor

Az előző naphoz képest szerdán kettővel emelkedett Maros megyében a koronavírussal diagnosztizált betegek száma. A prefektúra május
20-i tájékoztatása szerint a járvány kezdetétől megyénkben 659 személyt utaltak kórházba koronavírus-fertőzéssel. Közülük szerdáig 472
személy gyógyult meg, és elhagyhatta a kórházat, 62-en pedig életüket
vesztették. Szerdán további 47 fertőzésgyanús teszteredményeit várták.
Intézményes karanténban 373-an, otthoni elkülönítésben pedig 1833an tartózkodnak.

A gazdasági miniszter szerint
június 15-én indulhat újra
a turizmus

A gazdasági miniszter szerint jelenleg az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy június 15-én indulhat újra Romániában
a turizmus, ha addig nem fog ismét növekedni a koronavírus-fertőzöttek száma.

Virgil Popescu tárcavezető erről szerdán nyilatkozott. Kifejtette, a
hatóságok első lépésben azt tervezik, hogy június elején megnyitják a
vendéglők szabadtéri részét, majd ha a következő tizenöt napban nem
nő a fertőzések száma, akkor a fekete-tengeri, hegyvidéki és más szállodák megnyitását is engedélyezik. Romániában jelenleg az éttermeket
és a kávézókat sem nyitották meg. A miniszter kitért arra a kedden született bolgár–görög–szerb megállapodásra is, amely az utazási korlátozások enyhítéséről szól. Ennek értelmében Bulgária megállapodott
Görögországgal, hogy június 1-jétől engedélyezik az üzleti, családi és
humanitárius okokból történő utazásokat, és ezek esetében eltekintenek
a kötelező 14 napos karanténtól. Szófia hasonló megállapodást kötött
Szerbiával is.
A megállapodáshoz Románia is csatlakozhat, de Popescu jelezte:
ebben a pillanatban nincs semmi bizonyosság, hogy ez valóban megtörténik, mivel a múlt pénteken érvénybe lépett, a korábbi korlátozásokat enyhítő veszélyhelyzetet még a bukaresti parlamentnek is jóvá
kell hagynia. A miniszter szerint Bukarest csak ezt követően tud csatlakozni a szerződéshez, aminek lényege, hogy a román turisták mehessenek nyaralni Bulgáriába és Görögországba. A miniszter szerint
Románia nem vállalhat kötelezettséget egy ilyen szerződésben addig,
amíg nem tudja, hogy a hazatérő román állampolgárok vagy a Romániába látogató külföldi vendégek milyen feltételeket kell teljesítsenek,
amikor belépnek Románia területére a veszélyhelyzet idején, utalva
ezzel arra, hogy a jogszabályt még módosíthatja a parlament. (MTI)
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dúra, amelyen a törvény értelmében
az örökbe fogadó pároknak végig
kell menniük, rengeteg iratot kellett
összegyűjteniük, több száz kérdést
tartalmazó teszteket kitölteniük, a
gyermekvédelmi hatóság szakemberei otthon rendszeresen felkeresték őket, ellenben a leendő szülőpár
mindvégig tisztában volt azzal,
Szerkesztette: Menyhárt Borbála
hogy mindez azért történik, hogy
megbizonyosodjanak: a gyerekek a
jó helyre, biztonságos környezetbe
kerülnek. Mindemellett többször
érte csalódás a leendő szülőpárt,
ugyanis előfordult, hogy miután
Erika ölbe vette, és kezdett ragaszkodni egy gyerekhez, végül az
édesanya meggondolta magát, vagy
pedig másnál helyezték el a babát,
ez pedig nagyon megviselte. A kezdeti csalódások után azonban egyszer csak a telefonáltak, hogy van
egy fiúcska, Tamáska, aki szerető
szülőkre vár. Ő immár a nagyfiúi
szerepet tölti be a háromgyerekes
családban. Erika elismeri, hogy
mindig is kislányra vágyott, azonban amikor meglátták Tamáskát,
gondolkodás nélkül igent mondtak
rá.
A göndör hajú, eleven kisfiú októberben lesz négy éve, hogy egy
alapítványon keresztül hozzájuk került. Az akkor hat hónapos baba a
kövesdombi koraszülött-klinikán
volt, a kórházban hagyta a szülőanyja. Fejlődés szempontjából nagyon le volt maradva, de már akkor
látszott rajta, hogy érdeklődő, figyelt minden ingerre, amit a környezetében
észlelt.
Miután
Erikáékhoz került, gyorsan behozta
a lemaradást.
– Egész nap pörög, ha játszik is,
közben mindenre figyel, ami körülötte történik. Reggelente, amint
megébred, azonnal érdeklődik,
hogy aznap hová megyünk, ki jön
hozzánk – meséli nevetve az
anyuka, majd azt is elárulja, hogy
„nagyfia” mintha rájuk, a táncos
anyukára és zenetanár apára ütött
volna, hiszen már ilyen zsenge korban szépen énekel, ügyesen táncol,
és a hangszereket is nagyon szereti.
Háromhavonta jön a gyermekvédelemtől egy pszichológus, aki felméri, hogyan fejlődik, és igen
gyermekvédelmi igazgatóságot, cos, ezért az anyaság mellett a szín- pozitívak a visszajelzések.
hogy érdeklődjenek az örökbefoga- pad, a néptánc is igen kiemelt heÉrkezett a hívás:
lyet foglal el az életében.
dási eljárásról.

Nem csak szülés útján lehet anyává válni

„Hálás vagyok azért,
hogy ezeket a gyerekeket kaptuk”

Gyakran halljuk a hírekben, a
statisztikákban,
hatósági
hogy egyesek csak úgy „ottfelejtik” a csecsemőjüket a szülészeten, nem tartanak igényt
rá, vagy képtelenek gondoskodni róla, mert nélkülözésben élnek, és otthon már van
öt-hat-hét másik gyerek.
Eközben vannak nők, akik
bármit megtennének azért,
hogy gyerekük lehessen, és
azt szeretetben, gondoskodó
környezetben felnevelhessék,
de mégsem adatik meg nekik.
Május első vasárnapja az
édesanyák ünnepe. De nemcsak azoké, akik világra hoztak kisbabát, hanem azoké is,
akiknek bár nem adatott meg
a lehetőség, hogy kihordják a
szívük alatt, örökbe fogadtak
egy gyereket, és ezáltal váltak anyává. Hiszen nem maga
a szülés tesz anyává, hanem a
gondoskodás, nevelés, törődés, ami végigkíséri a gyereket
egész
életében.
A
marosvásárhelyi Ferencz Erika
története kiváló példa erre,
hiszen férjével három kisgyereket fogadtak örökbe, és
megvalósították az álmukat:
nagycsaládban élnek.

Menyhárt Borbála

Egyre több olyan kapcsolatról
hallunk, amelyben hosszas, gyakran
évekig tartó küzdelem, a rendkívül
költséges mesterséges módszerek
hatására sem születik közös gyermeke a párnak. Vannak, akik nehéz
szívvel, de feladják, beletörődnek a
gyermek nélküli életbe, mások
azonban nem hajlandók lemondani
a gyermekáldásról, a megálmodott
nagycsaládról, és örökbe fogadnak
olyan gyerekeket, akikről a vér szerinti családjuk nem tudott vagy
éppen nem kívánt gondoskodni. Ezt
az utat választotta a marosvásárhelyi Ferencz Erika és férje, akik
immár egy kisfiú és két kislány boldog szülei.
Sajnos a sors úgy hozta, hogy
nem születhetett saját gyerekük, viszont úgy érezték a férjével, hogy
gyerek nélkül nem teljes az életük,
ezért évekkel ezelőtt felkeresték a

Mindig is nagycsaládra
vágytak

Hosszadalmas volt
a procedúra, de megérte
– Amióta együtt vagyunk a fér- az áldozat

jemmel, mindig tudtuk, hogy három
gyereket szeretnénk, mindig is
nagycsaládra gondoltunk. Bennem
mindig is élt az a lehetőség, hogy ha
véletlenül nem lehet majd természetes úton gyerekem, akkor akár
örökbe is fogadnék, mert semmiképp nem szeretném gyerek nélkül
leélni az életem. És amióta nálunk
vannak, beigazolódott, hogy jól
döntöttünk, hiszen azt a boldogságot, amit ők nyújtanak, más nem
pótolhatja, még a színpad sem – állítja az édesanya, aki hivatásos tán-

Óriási bátorságot feltételezett a
pár részéről, hogy ilyen körülmények között sem mondtak le a nagycsaládos álmukról, és nem egy,
hanem három kisgyereket vettek a
szárnyaik alá. És a történet érdekessége, hogy a gyerekek testvérek,
mindhármuknak ugyanaz az anya
adott életet. Az első időszak, ameddig az első gyerek, Tamáska hozzájuk került, egyáltalán nem volt
könnyű – ismeri el Erika. A nehézséget elsősorban az okozta, hogy
van egy elég hosszadalmas proce-

testvér született…

Miután elsőre ugyan fiús anyuka
lett, végül Tamáskának köszönhetően utólag két kislánnyal is bővült
a család, ahogy Erika fogalmaz, a
kis Tamás „bevonzotta” a kislányokat. A fiúcska örökbefogadási folyamatának végső szakaszában
ugyanis kiderült, hogy lánytestvére
született, és mivel az anyja, illetve
a rokonság ezúttal is lemondott a
babáról, a törvény szerint a kisfiút
örökbe fogadó családot illette meg
az elsőbbség, ha igényt tartanak a
kistestvérre.
– Amikor meghallottam, hogy
kislány, nem is gondolkodtunk,
nagy örömmel fogadtuk a csalá-

dunkba – tette hozzá Erika. Így került hozzájuk két hónaposan Eszter,
aki most két és fél éves, majd utólag
érkezett a hír, hogy újabb kistestvér
született, egy kislány, aki mindöszsze négy hónapos.
– Ahol kettő felnő, ott helye van
a harmadiknak is. Azért vállaltuk
fel a harmadik babát is, mert fontos
volt számunkra, hogy ők testvérekként együtt nőjenek fel, nem szerettük volna, hogy elkerüljön
valahová, és majd egy életen át keressék egymást – mutatott rá Erika.
Mint mondta, a gyerekek nevét
megtartották, mivel úgy érezték,
nem véletlenül kapták azt, de mindenik apróságnak egy második keresztnevet is adtak.

Nem titkolják, hogy nem ők
a vér szerinti szülők

A házaspár úgy döntött, nem titkolja a gyerekek előtt, hogy nem ők
a vér szerinti szülők, a legnagyobbnak, Tamáskának már meséltek
arról, hogy van egy nő, aki kihordta
őt a pocakjában, de nem nevezik
anyukának, az édesanya az ő számára Erika, az édesapa pedig a
férje. A nőt, aki a testvéreknek
életet adott, személyesen nem ismerik, csupán fényképet láttak róla.
Annyit tudnak, hogy a legkisebb
kislány az ötödik gyereke, a náluk
lévő három apróságon kívül egy nagyobb szintén örökbe van adva, egy
pedig meghalt.
– Nem mondhatok semmi rosszat
a nőről, aki szülte őket, én hálás vagyok azért, hogy ezeket a gyerekeket kaptuk, és hogy lehetőséget
kaptam arra, hogy anya lehessek.
Nem tudom, milyen érzés kihordani
egy gyereket, de úgy érzem, ennél
jobban senkit sem tudnék szeretni.
A sors úgy hozta, hogy valami miatt
nem nekem sikerült világra hozni
őket, mégis a mieink – jegyzi meg
Erika.
Hogy mit rejtenek a gének? – ez
nem foglalkoztatja túlságosan a háromgyerekes szülőpárost. Nem
tudni, mit hordoznak a gyerekek a
génjeikben, de Erika úgy érzi, a nevelés során átadott mintának van
igazán meghatározó ereje, ezért
igyekeznek, hogy azokat az értékeket adják át a gyerekeknek, amelyek szerint ők élnek.
A két nagyobb gyereknek már
teljes jogú szülei, a legkisebb azonban egyelőre elhelyezésben van
náluk.
– Valótlanságot állítanék, ha azt
mondanám, hogy könnyű a három
gyerekkel, hiszen mindhárom kicsi
még, de rengeteg örömöt hoztak az
életünkbe. Hiszem azt, hogy ennek
így kellett történnie. Arra biztatok
mindenkit, akinek természetes úton
nem sikerül szülővé válnia, hogy
vállalja fel az örökbefogadást, hiszen a nehézségek ellenére csodálatos szülőnek lenni, ugyanakkor sok
gyerek számára ez az egyedüli lehetőség arra, hogy szerető, gondoskodó családban nőjön fel – mutatott
rá az anyuka.

Az amerikai Johnson & Johnson felhagy a vitatott babahintőpor
amerikai és kanadai forgalmazásával

Az amerikai Johnson & Johnson felhagy
a vitatott babahintőpor amerikai és kanadai forgalmazásával – jelentette a
napokban több amerikai médium is.

A főként gyógyszereket és egészségügyi termékeket gyártó vállalatcsoport a talkum alapú
babahintőpor iránti bizalom eltűnésével és a
kereslet megcsappanásával indokolta a döntést.
A cég 2018-ban több mint négymilliárd dollár
kártérítést fizetett ki 22 nőnek, mert bebizonyosodott, hogy a forgalmazott hintőpor rákot okozott. A 22 felperes közül hat nem is érte meg a
bírósági tárgyalást. A precedens értékű ítélet
után több mint 9 ezer, rákban megbetegedett nő
nyújtott be kártérítési igényt, és a vállalat ellen

jelenleg is 16 ezer per folyik. Közben napvilágra került dokumentumok szerint a hintőpor
rákkeltő azbesztet és talkumot (zsírkövet) is
tartalmazott, és bár a gyártó tisztában volt
ezzel, nem tájékoztatta róla a vásárlókat.
A Johnson & Johnson kedden este kiadott
közleménye hangsúlyozta: egy tavaly októberi
vizsgálat igazolta, hogy a korábbi kártékony
hintőpor már nem tartalmaz azbesztet, de a bizalom és a kereslet jelentős mértékű csökkenése miatt mégis végleg felhagynak a
forgalmazásával. A közlemény ugyanakkor tudatta, hogy ez a fajta hintőpor azokban az országokban továbbra is kapható lesz, ahol
„jelentős a fogyasztói kereslet iránta”.
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Koronás szorongásaink

Bogdán Emese

Olyan időket élünk, hogy ha sokáig tart ez
a periódus, szinte minden betegséget ebből
fognak levezetni. A koronavírus – amely világvégi hangulatot teremtett 2 hónap alatt, és
taccsra tette az orvosi felkészültséget, a tudományt, és amelynek elkerülésére, lassítására
annyi javaslatot hallunk a kézmosástól a fertőtlenítőkig, a maszkos, kesztyűs viseletig, az
otthon maradásig – uralkodik a világon. Az
egészséges táplálkozásra, immunerősítésre,
vitaminszedésre, a betegség megelőzésére
vonatkozó javaslatok megtöltötték a médiát.
Naponta jelentik a fertőzöttek, a meggyógyultak, a kezelés alatt állók, az elhunytak
számadatait minden adón, minden országban.
Az óvintézkedések, a távolságtartás, a kézmosás már a csapból is folyik, mégis találkozunk olyan egyénekkel, hogy fittyet hányva
a szabályokra, közelebb jönnek a megengedettnél, tüntetően cigarettáznak az utcákon,
vagy leköpnek az úttestre. Az összezavarodottság jellemzi az embereket. A sürgősségi
törvények, a kijárási szabályok többféleképpen is értelmezhetők.
Mindenki beszorult egy ideig a négy fal
közé. A kerti munkát, a magángazdaságok elengedhetetlen tavaszi teendőit mintha szánt
szándékkal akadályoznák, nehogy az ínséges
jövőt egy kicsi reménnyel megtölthessék,
hogy ha a kertünkben megtermelhetünk valamit, biztos nem fogunk éhen halni, ha kiü-

Szilágyi Mihály

rülnek a raktárak. Mindennel összevetve,
stresszben vagyunk, pánikolunk, nyíltan vagy
rejtve, de a lelkünk mélyén feltesszük a kérdést, hogy mi lesz ezután?! Töltjük a papírokat, betartjuk a szabályokat, sietünk haza a
négy fal közé, hallgatjuk a híreket, és szorongunk, hogy meddig tart ez az állapot, ki tudná
megmondani, mert idáig csak tolták a határokat, a biztonság kedvéért, s nem úgy néz ki,
hogy hamarosan jóra fordulnának a dolgok.
Hát ez a helyzet, mondom magamnak. Nincs
mit tenni, csak a szabályokat betartani, alkalmazkodni mindenhez, és csendben maradni.
A pánikhangulat úgyis adva van naponta, ezt
fokozni nem érdemes, csak magunknak ártunk vele, valahogy ki kell lábaljunk belőle,
ki kell lendüljünk ebből a mindennapos szorongásból, mert ahogy a szakemberek jósolják, többen fognak megbetegedni és
elhalálozni az állandó szorongás következményeitől, mint a vírus miatt. Arra, hogy mit
tehetünk, szintén a média kínál százezer ajánlatot, csak győzzük kiválogatni a legmegfelelőbbeket. Táplálkozzunk egészségesen,
pihenjünk eleget, s ami a legfontosabb, hogy
biztosítsuk a napi mozgásadagunkat ott, ahol
vagyunk. Tornázzunk, táncoljunk, gyalogoljunk a friss levegőn. Dr. Papp Lajos szívsebész professzor szerint a legjobb
immunvédelmet a gyaloglás nyújtja, mert hatására a lábikrában termelődnek a lektinek,
immunanyagok. Kapcsoljuk ki tudatunkból
az állandó félelmet, készítsük fel a szervezetünket a nehéz időkre. Persze mindenütt el-

A titokfejtő zenéje

Amit ketten tudnak, az már nem
titok – állítja a régi mondás. A titkokat mindig a titokzatosság homálya fedi, éppen ezért az emberek
képzeletét mindig megmozgatták a
titkok. Szinte a génjeinkbe íródott,
hogy amit titkolnak, az rendkívül
érdekes, fontos dolog lehet.
Az emberiség történetében mindig óriási értéke volt az információnak – főként annak, ami hasznos,
és csak a beavatottak tudnak róla.
Főleg háborús helyzetekben erősödött fel a titkos hírközlés iránti „kereslet”.
Szinte mindenki hallott már a
mai napig csodált német Enigma
nevű gépezetről, amelyről sokáig
azt hitték, hogy kívülálló számára
megfejthetetlen üzenetek küldésére
alkalmas. Tény, hogy e zseniális találmány sok előnyhöz juttatta felhasználóit, és még több bosszúságot
okozott azoknak, akik megpróbálták megfejteni a titkos üzeneteket.
Egy Arthur Scherbius nevű
német mérnök a nagy háború végére kifejlesztett egy rendkívül hatékony, titkos üzenetírásra alkalmas
elektromechanikus szerkezetet. Az
Enigma néven megjelent műszer
forgótárcsái többlépcsős betűcseréléssel tették megfejthetetlenné a begépelt szöveget. Tegyük fel, hogy a
gépezet első tárcsája a leütött betűt
egy másikra cserélte, a második tárcsa a már felcserélt betűt egy újabb
betűre cserélte, és ugyanezt a műveletet végezte el a harmadik tárcsa
is. Scherbius gépe annyira bevált,
hogy egy ideig megfejthetetlennek
hitték az általa gépelt üzeneteket, a

dekódolást pedig csakis egy másik
Enigma gépezettel lehetett megoldani, de csak úgy, ha ismerte a kezelő a levél írásakor használt
beállításokat. A második világháború idején továbbfejlesztették ezt
a tikosító masinát, és egy sokkal
biztonságosabb kódolást sikerült elérni vele, mint a legelsővel. Az
egyre újabb változatok egyre több
nehezítő funkciót kaptak, és egyértelművé vált, hogy az üzenetek
csakis gépi úton fejthetők meg a továbbiakban.
A rejtjelezett üzenetek megfejthetetlenségének tudata kihívást jelentett sok tudós számára. Nem is
az üzenet tartalma volt a lényeg,
hanem a titok kulcsának a felfedezése, mert a kulcs minden üzenet
megfejtésével kecsegtetett.
Az egyik híres kódfejtőnek Alan
Turing matematikus számít. Bár
előtte 1932-ben már sikerült a lengyel Marian Rajewskinek megtalálni a dekódolás lehetőségét egy
háromtárcsás gépen, mégis Turing
volt a nagyobb titokfejtő, mert a németek 1938-ban módosítottak az
Enigma gépezeteken, újabb két betűcserélő tárcsát építve be a műszerbe. Így ismét lehetetlennek tűnt
az üzenetek értelmezése.
Alan Turing 1912-ben látta meg
a napvilágot – született zseni volt.
Kisgyerekként segítség nélkül
három hét alatt megtanult olvasni –
megtalálta a kapcsolatot a betű és a
beszédhangok között. Talán ez volt
élete első nagy rejtvényfejtése. A
kisfiú kivételes tehetségét az elemi
iskola igazgatónője hamar felfedezte. Az évek gyorsan teltek, a kisfiúból ijesztő tudású kamasz
fejlődött. Tudásszomja mindent le-

Alan Turing és munkatársai a Mark I. számítógéppel (a szekrények is a számítógéphez tartoznak!)

hangzik, hogy hallgassunk vidám műsorokat,
zenét, de ki tud ilyenkor teljesen semleges
maradni?! Ki tud egyből vidámra kapcsolni,
mikor százezrek halálhírét hallja naponta?
Mégis igyekeznünk kell a kontrollt megtartani, s mindennapi imádságunk mellett
foglalkozni kell a tüdőnkkel, mert ez a szervünk van elsősorban érintve, ha megfertőződünk a vírussal. Rá kell figyelni,
ellenőrizni a működését, hogy mennyire
könnyen lélegzünk, fáradunk-e mozgás közben? Meddig tudjuk tartani a levegőt? Legalább kétszer mindennap ki kell szellőztetni

győzött. Tizenhárom évesen képes
volt időközönként közel száz kilométert is kerékpározni lakhelyétől a
kollégiumig. Tizenhat évesen kezébe került Einstein egyik munkája,
és csodák csodájára könnyedén
megértette az újfajta fizikai szemléletmódot.
Turing valódi zseni volt. Ez
abból is látszik, hogy a számára kevésbé kedvelt humán tantárgyakból
többször megbukott az érettségin.
De mivel nyilvánvaló volt rendkívüli matematikai tehetsége, eltekintettek a humán tudományoktól, és
1931-ben felvették a Cambridge-i
Egyetem King’s College tagozatára.
1938-ban az Egyesült Államokban
doktori címet szerzett.
Folyamatosan kísérletezett. Saját
otthonában vegyészlabort rendezett
be magának, ugyanakkor a fizika és
a számítástechnika terén is maradandót alkotott.
A második világháború idején
felgyorsult a brit kísérletezés az
Enigma-titkosítások megfejtésében.
Csak hogy megértsük a kódfejtők
esélyét, tekintsünk meg néhány
számadatot! Tizennégyezer ember
dolgozott egy-egy elfogott üzenet
megfejtésén, de így is reménytelen
volt a helyzetük, mert az új Enigma
gépek esetében egy titkosított szöveg dekódolásához 200x1021 lehetőséget
kellett
átvizsgálni.
Nyilvánvalóvá vált, hogy csakis
gépek segítségével lehet felvenni a
versenyt a német tikosítással.
Ennek a kódfejtő csoportnak lett a
vezetője Alan Turing.
Turing a lengyelek tapasztalatait
felhasználva megalkotott egy sajátos elektromechanikus számítógépet, amely az emberhez viszonyítva
már eszeveszett sebességgel dolgozott, másodpercenként 52 lehetőséget tudott átvizsgálni. A háború
végén már 210 Turing-bombának
nevezett gépezet dolgozott az üzenetek megfejtésén – és a gépekkel
párhuzamosan az emberek is. A
nagy erőfeszítésnek és a tapasztalatoknak köszönhetően percek alatt
sikerült megfejteniük a német üzeneteket. Az irónia csak az volt az
egészben, hogy a megfejtést is titokban kellett tartaniuk, ugyanis ha
a németek bármit is változtattak
volna a rejtjelező készülékeken,
akkor a csapat szemétbe dobhatta
volna addigi tapasztalatait, és min-

a tüdőt, erre pedig speciális légzőtornát,
idegerősítő gyakorlatokat is kell végezni.
Ezek egyszerű, könnyen érthető és elvégezhető, a kontrollt fenntartó gyakorlatok, akár
nyitott ablaknál, akár séta közben, melyek
felfrissítenek, megkövetelik a befele fordulást, serkentik a vérkeringést – s ezáltal az
egész szervezet működését –, és áthangolják
a kedélyünket is. A folytatásban ezeknek a
gyakorlatoknak a bemutatásával, a helyes
légzés, a különböző légzőgyakorlatok, egypár jógalégzés ismertetésével próbálok segítségükre lenni. (Folytatjuk)

„Ez csak előszele annak, ami következni fog, és csak árnyéka annak, ami érkezik majd.”

den elölről kezdődhetett volna. Még
a gépek segítségével sem sikerült
megfejteniük a német tengeralattjárók üzeneteit. Csak akkor vált lehetővé
a
náci
acélbálnák
beszélgetésének megértése, amikor
elfogtak egyet közülük, és megkaparintották a készüléket és a használati utasítást.
Bár Alan Turing maga nem zenélt, mégis nagy szolgálatot tett a
zenének. Turing a kódfejtésben
szerzett tapasztalatait a számítógépek fejlesztésében is hasznosította.
A Mark I. nevű számítógépnek Turing tervezte meg a programozási
rendszerét. Ez a számítógép akaratlanul is hangszerré fejlődött. A gép
egy hangszórót is kapott, amely figyelmeztető jelzések céljából került
a gépbe.
A Mark II. számítógép már zenélt
is. Bár Turing célja az volt, hogy a
gép képes legyen jelezni például
azt, hogy egy feladat végére ért,
vagy valahol hiba történt az adatátvitelben, mégis e különböző jelzések oda vezettek, hogy a gép
megtanult zenélni. Mivel a számítógép elektromos impulzusokkal
működik, Turing különböző sebességű impulzusok kibocsátására írt
programot, és ezzel gyakorlatilag
szintetizátorrá alakította ezt az
ős számítógépet.
Az ötlet hamarosan világszenzációvá vált. 1951-ben Turing egyik
munkatársa, Christopher Stranchey
a különböző hangjelzéseket zenei
hangokká finomította, és egy álmatlan éjszaka alatt, Turing kézikönyvét felhasználva, beprogramozta a
brit nemzeti himnuszt, amit a gép

elő is adott. Ekkor született meg az
első digitális szintetizátor – bár még
nem zenélésre használták ezt az
ősszámítógépet.
Turing nem volt zenész, és kevés
zenész ismeri a nevét, miközben
szinte felfoghatatlan tudású szintetizátorokon játszanak ma. Rejtélyes
út vezet az Enigmák titkos üzeneteitől a digitális hangszerekig. E hoszszú ösvényen az egyik útjelző
Turing volt. Jusson eszünkbe a
neve, valahányszor elektronikus
hangszeren játszunk, vagy élvezzük
annak a muzsikáját!
A zenélő gépeken kívül Turingot
tekintik a mesterséges intelligencia
atyjának is, ugyanis ő vetett fel egy
akkor még filozófiai kérdést: gondolkodik-e a számítógép? E kérdés
megválaszolásához egy róla elnevezett tesztet dolgozott ki, melynek a
lényege abból áll, hogy egy tesztelő
személy kérdéseket tesz fel két csatornán, melyek közül az egyik csatorna valódi ember, a másik egy
számítógép. A kapott válaszokból a
kérdezőnek el kell döntenie, melyik
a gép és melyik az ember. Ha tévesen dönt a tesztelő személy,
akkor már gondolkodó gépről beszélünk.
Alan Turingot valószínűleg saját
tudásvágya gyilkolta meg 1954ben. Otthoni laboratóriumában
folyton kísérletezett. Lehetséges,
hogy e kísérletek következtében
halt meg ciánmérgezésben. A 41
éves zseni kódfejtő múltja azonban
rejtélyessé – talán megfejthetetlenné – tette pusztulását, mert feltételezhető az idegenkezűség is a
mérgezésben.
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Rózsa Enikő

Eper, újkrumpli – használjuk ki a tavasz ízvilágát!

Újkrumplifőzelék

Három nagy újkrumplit megtisztítunk, karikára vágunk, de
nem túl vékonyra. Egy kisebb fej hagymát (vagy póréhagymát) felaprózunk. Kevés olajon megdinszteljük, beletesszük
a felkarikázott krumplit, megsózzuk, borsozzuk. Egy cikk zúzott fokhagyma is kerülhet bele. Megszórjuk fűszerpaprikával (nem kell sok belőle), feltöltjük vízzel, és megpároljuk.
Tetszés szerint besűríthetjük 2 evőkanál liszthez kevert 3 dl
tejjel vagy főzőtejszínnel. (Én utóbbival készítettem, 2 dl tejszínt adtam hozzá.) Legvégén ne sajnáljuk belőle az apróra
vágott zöldpetrezselymet. Fasírttal, tükörtojással tálalhatjuk.
A fasírtot marhahúsból is lehet készíteni: fél kg marhahús, 3
tojás, só, bors, 5 cikk zúzott fokhagyma, 3 evőkanál zabpe- vél. Felöntjük annyi vízzel, hogy jól lepje el. Puhára párolunk
hely. Formázzuk, majd olajban lassú tűzön megsütjük.
mindent. Egy evőkanál lisztet fél dl vízzel simára keverünk,
hozzáadjuk a húsos masszához, pár percig kevergetve besűrítjük. Krumplival, rizzsel, tésztával, nokedlivel is tálalható.
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kerülnek rá). Krém: 60 dkg mascarpone, 40 dkg Philadelphia
sajtkrém (natúr), 2 kis citrom vagy lime héja és leve, 20 dkg
porcukor, 5 tojás. A hozzávalókat kézi habverővel összekeverjük. Pár epret is összetörve belekeverhetünk. Nem dolgozunk mixerrel, mert sütéskor könnyen megrepedhet. A
kekszes masszára ráöntjük a krémünket. Előmelegített sütőben 180 C-on 8-10 percig, majd 150 fokon 40 percig sütjük.
Nem baj, ha még remeg, amikor kivesszük a sütőből, miután
kihűl, teljesen megdermed. (Én kívül is bevontam kevés mézzel kikavart mascarponéval. Az arány 1 doboz mascarpone+1
evőkanál méz.) Tetszés szerint díszítjük.

Vajban párolt körte húsok mellé

Epres sajttorta

Szükséges hozzá: 20 dkg darált zabkeksz, 20 dkg jó minőségű vaj, amit felolvasztunk és összekeverünk a darált kekszszel. Egy kerek tortaformát kivajazunk, az aljára rányomkodjuk a masszát, amit eperrel beborítunk (kb. fél kg eper szükséges, a nagyobb darabokat kettévágjuk, a kisebbek egészben
Mindenképp aromás körtét használjunk. (Én most vilmoskörtéből készítettem el a finomságot.) Az alaposan megmosott körtéket hosszában kettévágjuk. Amennyiben lehet,
vigyázzunk, hogy a szára ne törjön le. A magházat kiemeljük,
megsózzuk, borsozzuk. Kétujjnyi vajat felolvasztunk, egy
szelet hagymát felaprózva és 1 evőkanál barnacukrot,1 kávéskanál mézet hozzáadunk. Mindezt összerottyintjuk. Ráhelyezzük a félbevágott körtéket, nagyon kevés vizet öntünk
alája, hozzáadunk egy mentát, és lefedve puhára pároljuk.
Utána én egy kis színt adok a körtének: a vajban kissé átpirítom. Sült húsok, köretek mellé nagyon finom, elegánssá teszi
az ételt. Fűszeres tört krumpli, kacsasült, disznósült mellé
gyakran készítem.

Pulykatokány

Fél kg pulykamellet többször megmosunk, majd kockákra
vágjuk. Két nagy fej hagymát, 5 cikk fokhagymát, 1 kisebb
paradicsomot, 1 kisebb paprikát felkockázunk, fél dl olajon
megfonnyasztunk. Beletesszük a kockára vágott húst, megsózzuk, borsozzuk. Aki fokhagymásabban szereti, az egy
kevés fokhagyma-granulátumot is használhat. Most kerül
bele a chili, ami lehet szárított is, ha friss épp nincsen, majd
ízlés szerint pirospaprikapor, 2 evőkanál fehérbor,1 babérle-

Fokozottan odafigyelnek a higiéniára

Maszkban, kesztyűvel nem könnyű szépülni és szépíteni

Két hónap kényszerszünet
után a napokban megnyithattak a szépségszalonok: fodrászatok, kozmetikai egységek.
Bár az előírt óvintézkedéseket
szigorúan betartják az ott
dolgozók a saját, illetve a
vendégek biztonsága érdekében, a lapunk által megkérdezett szakemberek néhány
olyan gyakorlati problémáról
számoltak be, amelyek igencsak megnehezítik az egyes
szolgáltatások
elvégzését.
Például a kozmetikus nem tud
arckezelést végezni a maszkot viselő vendégen, holott ez
az egyik legkeresettebb szolgáltatás.

Menyhárt Borbála

A hivatalos előírások értelmében
a szépségszalonokban, azaz fodrászatokban, a manikűr- és pedikűr-,
valamint a kozmetikai szalonokban
előzetes időpontkéréssel lehet
igénybe venni a szolgáltatásokat,
hogy a vendégek ne gyülekezzenek
a váróteremben. Négy négyzetméterenként legfeljebb egy kliens tartózkodhat, és 2 méter távolságot
kell tartani. Az időpontfoglaláskor
a szalonokban dolgozóknak tájékoztatniuk kell a vendégeket arról,
hogy csak a testhőmérséklet megmérése és kézfertőtlenítés után lehet
belépni a helyiségbe, valamint
akkor, ha nem mutatnak megfázásos tüneteket. A szalonoknak kell
gondoskodniuk az előírások betartásához szükséges eszközök, vala-

mint a saját védőfelszerelésük beszerzéséről. A személyzet számára
kötelező a maszk és kesztyű viselése, minden vendég után fertőtleníteni kell a használt eszközöket és
felületeket. A személyzetnek a
maszkokat legalább négyóránként
cserélniük kell, a kesztyűket pedig
minden vendég után fertőtleníteniük. Legalább kétóránként a helyiségeket szellőztetni kell. Maszkot a
vendégeknek is kötelező használni.
A szakmában dolgozókat amellett, hogy magánvállalkozóként
igencsak hátrányosan érintette a két
hónapos bevételkiesés, az előírt biztonsági intézkedések is nehéz helyzetbe hozzák, eleve kevesebb
vendéget tudnak fogadni, ugyanakkor bizonyos, igen népszerű kezeléseket
nem
tudnak
ilyen
körülmények között elvégezni.
Mindez pedig szintén a bevételük
csökkenéséhez vezet.
Egy marosvásárhelyi fodrásznő
lapunknak elmondta, nagyon zavaró volt, hogy miután napvilágot
látott a hír, hogy két hónap kényszerszünet után május közepétől
ismét megnyithatnak, senki sem
tudta megmondani pontosan, hogy
milyen előírásoknak kell eleget tenniük. Felmerült benne, hogy lévén
hogy egy kisebb felületű szalonban
dolgoznak ketten, nem kötelezik-e
majd őket, hogy választófalat húzzanak fel a két fodrászszék közé.
Mint mondta, a vendégek április
vége óta folyamatosan hívták, érdeklődtek, most az elkövetkező
három hétre be van táblázva.
– A vendégnek kint meg kell vár-

nia, hogy távozzon az, aki éppen a
székben ül, illetve amíg fertőtlenítek. Ezt követően behívom, klórral
átitatott lábtörlőn letörli a talpát, a
bejáratnál megmérem a lázát, és nekifogok a munkának, arcpajzzsal,
kesztyűben. A hajfestést eddig sem
szabad kézzel végeztem, viszont
most talán a legnehezebb kesztyűben vágni, sokkal lassabban tudok
így dolgozni – mutatott rá a fodrásznő.

Az arckezelés az egyik
alapvető szolgáltatás

Hasonló tapasztalatokról számolt
be Szász Melinda, egy marosvásárhelyi szalon kozmetikusa is. Mint
mondta, nagyon nehéz például szemöldököt szedni kesztyűben, de

ami a legnagyobb hátrány kozmetikusként, hogy nem tud arckezeléseket végezni, mivel a vendég nem
veheti le a maszkot. A bevétel nagy
része pedig egy kozmetikában az
arckezelésekből származik, ez az a
szolgáltatás, amit a legtöbb hozzá
forduló vendég igényel.
Így a jelenlegi körülmények
miatt elsősorban szemöldökszedést
és festést, ha adódik lehetőség,
szem körüli sminket, illetve szőrtelenítést tud vállalni.
A kozmetikusnak az előírások értelmében kétóránként kell maszkot
cserélnie, és a vendégeket sem tudja
olyan sűrűn fogadni, mint eddig,
ugyanis 15-30 perces szünetet kell
tartani közöttük, amíg fertőtlenít.

Szász Melinda elismerte, bizony
nem olcsó mulatság eleget tenni a
biztonsági előírásoknak, a felületfertőtlenítésre használt szerek
ugyanis nagyon megdrágultak, a
járványhelyzet előtt nem volt enynyire magas ezeknek az ára, ugyanakkor a kézfertőtlenítő, valamint a
felmosóvízbe kerülő fertőtlenítőszer sem olcsó.
Emellett meg kellett vásárolják a
lázmérőt, amivel a vendég érkezésekor megmérik a testhőmérsékletét, illetve beszereztek egy klórral
átitatott lábtörlőt, amelyre belépéskor rálépnek a vendégek. Akadt
azonban vendég, aki arra panaszkodott, hogy ez kifehérítette a cipőtalpát.

Illusztráció
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A nők elleni erőszak miatt
tüntettek Tel-Avivban

Az ízesített elektronikus cigaretta
és utántöltő folyadék sem forgalmazható
tovább Magyarországon

A mentolos ízesítésű cigaretta, valamint
cigarettadohány mellett az ízesített
elektronikus cigaretta és utántöltő folyadék sem forgalmazható tovább Magyarországon
–
tájékoztatta
a
nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos az MTI-t.

Mintegy ezren tüntettek Tel-Avivban a nőkkel szembeni erőszak
ellen, a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések betartásával
– jelentette kedden a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja, a
ynet.

A Habima színház előtti téren tiltakozók hétfő esti akciójukkal kormányzati
beavatkozást sürgettek a nők védelmében, miután év eleje óta tíz nő vesztette
életét családon belüli erőszakban. Legutóbb a hét végén egy 22 éves nőt fojtott
meg élettársa a Tel-Aviv melletti Ramat
Ganban.
Graffitiket is festettek a falakra a városban, melyek a „nők megölésének
ügyeivel foglalkozó miniszter” hiányára
hívták fel a figyelmet, egyben utalva a
vasárnap felesküdött, 35 tárcából
álló kormány nagyságára, melyben
korábbi miniszteri tárcák felosztásával
kicsiny részfeladatok is miniszteri
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képviseletet kaptak az új kabinetben.
„Az ország egyik legsúlyosabb társadalmi járványa a családon belüli erőszak.
Ez a járvány több százezer családot érint,
de miközben kormányt állítottak össze
és tárcákat osztottak fel, ez a kérdés nem
került előtérbe” – bírálta a frissen megalakult kormányt az egyik felszólaló.
A tüntetők a meggyilkolt nőkről szóló
gyászjelentéseket tartottak magasba,
héber és arab nyelvű táblákon követelték
a nők megölésének leállítását, valamint
gyertyákat gyújtottak a halott áldozatok
emlékére.
A koronavírus-járvány időszakában
jelentősen megnőtt a nők elleni erőszak
miatt indított ügyek száma a rendőrségen. Gilad Erdán, a leköszönő belbiztonsági miniszter hivatalának átadásakor
elmondta, hogy a családon belüli erőszak
ellen új egységet alakított ki a minisztériumban.

HOLT NYELV

Ê
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LASSÚ
zENEI
TEMPó
(OLASz)

1.

Lázár János közleményében úgy fogalmazott,
2020. május 20-a újabb, jelentős mérföldkő a
dohányzás elleni küzdelemben Európában, és
különösen Magyarországon. A még 2014-ben
elfogadott szabályozás értelmében szerdától az
egész Európai Unióban megszűnt a mentolos
ízesítésű cigaretta, valamint cigarettadohány
forgalmazásának lehetősége.
Mindez egy újabb lépése a 2016-ban elindult
szigorítási folyamatnak, amelynek célja a jellegzetes ízesítések miatt különösen a fiatalok, valamint a nők körében népszerű dohánytermékek
visszaszorítása, és ezáltal a dohányzás további
csökkentése.
Magyarországon azonban a kormány az uniós
szabályoknál most is szigorúbb rendelkezéseket
alkotott. Nemcsak a mentolos cigaretta és cigarettadohány, de az ízesíelektronikus
tett
cigaretta és utántöltő folyadék sem forgalmazható
szerdától.
A
trafikokból eltűnnek az
eddig nagyon keresett,
sokféle ízesítést tartalmazó termékek, és már
csak néhány terméktípus – például a szivar,
szivarka – ízesítése
marad megengedett.
Az elektronikus cigaretták ízesítésének tilalma Európában még

nem általános – Magyarország az első olyan
EU-tagállamok között van, amelyik teljesen
megtiltotta a nikotintartalmú e-cigaretták ízesítését. Finnországban is hasonló tilalom érvényes, de ott a dohány ízesítésű e-cigaretta még
forgalmazható. Korábban Magyarország szintén
az európainál jóval szigorúbb rendelkezéseket
alkotott akkor, amikor 2017 májusától valamennyi ízesített „kapszulás” cigaretta értékesítését megtiltotta.
Lázár János bízik benne, hogy a dohánytermékek és az e-cigaretták ízesítésének szinte teljes visszaszorítása tovább csökkenti majd a
dohányzási kedvet Magyarországon, ahol a dohányzás okozta betegségek továbbra is vezető
halálozási oknak számítanak.
A politikus leszögezte, változatlan célja a dohánytermékek fogyasztásának fokozatos csökkentése és a füstmentes Magyarország
megteremtése, melynek már a közeli jövőben is
lesznek további eszközei, állomásai. Ezek között említette a fokozatos jövedékiadó-emelést
vagy az egységes csomagolás kiterjesztését a
legnépszerűbb dohánytermékekre.
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Az olasz focisták egy hónapos
felkészülést kérnek az újraindulásig

Az Olasz Labdarúgók Uniójának vezetője szerint négyhetes
teljes
felkészülés
szükséges
ahhoz,
hogy a játékosok ne
legyenek kitéve a sérülés magas kockázatának a Serie A
újraindulásakor.
nem
„Egyelőre
kellene a kezdési időpontról beszélnünk,
ha jó rajtot akarunk –
jelentette ki Damiano
Tommasi elnök. – Más sportágakban
hat hét szükséges, nekünk négy elég,
hogy folytassuk a bajnokságot.”
A játékosként 25-szörös válogatott
sportvezető szerint mindenekelőtt óvatosnak kell lenni, és az egészségi szempontoknak kell a legfőbb prioritásnak
lenniük.
Olaszországban május 4-én kezdhettek el edzeni ismét a sportolók, de
akkor még csak egyénileg, szerda óta
pedig már csapattréningeket is lehet
tartani.
A Serie A küzdelmeit március 9-én
függesztették fel a koronavírus-járvány

Fotó: M4 Sport

miatt, és jelenleg abban bíznak, hogy
június közepétől játszhatnak újra mérkőzéseket, de ehhez még hozzá kell járulnia az olasz kormánynak.
Jelenleg két főbb akadálya van
az újraindulásnak. Egyrészt a klubok
a június 13-i időpontot szavazták
meg, miközben az olasz korlátozások
június 14-ig tiltják a sporteseményeket.
Másrészt a klubok kifogásolják azt a
szabályozást, hogy ha egy csapatból
bárkinek pozitív lesz a tesztje, akkor
mindenkinek 14 napra karanténba kell
vonulnia, nem csak a betegnek.

A két észak-amerikai rivális,
Kanada és az Egyesült Államok
azonos csoportba került a jövő
évi rigai és minszki jégkorongvilágbajnokság szerdai sorsolásán.
A címvédő Finnországgal, továbbá Németországgal, Norvégiával, Olaszországgal, Kazahsztánnal és a házigazda lettekkel kiegészülő B jelű nyolcas
a lett fővárosban játssza majd
mérkőzéseit. Riga ezenkívül
még két negyeddöntős mérkőzésnek is otthont ad.

Befejezettnek nyilvánították a walesi bajnokságot
Befejezettnek nyilvánították kedden a walesi labdarúgó-bajnokságot, amelyet a Connah Quay Nomads FC nyert meg. A Walesi Labdarúgó-szövetség
(FAW) közleménye szerint figyelembe vették a bajnokságban részt vevők
egészségét és biztonságát, illetve nem akarják kockáztatni a ligák és klubjaik
hosszú távú pénzügyi stabilitását. Kiemelték: a döntést megelőzően kikérték
a klubok véleményét.
A Connah Quay Nomads első alkalommal lett bajnok, így indulhat a Bajnokok Ligája következő idényének selejtezőjében. Az előző nyolc évad aranyérmese, a The New Saints ezúttal második lett – mivel februárban 1-0-ra
kikapott a Connah Quaytől –, és a Bala Town, valamint a Barry Town mellett
készülhet az Európa-liga selejtezőjére.
Az FAW egyelőre nem döntött arról, lesznek-e kiesők és feljutók.

Röviden

Már a csoportban összekerült
az USA és Kanada a hokivébén

beszakításakor jegyzett tabellát végeredménynek tekintik, a bajnoki címeket
pedig nem osztják ki. A határozat értelmében a Kolozsvári U BT indulhat a férfikosárlabdázók Bajnokok Ligájában, míg
Nagyvárad és Nagyszeben az Európa-kupában nevezhet. A nőknél pedig az első
helyezett Sepsiszentgyörgy minden bizonnyal helyet kap majd a FIBA EuroCup
sorozat mezőnyében.

* Nincs megállapodás a Bukaresti Dinamo átadásáról/átvételéről. A fővárosi 1.
ligás labdarúgóklub tulajdonosa, Ionuț
Negoiță spanyol befektetőkkel tárgyalt,
azonban nem sikerült megegyezniük. A
felek között közvetítő korábbi Dinamoedző, Ioan Andone kijelentette: Ionuț
Negoiță alighanem meggondolta magát az
utolsó pillanatban, mert
a vásárlók szándékai
komolyak voltak, és
amikor konkrétumokra
került volna sor, eltűnt,
a telefonhívásokra nem
válaszolt. Egy madridi
székhelyű befektetési
alap szerette volna átvenni a Dinamót, amelyet a spanyol La
Ligában szereplő Sevilla egyik korábbi elnöke
képviselt
a
tárgyalásokon, mondta
Ioan Andone.
* Szerződést hoszszabbított a labdarúgó
1. ligában szereplő A Bukaresti cSM és a ScM Râmnicu Vâlcea közötti, március 11-ei mérkőzés
Jászvásári CSM Poli- utolsó pillanatai. A feszült hangulatú találkozót a házigazdák egy góllal nyerték
tehnica a csapat kapitáFotó: GSP
nyával és gólkirályával,
* A Bukaresti CSM jogorvoslati kérésAndrei Cristeával és Cosmin Frăsinescusel bírósághoz fordul, miután a Román
val.
* A CSA Steaua labdarúgó-csapata he- Kézilabda-szövetség bajnoknyilvánítás
lyet kér a 3. ligás osztályozó tornán. A fő- nélkül lezárta a férfi- és a női pontvadávárosi klub követeli, hogy a Bukaresti szatot. A döntés értelmében a nőknél az
Labdarúgó-egyesület azonnali hatállyal első helyen álló SCM Râmnicu Vâlcea inzárja le a 4. ligás bajnokságot, és nevesítse dulhat majd a Bajnokok Ligájában a köőket mint a feljutásért rendezendő mini- vetkező évadban, míg a második
tornák egyik részvevőjét. A klub szerint fővárosiak csak abban az esetben lehetnek
egyértelműen megilleti őket a bajnoki tagjai a mezőnynek, ha szabadkártyát kapcím, hiszen valamennyi mérkőzésüket nak az európai szövetségtől. A bukarestiek
megnyerték a 2019/2020-as idényben, a azzal érvelnek, hogy csak gyengébb gólmásodik helyen álló FC Rapid 1923 II-vel különbségük miatt szorultak a vâlceaiak
szemben 7 pont az előnyük, és az egymás mögé, egyébként ugyanannyi pontjuk
van, mint az éllovasnak, ráadásul eggyel
elleni első meccsen is 4-0-ra győztek.
* Befejezettnek nyilvánították a román kevesebb meccset játszottak. A két csapat
kosárlabda-bajnokságokat, a férfi és a női ugyanakkor megosztozott a győzelmeken
mezőnyben is. A sportág hazai szövetsé- az egymás elleni mérkőzéseken, mindgének 15 fős igazgatótanácsa úgy döntött, kettő egyaránt egy góllal értékesítette a
hogy a pontvadászatok március 8-ai fél- hazai pálya előnyét.

Erste Liga:
Tizenegy csapat nevezett be
a következő szezonra
Tizenegy csapat nyújtotta
be nevezését a magyar bázisú
nemzetközi jégkorong Erste
Liga 2020/2021-es idényére.
A bajnokságba a Brassói Corona, a DEAC, a Dunaújvárosi Acélbikák, a DVTK
Jegesmedvék, a Fehérvári Titánok, az FTC-Telekom, a
Gyergyószentmiklósi HK, a
MAC-HKB Újbuda, a Schiller HC, az SC Csíkszereda,
valamint az UTE nevezett be.
A koronavírus-járvány miatt
kialakult gazdasági helyzetre
tekintettel a nevezések augusztus 1-jéig szankció nélkül
visszavonhatók, a DVTK Jegesmedvék pedig feltételes
nevezést adott be, indulása a
szlovák extraligás szereplésétől függ.

A másik csoportnak Minszk
lesz a helyszíne, ebben a társházigazda fehéroroszok mellett
Oroszország, Svédország, Csehország, Svájc, Szlovákia, Dánia
és Nagy-Britannia csapata küzd
majd egymással. A Minszk
Aréna a csoportmeccsek mellett
két negyeddöntőnek, a két elődöntőnek és a helyosztóknak is
otthona lesz.
A torna pontos időpontja
egyelőre bizonytalan, a tervek
szerint 2021. május 7. és 23. között rendezik meg, de a koronavírus-járvány következményeként elképzelhető, hogy két héttel későbbre halasztják, hogy a
nemzeti bajnokságoknak több
időt hagyjanak a szezon befejezésére.
Az idei vb-t, amelyet Svájc
rendezett volna, a pandémia
miatt törölték.
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Peking 2022:
Az NHL-játékosok olimpiai
szerepléséről tárgyaltak
Pozitívnak minősítették,
bár konkrét eredményt még
nem hozott az a találkozó,
amelyet az észak-amerikai
profiliga (NHL) jégkorongozóinak a 2022-es pekingi
olimpián való részvételéről
folytattak a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) és
az NHL képviselői. A tanácskozáson jelen voltak a Nemzetközi Jégkorongszövetség
(IIHF) képviselői is.
Az NHL bajnokságát első
alkalommal 1998-ban szakították félbe azért, hogy a profik hazájuk válogatottjának
rendelkezésére állhassanak a
naganói olimpián. Hasonló
volt a gyakorlat a folytatásban
is egészen 2018-ig, amikor is
a felek nem jutottak dűlőre, s
az az évi phjongcshangi téli
játékokon már nem léptek
jégre NHL-játékosok.

Fotó: Sputnik News

Klopp: a Premier League is példát vehet
a Bundesligáról

A Bajnokok Ligája-győztes Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp nagy érdeklődéssel követte a német labdarúgó-bajnokság múlt hét
végi újraindítását, és szerinte kifejezetten jó
mérkőzéseket játszottak a csapatok.
A Bundesliga küzdelmei a koronavírus-járvány miatt március első felében szakadtak
félbe, és az európai topbajnokságok közül ez
volt az első, amelyet folytatni tudtak zárt kapus
találkozókkal.
„Nagyon jó meccseket láttam, remek gólokkal és valódi küzdelemmel” – nyilatkozta
Klopp, aki korábban a Borussia Dortmundot is
irányította. Az 52 éves német szakember szerint a Premier League számára is példa lehet a
Bundesliga, és úgy véli, hamarosan Angliában
is lehetőség lesz a zárt kapus folytatásra.
Az angol bajnokság 29 forduló után, március
elején állt le a világjárvány miatt, és a Liverpool karnyújtásnyira van attól, hogy 30 év után
újra elhódítsa a trófeát. A Vörösök 25 pontos
előnnyel vezetnek a címvédő Manchester City
előtt, így gyakorlatilag a kényszerszünet utáni
második körben bebiztosíthatják diadalukat.
„Természetesen szívesen lennék otthon a feleségemmel, de futballedző vagyok, ezért szeretnék együtt lenni a srácokkal az edzéseken”
– mondta Klopp arról, hogy kedden a csapatok
újra elkezdhették a kiscsoportos tréningeket.

„Persze a szurkolóink nélkül nem lesz könynyű dolgunk, éppen a világ legmegfelelőbb fenékbe billentését nem kaphatjuk meg a
legfontosabb pillanatban” – fogalmazott
Klopp, utalva arra, hogy a PL küzdelmei is
csak zárt kapuk mögött folytathatók majd.
„A srácok tökéletes állapotban vannak, le
tudnának futni egy maratont is, de amikor újra
tétmérkőzést játszunk, akkor az már teljesen
más lesz” – jelentette ki a német edző.
A Liverpool a BL-ben elveszítette az esélyét
a címvédésre, mivel még a világjárvány kitörése előtt kiesett a nyolcaddöntőben az Atlético
Madriddal szemben.
Eredményjelző
Német Bundesliga, 26. forduló: Union Berlin – Bayern München 0-2, Werder Bremen – Bayer Leverkusen 1-4, Eintracht
Frankfurt – Mönchengladbach 1-3,
Augsburg – Wolfsburg 1-2, Hoffenheim –
Hertha BSC 0-3, 1. FC Köln – Mainz 2-2,
RB Leipzig – Freiburg 1-1, Borussia
Dortmund – Schalke 04 4-0, Fortuna
Düsseldorf – Paderborn 0-0.
Az élcsoport: 1. Bayern München 58 pont,
2. Borussia Dortmund 54, 3. Mönchengladbach 52.

Fotó: CNN
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Magyar kutatók vizsgálnák,
hogy mit tesz a vírus az aggyal

Augusztus közepén kinyithat
a New York-i Metropolitan Múzeum

A Metropolitan Múzeum március
A New York-i Metropolitan
Múzeum (Met) már augusztus 13-án zárt be, és több mint 80 alkalközepén vagy legfeljebb né- mazottját kellett elbocsátania. Az
hány héttel később kinyithat. intézménynek mintegy 150 millió

A múzeum keddi közleménye
szerint a nyitást New York állam
hatóságaival egyeztetve tervezik –
írta a The New York Post online kiadásában.
Daniel H. Weiss, a Met elnöke a
portál által idézett levelében emlékeztetett arra, hogy a múzeum már
150 éve működik, és a jövő zálogaként tovább folytatja munkáját.
Hozzátette, hogy „a múzeum az
emberi szellem és a művészet erejét
képviseli, amely vigaszt, inspirációt
és közösséget nyújt”.

A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
(KOKI) munkatársai a világon az elsők között
vizsgálnák koronavírus-fertőzésben elhunytak agyát. A kutatók eredményei a korábbiaktól
eltérő
kezelési
módszerekhez
vezethetnek – közölte az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szerdán az MTI-vel.

A Covid-19 főként légzőszervi betegségként vált
ismertté, de egyre több bizonyíték utal arra, hogy a
fertőzés és annak hatásai más szerveket, köztük az
agyat is súlyosan érinthetik – olvasható a kutatásról
beszámoló szerdai közleményben.
„Ahogy egyre több klinikai adat érkezik a betegségről, sokasodnak az arra utaló bizonyítékok, hogy
az idegrendszer és az agy is érintett lehet a fertőzésben, és elképzelhető, hogy éppen a legsúlyosabb esetekben döntő jelentősége lehet az ilyen irányú
kutatásoknak” – írják.
Dénes Ádám, a KOKI (MTA Kiváló Kutatóhely)
kutatója munkatársaival – köztük Hortobágyi Tibor
neuropatológussal – arra vállalkozott, hogy feltérképezi az új koronavírus okozta fertőzés lehetséges agyi
hatásait.
Amikor valamilyen fertőzésen esünk át, a szervezetünkbe jutott idegen anyagok gyulladásos reakciókat váltanak ki, és ezek hírét különféle gyulladásos
faktorok formájában messzire viszi a keringés. Azzal,
hogy a szervezet átáll „vészhelyzeti üzemmódra”,
számos, normál helyzetben kifogástalanul működő
rendszerét kénytelen áthangolni. A szervezetben zajló
gyulladásos változásokat megérzi az idegrendszerünk
is, és egyes agyi központjaink reakciója révén alakul
ki a jól ismert betegségérzet.
A vírusfertőzések hatása azonban ennél tovább is
mehet. A gyulladásos faktorok túltermelődésének következtében olyan folyamatok is beindulhatnak, amelyek hatással lehetnek a légzés és a keringés agyi
központjaira.
A kutatásról beszámoló közlemény szerint erre a
jelenségre utalhatnak azok a klinikai megfigyelések,
amikor egyes Covid-19-fertőzöttek légzése úgy omlott össze, hogy azt egyébként a tüdejük állapota nem
indokolta volna. Másoknál nagyon alacsony véroxigénszint és vészesen lecsökkent légzőfelület esetén
sem alakul ki légszomj.
„Felmerül azonban egy még aggasztóbb lehetőség
az efféle tünetek magyarázatára: az, hogy a vírus bejut
az agyba” – figyelmeztetnek a kutatók.

Forrás: Europa.eu

Mint írják, már a korábbi, világjárványt nem okozó,
de veszélyes rokon koronavírusok, a SARS és a
MERS esetében is kimutatták, hogy e kórokozók képesek idegrendszeri fertőzést okozni. „Az új koronavírusnál pedig számos olyan tünet – például az íz- és
szagérzékelés elvesztése, a fejfájás, a zavartság, a hirtelen fellépő láz vagy a stroke, a rohamok és görcsök
– arra utal, hogy ez a vírus is rendelkezhet ezzel a képességgel” – idézik a közleményben Dénes Ádámot.
Az agyi fertőzés eshetőségét több más tényező is
növeli: például, hogy a vírus által belépési kapuként
használt angiotenzin-konvertáz enzim-2 (ACE2) a
tüdőn kívül megtalálható az erek falában és az idegrendszerben is.
Egyre több patológus és intenzív terápiás orvos
gondolja úgy, hogy az e téren szerzett ismeretek komoly és közvetlen szerepet játszhatnának a gyógyításban. A közleményben megemlítik, hogy Barabási
Albert-László emberi és koronavírus-fehérjék kapcsolatain végzett hálózatelemzési kutatásai is arra utalnak, hogy az új koronavírus-fertőzésben jelentős lehet
az idegrendszeri érintettség.
A KOKI munkatársai az elsők között kezdték meg
az előkészületeket és az engedélyeztetési folyamatot
arra, hogy Covid-19-ben elhunyt betegek idegszöveti
mintáit vizsgálják. Céljuk annak felderítése, hogy a
vírus képes-e megfertőzni az idegrendszert, és ha
igen, mely agyterületek lehetnek érintettek. Emellett
azt is vizsgálják, hogy a vírusfertőzés okozta lokális
vagy szisztémás gyulladásos folyamatok hogyan hatnak az agyra.
Ha sikerül feltárni a vírus agyi hatásainak mechanizmusait, elképzelhető, hogy egyes antivirális szerek
az agyi vírusfertőzöttség mérséklésével is javíthatnák
a betegek esélyeit. De így nyílhatna esély az új koronavírus által kiváltott agyi gyulladásos folyamatok
célzott gátlására is – esetleg olyan gyógyszerekkel,
melyek más betegségek gyógyítására már forgalomban vannak. Ezenfelül a fertőzés és a társuló gyulladásos folyamatok hosszú távú idegrendszeri
hatásainak vizsgálata kiemelten fontos lehet a betegek
mentális állapotának megértése vagy rehabilitációja
szempontjából, illetve annak megállapítására,
hogy a fertőzés fokozhatja-e különféle agyi-érrendszeri vagy neurodegeneratív betegségek kialakulásának kockázatát – áll az MTA közleményében.
(MTI)

Halle Berry is szerepel Emmerich
új űrkatasztrófa-filmjében
dik világháborús drámája, a Midway
világszerte 141 millió dolláros jegybevételt hozott. A produkció így
pénzügyileg nem volt sikeres, mivel
százmilliós költségvetésből forgatták.
A rendező korábban számos nagy
sikerű akciófilmet és sci-fit készített,
köztük A függetlenség napja, a Holnapután és Az elnök végveszélyben
című produkciókat.
Berryt legutóbb a John Wick: 3.
felvonás – Parabellum című akciófilmben láthatta a közönség. A színésznő a közelmúltban fejezte be
első rendezését, a Bruised című
sportdrámát, amelyben a főszerepet
is eljátszotta. (MTI)

Forrás: Wikipedia

Műemlékké nyilvánították
a brit szobrász Barbara
Hepworth egykori műtermét

A brit műemlékvédelmi hatóság Hepworth halálának 45.
évfordulója alkalmából jelentette be, hogy a szobrász műterme, a Palais de Danse
műemléki státuszt kapott.

Halle Berry is játszik Roland ban, ha a koronavírus-járvány nem
Emmerich Moonfall című új szól közbe – írta a Variety.com.
Emmerich legutóbb vetített másoűrkatasztrófa-filmjében.

Az Oscar-díjas színésznő egy volt
űrhajóst alakít, aki a NASA igazgatójaként száll szembe a katasztrófával, amit az okoz, hogy a Hold letér
a Föld körüli pályájáról. A film
másik főszerepét Josh Gad játssza:
azt a zseniális tudóst személyesíti
meg, aki a katasztrófára figyelmeztet.
Emmerich ősszel kezdi a forgatást
Montrealban. A forgatókönyvet a
2012 című filmjét is jegyző Harald
Kloserrel írja, és Spenser Cohen is
segít nekik, aki korábban a Kihalás
című sci-fin is dolgozott.
A Lionsgate stúdió 2021-ben
akarja bemutatni a filmet a mozik-

dolláros kára keletkezett a kényszerű szünet miatt.
A nyitás után a távolságtartás
szabálya miatt várhatóan kevesebb
látogatót tudnak fogadni, és változhat a nyitvatartási idő is. Idén már
nem rendeznek tárlatvezetéseket,
beszélgetéseket, koncerteket és más
közösségi eseményeket sem.
A Met arra számít, hogy 2021ben folytathatja munkáját a megszokott rendben, alapításának 150.
évfordulóját is akkor akarja ünnepelni, ha kissé megkésve is. (MTI)

Forrás: Britannica

Hepworth 72 éves korában,
1975-ben hunyt el egy tűzeset következtében – emlékeztetett a BBC
News.
Hepworth, aki Wakefieldben nőtt
fel, 1949-től haláláig élt a St. Ives-i
Trewyn stúdióban. A szobrász
1961-ben vásárolta meg műteremnek az otthonával szemben álló
épületet. A műteremben készítette
el nagyobb megrendeléseinek eredeti példányait.
A 18. században épült Palais de
Danse hosszú története alatt először
hajózási iskola, majd 1910-től
mozi, 1925-től pedig táncterem lett,
1939 után aukciós terem, koncertte-

Fotó: Historic England Samantha Barnes

rem, majd rövid időre balettiskola
is volt, mielőtt a művész megvette
volna. Hepworth olyan nagyszabású munkáin dolgozott ott, mint a
híres Single Form, amelyet 1963ban fejezett be, és amely a New
York-i ENSZ-székház elé került.
A brit műemlékvédelem szerint a
Palais és a Trewyn képviseli Hepworth munkásságának és személyes
életének legfontosabb állomásait, és
fontos öröksége a St. Ives-i művészeti közösségnek és az ott élőknek.
A Palais de Danse épületét a
Hepworth család 2015-ben ajándékozta a Tate St. Ives galériának.
Hepworth, aki Henry Moore-ral
végezte művészeti tanulmányait
Londonban, majd később Olaszországban is tanulmányozta a szobrászatot, a modernista, absztrakt
szobrászat kiemelkedő képviselője
volt. (MTI)
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Megkétszerezte a parlament a kkv-knak szóló
kedvezményes hitelprogram keretét

A parlament megkétszerezte szerdán a koronavírus-járvány miatt bajba jutott kis- és középvállalatok (kkv) rendelkezésére bocsátott
kedvezményes hitelprogram keretét, amelyet az eddigi 15 milliárd lejről (3,1 milliárd
euró) 30 milliárd lejre emelt.

A hitelprogramot a román kormány indította április
közepén egy sürgősségi kormányrendelettel, amely
most került a képviselőház asztalára. A parlament alsóháza – amely ügydöntő jogkörrel rendelkezett
ebben az esetben – 308 támogató szavazat és két tartózkodás mellett fogadta el a jogszabályt.
A beruházásra igényelhető, 2 millió euróig terjedő,
72 hónapos maximális futamidejű hitelt 80 százalékban garantálja az állam, a háromhavi román bankközi
kamatlábat plusz két százalékpontos éves kamatot és
a kezelési költséget pedig 100 százalékban a román
költségvetésből fedezik. A forgóeszközökre és bérfizetésre a középvállalkozások 1 millió euróig, a kisvállalkozások 200 ezer euróig, a mikrovállalkozások
pedig 100 ezer euróig terjedő hitelt igényelhetnek legfeljebb 36 hónapos futamidővel. Előbbiek hitelgaran-

Valósághűen bútorozva

ciáját 80 százalékban, a mikro- és kisvállalkozásokét
pedig 90 százalékban fedezi az állam. A bukaresti
pénzügyminisztérium eredeti számítása szerint
mintegy 40 ezer kkv számára teszik lehetővé ezáltal,
hogy túlélje a koronavírus-válságot.
A parlament döntését részben üdvözölte Florin Cîţu
pénzügyminiszter, aki szerint ezzel a törvényhozói
testületben többséggel rendelkező ellenzéki szociáldemokraták elismerték a program hasznosságát.
Ugyanakkor bírálta a szociáldemokratákat, hogy nem
indokolták meg a hitelprogram keretének növelését,
hiszen az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia a
módosítást.
Ugyanakkor a román média arról is beszámolt,
hogy a hitelprogram lebonyolítása nehézkes, mivel a
beérkezett több mint 50 ezer hitelkérelem közül egyelőre csak 190-et vizsgáltak meg a programban részt
vevő bankok és csak 11 hitelt hagytak jóvá. Elemzők
arra figyelmeztetettek, hogy a vállalkozásoknak most
van szükségük támogatásra, a hitelprogram célja
pedig nem teljesülhet, ha a hitelek folyósítása nagyon
elhúzódik. (MTI)

A Hagyományok Háza virtuális kiállítása

Idén negyedik alkalommal hirdette meg bútorfestési rajz- és alkotópályázatát a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye. A „Virágozta
anno…” pályázat felhívásra közel nyolcszáz
alkotás érkezett a Kárpát-medencéből. A legjobb munkákból nyílt virtuális kiállítás a Hagyományok Háza honlapján tekinthető meg.

A „Virágozta anno…” rajzpályázatot idén februárban hirdette meg bútorfestés témában a Hagyományok
Háza Nyitott Műhelye. A felhívás a gyerekek alkotóképzeletének fejlesztését szolgálta: vizuális munka
közben egyes néprajzi tájegységeken, mesterségeken
keresztül ismerkedhettek a magyar népművészet motívumaival. A pályázatra egyéni alkotók, gyerekcsoportok és szakkörök is küldtek be műveket szerte a
Kárpát-medencéből. A pályamunkákat Zele János, a
Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének tagja és
Ament Éva bútorfestő, a Hagyományok Háza oktatója
bírálta el. A legkiválóbb munkák szerzői díjakban részesültek. A közel nyolcszáz pályamű között vannak
rendhagyó új megoldások: mesekönyvek, játékok és
érdekes térbeli alkotások is.
A szervezők a kezdeményezés sikereként könyvelték el, hogy a határon túlról is érkeztek anyagok: a
vajdaságiak kiemelkedően sok, mintegy félszáz pályamunkával neveztek, a zsűri két csapat munkáját

Janez Lenarcic válságkezelésért
felelős biztos elmondta, hogy a
keretösszegből a jelentős humanitárius válsággal küzdő, kiszolgáltatott csoportokat támogatják,
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tást, teraszkészítést, szigetelést, fes-

tést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,

ADÁSVÉTEL

festést,
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KIS LÉTSZÁMÚ, MUNKARUHÁT GYÁRTÓ VARRODA
VARRÓNŐKET alkalmaz. Program: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra
között. Fizetés: nettó 1800-2200 lej + étkezési utalványok + utazási
költségtérítés. Tel. 0728-298-421. (p.-I)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz irodák, magánházak takarítására. Program: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Fizetés: kezdő nettó 1500 lej + étkezési utalványok + utazási
költségtérítés. Tel. 0728-298-421. (p.-I)

díjazta. Erdélyből mintegy harminc művel jelentkeztek, s egy egyéni első helyezéssel ismerték el a kreativitást.
A legszebb pályamunkákból virtuális kiállítás nyílt,
amely a Hagyományok Háza honlapján tekinthető
meg. A tárlat első fele a bútorok világába kalauzol,
majd továbblépve a motívumok egyéni, festői feldolgozása látható. Ezután az érdeklődők eljuthatnak a játékok
szobájába,
ahol
memóriajátékokat,
társasjátékokat, forgatható térbeli formákat láthatnak.
A válogatás a mesékkel zárul, amelyek lapozható
könyv formájában tekinthetők meg az intézmény honlapján.
Információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/viragozta_anno_virtualis_kiallitas

Az EU további 50 millió eurót különít el
humanitárius segítségnyújtásra

A koronavírus okozta járvány
visszaszorítására
irányuló
globális válaszintézkedések
jegyében az Európai Unió további 50 millió eurót különít
el humanitárius szükségletek
finanszírozására, mivel ezek
a világ több régiójában ugrásszerűen megnövekedtek –
közölte az Európai Bizottság
szerdán Brüsszelben.

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
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különösen az afrikai Száhel-övezetben és a Csád-tó térségében, a
Közép-afrikai Köztársaságban, az
afrikai Nagy-tavak régiójában,
Kelet-Afrikában, Szíriában, Jemenben, a palesztin területeken és
Venezuelában élőket, valamint a
Mianmar és Banglades területén
élő rohingjákat.
Az uniós támogatás segít hozzáférést biztosítani az egészségügyi
szolgáltatásokhoz, a védőeszközökhöz, a vízhez és a megfelelő higiénés
körülményekhez.
A
finanszírozást civil, nemzetközi
szervezeteken, az ENSZ ügynöksé-

gein, valamint a Vöröskereszt és
Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségén keresztül fogják
célba juttatni.
A brüsszeli bizottság tájékoztatása szerint az 50 millió eurós támogatás
kiegészíti
a
koronavírus-járvány miatti szükségletek kielégítését célzó eddigi
humanitárius finanszírozást és fellépéseket, illetve az uniós bizottság
és a tagállamok által biztosított –
rövid és hosszú távú szükségletek
fedezését célzó –, 20 milliárd euró
összegű fejlesztési és sürgősségi finanszírozást. (MTI)

Házhoz röpítjük a legjobb
könyveket. A Kobak könyvesbolt házhoz szállítja azokat
a könyveket, melyeket
a szobafogság előtt
nem sikerült beszerezned.
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete. Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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Hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult
rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel
felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket
feladhatnak a szerkesztőségben,
a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen
is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT
BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

HIRDETÉS

TÁJÉKOzTATó

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

A MAROS MEGYEI TANÁCS Műszaki Igazgatósága értesíti az érdekelteket, hogy kérvényt nyújtott be
„A 136-os, Erdőszentgyörgy – Bözöd – Hargita megye
határa közötti megyei út egy szakaszának aszfaltozása” elnevezésű beruházás környezetvédelmi engedélyének kibocsátására.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca
10. szám) hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között, valamint a projekt tulajdonosának, a megyei önkormányzatnak a székhelyén
(Győzelem tér 1. szám).

Az érdekeltek a megjegyzéseiket/óvásaikat a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén
(Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz.) nyújthatják
be hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 912 óra között.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
Ovidiu Dancu
ALELNÖK

FONTOS
TELEFONSzÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- 118-932
- információ
- 118-800
- általános
• 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
Labor
- 0751-114-307
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
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• 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
- vidék
- 0265/929
• 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

- 0265/236-284
• Vasútállomás
• 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
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 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
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
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.

