
Ipari alpinisták nélkül magas épületek felújítása elképzelhe-
tetlen. A marosvásárhelyi impozáns Vártemplom toronyát is
„kezelésbe vették”, a toronysisak is már új színben vonzza
a tekintetet. Kőművesek, ácsok, asztalosok, restaurátorok
dolgoztak az épületen, ami minden mesterembernek kihí-
vást jelentett, hiszen értéket, örökségünket mentik meg az
utókor számára. Mégis, a legnagyobb kihívást a tornyon
végzett veszélyes munka jelentette, hiszen erre csak kivé-
teles adottságokkal rendelkező, bátor és gyakorlott 
alpinisták képesek. A torony felújításáról és általában a ma-

gasban végzett munkáról Portik András ipari alpinistával be-
szélgettünk. 

– Pár hete a Vártemplom tornyára rögzített állványzaton láttam önt
dolgozni. Összeszorult a torkom, mert félelmetesen magasan volt. Mit
kellett a torony tetején elvégezni? 

– A marosvásárhelyi Vártemplom tornya, ha jól saccolom, 66 méter
magas, s ezen a tornyon kellett a kötélen fel és alá ereszkedni. A torony

COVID–19-es 
tapasztalatok 
gyógyszerész-
szemmel
Amikor az első híreket hallottam Kíná-
ból, arra gondoltam, már megint fel-
ütötte a fejét egy vírus Ázsiában, hát
ez őket érinti, oldják meg, ide úgysem
kerülhet.
____________5.
130 éve született
dr. Kopp Elemér
professzor
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem Gyógyszerészeti
Karának alapítója volt, az ő nevéhez
fűződik a tanszék irányításával mű-
ködő gyógynövénykert kialakítása.
Azért is emlékezem tisztelettel és sze-
retettel rá, mert ő volt az első főnököm
a kar gyógynövényismereti tanszékén.
____________6.
Országkenyerek,
országtorták 
Magyarország ez évi tortája Füredi
Krisztián, a tápiószecsői Hisztéria
Cukrászda cukrászmesterének Curio-
sitas tortája lett, amelyhez a mester
mogyorót, mandulát, csokoládét, vala-
mint birsalmát használt fel. 
____________8.(Folytatás a 4. oldalon)
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Járványgörbefüggő 
vállalkozások

Aggasztó a napi ezret meghaladó (szerdán 1309) koronavírus-fer-
tőzöttek száma, és az is, hogy egyre több az intenzív terápiás osztá-
lyokon ápolt beteg. Bár a szakemberek egy része szerint a
járványgörbe Romániában ezekben a napokban elérte a csúcsot, és
stagnálás várható, lazításra egyelőre nem sok kilátás van. 

A vendéglátóipar súlyosan megsínylette az elmúlt hónapokbeli
korlátozó intézkedéseket, és nincs remény a pozitív változásra.
Immár arról beszélnek, hogy közel félmillió alkalmazott elbocsátása
van kilátásban, ha a kormány nem engedi meg az éttermek beltéri
megnyitását, az ágazati szervezetek képviselője pedig egyenesen azt
rótta fel a kormánynak, hogy – tekintve egyéb országok példáját,
ahol kinyithattak az éttermek, de a fertőzöttek száma nem ugrott meg
–, a hivatalos kommunikációval ellentétben nincs összefüggés a fer-
tőzöttek száma és a vendéglátóipari egységek megnyitása között.
Hozzátette: nem beszélhetnek a gazdaság újraindításáról a GDP 5
százalékát jelentő vendéglátóipar nélkül. 

Ha a március óta folyamatosan korlátozott vendéglátóiparnak
nem is adnak zöld utat, hiszen a járványhelyzetet mégiscsak komo-
lyan kell venni, jó lenne, ha legalább megkapná a kormány által be-
ígért támogatást. A jogszabályt ezúttal sem követi rögtön 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Kihívás volt a Vártemplom tornyának javítása

Ipari alpinistaként a magasban



Kevesebb repülőjárat Budapestre 
Augusztus 3-tól, hétfőtől csak heti háromszor indít járato-
kat Marosvásárhely és Budapest között a WizzAir légitár-
saság. Eddig napi rendszerességgel lehetett a magyar
fővárosba repülni a Transilvania repülőtérről. A járatszám
csökkentését a koronavírus-járvány miatt jelentősen meg-
csappant utaslétszám indokolta. Augusztus 13-ától újrain-
dulnak a törökországi charterjáratok. Heti egy alkalommal
lehet majd Antalyába repülni, de a járatokon kizárólag az
előzőleg lefoglalt turisztikai csomagok tulajdonosai 
utazhatnak. 

Autótúra oldtimerekkel 
Az európai oldtimer autók fesztiválja keretében jövő hét
végén, augusztus 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap
kastélytúrát szerveznek. Az érdekeltek 10-éig iratkozhat-
nak fel. A találkozó a gernyeszegi Teleki-kastély udvarán
lesz augusztus 15-én. 16-án innen indulnak túrára a régi
autókkal, megállnak a marosszentgyörgyi Máriafi-kastély-
nál, a nagyernyei Bálintitt-kastélynál, a sáromberki Teleki-
kastélynál, felkeresik a vajdaszentiványi Zichy-kastélyt és
az abafájai Huszár-kastély romjait, majd a marosvécsi kas-
télynál tett látogatás után visszatérnek Gernyeszegre. 

Egylejes könyvek vására 
Augusztus 15-én, jövő hét szombatján 10 órától 13 óráig
újra megtartják az egylejes könyvek vásárát a marosvá-
sárhelyi Arató utca 6. szám alatti Góbé Antikváriumban. 

Új rövid terápiás program 
a Bonus Pastornál 

A Bonus Pastor Alapítvány a júliusi programjára való túlje-
lentkezés miatt az augusztus 31.– szeptember 11. közötti
időszakra újabb rövid terápiás programot hirdet szabadulni
vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozók számára. Vár-
ják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alko-
hol-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati
gyógyulásra. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni
marosvásárhelyiek és környékbeliek számára Adorján
Évánál lehet a 0743-039-255-ös telefonszámon.

Sánta Csaba kisplasztikái 
Marosvásárhelyen 

Ma, augusztus 6-án 18 órakor új kiállítás nyílik a maros-
vásárhelyi Bernády Házban: Sánta Csaba szovátai szob-
rászművész lép közönség elé. A márciusra tervezett és a
koronavírus-járvány miatt elmaradt tárlat mostani megnyi-
tója is rendhagyó körülmények között zajlik (lázmérés,
maszk, távolságtartás), de a művész így is vállalja a meg-
mérettetést. Három évtizede szerezte meg hivatásos kép-
zőművészi diplomáját, azóta a kisplasztikában, a köztéri
szobrászatban és a bronzöntésben egyaránt komoly elis-
merést szerzett. Vásárhelyi egyéni kiállításán mintegy har-
minc kis bronzszoborral nyújt bepillantást a távoli múltba
gyökerező, modern hangvételű alkotói világába. Sánta
Csaba alkotásait Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlja
az érdeklődők figyelmébe. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma BERTA és BETTINA, 
holnap IBOLYA napja.
IBOLYA: a latin viola szóból
származik, melynek régi ma-
gyar alakváltozata az ivola
volt, az ibolya szó ebből fejlő-
dött ki.

6., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 10 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 46 perckor. 
Az év 219. napja, 
hátravan 147 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. augusztus 5.

1 EUR 4,8336
1 USD 4,0757

100 HUF 1,4013
1 g ARANY 267,2285

IDŐJÁRÁS
Meleg idő
Hőmérséklet:

max. 30 0C
min. 13 0C

Megyei hírek

Többéves elképzelés megvalósítása kezdődött el
Ákosfalván, legutolsóként a községben itt épül
meg a ravatalozó.

Számos olyan fejlesztés történt Ákosfalva községben,
amellyel a közösség igényeinek tettek eleget, és néhány
évvel ezelőtt felvetődött, hogy a ravatalozókra is szükség
volna – lépett vissza a kezdetekig Osváth Csaba polgár-
mester. Elképzelését a helyi tanács elé terjesztette, amely
el is fogadta és támogatta is azt, hogy négy-öt év leforgása
alatt pályázati kiírások révén minden település egy-egy
egyházközsége olyan anyagi alaphoz juthasson a helyi költ-
ségvetésből, amely lehetővé teszi, hogy a közösségek ra-
vatalozókat építhessenek maguknak. Erre a célra az
egyházaknak kellett területet keresniük, amelyet telekeltet-
niük is kellett, amennyiben nem rendelkeztek tulajdoni lap-
pal. Így az első év támogatását arra használták fel az
egyházak, hogy ezeket a területeket pontosan felmérjék, és
hivatalosan is tulajdonosaivá váljanak, ahol pedig nem volt
elég az első évben kapott pénz, vagy több időre volt szük-
ség, ott a második évben is pályázhattak, aztán minden egy-
ház évente kérhetett további összegeket az építkezések
elkezdésére és folytatására. 

Mára Ákosfalva kivételével el is készültek az épületek,
a községközpontban viszont megrekedt a kezdeményezés,
mivel nem találtak egy erre a célra megfelelő, valamely
egyházhoz tartozó területet. Az önkormányzat végül meg-
vásárolt egy parcellát a falun kívül, amelynek egy kisebb
része a temető aljára rúg, ezt a darabot egy hosszú távú
szerződéssel átadták a helyi református egyházközségnek

erre a célra. Ezzel azonban nem oldódott meg a kérdés,
ugyanis elhelyezkedésénél fogva sok ügyintézést igényelt
az, hogy a terület beépíthetővé váljon. Egyrészt, mert kül-
területen volt, ezért el kellett érni, hogy besorolják belte-
rületként, másrészt földgázvezeték van az övezetben, ezért
számos engedélyt kellett beszerezni. Végül az idén az egy-
ház hozzáláthatott az építkezéshez, a polgármester pedig
reméli, hogy ez meg is valósul. Egyeztetett a lelkésszel is,
majd felhívást intézett a lakossághoz, miszerint a ravata-
lozó az egész falunak és nem valamely egyháznak épül,
ezért arra kér minden ákosfalvit, hogy ki-ki vegye ki a ré-
szét a megvalósításból.

Azért nagyon fontos ez a beruházás Ákosfalva számára,
mivel a temetőt eddig csak a Marosvásárhely felé vezető
európai úton lehetett megközelíteni, de ha elkészül a rava-
talozó, minden gyászszertartás ott történhet, így többé nem
kell az emberek testi épségét veszélyeztetni a megnöveke-
dett forgalmú úton, hanem egy rövidebb és teljesen bizton-
ságos útvonalon lehet elérni a temetőt. Az sem
elhanyagolandó, hogy a ravatalozó közelében az önkor-
mányzat egy parkolót is kialakított, hogy nagyobb rendez-
vények esetén itt helyezhessék el járműveiket a
községközpontba érkezők, és ezt a parkolót virrasztó, te-
metés alkalmával is igénybe lehet majd venni.

Az önkormányzat öt év óta oszt le támogatásokat az egy-
házaknak, idén is nagyobb összeget, 110 ezer lejt fordított
erre a célra, az egyházközségek kimondottan templomok,
ravatalozók, temetők javítását, karbantartását vagy építését
célzó beruházásokra kérhettek pénzt. Egy kivételével a
község települései éltek is ezzel a lehetőséggel – részletezte
a község vezetője.

Épül az ákosfalvi ravatalozó

Valamivel több mint egy hónapja kezdték el az építkezést Fotó: Gligor Róbert László
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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

Gligor Róbert László

A marosvásárhelyi Shopping City teraszán augusztus
6–10. között a lazítás fesztiváljára várják az érdeklődő-
ket. A látogatók különféle frissítő finomságokat – egye-
bek mellett koktélokat, fagylaltokat és palacsintaféléket
– kóstolhatnak, a szünidős hangulatot kellemes zene és

szappanbuborékok teremtik meg. A szervezők betartják
a járványügyi előírásokat, beleértve a távolságtartás sza-
bályait. További részletek a Shopping City Marosvásár-
hely honlapján, Facebook- és Instagram-oldalán
találhatók. 

Augusztus elsején a mezőrücsi rendőrök 24 órára őri-
zetbe vettek egy rongálással gyanúsított férfit. A rendőr-
séghez érkezett bejelentés szerint a 35 éves,
megyeszékhelyi illető július 31-én este egy marosszentan-
nai kereskedelmi társaság székhelyén ittas állapotban ga-

rázdálkodott, több ablakot betört, és egy háztartási gépet
is tönkretett, megfélemlítve a helyszínen tartózkodókat. Az
okozott kár 8000 lej volt, ezt az összeget sikerült megsze-
rezni, és a megkárosított félnek átadni. Az ügy kivizsgálása
folytatódik. 

A lazítás fesztiválja

Rongálás és megfélemlítés 



Egy Bejrútban élő magyar férfi szemtanúja
volt a libanoni fővárosban kedd este történt
robbanásnak, amelynek több ezer sebesültje
és már száznál több halottja van. A robbanás
a bejrúti kikötő körzetében történt, ahol
több robbanóanyag-raktár – más források
szerint vegyianyag-raktár – található. Bejrú-
tot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánítot-
ták, és gyásznapot hirdettek. A robbanás oka
egyelőre ismeretlen.

Az M1 Híradónak Skype-on nyilatkozó Németh
Ágoston elmondta: a kikötővel szomszédos város-
részben lakik menyasszonyával, mintegy 300-400
méterre a történtektől. A lakásuk teraszáról nézte
végig, ahogy 17 óra 40 perckor lángba borult a kikö-
tőben egy épület. Először puskaropogás-szerű hangot
hallott, majd 18 óra után volt a második, az igazán
hatalmas robbanás, amelyet a felvételeken látni. Egy
pillanattal később az ablakok kitörtek, ő a földön találta magát,
és látta, hogy a lakásuk romokban van: minden ablak kitört,
az összes bútor szanaszét repült, semmi nem maradt a helyén,
mindenütt üvegszilánkok borították a padlót, a bejárati ajtó
teljesen kidőlt, a lift fémajtaja beszakadt. Úgy döntöttek, hogy
barátaikhoz költöznek át. Útban feléjük az utcán folyamatos
volt a szirénázás, és látták, ahogy sebesülteket visznek autók-
kal. Mint mondta, a helyi híradások szerint egy ammónium-
nitrát-raktár égett és robbant fel.

A műsorvezető kérdésére Németh Ágoston közölte: nem
volt tudomása arról, hogy a közelben robbanószert tároltak
volna. Mint mondta, az ammónium-nitrát műtrágyagyártáshoz
is alapanyag, ezért nem jelentené ki, hogy robbanószer volt az
épületben. 
Bejrút nyugati része romokban áll

Nagy valószínűséggel egy kisebb tűz okozta a bejrúti kikö-
tőben tárolt nagymennyiségű ammónium-nitrát berobbanását
kedd este – mondta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági
szakértő szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország!
című műsorában. Hangsúlyozta: „finoman szólva” is szabály-
talan 2700 tonna ammónium-nitrát tárolása egy városban. A
pusztítás földrengésszerű volt, Bejrút nyugati része romokban
áll, a sebesültek száma már négyezer körül van – tette hozzá.
Libanonban különböző érdekek, szervezetek, vallási közössé-
gek vannak, amelyek között nagy az ellentét – mondta Kis-
Benedek József, megjegyezve, nem lenne meglepve, ha a
Hezbollah nevű terrorszervezet is érintett lenne. A Hezbollah-
nál ugyanis gyakorlat, hogy városok közelében tárol robbanó-
anyagot – közölte. Horváth József, az Alapjogokért Központ
biztonságpolitikai tanácsadója arról beszélt, hogy a közel-ke-
leti terrorszervezetek előszeretettel használják robbanószerke-
zetekhez az ammónium-nitrátot.
Megsérült a magyar követség épülete 

A bejrúti robbanásban megsérült a magyar követség épülete,
magyar érintettről azonban nem tud a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium, segítséget eddig senki sem kért – írta közös-

ségi oldalán a tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzet-
közi megjelenítéséért felelős államtitkára szerdán. Menczer
Tamás úgy fogalmazott: a minisztérium megdöbbenéssel ér-
tesült a pusztító libanoni robbanásról, és együttérzését fejezi
ki az áldozatok családjainak és a sérülteknek, valamint Liba-
non mellett áll ebben a szörnyű helyzetben. A nagykövetség
kapcsolatban van a helyi hatóságokkal. A követség épületében
álmennyezetek szakadtak le és ablakok törtek be, ahogy több
munkatársuk lakásán is – közölte az államtitkár. Kollégáik jól
vannak, készek arra, hogy szükség esetén segítsék a magyar
állampolgárokat – tette hozzá.
Humanitárius segítség Libanonnak

Több ország is kész támogatást nyújtani Libanonnak. Orbán
Viktor miniszterelnök biztosította hivatali partnerét arról, hogy
Magyarország készen áll segítséget és támogatást nyújtani Li-
banonnak ebben a nehéz időszakban. A két ország közötti há-
borús feszültség ellenére Izrael humanitárius segítséget ajánlott
fel Libanonnak, és több izraeli kórház is jelentkezett sebesültek
ellátására a keddi rendkívüli erejű robbanások nyomán – jelen-
tette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.

Csehország speciális mentőcsapatot küld Bejrútba, amely
segíteni fog a keddi robbanás által összedöntött vagy megron-
gált épületek romjainak átkutatásában – jelentette be Jan Ha-
mácek belügyminiszter szerda reggel a Twitteren. Tomás
Petrícek külügyminiszter azt közölte, hogy Csehország to-
vábbá tízmillió korona értékű humanitárius segélyt is küld Li-
banonnak. 

Oroszország egy mobilkórházat telepít Libanonba a Bejrút-
ban történt kedd esti robbanás sérültjeinek kezelésére – jelen-
tette be szerdán a rendkívüli helyzetek minisztériuma
Moszkvában. A tárca közleménye szerint öt repülőgép indul
majd Libanonba, fedélzetükön egészségügyi szakemberekkel
és sürgősségi szolgálatok munkatársaival. A koronavírus-jár-
vány elleni védekezésben kulcsszerepet játszó orosz fogyasz-
tóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) egy
koronavírus-fertőzés diagnosztizálására alkalmas laboratóri-
umot küld a helyszínre, annak személyzetével együtt. (MTI)

Régi betegsége a művészvilágnak – de nem csak körükben
tapasztalható bőségesen eme dicséretes tulajdonság – az
irigység. Jelesül a szakmai irigység. Irodalma bőven van.
Írtak róla már az ókorban is, a keresztény és mohamedán
középkorban, amikor az írás elterjedt, és az újkorban, meg
a tegnap is, amikor a művészetek és a művészi létforma ál-
talánossá vált. A sikertelenek, kis tehetségűek, a rossz csil-
lagzat alatt születettek, az akarnokok és agresszív
dilettánsok, a kóros önbecsülésben szenvedők támadják,
mocskolják a tehetségest. Az igazi művészt, a sikeres embert,
azt, akinek művészete, alkotása sokak-
nak osztatlanul és önkéntelenül, ösztö-
nösen tetszik. A szeretnivalókat. Valami
ilyesmi történik most Koncz Zsuzsával.
Az irigységből kiszivárgó gyűlölet és
alattomos mocskolódás politikai mezt
ölt, igazságosztó és -mondó vásári táltosként lép fel. Mártí-
rok és kegyeltek (kegyencek) kategóriákat alkot, ezek szem-
üvegén tekint vissza az elmúlt ötven-hetven év művészetére.
Koncz Zsuzsa sokunk kedvence volt és marad. Az irigyek
hada, a sikertelen rágalmazók nyomába sem érhetnek. Tá-
voltartási végzést emezek számára! 

Más. Sorban állok egy szupermarketben. „Önki”-ben,
mondtuk valamikor régen, amikor már nem a boltos néni és
bácsi kegyeire, hanem a szerencsére bízattunk a kereskede-
lem kisistenei által. Szerencse kellett, hogy megtaláld, hol
kapható a száraztészta (nekünk laska), és hol a bicikliszelep.
Hol kapható egyáltalán hús, liszt, vaj, cukor stb. (Ezt csak
azok értik, akik harmincöt évvel ezelőtt is tudatos
vásárlók/fogyasztók voltak.) Állok a koronás időkben a sor-
ban a pénztár előtt, már ömleszteném a futószalagra aznap
válogatott miegymásaimat, mikor bevág elém egy olyan
őszes hajú nagydarab pacák, akin látszik, hogy fontos ember,
pl. főmérnök, főfutár a Bénák Intézetében, főbácsi volt a biz-
tonságiaknál. Rászólok a magam nyelvén. Erélyesen, hogy
értsen a szóból. Azonnal ért. Válaszol a maga hatalmi nyel-
vén. Előjogok illetik meg, hiszen ő hazafi, honvédő, rend-
szerhű katona volt, én meg csak… Betolakszik.
Leállíthatalan. Sikeres. A pénztárosnő fel sem néz. Gyáván
mormol valamit a maszkja alatt. Az elvtárs-úr elviharzik. Va-

laki hasonló esetet mesélt el. Ott meghátrálásra kényszerült
a született főnöktípus, de kilépő bátor kritikusát megvárja,
megfenyegeti a parkolóban, hazáig követi. Emberünk retor-
zióra számíthat. A nagyfiúnak még mindig elég felső, ol-
dalsó, hivatali, haveri kapcsolata maradt. Távoltartási
végzést szerezni szinte lehetetlen. (A friss demokráciák vele-
járója lenne?)

Megint más. Helyzet ugyanaz. Hátam mögött egy házas-
pár. Öltözékükön látszik, a városi szegények közé tartoznak.
Nem tartják be a követési távolságot. A nyakamba lihegnek

maszk nélkül. Hátrafordulok, és kímé-
letesen megkérem őket, lépjenek vissza
két-három lépést. Az unokámmal va-
gyok, szeretném megérni az érettségijét
(már ha lesz még hagyományos tanítás
és hagyományos ballagás). Felhábo-

rodnak, azonnal bőrszínűre festik át a párbeszédet. Nem ko-
ronásak, azért, mert ők cigányok, azért még nem kéne… Stb.
A sor hallgat, rendész sehol. Állunk ott a nagy fajmítoszban.
A túlérzékenységben. Egyfelől ők, másfelől én. Holott az én
őseimet és az övékét ugyancsak üldözték a történelem során.
Vittek minket, vitték őket is. Holott csak a megkövetelt önvé-
delmi – törvényes – távolságtartásra figyelmeztettem őket.
Aminek nincs faji vonzata.

Valakinek azt felelték a kenyérboltban – eladó és kedvenc
vevő egymásra kacsintva – pimasz fölénnyel és maszk nélkül:
aki hisz Istenben, azt nem érheti a korona vírusa. (Teológu-
sok kéretnek ennek a középkori hiedelemnek az ellenőrzé-
sére.)

S ha már történelemnél tartunk, van egy autentikus törté-
netem. Korabeli újságban olvastam, s ha hihetünk a sajtó-
nak, az újdondászoknak, akkor meg is történt. A harmincas
években a máramarosi szegény zsidó családok segélyezésére
(Borsán házaikat felégették a fajvédők) a cionisták kitalálták,
hogy méhcsaládokat adományoznak az elesetteknek, méhész-
kedjenek, édesedjen éltük kicsinyég. A helyi lapban a visói
pópa nyílt levelet intézett a megye prefektusához, hogy a
zsidó méhek ellegelik a román méhek elől a román virágok
román virágporát. Távoltartási végzést kért a b. zs. méhek
ellen.

az alkalmazási utasítások kidolgozása, megjelentetése,
ezekre még mindig várnak… A vállalkozók nem értik,
hogy a kormány miért nem áll melléjük, és azt sem értik,
hogy miközben helyenként a hivatalokban zsúfoltság
van, és az emberek órákig várakoznak ügyintézés céljá-
ból, ez miért jelent kevesebb veszélyt, mint az éttermek
megnyitása, illetve a teraszok nyitvatartási idejének kor-
látozása. Azt pedig végképp felháborítónak tartják, hogy
az első EU-s összegek kiutalása szeptemberre várható.
Feltéve, hogy addig még kibírják a vállalkozások. 

Nem erőssége a kormánynak a gyors beavatkozás, és
nem erőssége a jó kommunikáció sem, a pánikkeltésben
viszont igen jók az illetékesek. Lásd az egészségügyi
tárca vezetőjének keddi nyilatkozatait, a miniszter csak
amúgy saccolgatja a számokat, az olaszországi és spa-
nyolországi helyzet bekövetkezését vizionálja őszre Ro-
mániában. A drámai bejelentések azonban
visszaüthetnek…

A pánikkeltés, a kapkodás mellett már javában zajlik
a nem hivatalos kampány, csak az lesz kérdéses, hogy az
emberek elmennek-e majd szavazni szeptember 27-én,
milyen legitimitása lesz a választásoknak abban az eset-
ben, ha nagyon visszafogott lesz a részvétel. 

A döntőbe jutott Kolozsvár
Bejutott Kolozsvár „Az innováció európai fővárosa”
címért folyó verseny döntőjébe, ahol többek között
Milánóval, Valenciával és Béccsel küzd meg az egy-
millió eurós díjjal is járó kitüntetésért. Az innováció
európai fővárosa elnevezésű versenyt az Európai
Unió kutatási és innovációs politikáját meghatározó
Horizont 2020 program keretében szervezik meg és
finanszírozzák. Az idei verseny döntősei: Kolozsvár,
Espoo (Finnország), Gent (Belgium), Groningen
(Hollandia), Helsingborg (Svédország), Leeuwarden
(Hollandia), Leuven (Belgium), Linz (Ausztria), Mi-
lánó (Olaszország), Reykjavík (Izland), Valencia
(Spanyolország) és Bécs (Ausztria). A 12 döntős vá-
rost független szakértőkből álló zsűri választotta ki,
azt értékelve, hogy a városok miként használják ki
az innovációban rejlő lehetőségeket a társadalmi ki-
hívások kezelésére, arra, hogy a helyi közösségeket
széles körben bevonják a döntéshozatalba, illetve,
hogy miként alkalmazzák ezeket a gyakorlatokat a
városfejlesztésben. Az EB a szeptember 22-e és 
24-e között tartandó európai kutatási és innovációs
napok keretében hirdeti ki a verseny győztesét.
(Agerpres)

Több mint 1300 
új koronavírusos megbetegedés

Szerdán 1309 új koronavírusos megbetegedést je-
lentettek Romániában, és ezzel 56.550-re nőtt a fer-
tőzöttek száma – közölte az operatív törzs. Olyan
személyekről van szó, akiknek korábban nem volt
pozitív teszteredményük. 28.584 pácienst gyógyult-
nak nyilvánítottak, 5370-en tünetmentesek voltak,
így ők tíz nap után elhagyhatták a kórházat. Ez idáig
1.295.222 koronavírusteszt eredményét dolgozták
fel Romániában. Ezek közül 24.108-at az elmúlt 24
órában hajtottak végre, 15.956-ot az eset meghatá-
rozása és az orvosi protokoll alapján, és 8152-t ké-
résre. Ezenkívül az operatív törzs legutolsó
tájékoztatása óta jelentették 2215 olyan teszt ered-
ményét is, amelyeket nem az elmúlt 24 órában dol-
goztak fel. (Agerpres)

Ombudsmani felszólítás
Felszólította a nép ügyvédje a munkaügyi miniszté-
riumot, tájékoztassa a munkáltatókat, hogy „túlzó in-
tézkedés” és törvénytelen is negatív
koronavírusteszt felmutatásához kötni az alkalma-
zottak munkába való visszaállását. Az ombudsman
azt állítja, ez a gyakorlat a munkáltató megbírságo-
lását vonhatja maga után, a munkáltató nem kérheti
a negatív teszt felmutatását sem azoktól az alkalma-
zottaktól, akik a karanténidőszak letöltése után áll-
nának vissza munkába, sem azoktól, akik igazoltan
fertőzöttek voltak, de gyógyultnak nyilvánították őket.
(Agerpres)

Kevesebb búza termett
Idén a szárazság miatt 2,9 tonnára tehető a búza
hektáronkénti termésátlaga, ami 40 százalékos
csökkenést jelent 2019-hez képest – nyilatkozta a
mezőgazdasági miniszter. Adrian Oros rámutatott, a
szaktárca által készített összehasonlító jelentés ér-
telmében eddig az őszi búza vetésterületének 89
százalékán aratták le a növényt, amely hektáronként
2,9 tonnás termést hozott, míg tavaly – normál
mennyiségű csapadék mellett – 4,8 tonnás termés-
átlagot jegyeztek. Rozsból idén mintegy 2,5 tonna
termett hektáronként, szemben a tavalyi 3,2 tonná-
val, árpából pedig 2,6 tonna, míg tavaly 5 tonnát
arattak le hektáronként. Repcéből 2019-ben 2,3
tonna átlagtermést mértek, idén azonban mindössze
1,9 tonnát – mondta a miniszter, aki szerint az or-
szág délkeleti és keleti térségében okozta a legna-
gyobb károkat az aszály. (Agerpres) 

Ország – világ

Járványgörbefüggő 
vállalkozások

(Folytatás az 1. oldalról)
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Távoltartási végzés

Forrás: BBC

Bejrúti robbanás 
Valószínűleg tűz okozta 

az ammónium-nitrát berobbanását



tetejére először köröskörül állványt
kellett felszerelnem, ugyanis más-
ként nem lehetett fent dolgozni.
Ilyent nem nagyon láttak még! Az
alpinistafórumokon is rácsodálkoz-
tak. Az állványzatot egyedül építet-
tem meg. Türelmesen, lassan,
minden darabot külön megkötöz-
tem, biztonságosan. Ketten nem is
lehetett volna ott forgolódni! De
például a brassói Fekete templom
tornyán hárman dolgoztunk, a volt
kollégámmal, meg egy baróti alpi-
nistával, Benkő Richarddal. A vá-
sárhelyi templomon a villámhárító
felszerelése volt a legnehezebb,
mert a felfogóját a gömb fölé kellett
feltenni. Ez azt jelentette, hogy a
kötésektől még jó három métert
kellett felfelé haladjak. Persze jól
bekötözve, mert anélkül dolgozni
nem bátorságot, hanem felelőtlen-
séget jelentene. A toronysisakot tel-
jesen le kellett festeni, ezt Mátyus
Zoltán kollégámmal végeztük. A to-
ronysisakot kellett összhangba
hozni a fiatornyokkal, amelyek vö-
rösrézből készültek. A toronysisak
kétrétegű időtálló – Hammerite –
festéket kapott, ami minden bizony-
nyal beválik majd, a rozsda nem
kezdi ki a lemezt. 

– Arra vártam, hogy a torony-
gombot, amiben időkapszulát he-
lyeztek el, leszedik a toronyról, s
ebbe mi is bepillanthatunk. Erre sor
kerül-e? 

– Most nem. Volt szó róla, de el-
maradt, tulajdonképpen nem volt
benne a megrendelésben. 

– Milyen érzés ilyen magasan
dolgozni? Hogyan szánta rá magát,
hogy ezt a veszélyes munkát vé-
gezze? Kevés ember vállalkozna rá,
hogy több tíz méter magasságban
lebegve vagy rögzítvetve dolgoz-
zon…

– Amikor az ember megtanul a
magasban dolgozni, és hozzászo-
kik, akkor már egyszerű. Olyan,
mint az úszás, aki a kétméteres
mélységű vízben tud úszni, az tud
az 50 méter mélyben is! Biztonság-

ban vagyok, mert bebiztosítom
magam, mindent megkötök, min-
denre figyelek. Azt szoktam mon-
dani, hogy gépkocsivezetés közben
nagyobb veszélyben vagyok, mint
amikor magasban kötélen lógva
dolgozom. 

– Gondolom, hogy csak megvan
az aggodalom önben vagy a család-
jában, hiszen magasban dolgozni
veszélyes.

– Ez nem stresszes embereknek
való. Idegesen, zaklatottan nem
lehet ezt a munkát végezni. Nyu-
godtnak kell lenni. Egy idő után
meg lehet szokni. Isten őrizz, bal-
eset bármikor, bárhol előfordulhat,
az utcán, a járdán. Az esés is külön-
böző lehet: valaki a tízemeletes
blokk tetejéről esik le, és kéztörés-
sel megússza, s valaki az ablakból,
3 méterről esik ki, s meghal. 

– Hol és kitől tanulta az ipari al-
pinizmust? Mióta foglalkozik ezzel?

– A legkeményebb tanító tanított
meg: az élet. Immár tizenhat éve
dologozom ipari alpinistaként. 

– Érdekelne, hogy számontartja-
e, alpinistaként hány magas épüle-
ten dolgozott eddig a
környékünkön?

– Körülbelül hatvan templomon
dolgoztam már. Mindenik munka ki-
hívás volt. Marosvásárhely vala-
mennyi magas épületén ott a kezem
nyoma, például a régi városháza tor-
nyában is mi szereltük fel a világítást.
A vártemplom eddig kimaradt a
magas épületek sorából, s mert nem

dolgoztam még ezen a tornyon,
ezért is vállalkoztam a felújítására. 

– Egyedül vagy csapatban dol-
goznak?

– Van, amikor egyedül, van, ami-
kor csapatban. Amikor csapatban,
akkor legtöbbször az ernyei kollé-
gámmal, Mátyus Zoltánnal dolgo-
zom. Volt egy nagyon jó kollégám,
Páll Endre, aki októberben lesz
három éve, hogy kint van a refor-
mátus temetőben. Sajnos banális
balesetet szenvedett, figyelmetlen-
ségből láncfűrésszel vágta el a saját
kötelét, és tíz méterről lezuhant.
Nagyon sajnálom! 

– Mi számít a legnehezebb és leg-
veszélyesebb munkának a magas-
ban?

– Lehet, ön arra számított, hogy
a tornyok javítását válaszolom,
mégis a favágást tartom a legnehe-
zebb vállalkozásnak. Ugyanis épü-
letek között, villanydrótok
közelében kell dolgozni, és minden
terep különbözik a másiktól. A fa-
vágás sokkal nehezebb, mint temp-
lomtornyokon vagy a magas
tömbházakon dolgozni, ahol több
ponton is kikötjük a köteleket. A
biztonsági kötél is legalább két pon-
ton van rögzítve, a töréseknél kötél-
védőt használunk. Utána már csak
„hintázunk és lógatjuk a lábunkat”.

– Naponta hány órát lehet „hin-
tázni”? Gondolom, nyolc órát nem
bírnak ki!

– Régebb még 12 órát is dolgoz-
tunk. Most attól függ, milyen mun-
kát vállaltunk. 

– A megyében hányan foglalkoz-
nak ipari alpinizmussal? 

– Templomok javításával, kőmű-
vesmunkával, veszélyes favágással,
reklámpannó-szereléssel, mindent
együttvéve, nem nagyon foglalkoz-
nak. Van még egy nagyobb cég, de
az a vegyipari kombináthoz szegő-
dött. Vannak, akik csak hőszigete-
lést vállalnak, favágással is
próbálkoznak, de ahogy telnek az
évek, legtöbben alábbhagyják. 

– Anyagilag kifizetődő-e ipari al-
pinizmussal foglalkozni?

– Van olyan munka, amit jobban

megfizetnek, van, amit nem, és van
olyan is, hogy elmulasztják a kifi-
zetést. De legtöbb esetben korrektül
elszámolunk. Az igazság az, hogy
nekünk is sokat kell költeni a fel-
szerelésre, amit állandóan cserélni
kell, s ezek az eszközök nem ol-
csók! Szerszámokat, láncfűrészeket
kell vásárolni, akármilyen kínai fel-
szereléssel nem lehet dolgozni.
Ebben a szakmában csak biztosra
szabad menni. Nem lehet úgy gon-
dolkodni, hogy hátha most még jó
lesz, hátha most még megbír! 

– Hol vállalták fel a következő
munkát?

– Az az igazság, hogy amilyen
összevisszaságban élünk, folyama-
tosan változik az ütemterv, sürgős-
ség szerint. Miután befejeztük a
várhegyi ortodox templomot, kö-
vetkezik a református templom,
munkát vállaltunk a recsai kolostor-
ban, közben reklámpannókat szere-

lünk. Mindegyre dolgozunk. Min-
dig a helyszínen dől el, hogy mit
kell csinálni. Mindenképpen elégté-
tel számunka, hogy akármerre me-
gyünk, közeli és távoli
településeken büszkén nyugtázzuk,
hogy rengeteg épület viseli a kézje-
gyünket. Ezért is igyekeztünk tisz-
tességes munkát végezni, hiszen az
utókor számára mentjük meg az
épületeket – fogalmazott Portik
András. 

Munka van és lesz bőven, a régi
épületek nagy része felújításra szo-
rul. Kérdés, hogy az ingatlantulajdo-
nosok, -kezelők fontosnak tartják-e
az épületek karbantartását. Külföl-
dön, ahol a műemlék épületek nagy
becsben vannak, egy éjszaka alatt
újrafestik a homlokzatokat. Reg-
gelre már a köteleket is összeszedik,
a járókelők csak nézik, és csodál-
koznak: varázslat történt. Igen, az
alpinisták dolgoztak. 

Egyelőre kilencen Marosvásárhely
polgármesteri székéért

A kormány szeptember 27-re tűzte
ki a helyhatósági választásokat. A
politikum kampánylázban ég, ké-
szítik a jelöltlistákat. Marosvásár-
hely polgármesteri székére is
kilencen áhítoznak.

Természetesen hozzá kell tennünk,
hogy nem mindegyik jelölt „hivata-
los”, hiszen a jelöltlisták benyújtásá-
nak határideje az augusztus 7–18.
közötti időszak.
Kik tehát, akik indulnának Vásárhelyért? 

Soós Zoltánt, a Maros Megyei Mú-
zeum igazgatóját nem kell külön be-
mutatnunk, minden vásárhelyi tudja,
hogy független jelöltként indul – de
az összes magyar politikai alakulat: az
RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt,
az Erdélyi Magyar Szövetség – őt tá-
mogatja. A Maros Megyei Tanács el-
nöki tisztségét második alkalommal
próbálja megszerezni Péter Ferenc je-
lenlegi megyei elnök.

Szintén hivatalos indulónak tekint-
hető Theodora Benedek egyetemi
professzor, a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) jelöltje is, aki sajtótájékoztatón
mutatkozott be Marosvásárhely pol-
gármesterjelöltjeként. Párban vele a
megyei tanács elnöki székét Cristian
Chirteş szenátor célozza meg.

A Szociáldemokrata Párt (PSD)
polgármesterjelöltje Sergiu Papuc je-
lenlegi alpolgármester, a megyei ta-
nács elnöki tisztségéért Vasile Gliga
szászrégeni vállalkozó, a PSD megyei
elnöke indul.

Miután faképnél hagyták az
ALDE-t, párban indulnak – ezúttal a
Pro Romania színeiben – Claudiu
Maior, a polgármester tanácsadója és
Dorin Florea jelenlegi városvezető.
Előbbi polgármester, utóbbi megyei
tanácselnök szeretne lenni. 

Szintén polgármester szeretne lenni
Nicolae Dragos Ploeşteanu,A Románok
Egyesüléséért Szövetség (Alianţa pentru
Unirea Românilor) jelöltje.

Marosvásárhely polgármesteri
tisztségét célozza meg Adrian 
Mureşan fizikus, kutató is, a Szabad
Emberek Pártja (POL) jelöltje.

Adrian Nemeth-Gherman jogász az
USR polgármesterjelöltje, a megyei
tanácselnöki funkcióért a Mentsétek
Meg Romániát Szövetség Alin Bojan
közgazdászt indítja. 

Marius Paşcan képviselő a Népi
Mozgalom Pártja (PMP) színeiben
indul a polgármesteri székért. A me-
gyei tanácselnöki tisztségért Daciana
Mihaela Natea indul. 

És végül meg kell említenünk
Nadia Raţăt, a Nemzeti Méltóságért
Szövetség (AND) jelöltjét, de a lista
természetesen nem végleges. 

A 2020/135-ös törvény értelmében
az idei helyhatósági választásokat
szeptember 27-én tartják. 

A támogató aláírások gyűjtését jú-
lius 20-án lehetett elkezdeni. 

A választási szövetségek regisztrá-
ciós ideje augusztus 7–11., a jelöltlis-
tákat augusztus 7. és 18. között kell
benyújtani.

A választási kampány augusztus
28-án kezdődik és szeptember 26-án
7 órakor ér véget. 

Július 31-én kinevezték a Központi
Választási Iroda (BEC) bíráit. 

Augusztus 2-án a BEC tagjait ki-
egészítették az AEP elnökével és alel-
nökeivel, valamint az összes olyan
párt egy-egy képviselőjével, amelynek
tagjai között van legalább hét szenátor
vagy tíz parlamenti képviselő, vagy
amely parlamenti képviseletet szerzett
az előző parlamenti választásokon, va-
lamint a nemzeti kisebbségek parla-
menti csoportjának képviselőjével.

Ipari alpinistaként a magasban

Mózes Edith
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Az elmúlt időszakban a fejlesztési munkálatokat
Nyárádremete községben is prioritásnak tekintették,
igyekeztek minden olyan forrást kihasználni, amely a
települések modernizálására irányul. Az egyik legfon-
tosabb beruházás a község legnagyobb turisztikai 
vonzerejével rendelkező és legelhanyagoltabb útsza-
kaszának a teljes felújítása, ez a vármezői út. A köz-
séghez tartozó többi településen is modernizálták az
úthálózatot, 7,5 kilométer útra került aszfaltszőnyeg.
Az önkormányzat egy hosszabb időintervallumot fe-
lölelő megvalósítása a község három faluját össze-
kötő vízhálózatnak a kiépítése, valamint a
szennyvízhálózat, ülepítőberendezés megépítése és
üzemeltetése. A fejlesztési munkálatok során to-
vábbra is kiemelt figyelmet kap a középületek mo-
dernizálása, ennek fényében sikerült felújítani a
vármezői kultúrotthont, a nyárádremetei orvosi ren-
delőt, helyi költségvetésből sikerült tető alá hozni a
mikházi ravatalozót is. Nagy beruházása az önkor-
mányzatnak a korszerű, új napközi otthon megépítse,
amely a tervek szerint az idei tanévkezdésig elkészül,
így a község legkisebb lakóit modern, tágas épület és
felszerelt új játszótér várja. 

„Második mandátumom végén vagyok, büszke va-
gyok az eddig elért eredményekre, de még van bőven

munka. A nyárádmenti polgármesteri hivatalokkal kö-
zösen elkezdtük a térség turisztikai fellendítését, ennek
folytatásaképpen szeretném, ha a jövőben sikerülne a
turisztikai utakat, ösvényeket kiépíteni. Emellett to-
vább modernizáljuk középületeinket, tervben van a
mikházi Csűrszínház és a nyárádköszvényesi kultúr-
otthon felújítása is” – fogalmazott Magyari Péter,
Nyárádremete polgármestere. 

„Nyárádremete az elmúlt időszakban hatalmas fej-
lődésen ment át. Magyari Péter polgármester a térség
adottságait felismerve igyekszik tovább fejleszteni a
községet, elsősorban gondolunk itt a térség turisztikai
vonzerejére, hiszen nyári időszakban Vármező kie-
melt célpont a turisták számára. Köztudott az is, hogy
ebben az időszakban nagyon népszerű a Szováta és
Vármező között járó nosztalgiavonat. Éppen ezért
fontos olyan beruházásoknak a megvalósítása, ame-
lyek az idelátogatók felé is irányulnak. Elismeréssel
tudom illetni az önkormányzat munkáját, és erőt, ki-
tartást kívánok Péternek a további feladatokhoz! – fo-
galmazott Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ
elnöke. 

Nekünk Maros megye az első!
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének 

sajtóirodája 

Magyari Péter: Nyárádremetén 
a munka tovább folytatódik!

(Fizetett hirdetés)



Beigazolódott, hogy a D-vita-
min nagyon komoly védelmet
nyújt a koronavírussal szem-
ben már viszonylag alacsony
D-vitamin-szinten is. A Tények
tévhitek honlapot működtető
pszichológus, író Szendi Gábor
két kutatás eredményeiről
számol be a honlapján közölt
írásban.

Mark M. Alipio orvoskutatóról
írja: semmi mást nem tett, mint iga-
zoltan Covid–19-ben szenvedő be-
tegeknél folyamatosan tesztelte
betegségük alatt a D-vitamin-szintet
(Alipio, 2020). Akiknél ez a szint
lényegesen változott, azt kihagyta a
vizsgálatból, így maradt 212 páci-
ens, akiket tüneteik és betegségki-
menetelük alapján négy csoportba
osztott. Ezek: enyhe, átlagos, súlyos
és kritikus. A súlyos betegeknek
már voltak légzési nehézségeik, a
kritikus állapotú betegeknek pedig
légzési elégtelensége volt és inten-
zív osztályon kezelték őket. 

Minél alacsonyabb volt az adott
betegcsoportban az átlag D-vita-

min-szint, annál súlyosabban ala-
kult a betegek állapota, akik között
nem volt egy sem, akinek kiugróan
magas lett volna a D-vitamin-
szintje. Ők azok, akik nem kerülnek
kórházba!

A „normál” D-vitamin-szintet
mutatók 85,5 százalékának enyhe
tünetei voltak. Nyilván nem csupán
a D-vitamin-szint határozza meg a
fertőzéshajlamot, hiszen tudjuk,
hogy az elhízottság és krónikus be-
tegségek is alaposan beleszólnak a
veszélyeztetettségbe. Ehhez képest
azonban meglepő, hogy önmagában
a D-vitamin-szint – függetlenül az
egyéb kockázati tényezőktől – eny-
nyire erősen meghatározta, ki fogja
enyhe tünetekkel megúszni a beteg-
séget. A magasabb D-vitamin-szint
nyolcszoros esélyt jelentett arra,
hogy a beteg ne kerüljön a súlyos
esetek közé. A kritikus állapotúak-
hoz képest még nagyobb a D-vita-
min „normál” szintjének
védőhatása: a vizsgálatban a legala-
csonyabb D-vitamin-szint a „nor-
mál”-hoz képest húszszoros

kockázatot jelentett arra, hogy a
beteg kritikus állapotba kerüljön. 

30 ng/ml szintet kb. 5-6000 nem-
zetközi egységnyi napi D-vitamin-
fogyasztással lehet elérni. 

A szerző idéz egy másik vizsgá-
latból is. Frank H. Lau és munka-
társai ugyancsak azt mutatták ki,
hogy a Covid–19-betegekben gya-
kori a D-vitamin-hiány (Lau és
mtsi., 2020). Vizsgálatukban húsz
Covid-19-betegnek mérték meg a
D-vitamin-szintjét. Az intenzív
osztályra kerültek 84,6%-ának volt
D-vitamin-hiánya, szemben a „nor-
mál” állapotú betegek 57 százalé-
kával. Még markánsabb eredmény,
hogy az összes 75 év alatti, intenzív
osztályon kezelt beteg 100 százalé-
kának volt D-vitamin-hiánya.
Azaz, amikor találgatják az em-
berek, hogy viszonylag fiatal
ember miért kaphatta el a vírust, és
miért kerülhetett súlyos állapotba,
arra, túl az alapbetegségeken, a D-
vitamin-hiány a válasz. 

A kétkedők számára, akik a déli
államok (Olasz-, Spanyol-, Görög-

ország) példájával igyekeznek cá-
folni a D-vitamin szerepét, feltéte-
lezve, hogy ahol süt a nap, ott
magas lehet az emberek D-vitamin-
szintje, a szerzők vizsgálatot idéz-
nek, amely bizonyítja, hogy a déli
országokban az emberek 70-80
százalékának D-vitamin-hiánya
van, míg a svédek és norvégok közt
(akik a halálozási arányszámban
messze jobban állnak) a D-vitamin-
hiány gyakorisága 15-30 százalé-
kos. (Mivel a tengeri halakban sok
a D-vitamin.) 

Nem lepné meg, ha az idősott-
honok lakói közt volna a legala-
csonyabb a D-vitamin-szint, ezért
arat köztük oly mértékben a halál
– írja Szendi Gábor, majd a kö-

vetkezőképpen foglalja össze a
tanulságot: összességében már ez
a két elővizsgálat is bőven alátá-
masztja a D-vitamin életmentő
szerepét. Ha a kézmosás, gumi-
kesztyű és maszk mellé a köz-
egészségügy végre ajánlaná a
D-vitamint is, sokkal nagyobb ha-
tást érne el a megbetegedés és ha-
lálozás csökkentésében, mint
bármiféle távolságtartással és
egyéb huncutságokkal. Persze,
ezekre is szükség van, de ez csak
a vírus elkerülését szolgálja. Aki
sikerrel szeretne a vírussal meg-
küzdeni – a találkozás előbb-utóbb
elkerülhetetlen lesz –, az sürgősen
kezdje nagykanállal enni a D-vita-
mint – ajánlja a szerző.

Amikor az első híreket hallot-
tam Kínából, arra gondoltam,
már megint felütötte a fejét
egy vírus Ázsiában, hát ez
őket érinti, oldják meg, ide
úgysem kerülhet.

Aztán január-februárban, a szo-
kásos influenzajárvány idején ren-
geteg volt a beteg, közöttük sokan
tüdőgyulladásban is szenvedtek,
egy idős ismerősünk bele is halt.
Ilyen sok beteg, úgy emlékszem,
csak egyszer-kétszer volt két és fél
évtizedes pályafutásom során. Négy
gyermekem van, az óvodástól a gim-
náziumba járóig, és feltűnt, hogy a
tanintézetek egészségügyi személy-
zete a szokásosnál jobban odafigyel
arra, hogy a gyermekeket még a 
legenyhébb hűlési tünetekkel is ki-
szűrjék, és hazaküldjék. Ennek
megfelelően az óvodák, iskolák, lí-
ceumok félig kiürültek. Valahogy
„benne volt a levegőben”, hogy ez
az influenzaszezon nem átlagos,
jobban oda kell figyelni, mert a tü-
netek súlyosabbak. Lehet, hogy a
koronavírus már március előtt jelen
volt, csak tesztelés hiányában akkor
még nem tudtuk?

Amikor márciusban bejelentették
a szükségállapotot, és megjelentek
az első igazolt esetek, hatalmas
pánik tört ki a lakosság körében, el-
indult a patikákban a nagyipar,
megrohantak, teljesen szétszedtek
bennünket. Szakmai életem legne-
hezebb két-három hete volt, meg-
győződésem, hogy ekkora
bolondulásra egy emberi élet során
csak egy alkalommal (vagy leg-
alábbis nagyon ritkán) kerül sor.
Nagyon megterhelő volt. Az em-
berek leginkább a hűlés elleni
gyógyszereket, köhögéscsillapító-
kat, lázcsillapítókat, nagy dózisú C-
vitamin, D-vitamin,
multivitamin-készítményeket vették
ipari mennyiségben, és természete-

sen az arcmaszkokat, valamint a
kézfertőtlenítőket. Arcmaszkot –
amikor még lehetett – annyit ren-
deltem, amennyi normális esetben
két év alatt adódik el, most viszont
egy hét alatt elkapkodták. Aztán a
nagy felvásárlás következtében el-
tűntek a piacról az arcmaszkok és a
kézfertőtlenítők, csak iszonyatosan
drágán, húszszoros áron lehetett
hozzájutni. Néhány hétig nélkülöz-
nünk kellett az arcmaszkokat – ép-
penséggel a legnehezebb
időszakban –, mígnem a szabómes-
terek felismerték az üzleti lehetősé-
get, és gyártani kezdték szövetből.
Ezek is drágák voltak ugyan, de
jobb híján megfeleltek a célnak. Az
ügyesebbek és ráérősebbek otthon
készítettek maguknak. Mivel a
gyógyszertárunkban elaborálunk is,
készíteni kezdtük a kézfertőtlenítő-
ket és az 1000 mg-os C-vitamin-
kapszulákat. Hatalmasra nőtt
irántuk a kereslet. 

Ez idő alatt mindenféle hírek je-
lentek meg a sajtóban különböző
gyógyszerekről, amelyekről feltéte-
lezték, hogy enyhítik a betegség tü-
neteit, illetve kiegészítik a vírus
elleni terápiát. Ezeket a készítmé-
nyeket is felvásárolták, aminek az

lett a következménye, hogy eltűntek
a patikákból. Ez azokat a krónikus
betegeket érintette igen kellemetle-
nül, akik más előírás miatt voltak
ezekre a szerekre szorulva (például
a hydroxychloroquine-tartalmú
gyógyszereket a reumatoid poliarth-
ritisben szenvedők használják töb-
bek között). Ezek a betegek
kétségbeesve jártak patikáról pati-
kára, sokan közülük hetekig kezelés
nélkül maradtak. Még a BCG-oltást
is keresni kezdték, mert azt feltéte-
lezték, hogy azok, akik be vannak
oltva, védettebbek a fertőzéssel
szemben. Egyszóval hatalmas bo-
londulás volt, ami nagyon felpör-
gette az életünket, és a vírussal való
küzdés élvonalába helyezte a
gyógyszertári dolgozókat. Még a
feleségemet is be kellett hívnom se-
gíteni. Gyógyszertárvezetőként a
patikában feküdtem és keltem még
szombaton és vasárnap is.

Közben próbáltuk megvédeni
magunkat is a fertőzéstől. Fokozot-
tan odafigyeltünk a fertőtlenítésre,
a klóros felmosásra. Az idősebb
kollégákat eltanácsoltuk a kiszolgá-
lópulttól, ők a laborban készítették
a preparátumokat. Méregdrágán vá-
sároltuk a maszkokat, a fertőtlení-

tőszereket (egészségügyi szeszt, al-
koholt), és felszereltünk egy plexi-
lemezt a pultra. Mekkorát fordult a
világ! Néhány évvel korábban, a
modernség jegyében, kidobtuk azo-
kat a régi officinai bútorokat, ame-
lyeken védőüvegek védtek
bennünket a betegektől, vásárlóktól,
azzal az indokkal, hogy már elavul-
tak, és hogy ne csak egy kis lyukon
legyünk kapcsolatban az emberek-
kel, hanem szemtől szembe kom-
munikáljunk velük. És tessék!
Kiderült, hogy a régi emberek nem
is voltak olyan ostobák, nem ok nél-
kül helyezték azokat a védőüvege-
ket a pultra. Nos, ezért most ismét
plexilemez van a pulton, és a klien-
seket egy aprócska nyíláson keresz-
tül szolgáljuk ki, biztos, ami biztos.

A betegek mindeközben próbál-
tak türelmesek maradni. Csak
egyenként jöhettek be a patikába,
de ahogy az lenni szokott, mindig
akadtak neveletlenek, akik bepofát-
lankodtak. Ilyenkor a sorban állók
között lincshangulat hatalmasodott
el, majdhogynem tettlegességig fa-
julva.

Annak ellenére, hogy megnőtt a
kereslet a gyógyszerekre, a szállítók
ritkították a kiszállításokat, aminek
az lett a következménye, hogy csak
több napos késéssel érkezett meg az
áru. Az ellátás akadozása tovább
rontotta a világvégi hangulatot.

A legrosszabb tapasztalat a túlter-
helés volt, és a számtalan valóságos
rossz, illetve rémhír, ennek ellenére
igyekeztünk kiszolgálni az igénye-
ket, közben megnyugtatni az em-
bereket, nevelni őket a szabályok
betartására. 

Aztán bekövetkezett a karanté-
nos időszak, az emberek bezárkóz-
tak, a patika forgalmát illetően
átestünk a ló másik oldalára. A be-
vételek nagyon lecsökkentek, az el-
szigeteltség következtében nemcsak
covidos beteg nem volt, hanem a
heveny hűléses megbetegedések is
visszaszorultak, gyakorlatilag telje-
sen eltűntek. Egyből egészségessé
vált a lakosság, csakhogy a cégek
bezárásával és a munkahelyek meg-
szűnésével a gazdaság mélypontra
süllyedt.

Jelenleg veszélyhelyzet van Ro-
mániában. Az emberek között saj-
nos nagyon terjed a tagadás, a
fertőzés elbagatellizálása, az össze-
esküvés-elméletek gyártása és ter-
jesztése. Ez hatalmas veszélyt
jelent, mert egyre kevésbé vagy
egyáltalán nem tartják be a szabá-
lyokat, és félő, hogy míg tavasszal
megszabadultunk a Nyugat-Euró-
pában tapasztalt tragédiáktól –
éppen a gyors és drasztikus intézke-
déseknek köszönhetően –, addig je-
lenleg sokkal sérülékenyebbekké
váltunk. 

A covidos korszak csillapodásá-
ról sajnos még nem beszélhetünk.
Romániában jelenleg is ijesztő mér-
tékben nő az esetek száma, bár
ennek az is az oka, hogy jóval több
tesztet végeznek, mint korábban.
Kezdettől fogva azért imádkozom,
hogy a kutatóknak sikerüljön minél
hamarabb használható vakcinát,
gyógyszereket kifejleszteni, bár
gyógyszerészként tisztában vagyok
azzal, hogy ez nem olyan egyszerű,
és jóval időigényesebb, mint azt
egy laikus gondolná. Természetesen
a védőoltástól sem lehet csodákat
várni, már csak azért sem, mert Ro-
mániában – de világszerte is – na-
gyon terjed a vakcinaellenesség,
ami számomra teljesen érthetetlen
és elszomorító. A medicina egyik
legnagyobb vívmánya éppen a be-
tegségmegelőzés. Erre nemet mon-
dani (sajnos, orvosok és más
egészségügyi dolgozók is vannak az
ellenzők táborában) az emberiség
elleni bűnnek tartom. 

Végezetül nagyon fontosnak
vélem a gyógyszerészek tudomá-
nyosságra támaszkodó felvilágo-
sító, népnevelő munkáját.
Alapvetően bizakodó vagyok, mert
tudom, hogy eddig még egyetlen
járvány sem pusztította el a világot,
de úgy gondolom, hogy a végső le-
csengésre még várni kell. Addig
még sok küzdelem, szenvedés és
könny fog folyni társadalmunkban
és a nagyvilágban, de hiszek abban,
hogy Isten segítségével az emberi-
ség megtalálja a megoldást erre a
gondra is. 

Segesvár, 2020. július 31.

Veress Zsombor

A segesvári Rubin gyógyszertár
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Szendi Gábor: Az életmentő D-vitamin* 
Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

COVID–19-es tapasztalatok 
gyógyszerészszemmel

*A D-vitamin olyan hormon, amely már magzati kortól kezdve nél-
külözhetetlen a normális fejlődéshez, később az immunrendszer nor-
mális működéséhez, a rák megelőzéséhez. A tablettából való pótlás
nélkül a mi éghajlatunkon nem érhető el optimális D-vitamin-szint.
Indokolatlan a túladagolástól félni, hiszen még napi 50 000 NE D-vi-
tamin szedésével is nehéz 150 ng/ml fölé menni. Azaz, vannak, akik-
nek biztosan nem elég még az sem, hogy órákig napoznak, nemhogy
15 percet napoztatják a karjukat és az arcukat. A tablettából való pót-
lás nélkül a mi éghajlatunkon nem érhető el optimális D-vitamin-
szint.

A magzati korban elszenvedett D-vitamin-hiány az egyik oka a ké-
sőbbi multiplex szklerózisnak. Az SM betegek állapotán sokat javítana
a folyamatosan magas D-vitamin-szint. 

Idős korban az izomgyengeség, ami akár járásképtelenséget is okoz-
hat, jelentős mértékben összefügg a D-vitamin-hiánnyal. A D-vitamint
szedőknek hat hónap alatt jelentősen megnőtt az izomereje, idéz vo-
natkozó cikkében egy vizsgálatot a szerző.
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A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának ala-
pítója volt, az ő nevéhez fűződik a tanszék
irányításával működő gyógynövénykert ki-
alakítása. Azért is emlékezem tisztelettel és
szeretettel rá, mert ő volt az első főnököm a
kar gyógynövényismereti tanszékén.

Kopp Elemér 130 évvel ezelőtt, 1890. au-
gusztus 17-én született Kolozsváron. Apja
Kopp József vasúti tisztviselő volt, anyja,
Mária pedig a háztartással foglalkozott. Fiuk,
Elemér az iskola elemi osztályait 1896 és
1900 között végezte Kolozsváron, majd ezt
követően az unitárius gimnáziumban foly-
tatta 1900 és 1908 között. Az iskola nagy
múltú kéziratos diákfolyóiratának, a Remény-
nek az 1907/1908-as kötetét Kopp Elemér
mint nyolcadikos diák szerkesztette. Egye-
temi tanulmányait Budapesten végezte a Ma-
gyar Királyi József Műegyetem
Vegyészmérnöki Karán, ahol 1913. június
27-én mérnöki diplomát kapott, majd 1916-
ban elnyerte a doktori fokozatot is.

Hazatérte után, képzettségének megfele-
lően, változatos munkahelyei voltak. Legelő-
ször Brassóban, a kénsavgyárban analízissel
foglalkozott, majd 1913 és 1919 között a
brassói cukorgyárban a cukorrépa analízisét
végezte. Annak ellenére, hogy később vezető
mérnöknek nevezték ki, hazatért Kolozs-
várra, és a helyi vegyi gyárban a szappan-, a
vazelingyártást vezette és ellenőrizte. 1923-
ban Páter Béla meghívására az 1904-ben Ko-
lozsváron a világon elsőként alapított
gyógynövény-kísérleti állomásra ment át,
ahol a kémiai laboratórium vezetésével bíz-
ták meg. Az illóolaj-tartalmú gyógynövé-
nyekkel végzett vizsgálatainak eredményeit
német szaklapokban közölte. Páter Béla
1938-ban bekövetkezett halála után Kopp
Elemér eltávozott a kísérleti állomásról, és
rövid ideig a Triumph elnevezésű, kéntar-
tamú olajokat gyártó vállalat technikai igaz-
gatója lett (1941-ig). A második bécsi döntés
után ismét a gyógynövény-kísérleti állomá-
son alkalmazták igazgatóként, 1944-ig. Ez

idő alatt jelent meg Gyűjtsünk gyógynövénye-
ket! (Kolozsvár, 1942) című könyve. 1944-
45-ben Budapesten tanulmányozta az
anyarozs (Secale cornutum) mesterséges ter-
mesztésének lehetőségeit.

A hatalomváltozást követően visszatért
Kolozsvárra, és az Astra vegyipari cég veze-
tője lett egészen 1948-ig. Ekkor meghívták a
Marosvásárhelyen létrejött Gyógyszerészeti
Karra professzori minőségben a farmakognó-
zia (gyógynövényismeret) tanszékre, majd
1951-ben a növénytan, a farmakognózia és a
galenika (ma gyógyszertechnológia) alkotta
tanszékcsoport vezetője lett. Továbbadta
Páter Béla szellemiségét munkatársainak, és
így iskolát teremtett. Munkásságával, ami a
gyógynövények hatóanyagainak kutatásától
az alaktani vizsgálatok kérdésein át a fajok
elterjedésére, a termesztés, az ipari értékesí-
tés és a gyógyászati felhasználás területeire
is kiterjedt, a gyógynövények sokoldalú ku-
tatásának igényét oltotta munkatársaiba. Ettől
kezdve az egyetem keretében folytatott okta-
tói és kutatói tevékenysége fellendült. Kopp
professzor tartotta az akkor három féléves
tantárgy előadásait a III. és a IV. éves gyógy-
szerészhallgatóknak. Számukra már 1953-
ban három kötet jegyzetet írt, amit bővített

kiadásban 1956–57-ben újra megjelentetett.
Országos viszonylatban ő volt az első, aki
jogot kapott doktoranduszok irányítására a
farmakognózia tárgykörében. Az ország min-
den részéből hozzá jöttek doktorálni azok a
gyógyszerészek, akik gyógynövényekkel
kapcsolatos témát választottak. Az egyetem
és a Gyógyszerészeti Kar tudományos taná-
csának tagja volt, ezenkívül számos hazai és
külföldi tudományos társaság tagjává válasz-
tották, a Farmacia című országos gyógysze-
részi szaklap, havonta megjelenő folyóirat
szerkesztőségének is tagja volt.

Az ő nevéhez fűződik a tanszék irányítása
alatt működő gyógynövénykert alapítása,
amely az oktatás és a kutatás jelentős bázisa
lett. Kolozsvárról magával hozta a Páter Béla
által termesztett gyógynövények magvait, és
ezekkel a magvakkal kezdte meg a gyógynö-
vények termesztését, ami számos tudomá-
nyos kísérletének anyagát biztosította.
Többek között az illóolajat, az alkaloidokat
és a C-vitamin-tartalmú növénye-
ket kutatta. Az itt végzett mákne-
mesítési, valamint a
mákszalmából előállítható mor-
finkísérleteiért 1957-ben Ma-
gyarországon Kabay
János-emlékéremmel és díszok-
levéllel tüntették ki. Eredményeit
több hazai és német szakfolyó-
iratban közölte. A Román
Gyógyszerkönyv VI. és VII. kia-
dásának szerkesztésében több nö-
vényi eredetű cikkely
összeállításával részt vett. 

1961-ben nyugdíjazták, de to-
vábbra is bejárt szerény kis szo-
bájába dolgozni, ami egyben
laboratóriuma is volt. Munkabí-
rása, igényessége és ugyanakkor
szerénysége példamutató volt.
Hetvenéves korában érdemes
egyetemi tanár fokozattal, a Nagy
Nemzetgyűlés a Munkaérdem-
rend III. fokozatával tüntette ki.
Ipó László (1911–1991) maros-
vásárhelyi festőművész örökítette

meg arcképét, amely ma az egyetem szená-
tusi termének falán található. 

Marosvásárhelyen, 1964. január 19-én
hunyt el. Végső nyughelye Kolozsváron, a
Házsongárdi temetőben van, a lutheránus
részben. Temetésén a tanszék munkatársai
valamennyien részt vettek. Sajnos sírhelye
ma már nem található meg, de sírkövét a Há-
zsongárdi Alapítvány munkatársai megmen-
tették.

Születésének 130. évfordulóján és halálá-
nak közelgő 57. évfordulója alkalmával há-
lával gondolok arra az öt évre, amikor Kopp
professzor egykori munkatársaként az ő ala-
pos, gondos tanítása és irányítása mellett
kezdhettem el oktatói és kutatói munkámat.

Ui.: Kopp Elemér munkahelyeinek adatai
az 1955. február 9-én saját kezével írt Öné-
letrajzából származnak, amit professzori ki-
nevezésének attesztálásakor írt, és
megtalálható az Országos Levéltár Maros
megyei részlegén.

Emlékezés a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar egykori egyetemi tanáraira 
130 éve született dr. Kopp Elemér professzor

A Kopp Elemér által létesített gyógynövénykert az egyetem udvarán Fotó: UMFST

Dr. Péter H. Mária

Dr. Kopp Elemér

1942-ben megjelent könyve



Az egyre bővülő szúnyogfaj-
ták csípései ember és állat
számára egyaránt sok kelle-
metlenséget és betegséget
okozhatnak. A lepkeszúnyog
által terjesztett leishmaniasis
az emberre is veszélyes, a ku-
tyákra és macskákra nézve
azonban halálos kimenetelű
lehet, akárcsak a szívférges-
ség.

A Noé Bárkája kisállatklinika ve-
zetője, dr. Pálosy Csaba ismertette
azoknak a betegségeknek a tüneteit
és kezelési módját, amelyek kiváltó
oka a szúnyogcsípés. A kutyáknál
előforduló szívférgesség tüneteiről
beszélgettünk már, ezúttal egy
másik halálos kimenetelű betegség,
a leishmaniasis van soron, amely
kutyát, macskát és az embert is
érintheti.

A csapadékos időjárást követő
kánikula jelentősen fokozta a vér-
szívók szaporodását a Kárpát-me-

dencében. Mivel uniós szabályozás-
sal korlátozták a légi úton történő
rovarirtást, a korábban hatékonynak
számító permetezést földi jármű-
vekről végzik az esti, éjszakai órák-
ban, a lebomló hatóanyag azonban
kizárólag az elérhető területen tar-
tózkodó szúnyogokat pusztítja el. A
szúnyogok egy része különböző be-
tegségeket terjeszt, és nem mindegy
az sem, hogy az adott példány hon-
nan érkezik. 
Leishmaniasis

A szakember szerint a leishmani-
asist általában a legtöbb kutya nem
éli túl, ezért a betegséget komolyan
kell venni. Nem könnyít a helyzeten
az sem, hogy a fertőzés és az első
tünetek megjelenése közötti idő
rendkívül hosszú lehet. Sokszor hó-
napokkal vagy évekkel a csípés
után jelentkeznek a tünetek. A be-
tegség kórokozóját az alkonyatkor
és éjszaka aktív fertőzött lepkeszú-
nyogok terjesztik. Elsősorban a
Földközi-tenger térségében fordul
elő, de egyedi eseteket már Német-

ország délnyugati részén, Svájcban
és Belgiumban is regisztráltak,
ugyanakkor Románia déli megyéi-
ben is gyakori az előfordulása.

A zoonózis az állatról emberre is
átterjedni képes megbetegedés. A
leishmaniasis az embernél bőrelvál-
tozás, fekély formájában jelentke-
zik. A lepkeszúnyog a gazdatest
megcsípésével juttathatja a vérbe a
leishmaniasist okozó egysejtű para-
zitát. Bár a gazdit kutyája nem fer-
tőzi meg, a rovar átviheti a parazitát
a kutyából az emberbe. Ha az élős-
ködő bekerül a gazdatestbe, a Le-
ishmania paraziták a bőrben
telepednek meg. A betegség kifejlő-
désével a fertőzés átterjed a belső
szervekre, a fertőzött anyáról a gye-
rekre is átkerül, ilyen szempontból
van némi hasonlóság a Zika-vírus
és a leishmaniasis között. A kutyák-
nál általában az állat lesoványodá-
sával, a nyirokcsomók
megduzzadásával, a bőr pikkelye-
sedésével jár, de jelentkezhet has-
menés, hányás, szőrhullás, fekélyek
a bőrön, a máj- és a lép megnagyob-
bodása, a nyirokcsomó duzzanata,
kötőszöveti gyulladás is. Gyakran
alakulnak ki krónikus tünetek, mint
az ekcéma, szőrhiány az orrháton, a
fülkagylókon és a szemek körül.
Súlyosabb esetben pedig vese- és
májelégtelenség, orrvérzés, hasme-
nés, ízületi gyulladás, szem- és
idegrendszeri problémák jelentkez-
hetnek. Ha az állat nincs kezelve,
két éven belül elpusztulhat, ugyan-
akkor a kezelés nem biztosíték a
kutya végleges gyógyulására. 

Bár a leishmaniasis kórokozói
nem okoznak az influenzavírushoz
hasonlóan robbanásszerűen terjedő
járványokat, ez a betegség az
Egészségügyi Világszervezet becs-
lése szerint világszerte több millió

embert veszélyeztet. Embernél a
Leishmania-fertőzés gyanúja a kli-
nikai kép és az utazási kórelőzmény
alapján állítható fel. A távolsági tu-
rizmus, illetve a globális felmelege-
dés hatásai miatt egyre jobban
kiterjedő endémiás területek követ-
keztében a betegség megjelenése
egyre gyakoribbá válhat az európai
országokban is. A betegség kóroko-
zójának köztigazdáját, a lepkeszú-
nyogot Magyarország déli
megyéiben több alkalommal azono-
sították. Dél- és Észak-Franciaor-
szágban, Dél-Németországban,
Svájcban és Belgiumban is előfor-

dultak már megbetegedések.
Ugyanakkor érdemes elővigyáza-
tosnak lenni azoknak, akik a nyári
hónapokban kutyájukkal Horvátor-
szágba, Szlovéniába, Olaszor-
szágba vagy Szerbiába utaznak.
Amennyiben Leishmaniával fertő-
zött országba utazik valaki kedven-
cével, napnyugta után az állatot zárt
térben ajánlott tartania. A lepkeszú-
nyogok távoltartására alkalmas ké-
szítményeket kell használni, akár
nyakörv, akár rácseppentős, spot on
oldat formájában. Az utazás előtt
azonban ajánlott felkeresni az állat-
orvost és kikérni tanácsát.

Ha már a férfias típusú ruha-
daraboknál tartunk, a kosz-
tüm és a zakó után vegyünk
számba egy idén ismét na-
gyon divatos ruhadarabot, a
FÉRFIAS MELLÉNYT, mely
fontos kelléke lehet ruhatá-
runknak.

Ha a férfias mellényről beszé-
lünk, Kate Moss jut eszünkbe, aki
2005-ben a Glastonbury fesztiválon
sikerrel népszerűsítette ezt a szokat-
lan ruhadarabot, mikor is fekete,
férfias típusú mellényét szürke for-
rónadrággal, széles, bohó típusú
csípőövvel és gumicsizmával tár-
sítva keltett szenzációt. 

A férfias mellény idén ismét a
topon van, és könnyen társítható
többféle ruhadarabbal, akár magára,
akár réteges öltözködés esetén.

Aki szereti a kösztümöt, viseljen
HÁROM DARABBÓL állót, mely-
ben a nadrághoz és blézerhez vagy
zakóhoz mellény is tartozik. A mel-
lényt vehetjük ingre, és vehetünk rá
egy azonos színű ballonkabátot is,
vagy a felső helyett viseljük csak
egyszerűen a mellényt.

Ez erőteljes megjelenést kölcsö-
nöz, melyhez nem szükséges más
kiegészítő.

A ’70-es évek BOHÓ CHIC szel-
lemében viseljük a férfias mellényt
laza, lenge ingek fölé szoknyanad-
rággal, trapéz nadrággal és többso-
ros nyakékekkel.

Aki kedveli a RÉTEGES öltöz-
ködést, iktassa be a mellényt is a ré-
tegek közé. Főleg a
nonkonformista, ötletes társítások a
menők ezúttal.

Aki szereti a MINTÁS anyago-
kat, egyszínű helyett válasszon
nemcsak mintás mellényt, hanem
hozzá találó mintás ruhadarabokat
is. Így meglepő kombinációkat
érhet el, ha szeretne a figyelem kö-
zéppontjába kerülni. 

Ha már a férfias ruhadaraboknál
tartunk, említsük meg a RÖVID-
NADRÁGOT is, mely férfisportöl-
tözékből divatos darabbá lépett elő.

Ez a kényelmes nyári ruhadarab
immár nemcsak sportos vagy tiné-
dzserviselet, hanem a mindennapi, az
irodai öltözék, szabadidőruha része-
ként, vagy egy elegáns vacsorára is
felvehető. Ha a nyári szezonban a
KOSZTÜM nadrágját rövidnadrággal
helyettesítjük, nemcsak kényelmes,
hanem stílusos is lesz a megjelené-
sünk. Zakóval, klasszikus fehér ing-
gel, lapos talpú papucscipővel még a
munkahelyre, irodába is felvehetjük.

Aki a szafari stílusú öltözéket ked-
veli, viseljen sokzsebes rövidnadrá-
got trikóanyagból készült majóval,
„bucket hat” (vödör) kalappal, és a
dzsungelben fogja érezni magát.

A nyári tengerparti kiruccanásra
a legkényelmesebb a kötött trikó-
anyagból készült csíkos rövidnad-
rág. Ez legjobban egy felhasított
toppal, óriásfülbevalóval és lapos
talpú könnyű cipővel talál.

Aki szereti a lezser, derekat ki-
hangsúlyozó nadrágot, válasszon
PAPÍRZACSKÓ-DEREKÚ rövid-
nadrágot, melyet társíthat virágmin-
tás inggel, férfias típusú mellénnyel
és bohó stílusú, hegyes, felkunko-
rodó orrú papuccsal.

Ha a fesztiválokra emlékeztető
MINTÁS rövidnadrágot válasz-
tunk, melyet ujjatlan, magasított
vállú pólóval és sportcipővel vise-

lünk, nyugodtan indulhatunk a laza,
hétvégi baráti találkozóra.

A farmerkedvelők viseljenek
klasszikus, a divatból soha ki nem
menő FARMER rövidnadrágot,
főleg trikóanyagból készült pólóval
és hegyes  vagy négyszögletes orrú
papucscipővel.

Szintén a férfias típusú viseletre
emlékeztetnek a KHAKI ruhadara-
bok, mivel ez katonai, illetve terep-
járó vagy a vadászok öltözetéből
ihletett színárnyalat. Kicsit meg-

lepő, hogy a színes helyett ilyen da-
rabok is divatosak nyáron, viszont
ez praktikus, sokoldalú szín, sok
más színnel társítható. Ha a khakit
pasztellárnyalatú színekkel viseljük,
nyári színné változik. Például ha
egy khaki nadrághoz rózsaszín se-
lyemblúzt veszünk, megjelenésünk
elegáns és nagyon divatos lesz.

Ne gondoljunk arra, hogy a TEL-
JES KHAKISZÍNŰ RUHÁZAT
csak hegyi kirándulásra alkalmas.
Ha a megfelelő darabokat választ-

juk, városi viseletté alakul. Ilyen
lesz, ha egy „baggy”, azaz zsá-
kocska típusú khaki nadrághoz
baby doll jellegű blúzt és aranyos
fülbevalót viselünk.

Ha a khakiszínű ruhadarabunk
overall, melyhez aranyos nyakéket
teszünk, és aranyos szandált hú-
zunk, meggyszínű rúzzsal és ren-
detlen frizurával társítjuk, a
tengerparton vagy a városban töltött
romantikus nyári estékre emlékez-
tető kinézetünk lesz.

Casoni Szálasi Ibolya

Fotó: Antalfi Imola
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Ember és állat harmóniája
A lepkeszúnyog okozta fertőzés

Szer Pálosy Piroska

Lepkeszúnyog



Budapesten augusztus 4-én, a nemzeti ünnep
előtti sajtótájékoztatón a Parlament Vadász-
termében bemutatták az ország Szent István-
napi kenyerét, az ország leginnovatívabb
kenyerét, az ország tortáját és az ország cu-
kormentes tortáját. 

A hagyományos ünnepségen a 2020 Szent István-
napi kenyere címet a balmazújvárosi Balmaz Sütöde
Kft. hajdúsági házi kenyere kapta. Az idei leginnovatí-
vabb kenyér a solymári Hel Pékség Kft. rozmaringos-
burgonyás cipója lett. 

Magyarország ez évi tortája Füredi Krisztián, a tápió-
szecsői Hisztéria Cukrászda cukrászmesterének Curio-
sitas tortája lett, amelyhez a mester mogyorót,
mandulát, csokoládét, valamint birsalmát használt fel. 

Magyarország cukormentes tortái közül a legízlete-
sebbnek a pilisszentiváni JÓkenyér Cukrászat Szenti-
vánéji Álom tortája bizonyult, amely nem tartalmaz
hozzáadott cukrot, ízvilágát a kellemesen savanykás, fa-
héjas meggylekvár és a könnyű meggyes habkrém adja,
amelyet a tejszínes-zabpelyhes angolkrém tesz teljessé.
A tortát cukormentes fehércsokoládé fedi, és a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége számításai szerint
szeletenként 13,3 gramm szénhidrátot és 252,5 kalóriát
tartalmaz.

A győztes tortákat augusztus 19-étől Magyarország
számos cukrászdájában árusítani fogják.
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Az augusztus 20-i nemzeti ünnepre készülődve 
Országkenyerek, országtorták 

Nem a modernségre való törek-
vés vagy a divattá vált napi szá-
mítógépes szórakozás hozta ki
belőlem a fenti címet, hanem egy
„megosztott hivatkozásban” Fa-
cebookon érkezett néhány, ötven
évvel ezelőtt készült színes fény-
kép az egykori városközpontról. 

A képek melletti szöveg szerint
szinte a véletlennek köszönhető,
hogy egy lomtalanítás alkalmával
utcára szórt mintegy 300 darab,
erdélyi utazást megörökítő színes
diapozitív között megőrződött a
marosvásárhelyi Rózsák tere.
Úgy, ahogy mi, hatvanasok közép-
iskolás korunkban még láttuk.
Közben eltelt ötven év, pontosan
egy fél évszázad, s a megmentett
ajándékképekben gyönyörködve
azon tűnődöm, hogy mikor volt
szebb a főtér, ötven évvel ez-
előtt, amikor az Olga cukrászda
előtt egy viharvert tehergépko-
csi parkolt, mert akkor volt ott
hely bőségesen, vagy pedig ma,
amikor jelzőlámpák próbálnak
rendet tartani a sűrű főtéri forga-
lomban.

Valami büszke nosztalgia járja
át szívemet, ahogy megpillantom
az ötven évvel ezelőtti főtéri vi-
rágóra színes képét, mögötte még
ott látható a Ferenc-rendiek tor-
nya mellett a templom, az egész
egységes főtéri épületsor, ami két
helyen őrződött meg: fényképeken
és a szívünkben, mert bennünk él
a múlt század ’60-70-es éveinek
színvilága, biztonsága és büszke-

sége. A virágórát azért nem ha-
sonlítom össze a mostanival, mert
fél évszázad alatt sokféle virág-
mintában tündökölt, és nekünk,
vásárhelyieknek a szívünkhöz
nőtt.

A főtér másik oldaláról készült
színes fényképen megjelenik a
„köztes” Transzilvánia szálló
egykori almazöld színében. Már
nem ugyanaz az épület a Bolyai
utca sarkán, amelyben Bernády
György polgármester fogadta Ady
Endrét, a költőt, de még nem is az
a túl modern, amely ma nem iga-
zán illik be a barokk-szecessziós
városközpontba. A régi felvételen
fel lehet ismerni az egykori főtér
rózsásabb felét: akkor a padok
közötti részen is rózsasor szegé-
lyezte a park zöldövezetét.

Számomra a legmeghatóbb az
a felvétel, amelynek közepén még
ott látható a békás szökőkút, kö-
rülötte szép virágdíszítéssel. Mö-
götte meg a kéttornyú római
katolikus templom, és a Divatház
helyén áll a régi Tanácsháza.
Igaz, hogy a tető már hiányzik
róla, de a mellette még nyitott kis
utca ma is szép emlékeket idéz fel
bennem bolyais diákkori éveink-
ből.

Ezeken a megmentett ajándék-
képeken a régi várost keresem, a
régi főtéri fákat, s azokban a fák-
ban az emlékeket, az ötven évvel
ezelőtti virágokat, velük együtt a
huszonéves álmokat, mert azoktól
lesz még értékesebb, még szebb a
város szívének emlékeinkben
fennmaradó hangulata.

Főtéri történet
Rózsák a Facebookon

ötvös József

François de La 
Rochefoucauld herceg, 
sokoldalú francia író, 

aforizmaszerző 
egyik gondolatát idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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Július 30-i rejtvényünk megfejtése: Csak ha bátor vagy, szerencsés vagy, tudod elviselni az irigységet.



Gálaműsorral köszöntötte kedden a 70.
születésnapját ünneplő, négyszeres világ- és
négyszeres Európa-bajnok Jónyer Istvánt a
Magyar Asztalitenisz-szövetség (MOATSZ).

A Marczibányi téri Ormai László Csarnok-
ban tartott ünnepi esemény egy kisfilm vetí-
tésével kezdődött, amelyben felidézték az
ünnepelt legfontosabb sikereit. A sportember
pályafutása alatt a vb-ken a 4 arany mellett 3
ezüstöt és 1 bronzot, az Eb-ken pedig 4
aranyat, 4 ezüstöt és 5 bronzot gyűjtött, ő volt
az 1970-es évek egyik legjobb játékosa.

Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és
sportkapcsolatokért felelős helyettes állam-
titkár egy személyes emléket idézett fel kö-
szöntőjében.

„Az 1979-es phenjani világbajnokságon 20
ezer ellendrukker előtt, a kínaiakat legyőzve
sikerült diadalmaskodnia a magyaroknak.
Néhány éve kaptam egy felvételt a döntőről,
és kicsit tartottam attól, hogy lerombolja a fi-
náléról a fejemben élő képet, de elárulhatom,
hogy azóta rongyosra néztük” – fogalmazott
az öttusázó világ- és Európa-bajnok, aki 
úgy véli, az a 41 évvel ezelőtti, motiváló siker
is közrejátszott az általa elért eredmények-
ben.

Nátrán Roland, a MOATSZ elnöke arról
beszélt, hogy Jónyer István akkor lett világ-
bajnok, akkor állhatott a dobogó tetejére
egyesben is, amikor senki nem gondolta,
hogy megtörhető az ázsiai hegemónia. „Pá-
lyafutását befejezve is hű maradt szeretett
sportágához, fáradhatatlanul tevékenykedik
ma is. Aktívan járul hozzá ahhoz, hogy a ma-
gyar asztalitenisz visszanyerje régi helyét a

világ sportjában” – mondta, aki az ünnepelt
születési évére utalva átnyújtott Jónyer Ist-
vánnak egy tanúsítványt, amely azt igazolja,
hogy Jónyer 1950 névvel elneveztek róla egy
csillagot.

Horváth Tibor, aki 1969 és 1996 között a
magyar szövetség főtitkára volt, felelevení-
tette, hogy ő akkor került a MOATSZ-ba,
amikor a nagy hármas – Jónyer István, Klam-
pár Tibor és Gergely Gábor – már bontogatta
szárnyait.

A volt játékostárs, Gergely Gábor azt
mondta: ha Jónyer István valahol megjelenik,
világsztárként kezelik, akinek a magyar és az
egyetemes asztalitenisz is nagyon sokat kö-
szönhet.

„Nálad jobban senki nem tudja ezt a sport-
ágat” – jelentette ki.

Jónyer István arról beszélt, hogy sokszor
kellett talpra állnia pályafutása alatt és azt kö-
vetően is, de az akaraterejének köszönhetően
ez mindig sikerült.

„Fantasztikus ez a mai ünnepség, és köszö-
nöm a társaimnak, akik segítettek pályafutá-
som során” – mondta elérzékenyülve.

A gála zárásaként Jónyer István váltott né-
hány labdamenetet mostani éljátékosokkal és
utánpótlás-pingpongosokkal, valamint egy-
kori játékostársaival. 

Jónyer István a Diósgyőri VTK-ban kezdte
pályafutását, majd a Budapesti Spartacusban
és az osztrák Stockerauban játszott. 1967 és
1982 között 35 alkalommal nyert magyar baj-
nokságot, az Európa Top 12-bajnokságon
kétszer, 1971-ben és 1974-ben győzött. A vá-
logatottban 325-ször szerepelt.

Sikerei mellett – Berczik Zoltán akkori
szövetségi kapitánnyal – kidolgozott egy spe-
ciális ütést is, az úgynevezett Jónyer-kiflit,
azt a pörgetést, amelynek köszönhetően a
labda a hálót megkerülve egészen laposan
csapódik a másik térfélre.

Jónyer István 1996-tól, majd 2011 és 2013
között a MOATSZ alelnöke volt, 1997-től
rövid ideig a válogatott szövetségi kapitánya-
ként is tevékenykedett.

Pályafutását számos elismeréssel díjazták.
1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend

tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést,
2013-ban Prima díjat, 2014-ben Magyar
Örökség díjat kapott. 2015-ben Pro Urbe Bu-
dapest díjjal tüntették ki, ugyanebben az
évben beválasztották az Európai Asztalitenisz
Hírességek Csarnokának tagjai közé. 2018-
ban elnyerte az Emberi Méltóságért kitünte-
tést, tavaly a Magyar Sportújságírók
Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság
életműdíját kapta, emellett Terézváros, Mis-
kolc és Onga – ahol gyermekkorát töltötte –
díszpolgára. (MTI)

Paulo Dybalát, a bajnok Juventus argentin támadójáté-
kosát választották a legutóbbi olasz labdarúgóidény leg-
jobbjának. A legjobb csatár, a gólkirály Ciro Immobile, a
Lazio játékosa lett, aki remek teljesítményével – 36 találat
– az európai Aranycipőt is kiérdemelte. Az élvonal (Lega
Serie A) honlapján Luigi De Siervo vezérigazgató kedden
elmondta, a teljesítményértékelés a hivatalos statisztikák,
vagyis objektív adatok alapján történt. A bajnoki mérkő-
zések mellett az Olasz Kupa és az olasz Szuperkupa ta-
lálkozóin nyújtott teljesítményt is figyelembe vették.

Az olasz labdarúgóidény legjobb játékosa A WADA-elnök bízik az amerikai 
támogatás megmaradásában

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) lengyel elnöke azt
mondta, bízik benne, hogy az Egyesült Államok nem vonja meg anyagi tá-
mogatását a WADA-tól. „Nyitott vagyok a párbeszédre, közös céljaink van-
nak, az ellenséget máshol kell keresni” – fogalmazott Witold Banka a
Sportowe Fakty lengyel portálnak nyilatkozva. Megítélése szerint a tiszta
sportért folytatott harcban a két félnek kölcsönösen szüksége van a másikra.
Júniusban az Egyesült Államok kilátásba helyzete, hogy megvonja a
WADA-tól pénzügyi támogatását, ha a szervezet nem hajt végre komoly re-
formokat. 

A Fehér Ház nemzeti kábítószer-ellenőrzési irodája a washingtoni kong-
resszusnak küldött jelentésében erősen kritizálta a WADA felépítését és ve-
zetését, továbbá megkérdőjelezte, hogy továbbra is támogatni kell-e a
szervezetet állami forrásból. A beszámoló szerint az Egyesült Államok
évente 2,7 millió dollárral járul hozzá a WADA költségvetéséhez, s ezzel az
összeggel minden más országot megelőz. A WADA akkori reagálásában vis-
szautasította az éles kritikát, a szervezet szerint a jelentést egyértelműen a
WADA lejáratásának szándékával készítették. (MTI)

Olimpiai versenyszám lehet ismét 
a mezei futás

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség tanácsa úgy döntött, hogy kezdemé-
nyezi a mezei futók vegyes váltó versenyszámának felvételét a 2024-es pá-
rizsi olimpia programjába.

A javaslat szerint a versenyen négyfős csapatok vennének részt, a váltók
két-két női és férfi futóból állnának, és a staféták minden tagja kétszer tel-
jesítené a 2,5 kilométeres pályát. 

A WA hamarosan felveszi a kapcsolatot a párizsi szervezőkkel, hogy
egyeztessen a javaslatról és kidolgozzák a részleteket. A mostani kezdemé-
nyezés révén a mezei futás 100 év után térhetne vissza az olimpiai prog-
ramba.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az idény legjobbjai Olaszországban:
kapus: Wojciech Szczesny (lengyel, Juventus)
védő: Stefan De Vrij (holland, Internazionale)
középpályás: Alejandro Gómez (argentin,
Atalanta)
támadó: Ciro Immobile (olasz, Lazio)
a legjobb 23 év alatti: Dejan Kulusevski
(svéd, Parma)
MVP: Paulo Dybala (argentin, Juventus)

A 70 éves Jónyer Istvánt köszöntötte az asztalitenisz-szövetség

Lesznek a nézőket érintő korlátozások az
augusztus 29-én rajtoló Tour de Hongrie-n: a
rajt- és célterületeken korlátozott létszámban,
a szervezők által kijelölt távolságból, míg a
szakaszokon az utak mentén maszk viselése
mellett követhetik a szurkolók az országúti
kerékpáros versenyt.

„A Tour de Hongrie szervezői is fontosnak
tartják, hogy a lehető legnagyobb biztonság-
ban legyenek a nézők és a versenyzők, ezért
a versenyünkön néhány korlátozás bevezeté-
sére kerül majd sor. Azokon a helyeken, ahol
viszonylag kis területen nagyobb tömeg
gyűlne össze, létszámkorláthoz kötjük majd
a belépést, ez elsősorban az egyes szakaszok

célterületeit és a díjátadók előtti területet
érinti” – idézte a viadal honlapjának keddi
beszámolója Eisenkrammer Károly főszerve-
zőt.

A kormány koronavírus-járvány miatt 
hozott döntésére reagálva – amely alapján 
augusztus 15. után sem tarthatnak Ma-
gyarországon 500 főnél nagyobb rendez-
vényeket – megemlítette: nem szerveznek
koncerteket vagy más színpadi rendezvénye-
ket.

„Nem lesz azonban korlátozás a verseny
útvonalán, vagyis például a hegyi szakaszo-
kon a verseny útvonala megközelíthető lesz
a szurkolók számára. Elvárás azonban a szur-

kolók felé, hogy a mezőny elhaladásakor
kellő távolságot tartsanak a sportolóktól, és
minden szurkoló viseljen maszkot, amikor a
mezőny közelében tartózkodik. A szakaszok
előtt és után nem lesz lehetőség aláírások be-
gyűjtésére a sportolóktól, és a közös fotók
sem tudnak most elkészülni” – fejtette ki Ei-
senkrammer Károly. Kitért rá: a maszk vise-
lése kötelező lesz minden szervező részére is,
akik kapcsolatba kerülhetnek a versenyzők-
kel, csapattagokkal.

A 41. Tour de Hongrie-ra augusztus 29. és
szeptember 2. között kerül sor, a nemzetközi
szövetség (UCI) 2.1-es kategóriájú viadalán
20 csapat 120 versenyzője áll majd rajthoz. 

Ez lesz a viadal történetének legerősebb
mezőnye, a világelitet jelentő World Tour-
csapatok közül öt, míg a WT alatti besoro-
lású, azaz prokontinentális istállók közül
nyolc áll majd rajthoz az öt szakaszból álló,
826 kilométer össztávú magyar körverse-
nyen.

Tour de Hongrie
Lesznek nézőket érintő korlátozások
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A Tour de Hongrie programja:
1. szakasz, augusztus 29., szombat: Esztergom–Esztergom, 118 km
2. szakasz, augusztus 30., vasárnap: Debrecen–Hajdúszoboszló, 158 km
3. szakasz, augusztus 31., hétfő: Karcag–Nyíregyháza, 182 km
4. szakasz, szeptember 1., kedd: Sárospatak–Kazincbarcika, 171 km
5. szakasz, szeptember 2., szerda: Miskolc–Gyöngyös–Kékestető, 188 km

Paulo Dybala (Fotó: givemesport.com)



Hetvenöt éve, 1945. au-
gusztus 6-án reggel fél
nyolckor három amerikai
repülőgép tűnt fel a japán
nagyváros, Hirosima fö-
lött. Közülük az egyik B-29
típusú, Enola Gay nevet vi-
selő bombázó alacso-
nyabbra ereszkedett, és
„valamilyen tárgyat” do-
bott le. 8 óra után 15 perc-
cel és 17 másodperccel a
város fölött vakító kékes-
fehér fény lobbant, majd
mennydörgés következett,
és az azóta elhíresült gom-
bafelhő szökött az ég felé:
600 méter magasságban
felrobbant a Little Boynak
elnevezett, 17 ezer tonna
TNT-vel egyenlő hatású
első atombomba. Az MTVA Sajtóadatbankjá-
nak anyaga:

Az amerikaiak a Manhattan-terv keretében 1942 óta
dolgoztak a nukleáris fegyver kifejlesztésén. Az első
atombombát 1945. július 16-án robbantották fel az új-
mexikói Alamogordo mellett. A fegyver éles bevetését
a második világháború végén még mindig rendkívül
szívósan harcoló Japán ellen augusztus 5-én engedé-
lyezte Harry Truman amerikai elnök, Hirosima után
másodlagos célpontnak Kokurát és Nagaszakit jelöl-
ték ki. Augusztus 6-án hajnalban hét B-29-es bombázó
szállt fel a Mariana-szigetekhez tartozó Tinian szige-
téről, köztük az Enola Gay, bombaterében a 3,6 méter
hosszú, 0,7 méter széles, 4,4 tonnás nukleáris fegy-
verrel, amely a Little Boy nevet kapta.

Az első három gép a célpontok feletti felhőzetet el-
lenőrizte, a második hármas egyike a robbanást vizs-
gáló tudósokat vitte, a másik fotózott, a harmadik
tartalék volt. Az Enola Gay 9400 méter magasságban
oldotta ki a bombát, majd délután három órakor szállt
le ismét Tinianon. Parancsnoka, Paul Tibbets ott hely-
ben megkapta a Szolgálati Érdemkeresztet, ő egyéb-
ként élete végéig nem bánta meg tettét.

A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben
minden a földdel vált egyenlővé. Az áldozatok számá-
ról csak becslések vannak: a hirosimai emlékművön
61 ezer 443 név szerepel, élelmiszerjegyét 78 150
ember nem váltotta be soha többé, az amerikai felde-
rítés 139 ezerre tette számukat. A többség halálát nem
a robbanás okozta, hanem az azt követő tűzvész, épü-
letomlás és pánik. Sokan csak napokkal később, a hő-
hatás, a lökéshullámok vagy a radioaktív sugárzás
következtében, elképzelhetetlen kínok közepette vesz-
tették életüket.

A sugárfertőzés okozta károsodások miatt addig is-
meretlen betegségek tűntek fel, a mai napig szedi ál-
dozatait a leukémia, a „hirosimai rák”, és még ma is
gyakran születnek gyermekek genetikai torzulásokkal.
(A túlélőknek Japánban külön nevük van, ők a hiba-
kusák.) Paradox módon azonban a hirosimai ipari lé-
tesítmények szinte érintetlenek maradtak, a
hadiüzemek dolgozóinak zöme is túlélte a robbanást.

Az atombombát augusztus 9-én Nagaszaki városára
is ledobták (az elsődleges célpontnak kijelölt Kokurát
az mentette meg, hogy aznap felhő és füst borította),
ez alkalommal mintegy 60-80 ezer ember vesztette
életét. Nukleáris fegyvert háborús körülmények között
mindmáig csak e két alkalommal robbantottak fel. Hat
nappal később, augusztus 15-én Hirohito japán csá-

szár rádióbeszédben jelentette be a feltétel nélküli
megadást. A döntésben az atombomba rettentő hatásán
kívül az is szerepet játszott, hogy augusztus 8-án a
Szovjetunió is hadat üzent Japánnak, végleg kilátás-
talanná téve a további harcot. A feltétel nélküli kapi-
tulációról szóló dokumentumot szeptember 2-án írták
alá, ezzel a csendes-óceáni hadszíntéren is véget ért a
második világháború.

A vita még napjainkban is folyik arról, hogy szük-
ség volt-e Hirosimában, de főképp három nappal ké-
sőbb Nagaszakiban is az atomfegyver bevetésére, és
hogy milyen más megfontolások vezették Truman el-
nököt a parancs kiadásakor. Akadnak, akik szerint a
második robbantás hadászatilag nem volt indokolt,
mert a vészes üzemanyaghiánnyal küszködő japán
hadvezetés a szovjet hadüzenet után már a megadás
gondolatát fontolgatta, szerintük az amerikai vezetés
inkább az új fegyver lakott területre gyakorolt hatását
akarta felmérni, és már a háború utáni erőviszonyokat
szándékozott alakítani. Mások szerint viszont a rob-
banások súlyos véráldozatokat követelő hadművele-
teket előztek meg, hiszen az amerikai hadsereg addig
csak egyetlen japán területet, az alig ezer négyzetki-
lométeres Okinava szigetét foglalta el, ami két hóna-
pot vett igénybe, és 12 ezer amerikai katona életét
követelte. Az amerikai hadvezetés becslése szerint
Japán teljes elfoglalása több százezer amerikai áldo-
zattal is járhatott volna.

Az szinte biztos, hogy az atombomba hatásának de-
monstrálása a Szovjetuniónak is szólt, része volt a hi-
degháborús hatalmi játszmának, bár az amerikai
atommonopólium nem tartott sokáig. Szoktak azzal is
érvelni, hogy a két bomba robbanásának hatása óva-
tosságra késztette a politikusokat, és ezzel mintegy
megmentette a világot az atomháború rémétől.

Az bizonyos, hogy az emberiség 1945. augusztus
6-án egy új korszakba lépett. Augusztus 6-át a Béke
Világtanács elnöksége 1978-ban a nukleáris fegyverek
betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánította. Az
ENSZ Közgyűlése 1996. szeptember 10-én fogadta el
az atomfegyver-kísérletek teljes tilalmáról rendelkező
Átfogó atomcsend (CTBT) szerződést.

A legfejlettebb országokat tömörítő Hetek csoportja
2016-ban Japánban rendezte csúcstalálkozóját. Május
27-én Barack Obama első hivatalban lévő amerikai el-
nökként kereste fel Hirosimát, ahol megkoszorúzta az
atomcsapás áldozatainak emléktábláját, és találkozott hi-
bakusákkal is, de nem kért bocsánatot hajdani elődje,
Harry Truman döntéséért.

Hetvenöt éve dobták le az első atombombát Egészségügyi veszélyhelyzetek az EU-ban 
Felkészülés és válságkezelés 
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A Covid–19-járvány megmu-
tatta, hogy az EU egészségügyi
politikáját meg kell erősíteni.
Az Európai Parlament elköte-
lezte magát amellett, hogy az
unió egészségügyi program-
jára szánt forrásból és az erő-
forrásaink összevonásával
valóban hozzájáruljon az euró-
paiak egészségének védelmé-
hez – nyilatkozta a minap
Pascal Canfin (Renew Europe),
a környezetvédelmi szakbi-
zottság francia elnöke. 

Az Európai Unió új programot
indít, amelynek célja, hogy Európa
egészségügyi rendszerei felkészülje-
nek a Covid–19-járványhoz hasonló,
határokon átnyúló válságokra. A
Covid–19-járvány rámutatott arra is,
hogy az EU országainak válsághely-
zetben jobban együtt kell működ-
niük, és össze kell hangolniuk a
lépéseiket. Segíteniük kell az EU-t
abban, hogy hatékonyan tudjon rea-
gálni a határokon átnyúló jövőbeli
egészségügyi veszélyhelyzetekre.
Az EU az egészségügyért 
(EU4Health) program

A tanulságokra épít az unió új, Az
EU az egészségügyért (EU4Health)
elnevezésű programja, amelynek
célja, hogy megszüntesse a járvány
miatt felszínre került hiányosságo-
kat. Az egészségügy elsősorban tag-
állami kompetencia, az EU
kiegészítheti és támogathatja a nem-
zeti intézkedéseket, és elfogadhat
jogszabályokat egyes ágazatokban. 

Az egészségügyi program célja a
tagállami egészségügyi rendszerek
megerősítésével és a jobb ellátás biz-
tosításával a válságokra való felké-
szülés és azok hatékonyabb
kezelése, valamint az innováció és a
beruházások ösztönzése. A program
három fő célkitűzése: * az európaiak
védelme a határokon átnyúló súlyos
egészségügyi veszélyekkel szemben,
* gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök elérhetővé tétele, * az
egészségügyi rendszerek megerősí-
tése. 

Az egészségügyi program az EU
nagyszabású, jövő generációra fóku-
száló gazdasági helyreállítási tervé-
nek része, amelyet a május 27-i
plenáris ülésen ismertetett a Bizott-
ság elnöke. Az EP-képviselők már
korábban is egy átfogó egészségügyi
kezdeményezést sürgettek. Április
17-én a Parlament állásfoglalást fo-
gadott el, amelyben különálló költ-
ségvetés létrehozását kérte a nemzeti
egészségügyi rendszerek támogatá-
sára a válság idején, valamint a vál-
ság utáni beruházásokra, hogy
rugalmasabbá tegye az egészség-
ügyet, és koncentráljon a leginkább
rászorulókra.
A Parlament európai egészségügyi
uniót akar

Az EP 2020. július 10-i állásfog-
lalásában ismét hangsúlyozta, hogy a
koronavírus-járvány megmutatta,
hogy az uniónak hatékonyabb eszkö-
zökre van szüksége a közegészség-
ügyi veszélyhelyzetek kezeléséhez. A
képviselők ezért a többi között azt
kérték, hogy mindenki elérhető áron
juthasson hozzá a koronavírus-oltó-
anyaghoz és kezeléshez, illetve, hogy
sürgősen el kell végezni a tagálla-
mokban az egészségügyi rendszerek
tűrőképességét vizsgáló stressztesz-
teket, valamint azt, hogy a jövőbeli
járványok elleni védekezésül létre
kell hozni az európai egészségügyi
reagálási mechanizmust. Az egész-
ségügyi program a 2021–2027 kö-
zötti időszakra vonatkozik, de a
válság utáni helyreállításhoz kapcso-
lódó intézkedések a következő pár
évre fókuszálnak.
Felkészülés a jövőbeli válságokra

Az unió RescEU programja az
uniós polgári védelmi mechanizmus
keretében gyors reagálást tesz lehe-
tővé a válsághelyzetekben, és ez így
is marad. „Az EU az egészség-

ügyért” program ugyanakkor hosz-
szabb távú felhasználásra szánt stra-
tégiai egészségügyi készleteket és
egyéb stratégiai tartalékokat foglal
magában. Ilyenek például a válság
esetén mozgósítható orvosi és más
egészségügyi személyzetből álló
„tartalékstáb”, vagy a válaszlépé-
seket összehangoló, szakértőkből
álló csoport.
Gyógyszerkészletek létrehozása

A program egyik fontos célja,
hogy időben észrevegyék, ha hiány
alakulna ki gyógyszerekből, orvos-
technikai eszközökből, vagy egyéb,
a válsággal kapcsolatos termékekből.
Az EU szerint fontos, hogy ezeket
megfizethetővé tegyék, de emellett
az innovációt is támogassák.
Támogatás a tagállami 
egészségügyi rendszereknek

Ellenállóbbá kell tenni a nemzeti
egészségügyi rendszereket betegség-
megelőző programok támogatásával,
a jó gyakorlatok megosztásával, ösz-
szefogással a nemzetközi színtéren
és az egészségügyhöz történő hozzá-
férés javításával – szerepel a prog-
ram céljai között.

Az új egészségügyi program a
„globális egészségszemlélet” elvére
épül: elismeri az emberi és az állati
egészség közötti összefüggést, azt,
hogy a betegségek átterjedhetnek az
emberekről az állatokra – és fordítva
–, továbbá azt, hogy a környezet
révén az emberek és az állatok kap-
csolatban állnak. 
Hosszú távon is fel kell készülni 
a kihívásokra

A program az alábbi témakörök-
kel is foglalkozik: * hozzáférés a jó
minőségű, megfizethető egészség-
ügyi ellátáshoz, az egyenlőtlenségek
megszüntetésével, * a nem fertőző,
például a daganatos betegségek, a
mentális egészséget érintő problé-
mák és a ritka betegségek kezelése,
* az egészségügyi rendszerek kapa-
citásainak egyenlőtlen eloszlása, *
az antibiotikumok használatának
visszaszorítása bizonyos esetekben,
* a digitális innovációk széles körű
elterjedése, * a környezetkárosodás-
ból és -szennyezésből, valamint a
demográfiai változásokból eredő
egészségügyi terhek, * a védőoltások
további ösztönzése.
Mire terjed ki az új uniós 
egészségügyi finanszírozás?

Az új program révén a Bizottság
9,4 milliárd eurót szánna az egész-
ségügyi rendszerek megerősítésére a
következő hosszú távú költségvetés-
ből. Ez 23-szor nagyobb összeg,
mint amit az előző hosszú távú büd-
zsé egészségügyre fordított. A Parla-
ment 2020 júliusában elfogadott
állásfoglalásában üdvözölte a javas-
latot, de külön költségvetést kért a
kórházak és más egészségügyi rend-
szerek infrastruktúrájának javítására.

Az EU az egészségügyért prog-
ram az alábbiak finanszírozásával
segít: országspecifikus, testreszabott
támogatás és tanácsadás a leginkább
rászoruló országoknak, * képzési és
csereprogramok orvosok és egész-
ségügyi dolgozók számára, * a tag-
állami felkészültségi és reagálási
intézkedések ellenőrzése, * klinikai
vizsgálatok a gyógyszerek és vakci-
nák kifejlesztésének felgyorsítása ér-
dekében, * határokon átnyúló
együttműködés és partnerségek, *
elemző tevékenységek, például ta-
nulmányok készítése, adatgyűjtés. 

További egészségügyi beruházá-
sokat más uniós programok révén
nyújt az EU, mint például az európai
regionális fejlesztési és kohéziós ala-
pokat az infrastruktúra építéséhez, a
Horizon Europe programot az egész-
ségügyi kutatáshoz és innovációhoz,
az ESZA+ programot pedig a kiszol-
gáltatott csoportok támogatásához.

A Parlament és a tagállamok
egyeztetnek az új egészségügyi
programról a hosszú távú költségve-
tésről szóló tárgyalások részeként.
Az EU 2021. január 1-jétől szeretné,
ha a program életbe léphetne.

Forrás: EP-friss hírek

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 50 kg-os malacok. 
Tel. 0728-971-777, 0790-467-882.
(8338-I)

MINDENFÉLE

EZENNEL ÉRTESÍTEM az érintette-
ket, hogy 2020. augusztus 1-jétől a
0365/634-213-as telefonszámon nem
érhető el dr. Sáfár Emese orvosi ren-
delője. A jogi képviselő. (8337-I)

KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket
árulunk. Tel. 0765-385-595. (8356)

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és beltéri
munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből és cserépből, festést, mesze-
lést, szigetelést polisztirénnel,
készítünk kéményeket. Tel. 0769-
389-182. (8358-I)

VÁLLALUNK: garázsjavítást, vakolást,
tetőjavítást, betonozást, festést. Tel.
0747-816-052. (8347)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8284-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást, glettolást, festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 
KEREKES SÁNDORRA halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (8103-I)

Szíve nemes volt, keze dolgos,
élete nehéz volt, álma legyen
nyugodt! Úgy mentél el tőlünk,
hogy búcsút sem mondtál, sze-
retnénk, ha itt lennél velünk, mert
a miénk voltál.
Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 6-án a medvési születésű
VERES FERENC remeteszegi la-
kosra halálának 9. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerető hozzátartozói:
felesége, Ibolya, gyermekei:
Ibolyka, Csaba, Ildikó, családjuk-
kal együtt, unokái: Róbert,
Evelyn, Blanka.  (8180)

Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 6-án a drága feleségre, édes-
anyára és szerető szívű
nagymamára, KISS-MIKI ÉVÁRA
szül. Sipos halálának 10. évfordu-
lóján. 
Elment tőlünk, mint lenyugvó
nap, de szívünkben él és örökre
ott marad. Szerettei. (8370-I)

ELHALÁLOZÁS

Értesítjük a kedves rokonokat,
barátokat, ismerősöket, hogy 

ANTALKA KELEMEN 
temetése szombaton, augusztus
8-án 11 órakor lesz a római kato-
likus temetőben. 

Gyászoló szerettei. (8385-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932

- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 

Csendőrség, Mentőállomás): 112

• 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

• Vasútállomás - 0265/236-284

• Távolsági buszállomás - 0265/237-774

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

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.

Nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében

2020. július 16. – augusztus 18. között zajlik a nagytakarí-
tás, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. 

Az. augusztus 10–14. közötti hét utcabeosztása:
– Augusztus 10.: az 1848 út – páros számok, Csukás, Csalhó, Cit-

romfű, Kaptatós, Cseresznyés, Dévai, Slatina, Csíki, Vöröstoronyi,
Keskeny, Széchenyi István, Malomkő, C. Dobrogeanu Gherea, Köves-
domb utcák;

– Augusztus 11.: az 1848 út – páratlan számok, Koós Ferenc, God-
ján, Petru Dobra, Ion Buteanu, Surján, Szucsáva, Páring, Magura, Le-
gelő utcák;

– Augusztus 12.: Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bábolna, Borona, Ibo-
lya, Vető, Kertész, T. Vladimirescu – a Dózsa György úttól a Budai
Nagy Antal utcáig tartó szakasz, Liliom, Agyag, Petrilla, Predeal, Budai
Nagy Antal, Dâmboviţa, Sas, Bucsecs, Zernyest, Hársfa, Alkony, Nyá-
rád utcák;

– Augusztus 13.: Cserealja, Királykút, Brassó, Arató, Moldva, Nă-
vodari, Szelistye, Magascsorgó, Bazsalikom, Vadász, Bucsin, Ko-
vászna sétány, Hátszeg sétány, Vrancea, Sellenberk utcák; 

– Augusztus 14.: Pandúrok, Erdély, Cernavodă, Bánság, Máramaros,
Havasalföld, Zsidó vértanúk, Bodoni Sándor, Eke, Szorgalom, Gyü-
mölcskertész, Méhész utcák.

Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint a birtokukban levő területet
és zöldövezetet. A hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba,
kivéve az építkezésből/felújításból származó törmeléket), a szállítóesz-
közök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum
előtti napon. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tenni,
ellenkező esetben ezt nem viszik el. A hulladékot a munkacsoportok a
meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden utcából. 

A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak az új köztisztasági
vállalathoz (Sylevy Salubriserv Kft.) benyújtott előzetes megrendelés
alapján viszik el, az érintetteket pedig megbírságolják. 

Rendkívüli esetben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt eltérés
a meghirdetett programtól stb.) a munkarend változhat.

Amennyiben valamely utca kimaradt a beosztásból, azt egy későbbi
időpontban pótolják. 

Florian Moldovan mérnök, ADP-igazgató 
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Viselj maszkot,
mert

megmentheti
az életed!

Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.

• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füled-
ről.

• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületek-
től.

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat takard el.

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.

• érintsd meg a maszk belső
felét.

• távolítsd el a maszkot, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,

hogy felelősség-
teljes ember

vagy!

TÁJÉKOZTATó
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  


