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Még nincsenek rendelkezések

Egyelőre csak sajtónyilatkozatok szólnak a nyugdíjak átszámításáról

Helyi adók – online
befizetéssel

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal január 11-én, hétfőtől kezdi el az
idei helyi adók és illetékek begyűjtését. A jelenlegi járványhelyzetben azt
ajánlják, hogy az adófizetők a
ghiseul.ro portál használatával online
fizessék be az adót. Szövérfi László, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának vezetője az adóbefizetéssel kapcsolatos
tudnivalókat osztotta meg olvasóinkkal.

____________4.
Az orrmelléküreg
gyulladásai

Bár az igazi havas tél elpártolt tőlünk,
a szeles, esős, hűvös napokon könynyű megfázni, és az influenza szövődményeként kialakulhat az arc- és a
homloküreg-gyulladás is. Ha krónikussá válik, az év további részében is
kellemetlen tüneteket okozhat. A betegséggel kapcsolatos kérdéseinkre,
amelyek egy részét olvasóink sugallták, dr. Csiszér Irén fül-orr-gégész
szakorvos válaszolt.

Fotó: Nagy Tibor

A központi sajtó, Raluca Turcan új munkaügyi minisztert igazgatójához fordultunk tájékoztatásért arról, hogy hogyan
idézve, arról számolt be, hogy 2021-ben a társadalombizto- fog történni a nyugdíjak átszámítása, illetve milyen újdonsítási hozzájárulás elve alapján újraszámolják a nyugdíjakat, ságokkal indít az intézmény?
s ezzel kiküszöbölik a speciális törvények nyújtotta kedvezMezey Sarolta
ményeket. A bejelentés felkeltette az érintettek figyelmét,
(Folytatás a 4. oldalon)
ezért Neagoe Eugeniához, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár

____________5.
„Elámulok, hogy
mennyire érdekes”

Az új év kezdetén a jövőt latolgatjuk
egy tehetséges marosvásárhelyi fiatalemberrel, Darabán István Lászlóval,
aki orvosi biológiát tanul a King’s College London egyetemen, ahol az elmúlt tanévet angol és a világ minden
tájáról érkezett hallgatótársai között
évfolyamelsőként végezte.

____________6.

Gyorsított tempóban

Antalfi Imola

Nagyon kell csipkedniük magukat a prefektusoknak, hatóságoknak
ahhoz, hogy jövő hétre országos szinten mind a 932, kórházon kívüli
oltóközpontot kialakítsák. A kormányfő ugyanis szerdán közölte a kormánybiztosokkal, hogy kezdődik a második oltási szakasz, amire fel
kell készülni. Bár jelenleg a 376 oltóközpont közül – meg nem nevezett
okok miatt – csupán 251 működik, Florin Cîţu szerint a kormány felkészült az oltáskampány második szakaszának megkezdésére. A cél
1000 oltóközpont kialakítása, és napi 100.000 személy beoltása. Persze ehhez az is szükséges, hogy nagyobb vakcinamennyiség érkezzen
az országba, ami ugye Brüsszeltől függ, ugyanakkor nem mellékes
kérdés az emberek oltási hajlandósága. Nem lesz könnyű meggyőzni
a szkeptikusokat a vakcina beadatásáról, és mint tudjuk, senki sem
kötelezhető arra, hogy beoltassa magát. Maros megyében például érdekes adat, hogy mindeddig csupán az orvosok fele igényelte a védőoltást, jelenleg pedig az igénylők fele kapta meg. Hogy van-e
erőforrás arra, hogy a kétkedőket meggyőzzék a vakcina hatékonyságáról és hasznosságáról, jól érzékelteti a közegészségügyi hatóság
aligazgatójának nyilatkozata, miszerint „nincs idő és energia azzal
foglalkozni, hogy az, aki nem akarja beoltatni magát, miért nem
akarja, azzal kell foglalkoznunk, hogy akarja beoltatni magát”.
Maros megyében mindazonáltal felgyorsulni látszik az oltási kampány, a hatóságok, a prefektus tegnap a polgármesterekkel tartott
megbeszélésen elemezték az oltóközpontok helyzetét, ugyanakkor ezek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 52 perckor.
Az év 7. napja,
hátravan 358 nap.

Ma ATTILA és RAMÓNA,
holnap GYÖNGYVÉR napja.
GYÖNGYVÉR: magyar eredetű női név, jelentése: gyöngytestvér, Arany János névalkotása a régi magyar Gyöngy névből a Buda halála című művében.

IDŐJÁRÁS

Eső, havas eső várható
Hőmérséklet:
max. 6 0C
min. 1 0C
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Lebontják az egykori községházát

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. január 6.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
81 új fertőzött

Január 6-áig, szerdáig Maros megyében összesen 15.363
koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A tegnapi adatok
szerint 24 óra alatt 81 új esettel nőtt a fertőzöttek száma,
az érintetteknek korábban nem volt pozitív koronavírustesztjük. Az új betegek mellett megyeszinten kilenc személynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a
megismételt teszt is pozitív lett. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint szerdán 222
Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban. Eddig
13.963-an gyógyultak meg – a kórházi ellátásban részesült, illetve az otthoni elkülönítésben levő személyeket is
beleértve – , 1314 tünetmentes fertőzött tíz nap után, további 560 kérésre távozott a kórházból. A szerdai adatok
szerint jelenleg 58 személy van koronavírus-fertőzés gyanújával beutalva. A megye kórházaiban tegnapig 524 fertőzött hunyt el – olvasható a Maros megyei prefektúra
közleményében.

Kezdődik a fametszés

Marosvásárhelyen a napokban kezdik meg a fametszési
munkálatokat – jelentette be a polgármesteri hivatal. Erre
azért van szükség, hogy megelőzzék az esetleges károkat
vihar esetén. Első körben a Nicolae Bălcescu negyedben
veszik sorra a fákat, a lakókat a munka megkezdése előtt
egy nappal értesítik. Arra kérik őket, hogy a meghirdetett
időpontokra tegyék szabaddá a zöldövezetet, illetve a
munkálatok ideje alatt ne parkolják autóikat a metszésre
jelölt fák környékén.

Gyertyagyújtás
a doni áldozatok emlékére

A járványügyi helyzetre való tekintettel idén elmarad az
EMKE Maros megyei szervezete és a Marosvásárhelyi 23.
Határvadász Hagyományőrző Csoport által évről évre
megszervezett nyilvános megemlékezés. Ennek ellenére
a korábbi emlékrendezvények szervezői arra kérik a megemlékezni vágyókat, hogy a Don-kanyari offenzíva 78. évfordulóján, január 12-én, kedden egyénileg helyezzék el
koszorúikat, és gyújtsanak gyertyát az elesettek emlékére
a marosvásárhelyi római katolikus temetőben, a Don-kanyari áldozatok emlékművénél.

Oltási kampány a MOGYTTE-n

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományés Technológiai Egyetemen január 5-én, kedden elkezdődött az orvostanhallgatók és a klinikai környezetben is dolgozó oktatók számára a Covid–19 elleni oltásra a
feliratkozás. Az egyetem ugyanakkor felhívja az orvosi
karon, az angol nyelvű orvosi, a fogorvostani, gyógyszerészeti, mérnöki és informatikai karokon tanuló hallgatói figyelmét, hogy február 8-tól a második félévben (hármas
modul) zajló oktatás hibrid rendszerben történik: a kurzusok
legnagyobb részben online, a klinikai/gyakorlati oktatás onsite zajlik. A hallgatók és oktatók védelmének érdekében
az egyetem vezetősége hangsúlyozottan kéri a hallgatók
és oktatók feliratkozását az oltásra. Az ezzel kapcsolatos
döntés a betegekkel való jövőbeli interakciókra és a bentlakásos életre is kihatással van. Az orvosi személyzet után
az oltás az egyetem más hallgatóinak és személyzetének
is rendelkezésére áll. Az egyetem vezetősége a következő
napokban ismerteti az oltási folyamat részleteit.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Az egykori községháza épületének napjai meg vannak számlálva, csak az engedélyre várnak, hogy lebontsák

Fotó: Gligor Róbert László

Az épület a rendszerváltás után oktatási célt szolgált,
óvodai és napközis csoportok, elemi osztályok működtek
benne, szolgálati lakásként is használták, végül pedig civil
szervezetek székhelye volt, rövid ideig munkásszállóként
is szolgált. Viszont hosszú évek óta nem ruháztak be a javításába, állapota miatt már nem is érdemes.
A napokban munkások forgolódtak az épület körül, ezért
Tóth Sándor polgármesternél érdeklődtünk felőle. Az elöljáró megerősítette az értesülést, az épületet valóban le szeretnék bontani, a törvényes lépések betartásával, ezért
egyelőre csak az ingóságokat költöztetik ki belőle, a városháza urbanisztikai osztálya dolgozik a bontási engedély kibocsátásán. Ha ez a kezükben lesz, a helyi tanács szavaz

róla, mert egy régi épületről van szó, amelyhez sok embert
érzelmi szálak köthetnek: egyesek itt dolgoztak, mások itt
jártak óvodába, elemi osztályba, köztük a város vezetője
is. Tény viszont, hogy az épület nagyon rossz állapotban
van, évtizedek óta felgyülemlett a falakban a salétrom, és
az egészségtelen körülmények volt az egyik ok, amiért az
oktatást beszüntették benne: sokszor jelezték a szülők, hogy
délutánra a gyerekek ruházata átvette a salétrom- és penészszagot. Állapota miatt az épületbe nem érdemes közpénzt
fektetni, hanem le kell bontani.
A felszabaduló 15 ár terület új rendeltetést kap, a városvezető már tavaly emlegette, hogy ideiglenesen egy parkolót is létre lehet hozni itt, hiszen a néhány éve kialakított
rengeteg főtéri parkolóhely ellenére is zsúfolt a hely. Hoszszú távon egy kistérségi kórház helyszíne is lehet. Tóth
Sándor elmondta, létezik két-három terv a helyszín rendeltetését illetően, de még egyik sem került a tanács asztalára.
Kórházépítést is javasolni lehetne ide, ha a terület elegendő
lesz az épület, az udvar és a parkoló számára. Elsőként
azonban a bontási engedélyt várják, hogy majd a telekkönyvből törölni lehessen az épületet.

A Tévé – készüléken túl című lapszám a televíziós tartalmakkal és a televíziós ökoszisztéma kérdésével foglalkozik. A pandémia alatt mindannyiunk tapasztalata lett,
hogy a streamingszolgáltatók mennyire belakják világunkat, milyen sokféle problémát, társadalmi jelenséget lehet
megérteni, feldolgozni a televíziós sorozatoknak köszönhetően. Az összeállítás a televízió új uralmának a technikai,
gazdasági, kulturális, pszichés vonatkozásait vizsgálja. A

tanulmányok egy része a televíziós univerzum általános vonatkozásait boncolgatja (Gálik Mihály, Mészáros Ferencz,
Keszeg Anna írásai), de több olyan sorozatelemzés is olvasható, melyek az elmúlt évek legjelentősebb tévés tartalmait értékelik (Bátori Anna, Makkai Júlia Anna, Hermann
Veronika, György Evelin írásai). A tévés tartalmak a rovatokban is előjönnek, a témához kapcsolódó sorozat- és
könyvajánlót is tartalmaz a lapszám.

A mindennapi életünk részévé kell tenni a mozgást, véli Románia új ifjúsági és sportminisztere. Minden iskolai nap mozgással induljon, legyen a sport Románia nemzetközi húzóereje
– többek között ez is célja Novák Eduárd tárcavezetőnek, aki
év végére országos sportstratégiát is ígér. Hogy mivel kell kez-

deni, honnan ez az erős hit, kiderül csütörtökön este 8 órától
az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című műsorának asztalánál, ahol Jakab Orsolya műsorvezető vendége lesz Novák
Eduárd, Románia új ifjúsági és sportminisztere. Követhető az
Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

A helyhatósági választások kampányidőszakában
vetette fel az ötletet Nyárádszereda polgármestere, hogy lebontják a városközpont közeli épületet, amelyben egykor a községi néptanács
székelt.

Gligor Róbert László

Korunk – 2021. január

Testnevelés minden napra – az Erdély TV műsorában

RENDEZVÉNY

Újévi hangverseny közönséggel

Január 7-én, csütörtökön 19 órától közönség előtt zajló
rendkívüli újévi hangversennyel veszi kezdetét A szórakoztató zene fesztiválja című koncertsorozat a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Pablo Boggiano ausztriai karmester, fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
zenekara. Műsoron: Strauss-művek. A közönség kérésére
a hangversenyt január 8-án, pénteken 19 órától megismétlik. A járványügyi előírások szerint a helyek száma korlátozott. Jegyek a filharmónia Kultúrpalotában működő
jegypénztáránál kaphatók. A pénztár hétfőtől szerdáig 10–
18 óra között, csütörtökön 10–19 óra között tart nyitva.

Élőben látható
a Paradicsom kőkertjében

Hosszú szünet után január 8-án, pénteken 19 órától, majd
10-én, vasárnap ugyanebben az időpontban újra közönség előtt léphet színpadra a Maros Művészegyüttes. Az
együttes kövesdombi székházában a Paradicsom kőkertjében című néptáncelőadás látható. Rendező-koreográfus
Varga János. Énekel Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes zenekarának kíséretében. Jegyek a helyszínen kaphatók, előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es

telefonszámon hétköznaponként 9–13, valamint 17–19 óra
között. Az előadást a járványügyi protokoll betartásával
lehet megtekinteni, helyfoglalás az érkezés sorrendjében, a
helyek száma a kötelező távolságtartás miatt korlátozott.

Grand Hotel Retromadár

Január 8-án, pénteken 19 órától az online térben mutatják
be a Marovásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának új előadását, a Grand Hotel Retromadárt. Radu
Afrim rendezése a Retromadár blokknak csapódik és forró
aszfaltra zuhan történetét viszi tovább. Az élő közvetítésre
jegyek 19 lejért az alábbi linken vásárolhatók:
https://cutt.ly/LjdfNny.

Az Ariel színház e heti kínálata

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház január 10-i, vasárnapi Lúdas Matyi című előadására online
lehet jegyet váltani a színház honlapján, a Műsornaptár
menüpontot megnyitva, a JEGYVÁSÁRLÁS címkére kattintva. Az előadás vasárnap 10–22 óra között nézhető meg.
A vásárláshoz szükséges link az előadás Facebook-eseményében is megtalálható az Ariel színház Facebook-oldalán. Január 8-án, pénteken 18 órától elérhetővé válik a
Matyi és barátai című videósorozat újabb epizódja is az
Ariel Facebook-oldalán. A sorozat a következő linken követhető: https://www.facebook.com/watch/836710049751952/
836848053802197

2021. január 7., csütörtök _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

RMDSZ: február 8-ától nyissák ki
az oktatási intézményeket!

Az RMDSZ továbbra is azt az álláspontot képviseli,
hogy február 8-ától nyissák ki az oktatási intézményeket – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke.

„Az RMDSZ azt az álláspontot képviseli, és kormányzati partnereit is arról győzi meg, hogy a második félévtől,
február 8-tól nyissák ki az óvodákat, és induljon újra a fizikai jelenlétet feltételező oktatás az elemi, a nyolcadik és
a 12. osztályokban. Már a választási kampányban megfogalmaztuk, és kitartunk amellett, amit a szakemberek állí-

tanak, hogy az óvodák és iskolák részleges újranyitásával
az óvodások és a diákok kontrollált környezetbe kerülnek,
hiszen az óvónők, a pedagógusok és a tanárok mindent
megtesznek azért, hogy a közegészségügyi szabályokat betartsák” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Kelemen
Hunor.
Az RMDSZ szövetségi elnöke úgy véli: az óvodákban és
az iskolákban megoldható a napi egészségügyi felügyelet és
a szűrővizsgálat, fertőzöttség esetén pedig könnyebben követhető a beteg környezete. (Agerpres)

Az Euronews román nyelvű csatorna indítását
jelentette be

csatorna megalapítását, amelynek „a meglehetősen versenyképes médiapiacon” kell helytállnia. Mihnea Costoiu, a bukaresti egyetem rektora szerint a kezdeményezés azért fontos,
mert a projekt elindítói oktatói célokat is megfogalmaztak, illetve minőségi hírekre, pártatlan tájékoztatásra törekszenek,
amire a médiafogyasztóknak nagy szükségük van.
Romániában öt országos hírtelevízió működik, amelyek
A projekt az Euronews és a Bukaresti Műegyetem együtt- zöme politikai pártokhoz kötődik. Néhány évig a közszolgálati
működése nyomán jön létre. Michael Peters, az Euronews ve- televíziónak is volt hírcsatornája, de pénzhiány miatt megzérigazgatója ambiciózus projektnek nevezte a román nyelvű szüntették. (MTI)

Az Euronews páneurópai hírtelevízió közlése szerint
az új hírcsatorna rendelkezni fog egy román újságírócsapattal, amely regionális, országos és nemzetközi híreket fog feldolgozni. Emlékeztettek, hogy az
elmúlt két évben Albániában és Georgiában indított
az Euronews hírcsatornát, és hamarosan Szerbiában
kezd sugározni.

2021. január 1-jétől

Portugália vette át az EU vezetését

Január 1-jétől Portugália vette
át az Európai Unió elnökségét.
Az Ibériai-félszigeten található
ország immár negyedszerre tölti
be a tisztséget, amely féléves rotációban a tagállamok között cserélődik.

Mózes Edith

2007-ben, amikor utoljára volt soros
elnök Portugália, Lisszabon volt a helyszíne az Európa és Afrika közötti csúcstalálkozónak. Ebben a ciklusban is részt
akarnak vállalni a két kontinens közeledésében.
„A belpolitikában a szociális Európára, azaz az európai szociális modell
megőrzése összpontosítunk. A külpolitikában folytatjuk az Indiával kezdett politikai és gazdasági tárgyalásokat, és
különös figyelmet fordítunk Afrikára,
amely a hozzánk legközelebb álló kontinens” – közölte Augusto Santos Silva
portugál külügyminiszter.
Bizonyos teendőket Portugália kötelezően megörököl, mint például a migrációs politika véglegesítése vagy a brexit
utáni kereskedelmi egyezmény konkrét
megvalósítása, de vannak egyéb célok is.
„Elnökségünk alatt valószínűleg megkötjük a cotonou-i partnerségi megállapodást követő újabb egyezményt az
Európa, valamint a karibi, csendes-óceáni és szubszaharai országok közötti

Augusto Santos Silva portugál külügyminiszter

Ország – világ
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Közel hatezer új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 5719 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 34.343 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte szerdán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS
szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 654.007-re nőtt a járvány eleje óta igazolt
fertőzöttek száma, 586.764 pácienst gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig 4.902.726 koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül
34.343-at az elmúlt 24 órában végeztek el, 22.072t az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 12.271-et pedig kérésre. (Agerpres)

Megérkezett a harmadik
vakcinaszállítmány

Megérkezett szerdán az országba a harmadik szállítmány a Pfizer BioNTech koronavírus elleni vakcinájából. Az összesen 150.150 dózis légi úton
érkezett, az otopeni-i, a kolozsvári és a temesvári
reptéren vették át. Az oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság (CNCAV) tájékoztatása értelmében az oltóanyagot speciális
konténerekben szállítják az elosztóközpontokba. A
bukaresti elosztóközpont 39.975 dózist kap, a brassói 26.325-öt, a kolozsvári 20.475-öt, a konstancai
20.475-öt, a craiovai 13.650-et, a iaşi-i 17.550-et, a
temesvári 11.700-at. A december 29-én érkezett második szállítmányban levő 140.400 adag vakcinából
80.935 dózist osztottak ki eddig. A CNCAV leszögezi, az oltóközpontokban mind a második, mind a
harmadik szállítmányban kapott oltóanyagok használhatók, a megyei egészségügyi igazgatóságok
által az országos és a regionális tárolóközpontokhoz
benyújtott igénylések alapján. Az országos oltási
stratégiának megfelelően jelenleg az oltókampány
első szakasza zajlik, amelyben az egészségügyben
és a szociális ellátásban dolgozókat immunizálják.
(Agerpres)

Nyáron pótolnák a lemaradásokat

A nyári iskola jó megoldás lehet a lemaradások bepótlására – jelentette ki szerdán Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter, miután oktatási kérdésekben tárgyalt a
Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) képviselőivel. A tárcavezető megfelelőnek találta az AUR javaslatát, hogy nyári iskolákat szervezzenek a lemaradás
bepótlására, de rámutatott: ehhez a tanárok együttműködésére is szükség van, és költségvetési forrásokat
is kell találni. Meglátása szerint a bepótlandó anyagmennyiséget egyénileg kell felbecsülni, és ez nem
annak függvénye, hogy mit adott le a tanár, hanem
annak, hogy mit sajátított el a tanuló. Cîmpeanu úgy
fogalmazott: amennyiben „klasszikus formában” tudjuk
kezdeni a második félévet, be kell pótolni az egészségügyi válság miatt kimaradt anyagot. (Agerpres)

Tüntetésekre készülnek
az egészségügyiek
Angela Merkel átadta a stafétát

együttműködésről. Az Afrikával tartandó
következő csúcstalálkozót is elő kell készítenünk” – sorolta a kitűzött célokat a
portugál külügyminiszter. Augusto Santos Silva ezúttal nem említette ugyan a
COVID–19-et, de a legnagyobb kihívást
minden bizonnyal továbbra is a koronavírus jelenti majd a soros elnökség számára. Nevezetesen az oltási kampány
sikerességének biztosítása a kontinensen, valamint az, hogy elkezdődhessék a
járvány miatt megroggyant gazdaság fellendülése.
Berlinnek sikerült egységet
teremtenie
Január elsejével tehát Németország
után Portugália fogja fél évig ellátni az
Európai Unió soros elnöki tisztségét. A
staféta átadása a múlt héten megtörtént.

Forrás: euronews.com

Elemzők szerint szerencséje volt az EUnak, hogy egy komplex válság kellős közepén 2020 második felében éppen
Európa legerősebb állama vezette az
uniót. Berlinnek sikerült egységet teremtenie.
„Amikor visszatekintek az elmúlt hat
hónapra, a német elnökség idejére,
egyértelműen a koronavírus-járvány kezelése volt a legnagyobb kihívás. Közösen sikerülni fog a járvány okozta
gazdasági károk enyhítése és a munkahelyek megőrzése minden tagállamban.
A hétéves költségvetés és a helyreállítási
alap segítségével túl tudunk lendülni
ezen a nem hétköznapi krízisen. Európa
sok országa várja a támogatásokat” – értékelt Angela Merkel német kancellár.
A portugál elnökség idején indulnak el
a tagállamok válságkezelő programjai
„A helyreállítási alap tagállami jóváhagyásai lesznek a következő lépések.
Aztán a klímaügyi egyezmény és a digitális szolgáltatásokról szóló törvénycsomag jön. Megrendezzük majd a szociális
csúcstalálkozót, amelyen civil szervezetek, tagállami intézmények közreműködésével akciótervet fogunk elfogadni.
Végül pedig megerősítjük a stratégiai
kapcsolatokat afrikai és amerikai partnereinkkel” – vázolta fel a programot António Costa portugál miniszterelnök.
Portugáliának az EU élén a következő
fél évben a gazdaság talpraállítása mellett az Egyesült Királysággal való új viszony és a migrációs egyezség
kialakítása is feladata lesz.
Forrás: euronews

Nagyszabású tüntetések kirobbantására irányuló eljárás elindításáról döntött kedden az Egészségügyi
Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség ügyvezető
bizottsága, amely meg is szabta az első tiltakozó akciók menetrendjét. Az érdekvédelem tájékoztatása
értelmében január 7-e és 9-e között a szövetséghez
tartozó valamennyi szervezet beadványt küld a törvényhozóknak a szakszervezeti szövetség követeléseinek támogatásáról, majd 14-én tiltakozó akciót
tartanak minden megyeszékhelyen és a fővárosban.
Az érdekvédelmi szövetség többek között intézkedéseket követel az egészségügyi dolgozók egészségének és biztonságának védelme érdekében, hogy
csökkenjen a koronavírussal megfertőződő és főleg
az emiatt elhunyt alkalmazottak száma. A szakszervezet szerint megfelelő tájékoztatásra van szükség az
oltással kapcsolatban, megfelelő mennyiségű és minőségű védőfelszereléssel kell ellátni a rendszerben
dolgozókat, ugyanakkor kérik, hogy csökkentsék
három órára azt az időtartamot, amelyet egyhuzamban eltölthetnek a védőruhába beöltözve. Az érdekvédelem továbbá követeli az egységes bértörvényben
előírtaknak megfelelő béremelést 2021. január 1-jétől,
a nehéz munkakörülményekért járó pótlékok kifizetését, valamint hogy a járvány ideje alatt végig részesüljenek a kockázati pótlékban. (Agerpres)

Gyorsított tempóban

(Folytatás az 1. oldalról)
engedélyezéséről is szó volt. Mindenik központot a közegészségügyi hatóságnak kell engedélyeznie, ami gyorsított tempót diktál az illetékeseknek, hogy az országos
starttal egy időben megkezdődhessen az oltáskampány
második szakasza. Ha eddig hét oltóközpont működött
(ahol eddig 2293 védőoltást adtak be), ezután háromszor
annyinak kell működnie, de állítólag mozgóközpontokat
is kell alakítani. A beoltottaknak jelenleg papíralapú igazolást bocsátanak ki, vakcinakártyáról (mint például
ahogy az Egyesült Királyságban történik) ki tudja, mikor
hallunk majd? Érdekes lesz annak igazolása például külföldi utazáskor, hogy megkaptuk-e a védőoltást, ami ugye
elméletileg kiválthatná a Covid-tesztet vagy a karantént.
A hírek szerint a tervezettnél gyorsabban beindulhat
az oltási kampány második szakasza. Ami igazán jó hír,
csak azt nem tudjuk, hogy azért-e, mert kevés az igénylő,
vagy mert egyre nagyobb vakcinamennyiség érkezik az
országba, esetleg mindkettő? Azt nem feltételezzük, hogy
a hatóságok – bár igyekeznek – ennyire a helyzet magaslatán állnának…
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Még nincsenek rendelkezések

A tavalyi válság nem befolyásolta az adófizetői
kedvet

Helyi adók – online befizetéssel

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal január 11-én, hétfőtől kezdi el
az idei helyi adók és illetékek begyűjtését. A jelenlegi járványhelyzetben azt ajánlják, hogy az
adófizetők a ghiseul.ro portál használatával online fizessék be az adót.
Szövérfi László, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának vezetője
az adóbefizetéssel kapcsolatos
tudnivalókat osztotta meg olvasóinkkal.

Mezey Sarolta

Neagoe Eugenia

(Folytatás az 1. oldalról)
– A nyugdíjakat eddig is a tb-hozzájárulás
elve alapján számítottuk ki, ennek alapjául az
egyén által befizetett társadalmi hozzájárulás
szolgált. Ezt az elvet nem mostantól kell bevezetni. Az más kérdés, hogy bizonyos kategóriák esetében a törvény a speciális
nyugdíjak megállapítására is kötelez. A nyugdíjak idei átszámításával kapcsolatban a megyei nyugdíjpénztárhoz (január 5-éig)
semmilyen információ, tájékoztatás nem jutott
el. Még a korrekciós mutató értékét sem közölték. Nem tudjuk, mennyi a 2021-re megállapított minimálbér, az átlagbér, a
társadalombiztosítási hozzájárulás aránya.
Semmilyen mutatót, semmilyen változást nem
közöltek még. Azt tudjuk, hogy az egyes kategóriáknak – az írnokoknak, a számvevőszék
auditáló személyzetének és a diplomatáknak
– beígért nyugdíjemelést befagyasztották.
Megjegyzem, Maros megyében nincsenek
diplomaták, akiket érintett volna ez a törvény.
A gyógykezelési jegyekről sem kaptunk tájékoztatást. Egyelőre várunk.
– Ezek szerint a nyugdíjpénztár év elején az
eddigi „kerékvágásban” folytatja a munkát.
– Ami bizonyos, hogy a havi nyugdíjakat
folyósítjuk. A számlatulajdonosoknak január
12-éig, legkésőbb 13-áig átutaljuk a nyugdíjat.
A postán folyósított nyugdíjakat 15-éig lakhelyükön vehetik át a nyugdíjasok. Akiknek valamilyen okból otthon nem kézbesíthetik a
nyugdíjat, január 15–20. között a postahivatalokban vehetik át a járandóságukat.

Fotó: Nagy Tibor

– Hány nyugdíjas van jelenleg Maros megyében? Hány új nyugdíjazási kérvényt nyújtanak be havonta?
– December 1-jén 132 ezer személynek folyósítottunk nyugdíjat vagy valamilyen más típusú juttatást. Havonta átlagban 500–600 új
nyugdíjazási kérelmet nyújtanak be a pénztárhoz, más típusú kérelmekre vagy hivatalból
történő átszámításokra, illetve a nemzetközi
kérelmek megoldására havonta összesen
1500–2000 határozatot bocsátunk ki.
– Hogy állnak a személyzettel?
– November 15-e és december 15-e között
nagyon rosszul álltunk, mert a személyzet fele
otthon tartózkodott, ugyanis a koronavírustesztjük pozitív lett, vagy kontaktszemélyek
voltak. Most, január elején kicsit jobban állunk, mert a szóban forgók közül visszatértek,
de továbbra is otthon vannak azok, akik gyerekfelügyeletre jogosultak, mivel szünetel az
iskolai oktatás. Így nem teljes a személyzeti
keretünk.
– Ügyfélfogadás van-e a nyugdíjpénztárnál?
– Igen. Hétfőtől csütörtökig, naponta 9–12
óra között, betartva a járványügyi előírásokat.
Egyszerre csak 4–5 személy léphet be az intézménybe. Ha valaki kihallgatásra szeretne
jelentkezni, időpontot kell kérnie a 0265-311021, 0723-313-441, 0723-313-452 telefonszámokon.
Ugyanezeken
a
számokon
tájékoztatást is nyújtanak – számolt be Neagoe
Eugenia, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár
igazgatója.

Idővonal látható görbülettel

Ilyenkor, évváltás táján, amikor
a szerzőnk leül megírni az év első
jegyzetét az év első szerdáján, az
alkalomhoz többféle vonzatot is felvonultathatunk. A legegyszerűbb,
amely szemérmetlen módon magát
kínálja, az ún. ÚJÉVI FOGADALOM. Vagyis megígérhetem, hogy
egész évben jó leszek, nem fogok
csúnyákat beszélni, és nem fogok
az öcsémmel/húgommal verekedni,
nem fogom elirigyelni a vadiúj töltőceruzáját, amit karácsonyra kapott a Jézuskától, Télapótól vagy a
nagyitól. Segítek a szüleimnek és
udvariasan beszélek a hozzánk látogató vendégekkel, postással,
rendőrrel és űrhajósokkal. Továbbá
fogadom, hogy tisztán tartom az
osztályt, nem fogok szemetelni és
szotyolázni, letörlöm a táblát, nem
firkálom össze a padokat és nem
fogok disznóságokat sugdosni az
előttem ülő kislány fülébe, lefogom
a kezemet, ha kedvem támadna
megráncigálni a copfját, és ha lány
vagyok, akkor rendszeresen viselem a kordelucámat (hajpánt), és
mindig lesz nálam karszám, egyenruhám tiszta lesz. Nem nézem órák
alatt magamat az osztály velencei

tükrében. A firenzeiben sem.
Ha egy kicsit nagyobb vagyok,
akkor megígérem a családomnak,
hogy nem dohányzom, rendszeresen hazaadom a keresetemet (már
amikor nem a postás hozza a munkanélküli-segélyemet/nyugdíjamat), nem iszom, nem koptatom a
város/falu/kikötő/antarktiszi kutatóállomás összes csapszékét, nem
füvezem és nem fogok csalni,
lopni, hazudni, sikkasztani, betörni, házasságot törni, csábítani,
rászedni. Főnökként minden beosztottamnak egyenlő bért adok, és
nem fogok senkit sem kitenni az utcára. Nem leszek táppénzcsaló és
nem megyek kamu betegszabadságra.
Ha más társadalmi alcsoportba
tartozom, akkor megígérem magamnak, hogy ha törik, ha reped,
ebben az esztendőben megszerzem
az irodalmi, közgazdasági, orvosi
vagy kémiai Nobel-díjat, ha nem az
összeset, okos beosztással, januártól decemberig. Remekműveket
fogok írni, leviszem a szemetet,
több humoros vígjátékot fogok letenni a Royal Shakespeare Company direktorának asztalára vagy

– Marosvásárhelyen a helyi adókat január 11-étől, hétfőtől lehet befizetni. Ekkor
nyitnak a pénztárak a polgármesteri hivatal
épületében, a Tudor negyedben, a Bolyai és
a Călăraşilor utcában. A pénztárak naponta
8-12 óra között, délután hétfőn, szerdán és
pénteken 12.30–14 óra között, illetve kedden és csütörtökön 12.30 és 16 óra között
tartanak nyitva. A zsúfoltság elkerülése érdekében ajánlatos reggel vagy 14 óra után
jelentkezni a pénztárnál. A legtöbben 10–
11 óra körül vannak. Nem érdemes az első
napokban menni, ugyanis március
31-ig van idő a kedvezményes adóbefizetésre. Az évek során azt tapasztaltuk, hogy
februárban vannak a legkevesebben, ezt az
időszakot ajánlom az adófizetők figyelmébe.
– A pénztári kifizetés mellett online is be
lehet fizetni az adókat, erre már több alkalommal felhívtuk a lakosság figyelmét.
– Igen, most is fontosnak tartom kiemelni az online fizetési lehetőséget, aki teheti, így fizessen a ghiseul.ro portálon.
Nem bonyolult, a belépéshez bakkártyára
van szükség, aztán a nevet, a személyi számot kell beírni. Idős személyeknek a fiatalabb családtagok segíthetnek, de első
alkalommal az adott adófizető bankkártyáját kell használni, ugyanis a rendszer csak
így ismeri fel az adott személyt. A következő kifizetések alkalmával már más nevére kibocsátott bankkártya is használható.
Tehát használják bizalommal a giseul.ro
portált!

valamelyik Of-Broadway színházban előadatni, elviszem a kutyát sétáltatni, a macskának ételt adok,
kimosom a tálkáit, megrendezem
Az ember tragédiáját modernül és
pantomimban a szegedi szabadtéri
játékokon és Avignonban, kicserélem a villanykörtét a lépcsőházban
és az előszobabútort, kétszintes vil-

lát veszek Sorrentóban, elolvasom
végre az Iliászt, amit velemszületett
lustaságom miatt nem tettem meg
eddig. Még az idén, meglásd,
Uram, késsel és villával fogok
enni…!
Visszacsábítom az unióba NagyBritanniát, megbuktatom Putyint,
letöröm a kínai konkurenciát, átugrom a nagy falat, elhitetem
Trumppal, hogy tényleg elveszítette a választást, és megfiatalítom
Joe Bident. Nem lesz könnyű, belátom. De még ifjonti vagyok és bizakodó.
Avagy itt a soha vissza nem térő
alkalom, hogy felmérjem idővagyonomat. Például az idén huszonöt

– Tavaly, lévén, hogy a járvány miatt kijárási meg egyéb korlátozások voltak, a lakosság milyen arányban használta ezt a
portált?
– Tavaly az adófizetők jelentős része folyamodott ehhez a kifizetési módhoz. Jó
visszejelzéseink voltak, mert könnyen kezelhető, gyors eljárás. Ha valakinek nem sikerült az online módszeren eligazodni,
segítettünk. Tájékoztatástért e-mailben
lehet
hozzánk
fordulni
az
ipl@tirgumures.ro címen, s a választ azonnal elküldjük, ha valamilyen okból nem sikerült belépni vagy fizetni.
– Nőttek-e az adók a tavalyiakhoz képest?
– A városi tanács úgy döntött, hogy
2021-re nem növeli a helyi adókat és illetékeket, csak az infláció értékével, 3,8 százalékkal.
– Idéntől az adók mellett a köztisztasági
illetéket is a polgármesteri hivatal kasszájába kell befizetni.
– Igen. Eddig ezt a szolgáltatónak, illetve
a lakótársulásoknak fizette be a lakosság,
idéntől az adóval együtt kell befizetni.
Egy nyilatkozatot kell benyújtani, amelyből kiderül, hogy hány személy lakik az
adott háztartásban. Mi három személlyel
töltjük fel az adatbázist, de ha többen
vagy kevesebben vannak, ezt fel kell tüntetni a nyilatkozatban, amit személyesen
lehet benyújtani vagy postán lehet elküldeni.
– Nehéz év volt a tavalyi, mennyire befolyásolták a gazdasági nehézségek az adóbefizetést?
– Meglepetésünkre a jogi személyek nagyon nagy arányban törlesztették az adót,
elértük a 93 százalékot. A magánszemélyek 85 százalék körül fizették be az adóikat. Mondhatom, hogy jó teljesítmény. Az
emberek megértették, hogy eleget kell tenniük a kötelezettségeiknek. Sokkal nagyobb hátralékra számítottunk, ugyanis
tavaly még kényszervégrehajtást sem eszközölhettünk – tájékoztatott Szövérfi
László, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának vezetője.

éve annak, hogy váratlanul leszoktam a dohányzásról – természetesen
az
így
megtakarított
vagyonkámból nem vettem sarokházat Bécsben. Ötven évvel ezelőtt
kaptam meg a diplomámat egy
akkor már 90 éve működő középerdélyi egyetemen, és kineveztek segédmunkásnak egy látványossági
őrültek házába, ahonnan negyvennyolc esztendővel ezelőtt átigazoltam egy könyvekkel babráló
intézménybe. Megbánásról szó
sem lehet. Tíz éve vagyok nyugdíjas, és ezalatt rengeteg dolgozatot
dolgoztam ki, be, le és fel. Utaztam, és bár nem „gyűjtöm a repülőtereket”, közel járok ahhoz, hogy
elmondhassam, félszáz európai,
ázsai és afro-amerikai repülőteret
koptattam kerekes bőröndömmel
vagy kis kézi poggyásszal, amint
megtanultunk profi módon utazni
életem párjával. Gyűjtöttem 100
baglyot, vásároltam kétszáz képeslapot európai városokról és ázsiai
szent helyekről, megajándékoztak
barátaim több száz mit sem érő, érvénytelen, értelmét vesztett névjegygyel, ami már csak a gyűjtőnek
érték. Két hónapig gyógytornatermet látogattam, és ötvenöt év után
igazi tornaórán vettem részt. Még
nem csikorognak nagyon tagjaim a

rozsdától. Rengeteg filmet néztem
minden este – nem szégyellem bevallani – és fokos könyveket olvastam, hogy szakmailag le ne
nullázódjam. (Kegyes illúzió.)
Ugyancsak ötven éve buliztam
először az Omega együttes
Gyöngyhajú lány című örökzöldjére, amelyet a legnagyobb unokám
a tegnap fedezett fel, és azonnal
kedvencei közé emelt. Amikor felhangzott a videómegosztón, azonnal abbahagyta a babázást, és
megbűvölten ült le a képernyő elé.
Tízéves lesz ebben az évben.
Továbbá ebben a 21-est játszó
évben számos terv szövőszéke előtt
üldögélhetnék, de nem tudni, mikor
lehet ennyi pompás és drága/olcsó
tervszövetből testre szabott öltönyt
viselni, ui. az egyetlen ruhadarab,
amely a tavalytól vált roppant divatossá, sőt kötelezővé, az a szájmaszk, változatos kivitelben,
szövésben, anyagban és szellemben.
Továbbá ebben az éven, ha jól
számolom, éppen húsz esztendeje,
hogy csütörtökönként ki-kimegyek,
elkiáltom magamat, kinézek az
ajtón, az ablakhoz állok, megszemlélem elvadult kertem. Valakit
várok. Tessék erősen kopogni. A
csengő el van romolva.
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Az orrmelléküreg gyulladásai

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

– Az orrmelléküregek légtartalmú terek az agy- és arckoponyát
alkotó csontokon belül, amelyek
összeköttetésben állnak az orrüreggel – olvasható a meghatározásban. – Melyek ezek és mi a
szerepük?
– Ide tartozik az arcüreg, a rostasejtek, a homloküreg és az ékcsonti
üreg vagy iköböl. Amikor az orrmelléküregekről beszélünk, az orr
is szóba jön, mivel ezen az érzékszervünkön keresztül jut be a levegő
az
orrmelléküregekbe,
feladatuk tehát közös. A légzésben
betöltött szerep mellett a belélegzett
levegő előmelegítésében, párásításában, a beszéd- és énekhangok kialakításában van szerepük, ütéskor
védik a fej fontosabb részeit.
– Mi a melléküreg-gyulladások
leggyakoribb oka?
– Ez több tényezőtől függ, ezért
nehéz meghatározni a pontos okot.
Beszélhetünk heveny vagy krónikus
gyulladásról, mindkettő különböző
okok miatt alakul ki, és egy intermittáló folyamatról is, amely időnként, évente egy–három alkalommal
jelentkezik enyhe tünetekkel.
A heveny szakaszban lehet egy
vírus okozta fertőzés, amely a nyálkahártyákat támadja meg, és gyulladást okoz. Lehet bakteriális
fertőzés is. A krónikus folyamatok
okai hosszú listát tesznek ki, de a
betegség kifejlődésének a folyamata még mindig nincs teljesen
tisztázva. Magas kockázatot jelentenek a genetikai elváltozások, az
allergia, az asztma, a helyi anatómiai elváltozások és a mukociliális
transzportzavar. A nyálkahártya felületét borító, folyamatos mozgásban levő pici ciliumok, azaz csillók
szerepe az, hogy a rájuk került
szennyezést vagy a saját váladékot
elmozdítsák. Ha genetikai vagy
egyéb okokból, például toxikus környezetben végzett munka miatt
megbetegedik a mukociliális rendszer, nagy problémákat tud okozni.
Manapság sok betegnél alakul ki
az aszpirinintolerancia. Meg kell

említenünk a gombás, bakteriális
fertőzéseket, amelyek krónikus betegeknél fordulnak elő, és a gyulladásnak egyéb okai is vannak. Az
arcüreg bakteriális fertőzését egy
rosszul kezelt fog is okozhatja,
amelynek a gyökere benyúlik az
arcüregbe. Traumák, fogtömés és
fogbeültetés során idegen testek is
bekerülhetnek, amelyek fertőzést
okoznak. A fertőzés nagyon gyakori
az allergiás személyeknél, és nehezen lehet kimutatni, eredményesen
kezelni.
– Milyen elváltozások, milyen
tünetek jelentkeznek heveny orrmelléküreg-gyulladásban?
– Az orrmelléküregek akut gyulladása a nyálkahártya gyulladását
jelenti, ami duzzanattal és váladékképződéssel jár. A váladékképződés
különböző tüneteket okozhat. Az általános tünetegyüttesen kívül, attól
függően, hogy melyik melléküreg
betegedik meg, a tünetek változhatnak is. Arcüreggyulladásban a leggyakoribb az orrdugulás, orrfolyás
(első vagy hátsó), arcfeszülés, arcfájdalom, szaglászavar. A fájdalom
besugározhat a fogsorba, lehajláskor fokozódhat, megduzzadhat az
arc. Vírusos fertőzésben a tünetek
hét–tíz napig tartanak, és elmúlhatnak spontánul, kezelés nélkül vagy
egy sima tünetterápiával.
Rostaüreg-gyulladásnál
egy
szemközi orbitális fájdalom jelentkezik, és gyermekeknél gyakran
felduzzad a szem körüli régió.
A homloküreg-gyulladás homloktáji, szemgödri fájdalommal jár,
ami általában reggel, ébredés után
jelentkezik, megduzzadhatnak a
felső szemhéjak, orrdugulással, orrfolyással társulhat.
Az iküreggyulladás érdekes
módon a fejtetőn vagy a tarkón érezhető fájdalommal jelentkezik, és látási zavarokat, szédülést okozhat.
Bakteriális fertőzés esetében a
felsorolt tünetekhez társulhat egy

nagyon erős fejfájás, láz, rossz lehelet, ha fog eredetű a fertőzés, fáradékonyság, rossz közérzet,
köhögés, fülfájás, fültömöttségérzés, alsó légúti panaszok, például
rekedtség. Az elsődleges tünetek jelentkeznek gyakrabban, a másodlagosak olyankor, ha súlyosbodik a
helyzet. Ez általában a hetedik nap
után következik be. Érdemes tudni,
hogy a heveny folyamat nem haladhatja meg a 12 hetet, akkor már krónikussá vált a betegség.
– Hogyan történik a kezelés?
– Először ki kell deríteni az okokat, ha vírusos fertőzés áll fenn,
akkor mellőzni kell az antibiotikumot, és tüneti kezelést javasolunk,
fájdalomcsillapítót, gyulladásgátlót,
orrnyálkahártya-lelohasztó szert, allergiás betegnél az előbbiekhez egy
allergiaellenes gyógyszerrel való
kezelést társítunk.
Az általában gennyes orrfolyással járó bakteriális fertőzést kezdetben, ameddig megérkezik a váladék
elemzésének az eredménye, empirikusan, gyakran előforduló baktériumok ellen ható antibiotikummal
kezeljük. Sajnos, mostanában egyre
inkább azt észleljük, hogy a kórokozók ellenállása megnőtt a baktériumokkal szemben, és vannak
antibiotikumok, amelyek egyáltalán
nem hatnak. A laboreredmények ismeretében az antibiotikum mellé
társíthatunk egy köpetet oldó mukolitikus szert (hogy a beteg könnyebben el tudja távolítani az
orrváladékot), vagy akár fiziológiás
oldattal vagy tengervízzel való orrmosást, gyermekeknél pedig a váladék kiszívását ajánljuk. Ha fog
eredetű gyulladásról van szó, akkor
fogászati ellátás szükséges.
A nem gyógyszeres kezelések,
infra-, bioptron vagy sollux lámpák
is szóba jöhetnek, amelyek enyhíthetik a tüneteket.
A krónikus betegek kezelése a betegség fokozatától (enyhe, közepes,
súlyos) függ. Az enyhe és közepes
folyamatokra lokális szteroidsprayt
írunk fel, majd három–hat hónap
múlva kiértékeljük a helyzetet, és
ha nem sikerült felszabadítani az
orrjáratokat, akkor a funkcionális
endoszkópiás műtét jöhet szóba.
Súlyos esetekben orális szteroid
gyógyszerekre és hosszadalmas antibiotikumos kezelésre is szükség
lehet. Három hónap után értékeljük
újra a beteg állapotát, és ha nem
volt hatékony a gyógyszeres kezelés, műtétre lesz szükség.
Ha nincsen orrpolip, akkor el kell
gondolkoznunk azon, hogy mit válasszunk. Kezdetben enyhe lefolyású lokális spray-t és az orrmosást
próbáljuk alkalmazni, ha eredménytelennek bizonyul, akkor egy három

Nem rózsás a helyzet a koronavírus ellen rendelkezésre
álló vakcinák mennyiségét illetően – nyilatkozta a német
BioNTech cég két vezetője,
Özlem Türeci és Ugur Sahin pénteken a Der Spiegel című
német lapnak. Mint mondták:
január végén dől majd el, képesek lesznek-e új partnert
találni az előállításra, és
mennyivel több adagot tudnak majd gyártani.

A két kutató, Özlem Türeci és
Ugur Sahin immunterápiára specializálódott onkológusok. Nevük november 9-én vált ismertté, amikor
az általuk alapított kutatócég, a BioNTech és az amerikai Pfizer
gyógyszergyártó közösen fejlesztett
oltóanyaga áttörést ért el a koronavírus-járvány elleni világméretű
küzdelemben. A Mainzban kifejlesztett BNT162b2 vakcina a klinikai vizsgálatokon több mint 90
százalékban bizonyult hatékony-

nak, vagyis csaknem valamennyi
beoltott számára védettséget biztosított. Világszerte összesen 1,3 milliárd adagot terveztek forgalmazni
a vakcinából.
Sahin elmondta, hogy a koronavírust immunológiailag kontroll
alatt lehet tartani, ezt a 95 százalékos hatékonyság mellett az antitestek és a T-sejtek reakciói is
igazolják. Kifejtette: az immunválaszok sokszínűsége különösen fontos akkor, amikor a vírus tovább

Bár az igazi havas tél elpártolt
tőlünk, a szeles, esős, hűvös
napokon könnyű megfázni, és
az influenza szövődményeként kialakulhat az arc- és a
homloküreg-gyulladás is. Ha
krónikussá válik, az év további részében is kellemetlen
tüneteket okozhat. A betegséggel kapcsolatos kérdéseinkre, amelyek egy részét
olvasóink sugallták, dr. Csiszér
Irén fül-orr-gégész szakorvos
válaszolt.

Bodolai Gyöngyi

A BioNTech partnereket keres a vakcinagyártás bővítésére

A fertőzőbb mutáns ellen is hatékony

5

hónapos antibiotikumos kezelést
írunk fel, ami nagyon nehéz a beteg
számára, viszont statisztikailag hatékony. Ha közepes vagy súlyos a
polip nélküli orrmelléküreg-gyulladás, akkor első perctől megkezdjük
a hosszú időtartamú antibiotikumos
kezelést, adjuk helyileg a szteroidokat az orrba, és mossuk az orrot. Ha
nincsen eredmény, három hónap
után eldöntjük, hogy mi a teendő. A
krónikus orrmelléküreg-gyulladás
egy nagyon nehezen, mondhatnám,
hogy teljesen soha nem gyógyuló
betegség, viszont ha jó kezeljük a
pácienst, aki betartja az orvos utasításait, akkor tünetmentes lesz.
Gombás fertőzéseknél, szövődmények kialakulásakor műtéti beavatkozásra is szükség lehet, ami a
probléma súlyosságától függ. Általában egy funkcionális endoszkópos
beavatkozást szoktunk alkalmazni,
ha a genny betört a szemüregbe,
vagy arctályog alakult ki, akkor
szükség lehet a klasszikus sebészeti
ellátásra. Ezt ritkábban alkalmazzuk,
amikor mikrosebészettel nem oldható meg, és arra törekszünk, hogy a
szinusz funkcióját megtartsuk.
– A krónikus arc- és homloküreg-gyulladást hogyan lehet megkülönböztetni az allergiától?
– A melléküreg-gyulladás két
formáját ismerjük, az egyik orrpolippal társul, a másik nem. Az első
esetben orrfolyás, orrdugulás, alsó
légúti panaszok jelentkeznek. Egy
allergiás folyamatban az említett tünethez gyakori tüsszentés, orrviszketegség, száraz köhögés, asztma
esetén alsó légúti zavarok társulnak.
Ezeket tisztázni lehet laboratóriumi
eredmények, allergológiai vizsgálatok, képalkotó eljárások (CT, MR)
birtokában, amelyek segítenek a
pontos diagnózis megállapításában.
Nagyon gyakori, hogy mind a krónikus gyulladás, mind az allergia
fennáll a betegnél. Az asztmásoknál
megvastagodik a nyálkahártya,
ödéma és fibrózisok alakulnak ki,
fehérjelerakódások lesznek a nyálkahártya szintjén, megnő az eozino-

filszám, ami infiltrációkat hoz létre,
és ez allergiásoknál is előfordul. Az
aszpirinintolerancia szintén gyakori, és sajnos együtt jár asztmás folyamatokkal, ezek a betegek
polipózisban is szenvednek, és nagyon nehezen lehet kikezelni őket.
– A koronavírus-fertőzésnek ismertek-e orrmelléküreget érintő
szövődményei?
– A covidos betegek gyakran arra
panaszkodnak, hogy be van dugulva az orruk, de a vizsgálat ezt
nem mindig bizonyítja, inkább úgy
mondhatjuk, hogy a betegség szubjektív orrdugulási érzést okoz. A koronavírus-fertőzés tünetei gyakran
megegyeznek az orrmelléküreggyulladás tüneteivel, ezért a betegeket helytelenül kezelik. Kimondottan
csak a koronavírus által okozott orrmelléküreg-gyulladásról nem olvastam a szakirodalomban.
Meg kell említenünk a fejfájást,
ami nagyon gyakori panasz, és a
homloküreg-gyulladásra fogják,
ezért tévesen kezelik, holott nem
minden fejfájásnak ez az oka.
Ahhoz, hogy orrmelléküreg-gyulladást állapítsunk meg, legalább két
klinikai tünetnek jelen kell lennie
(orrdugulás, orrfolyás, arcfeszülés,
fájdalom, szaglászavar), emellett az
endoszkópos vizsgálattal megállapított váladéknak, polipnak, ödémának vagy valamilyen elzáródásnak
is.
– Sokan krónikus gyulladásra
gondolnak, ha evés közben gyakran elered az orruk? Mi okozza?
– Egy vasomotorikus orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitisz), ami általában a korral jár, és a férfiaknál
gyakoribb. Vannak szerek, spray-k,
antihisztamikumok, lokális szteroidok, amelyekkel egy időre, ha például vendégségbe megy valaki,
lehet segíteni, de hosszú távon a
gyógyszerek megszokásához vezetnek, ezért állandó használatra nem
ajánljuk. Ötvenéves kor után nagyon gyakori, kellemetlen tünet,
amit véglegesen nem lehet megszüntetni.

mutálódik. Leszögezte: jelen ismereteik szerint a vakcina a Nagy-Britanniában felfedezett, jelentősen
fertőzőbb mutáns ellen is hatékony.
Továbbra is folynak ugyanakkor a
tesztvizsgálatok annak megállapítására, alkalmas-e többféle mutáns
semlegesítésére.
Türeci szerint ugyanakkor a vírus
erős mutálódása esetén lehetséges a
vakcina „testre szabása”, vagyis a
jelenlegi vírusantigének genetikai
információit behelyettesítik az új,
mutált víruséival; a folyamat hat
hetet venne igénybe – tette hozzá.
A kutatók arra számítanak, hogy
az oltással kialakuló védettség idő-

tartama megegyezik majd az egyéb
fertőződések nyomán kialakuló természetes védettség időtartamával.
A védettség tovább növelhető a második védőoltással, egy esetlegesen
egy évvel később beadandó, harmadik védőoltással pedig még nagyobb hatásra lehet számítani. Azt
a vizsgálati adatok fogják eldönteni,
szükség van-e erre.
Várhatóan nyár végén piacra kerülhet az a típusú oltóanyag, ami
magasabb hőmérsékleten is tárolható lesz. A Pfizerrel közösen gyártott jelenlegi vakcinát ugyanis
mínusz 70 fokon kell tárolni.
(Noll Katalin, MTI)
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Életcélja a kutatás

„Elámulok, hogy mennyire érdekes”

Az új év kezdetén a jövőt latolgatjuk
egy tehetséges marosvásárhelyi fiatalemberrel, Darabán István Lászlóval,
aki orvosi biológiát tanul a King’s College London egyetemen, ahol az elmúlt tanévet angol és a világ minden
tájáról érkezett hallgatótársai között
évfolyamelsőként végezte. A tudományos világban nagyra becsült felsőoktatási
intézményben,
amelynek
úttörő szerepe volt a DNS szerkezetének felfedezésében, idegtudományból
írja az államvizsga-dolgozatát.

Bodolai Gyöngyi

– A Bolyai Farkas középiskola természettudományok szakán érettségizett marosvásárhelyi diák hogyan jutott el a London
központjában működő hírneves egyetemre?
– Kiskoromtól kosárlabdáztam, emiatt
vonzott a nagyon jól felépített egyesült államokbeli egyetemi sportrendszer, ahol – a tanulás mellett – minden sportban profi szinten
lehet versenyezni, és ösztöndíjat biztosítanak
a sportoló egyetemi hallgatóknak. Ott szerettem volna folytatni a kosarazást és a tanulást,
ezért ahhoz a magyarországi céghez fordultam, amely a sportolóknak Észak-Amerikába
sportösztöndíjjal való kijuttatásával foglalkozik. Mivel nem sikerült, érettségi után itthon
töltöttem egy évet. Ez idő alatt igazán elmélyítettem az angolnyelv-ismeretem, és levizsgáztam, majd a következő évben újra
próbálkoztam. Második lehetőségként az
Egyesült Királyság egyetemeit is beírtam.
Többre fel is vettek, és kiválasztottam a legjobbat, ahol a sport nem jelentett előnyt, de
játszom az egyetem kosárlabdacsapatában,
amely diáktársaságként működik.
– Milyen hatásra választottad az orvosbiológiai tudományok szakot?
– A nyugat-európai egyetemeken elég gyakori, Kelet-Európában kevésbé, mert nincsen
meg a háttérben az a nagyon fejlett akadémiai
kutatási rendszer, mint nyugaton. Valójában
biológia szak, de nem tanulunk növény- és
állattant, hanem az orvostudománnyal kapcsolatos ismereteket. A hároméves alapképzés elvégzését követően az orvosi egyetemen
lehet tovább tanulni vagy mesterizni, majd a
kutatás terén a doktori (PhD) fokozatot is
megszerezni.
– Mi fér a hároméves alapképzésbe?
– Első éven a programban szereplő összes
tantárgy kötelező, ezek bevezető tantárgyak
az anatómiába, a fiziológiába, a molekuláris
biológiába, a genetikába, az idegtudományba, a sejtbiológiába, a gyógyszertanba.
Ezen a szakon az a nagyszerű, hogy másodés harmadéven minden tantárgy választható,
így pontosan el tudjuk dönteni, hogy milyen
útra és szakterületre szeretnénk irányulni.
Másodéven a genetikát és a molekuláris biológiát választottam. Mindkettő bonyolult, a
tudás nagy részét az utóbbi évtizedekben fedezték fel, és az ismeretek köre évről évre
bővül. Véleményem szerint elég nehéz, de
nagyon érdekes. Ezenkívül idegtudományt és
sejtbiológiát tanultam. Idén az idegtudományt és genetikát folytattam, és a későbbiekben
valószínűleg
idegtudománnyal
szeretnék foglalkozni. A neurodegeneratív
idegsorvadásos betegségek, mint az Alzheimer-kór, valamint az agyfejlődési rendellenességek, az autizmus spektrumzavar –
ezeknek a biológiai alapját szeretném alaposan tanulmányozni.
– Nehéz volt a beilleszkedés az egyetemi
életbe?
– Az egyetemnek öt campusa van, a központi épület London kellős közepén, az orvosi és orvosbiológiai szak székhelye kicsit
keletebbre, a Temze partján, a város legmagasabb felhőkarcolójának a tövében levő
épületekben van, ahol az egyetemi kórház is
működik. A kollégiumok, ahol laktam, 10-20
percnyi gyaloglásra vannak.

Ami a beilleszkedést illeti, kezdetben kulturális sokként hatott rám mindaz, amivel
szembesültem. Az első pár hónap sok streszszel járt, de aztán megszoktam a környezetet.
Az intézménynek ugyanis jól kidolgozott
módszere van arra, hogy a diákokat beépítse
az egyetemi életbe, a tanulásba azzal, hogy
rengeteg programot szerveznek az ismerkedésre, olyan tevékenységekre, amelyek elősegítik a beilleszkedést. Ennél nehezebb volt,
hogy hirtelen egyedül kellett gondoskodnom
magamról, a bevásárlásról, mosásról, ételkészítésről, takarításról. A legtöbb bentlakás
úgy működik, hogy minden diáknak van egy
kis szobája ággyal, asztallal, szekrénnyel berendezve. Egy kis fürdőszoba tartozik hozzá,
több szobához pedig egy konyha is. Ez a
szerkezet biztosítja a tanuláshoz szükséges
privát szférát, a konyhában pedig, amit első
éven például heten használtunk, szocializálódni lehet. Másodéven egy félreértés folytán
olyan szobát kaptam, amelyhez egy kis
konyha is tartozott, így teljesen egyedül laktam. Jelenleg egy kinti lakáson osztozunk
egy barátommal.
– Hogyan, mennyi idő alatt lehet megszokni, hogy nehéz tantárgyakat nem az
anyanyelvén tanuljon az ember?
– Mivel az érettségire is nagyon komolyan
készültem, hogy jó jegyeim legyenek, és az
itthon töltött egy év alatt is arra törekedtem,
hogy angolul tudjak gondolkodni, ebből nagy
előnyöm származott. Bár intellektuális kihívásnak éreztem, a tanulásba könnyen beleszoktam, és szívesen teszem. A választott
tantárgyakat örömmel tanulom, és többször
is megtörtént, hogy egy-egy előadás után el
voltam ámulva, hogy mennyire érdekes az,
amit el kell sajátítani. Gyakran a vizsgára
való felkészüléskor is így történik: amikor a
teljes anyagot gondolatban össze tudom
rakni, és megtalálom az összefüggéseket bizonyos témák között, mindez lehetővé teszi,
hogy jól fel tudjak készülni minden vizsgára,
évközi tesztre és beadandó esszére.
– Az orvosi biológia szakon hogyan oszlanak meg a hallgatók?
– A mi egyetemünk az egyik legnemzetközibb egész Angliában, a diákoknak körülbelül a 40 százaléka más országokból
érkezik. Az évnyitón kitöltött kérdőívből,
amire a válaszokat kivetítették, kiderült, hogy
hány kontinensről, milyen országokból mentünk, és milyen terveink vannak. Akkor lát-

tam, hogy mennyire nemzetközi
környezetbe kerültem, ami érdekessé teszi az együttlétet. Aki ennek
a közösségnek a tagjává válik, nem
úgy kezd gondolkodni a világról,
hogy csak az ő és a körülötte levők
véleménye számít, hanem megpróbálja megérteni, hogy a másik, aki
egy teljesen más környezetből, kultúrából, nyelvcsoportból származik,
hogyan gondolkozik bizonyos kérdésekről, az élet dolgairól. Vannak
már barátaim minden kontinensről,
és nagyon érdekes, amikor egy ilyen
csoport összeül, és mindenki a saját
nézőpontja szerint szemléli a dolgokat. Az angol társaim nem voltak
nagyon nyitottak a külföldi diákok
irányába, és én sem tudtam igazi barátságot kötni angol kollégával, bár
jobban megismerve az ő viselkedési
kultúrájukat, meg lehet szokni a viszonyulásukat is. Két és fél év után
már sokkal nagyobb mértékben tartom képesnek magam, hogy az ottani társadalom része legyek, bár
kezdetben kicsit idegennek tűnt.
– Az Egyesült Királyságot is
eléggé durván érintette a világjárvány; hogyan befolyásolta az egyetemi képzés menetét?
– Amikor lezárták az országot,
nekünk már lejárt a második félév.
Harmadévre szeptember közepén
mentem vissza az egyetemre, mert azt ígérték, hogy a szemináriumokat és a gyakorlatokat megtartják, és csak az előadásokat
fogjuk digitálisan hallgatni, de a fertőzés második hulláma miatt fokozatosan online-ra
változott minden. Most, hogy megjelent a
vírus gyorsabban terjedő változta, a második
félév sem lesz az igazi. A legnagyobb problémám, hogy el kell készítenem az államvizsga-dolgozatot, és labormunka helyett
sajnos adatgyűjtésből, valamint -feldolgozásból kell majd írnom.
– Mi a témája?
– Az úgynevezett FUS-fehérje, amelynek
szerepe van két gyógyíthatatlan neurodegeneratív betegségben. Az ALS (amiotrófiás laterális szklerózis) tünetei az előrehaladó
izomgyengülés, majd az akaratlagos izmok
elsorvadása, ami rövid időn belül halálhoz
vezet. A betegséget egyetemünkön többen
kutatják. Az államvizsgámat egy Alzheimerkutató professzor laboratóriumában készítem, ahol a témám az, hogy az ALS-t okozó
mutáns FUS-fehérjének milyen hatása lehet
a hippocampus elsorvadására az Alzheimerkórban.
Az egyetemünkön nagyon sok kutatólaboratórium működik, amelyek pontosan meghatározzák, hogy milyen kutatásokra akarnak
összpontosítani, és minden évben benyújtják
az alapképzéses diákoknak és tanáraiknak a
témákról szóló projekteket. Ezeket szeretnék
egy-egy diákra bízni, hogy államvizsga-dolgozatként két-három hónapon keresztül foglalkozzon vele, és nekünk ezekből a
projektekből kell válogatni.
– Miért esett erre a korábban említett témára a választása?
– Nem az első helyen volt a megnevezett
hat közül, de mindenképpen érdekes projekt,
mert két neurodegeneratív betegséget köt
össze, amelyekre az orvostudománynak nincsen még válasza, és fontos lenne megtudni,
hogy arra, ami közös lehet bennünk, milyen
kezelési perspektíva képzelhető el.
– Mivel tölti a szabadidejét egy londoni
egyetemi hallgató?
– Ha egyáltalán van. A jó pontokért nagyon sokat kell tanulni. A tanév kezdetén viszont pontosan lehet tudni a vizsgák, a
tesztek, az esszék benyújtásának időpontját,
és azt is, hogy mennyi pontot lehet értük
kapni. Ezért könnyen lehet tervezni. 40 pont
jelenti az átmenő jegyet, én mind első, mind

másodéven 81 pontot értem el, amivel
másodéven az első voltam az évfolyamon.
Ami a szabadidőmet illeti, elég sok időt
töltök olvasással, illetve próbálok majdnem
napi szinten beszélgetni az itthoniakkal:
öcsémmel, szüleimmel, barátaimmal. Az ottani haverokkal meg azon vagyunk, hogy kihasználjuk, hogy Londonban tanulunk, így
gyakran sétálunk, várost nézünk, különleges
éttermeket és mozikat próbálunk ki.
– Elhangzott, hogy az Egyesült Királyságban nem érvényes az amerikai sportösztöndíjrendszer. A jó tanulmányi előmenetel
segít-e ösztöndíjhoz jutni?
– Az alapképzésen nem adnak ösztöndíjat.
A brexit előtti rendszerben a tandíjra, amely
az unióból érkezett diákoknak egyforma volt,
kölcsönt lehetett felvenni az angol államtól,
és a legtöbben meg is tettük. Nekem ez az
évem még benne van, de a továbbiakban a
tandíj megnőtt, és már kölcsönt sem adnak.
– Az alapképzés után a mesteri következik. Milyen feltételekkel lehet bejutni a képzésre?
– Ha a kutatásban szeretnék dolgozni,
szükségem van a doktori (PhD) diplomára is.
Az angliai rendszer szerint, ha az alapképzésben jó eredményt ér el a hallgató, és megszerezte a szükséges laboratóriumi tapasztalatot
a nyári gyakorlat során vagy az egyetemen
belül, akkor lehet egyenesen a doktori képzésre jelentkezni, ha talál egy kutatólaboratóriumot, ahol dolgozhat. Bár egész
Európa-szerte próbálkoztam nagyon színvonalas szervezett programokra jelentkezni,
ezeket a járvány miatt 2021-re is eltörölték,
így nem tudtam megszerezni azt a kutatói tapasztalatot, amely feljogosítana arra, hogy
egyből a doktori képzésre jelentkezhessem,
ahol saját projektje van mindenkinek, és azon
dolgozik. Ezért valószínű, hogy mesteriznem
kell, ami az Egyesült Királyságban egyéves
(hat hónap tanulás, hat hónap labor), ezért
ideális lenne, de a brexit miatt ezeknek is nőtt
a tandíja. Ennek ellenére próbálkozom, de
azzal is, hogy a kontinensre visszatérjek,
Hollandiába, Németországba, Svédországba
például, ahol Angliához képest kisebb a tandíj, viszont kétéves a mesterképzés. Most van
a jelentkezési időszak, hamarosan várom az
eredményt.
– Ha sikerül a PhD fokozatot megszerezni, hogyan tervezed a jövőt?
– Mindenképpen a kutatásban szeretnék
dolgozni, tetszik, ahogy az egyetemi kutatórendszer működik. Két évvel ezelőtt a nyári
szünidőben a budapesti Semmelweis Egyetemen gyakorlatoztam. Akikkel ott megismerkedtem, ahogy beépültem a csapatba, és
tudtam segíteni, megtapasztaltam, hogy milyen egyetemen kutatni azt, ami érdekel, és
diákokat oktatni. Ez az életstílus vonzó számomra. Az utóbbi években jöttem rá, hogy
nagyon szeretek tudományos orvosi dolgokat
magyarázni, amire pozitív visszajelzést kaptam. Jó érzés számomra, hogy amit én tudok,
azt átadhatom másoknak is.
– A hazatérésről gondolkodtál-e?
– Sokat beszélgettünk erről a szüleimmel,
akik minden tervemben támogatnak, és szinte
ugyanannyira felelősek az elért eredményeimért, mint én, de sajnos olyan komoly kutatásra, amilyenbe Londonban bepillanthattam,
és amire tanítanak, egyelőre itthon még nincs
lehetőség. A kutatás nagyon költséges, és egy
olyan országban, ahol elemi dolgokra sem jut
pénz, nem ez a legfontosabb. Egyébként
Nyugat-Európában is, ahol sokkal nagyobb
az e célra szánt anyagi ráfordítás, nagyon
pontosan tudják, hogy ki mivel foglalkozik,
és az mennyire fontos. A budapesti Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézet, amelyet
Freund Tamás professzor, az MTA elnöke
vezet, nagyon elismert világszerte, kiváló
munkát végeznek, és kutatási eredményeiket
a legnevesebb szakfolyóiratokban olvastam.
Képzett kutatóként akár oda is szívesen mennék, de valószínű, kevés rá az esély. Ha befejezem a tanulmányaimat, sikerül
megszerezni a PhD fokozatot, és a kutatás területén elhelyezkedni, ha meghívnának vendégtanárnak egy bizonyos időre, haza is
szívesen eljönnék előadásokat tartani.
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Téli luxus

Alkalmi öltözék fiataloknak

Év végén ért a jó hír, hogy
Marosvásárhelyen is újra
megnyílik a színház, hangversenyre mehetünk a Kultúrpalotába, és más szórakozóhelyek, vendéglők is egyharmados befogadóképességgel
működhetnek. Az alkalmi öltözetnek újra helye van a ruhatárunkban, különösen a
fiatal korosztályok öltözetében, akik bátrabban és szívesebben mennek szórakozni,
és igyekeznek követni a divatot is. Számukra választott ki
lapunk külmunkatársa néhány feltűnő darabot. (b.)

Casoni Ibolya

Aki nem kedveli a sparkly, azaz
csillogó öltözéket, válasszon egy
kifinomult, SZATÉN HATÁSÚ
BLÚZT, melyet sikerrel társíthat
egy élére vasalt szövetnadrággal és
rátétekkel ellátott cicasarkú cipővel,
így megjelenése stílusos és elegáns
lehet.
A TWEEDSZÖVETBŐL készült
KARDIGÁN klasszikus, időtlen,
elegáns hatást kelt.
Ha farmerrel társítva viseljük,
„menő” lesz a megjelenésünk, ha
pedig rakott selyemszoknyával párosítjuk, elegáns kinézetet kölcsönöz.

Aki kedveli a csillogó ruhadarabokat, és ugyanakkor a hétköznapi
stílust is, társíthat egy csillogó
FLITTERES anyagból készült, rojtos MINISZOKNYÁT túlméretezett pulóverrel, és viselhet hozzá
bakancsot.
A funky stílus kedvelőire biztosan felfigyelnek, ha KIVÁGÁSOKKAL és RÁTÉTEKKEL ellátott
farmernadrágban jelennek meg.
Amennyiben férfias inget és magas
sarkú bokacsizmát vesznek hozzá,
már készen is lesznek a partira.
Hamupipőke cipője ezúttal egy
csillogó rátétekkel ellátott, középmagas sarkú, hegyes orrú BÁRalakult
át,
SONYCIPŐVÉ
amelyben akár egyszerű a ruházata,
akár kifinomultan elegáns az estélyi
öltözete, mindenképpen bálkirálynőnek érezheti magát a viselője.
Az idei téli szezonra a divattervezők a csillogó FLITTERES
RUHÁT ajánlották. Alkalomra válasszunk középhosszú, komolyabb
szabású darabot, amelyet – derekunkat hangsúlyozandó – övvel
hordhatunk, viszont ne viseljünk
hozzá semmilyen ékszert.
Ha már az ékszerek mellőzésénél
tartunk, ezúttal viseljünk helyettük
különleges, rátétekkel ellátott HAJCSATTSZETTEKET, melyek friss,
modern légkört teremtenek, és megadják megjelenésünknek az ünnepi
csillogást.

Ember és állat harmóniája

A petárdák betiltását szorgalmaznák

Szívultrahang

Idén az egész évi elfojtott düh és a
megszorítások elleni tiltakozás lehetett az oka Marosvásárhelyen a gránátrobbantásokat idéző, véget nem
érő petárdázásnak. A téli ünnepeket
megelőzően november–decemberben, de január első napjaiban is a petárdák, pukkanók, recsegők hangjától
visszhangzott a város.

Szer Pálosy Piroska

Annak ellenére, hogy a tapasztalt kisállattulajdonosok tudják, miként gondoskodhatnak kedvenceik biztonságáról, számukra
egyre több fejtörést okoz a lakótelepen élő
négylábúak sétáltatása, amelyek az első csattanás eldördültével árkon-bokron elviharzanak, vagy nem hajlandók továbbmenni. A
tűzijátékok éles fényei és a hangos robbanások felkavaróak az állatok számára. Ami számunkra petárdacsattanás, az állatok
hallószerveire ágyúdörgésként hathat, ezért
legtöbbször pánikba esnek, amivel saját magukat és az embereket is veszélybe sodorhatják. Félelmükben elszaladnak, kiugranak a
nyitott ajtón vagy ablakon, és eltűnnek az éjszakában. Szerencsésebb esetben zavarodot-

Dr. Pálosi Csaba felvételei

tan, megsérülve kerülnek elő, de megtörténhet, hogy otthonuktól több kilométernyi távolságra elvetődnek, és sok kedvencnek
örökre nyoma vész. Nemcsak a kutyák,
macskák, lovak, hanem a gazdáik és az állatvédők is rettegnek a tűzijátéktól és a petárdák
hanghatásától, amelyek még az erősebb idegzetű állatokat is megviselhetik, mivel olyan
frekvenciákat is érzékelnek, amelyeket az
emberek nem. A szakemberek véleménye
szerint egy normálisan szocializált kutya hozzászokik azokhoz az ismerős zajokhoz, amelyeket jól betájolhat. A tűzijáték visító hangja
azonban szokatlan, a kutyák számára rémisztő, mivel kiszámíthatatlan irányból érkezik, fényhatás kíséri. Félelmükben rendkívüli
teljesítményre képesek, ezért nagyon magas
kerítéseken is képesek átugrani, vagy a sokkhatás nyomán erős láncot is elszakítani. Még
egy kis csillagszóró is felboríthatja a házi
kedvencek nyugalmát, az ismeretlen zajok
igencsak nyugtalanítóak lehetnek számukra.
Karácsony és szilveszter az állatsürgősségin
Dr. Pálosi Csabát a karácsonyi ünnepek
alatti és a szilveszteri, újévi sürgősségi beavatkozásokról kérdeztük. Mint hangsúlyozta,
idén is a szilveszteri tűzijátékokat követően
futószalagon indultak el a sürgősségi beavat-

kozások. Ünnepek alatt számtalan olyan esetben hívták a 0733-449-966-os sürgősségi számot és kellett életmentő beavatkozást
végezni, amikor a kutyák menekülés közben
sebesítették meg önmagukat. Volt rá eset,
hogy a petárdázástól megrémült állatok
magas kerítéseken átugorva saját bőrüket hasították le vagy törték el lábukat a mindenáron való menekülési vágyuk közepette,
illetve beszorult egyik-másik testrészük, és
ennek nyomán sérültek meg életveszélyesen.
Bármennyire biztonságosnak tűnő, bekerített
udvaron él egy kutya, a tűzijátékok alkalmával semmi sem biztosíték arra, hogy nem szökik meg. A pánikszerű ijedtségtől menekülőre
fogja, miközben pedig az udvarról kifelé próbál utat törni magának, nagy eséllyel megsérülhet. Ha sérülés nélkül sikerül megszöknie,
könnyen elgázolhatja egy autó vagy ellophatják. – Én karácsony szombatján délutántól
első napja estéig voltam ügyeletes. Karácsony első napján tizenkét esetem volt. Négy
esetben telefonon sikerült segíteni, amikor
túlevés okozta a gondot: csokievés, mézevés,
töltöttkáposzta-zabálás, ezekben az esetekben
hányás, hasmenés volt a jellemző, infúzióra
egy kutyának volt szüksége, ugyancsak első
napján császármetszésre is sor került. A szilveszter éjszakai petárdázások és tűzijátékok
miatti balesetek áldozataival azonban még január 4-én is érkeztek. Az előző években
számtalan olyan esettel találkoztunk, amikor
a petárdától megriadt állatot autó ütötte el, a
megsérült eb azonban csak későre került elő,
így az orvosi beavatkozásra is később kerülhetett sor – tájékoztatott a Noé Bárkája kis-
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állatklinika vezetője. Amint hangsúlyozta, az
elmúlt hetek, hónapok stresszhatásai idegöszszeroppanás típusú elváltozásokat okoznak.
Egy hónapnak is el kell telnie, míg az állatok
idegrendszere helyreáll, ezt vitaminpótlással
lehet segíteni. Évről évre egyre több kutyát
keresnek a tűzijátékokat követően, ezért
rendkívüli szerepe van a kötelező mikrocsipnek, valamint a kutya nyakörvére rögzített
cetlinek, melyen a gazdi elérhetőségei vannak. A rémültségtől az állatok hihetetlen távolságokat képesek megtenni, ezért ha
megtörtént a baj, érdemes akár tíz kilométeres körzetben is keresni az állatot.
Hatósági engedély a zajongásra
Annak ellenére, hogy az érvényben lévő
jogszabályok értelmében tetemes bírság róható ki az engedély nélküli forgalmazókra és
a petárdázókra, a jelek szerint a rendfenntartók ezúttal főként a járványügyi szabályok
betartásával foglalatoskodtak. Óév utolsó
napján a nagyáruházak parkolóiban is igazoltatták az ünnepi bevásárlásra érkezőket, és kíméletlenül bírságoltak. A jelek szerint a
petárdázók okozta csendháborítás kevésbé érdekelte a rendfenntartókat. A rendőrség írásos
beadványunk és a telefonos bejelentések ellenére sem reagált érdemben a november óta
zajló robajok megszüntetése érdekében. Postán érkezett válaszukban arról biztosítottak,
hogy a lakótelepeken megnövelték az őrjáratok számát – ezt a lakosság nem érzékelte –,
de nem sikerült azonosítani a „robbantgatókat”. Tanácsként pedig a 112 sürgősségi hívószám tárcsázását javasolták, ami
egyértelműen nem volt hatékony a csendzavarók egyre agresszívebben megnyilvánuló
hobbija ellen. Több országban, így Romániában is aláírásgyűjtéseket indítottak a pirotechnikai eszközök forgalmazásának betiltása
érdekében. Egyszer talán ez is törvénykezdeFotó: Antalfi Imola ményezéssé válhat…
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A türelem és a munka éve

eredményére számíthatunk. Nem fognak hiányozni
életünkből a megpróbáltatások sem, a családi viszonyok átalakulása sem kizárt, egy azonban biztos: jobban oda kell figyelnünk egészségünkre, régi
egészségi problémáinkkal ideje orvoshoz fordulni,
és szem előtt kell tartani a megelőzés érdekében
szükséges változásokat mindennapi életünkben –
ígérik, tanácsolják a kínai asztrológusok a régmúltba visszanyúló megfigyeléseik alapján. Tanácsolják továbbá, hogy őrizkedjünk a megfázástól,
a fertőzéstől, ugyanis a Bivaly gyenge tüdővel teremtetett, ezért a légúti megbetegedések lehetősége
fennáll.
A babonás kínaiak a holdújév hetedik napján ünnepelnek, és ősi szokás szerint a petárdák fülsiketítő hangjával űzik el a gonosz szellemeket, ami
már náluk is egyre nagyobb gondot jelent, és Ázsiában is egyre több helyen tiltják be.
A kínai horoszkóp szerint a 2021-es év színei
a piros, amely a tüzet, és a zöld, amely a természetet jelképezi. Azt viszont csak remélni lehet,
hogy a két szín előtérbe helyezése világviszonylatban nem jelent majd újabb pusztító erdőtüzeket. (b.)

2021-ben február 12-én kezdődik, és
2022. január 30-án ér véget a kínai holdújév, amely bolygónk lakóinak egynegyede
számára a legnagyobb ünnep. Az egy hétig
tartó tavaszünnep alatt pirosba öltöznek
az Ázsia keleti részén fekvő országok, s lakóik közül a legtöbben, családjukhoz hazatérve, egy hétig ünneplik az eseményt.
Az holdújévet valamelyik állatövi jegyhez,
februártól a Bivalyhoz társítják.

Bár térben távol van tőlünk Kína, ha a koronavírus-járvány terjedésére gondolunk, akkor viszont
nagyon is közel, hiszen hetek alatt átterjedt a világ
minden országára a fertőzés, beteljesítve ezzel a
Fém Patkány évében ígért újévi jóslatokat. Ezek
szerint 2020 a magány, a pihenés, a komoly
munka, a szomorúság és a remény, a valóság és az
álmok közötti ingadozás, és mindenekelőtt az újrakezdés éve lesz, hiszen a Patkány évével kezdődik az állatövi jegyek sora. Volt benne igazság.
Az okos és fürge Patkány után a lomha Bivaly
éve következik, egészen pontosan a Fehér Fém Bivalyé, amely a kínai jósok szerint kemény munkát,
kitartást, erőt, elszántságot, állandóságot, türelmet,
a családhoz való ragaszkodást ígér. Továbbra
sem a mozgalmasság, az
utazások ideje következik, sokkal inkább a
hagyományokhoz, szokásainkhoz, az otthonunkhoz, a szeretteinkhez való ragaszkodás, a nyugalom, az önismeret éve lesz. A
szerencsére pedig hiába
várunk, az újrakezdést
követően csak a kitartóan, állhatatosan végzett
kemény munkának az
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Epikurosz ógörög atomista
és élvezetpárti filozófus
(i.e. III-IV. század)
gondolatát idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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nelmi város büszke és boldog polgára,
és számolni is kezdtem magamban,
mikor hallottam, hallgattam még ezen
a helyen zenét.
Eszembe jutott, hogy voltak évek,
amikor egyházi kórusok állták körbe a
nagy főtéri karácsonyfát, és kántáló-,
vallásos énekeket, kolindákat adtak
elő. Pár évvel ezelőtt, a március 10-i
székely felvonulás alkalmával népviseletbe öltözött csíkszéki és háromszéki
meglett férfiak fújták a Toldalagi-palota előtt menetelve: „Vándor székely
reménységét,/ Isten, áldd meg Erdély
népét!”.
Volt, amikor akarva-akaratlanul
résztvevője voltam a katonaindulót előadó zenekaros felvonulásnak az 1989es elesettek emlékművénél, sőt egyszer
kifogtam a román katona szobra előtti
fúvószenekar harcra buzdító szereplését is, de ez a főtéri zene most egészen
más volt: halkabb és lélekhez szólóbb.
Ahogy hallgattam, eszembe jutottak
azok a szép őszi vasárnapok, amikor
évekkel ezelőtt lezárták a főtéri forgalmat, s mi – a kisebbik fiammal – büszkén és jókedvűen kerékpároztunk a
Rózsák terén sétáló szerelmes párok
között. Milyen szép is lenne tavaszra
újra autómentessé tenni vasárnaponként a városközpontot, és séta vagy kerékpározás közben hallgatni a
színvonalas muzsikát azon a téren,
ahol hajdanán Bodor Péter kútja zenélt!
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Két ünnep közötti csendesebb délelőtti órában haladtam a bankautomata irányába, amikor kellemes, halk
zenére lettem figyelmes valahol a Ferenc-rendiek őrálló tornya mellett. A
zene a karcsú lámpaoszlop félmagasságából szólt, szállt felém, s amikor
pár másodpercre a villanyrendőr leállította a forgalmat, boldogan ismertem
fel a Csendes éj, szentséges éj dallamát, meg egy kedves Edith Piaf-slágert. Bár otthon, a meleg szobában
már lassan hullni kezdtek a karácsonyfa tűlevelei, a főtéri zene valamilyen
ünnepélyességgel,
biztató,
megnyugtató hangulattal erősített meg
ebben a vírusos téli időben. Kellemes
volt, megszokott és mégis újszerű, mert
szép emlékeket idézett fel bennem, s
megváltoztatta a városközpont hangulatát.
Közel három évtizeddel ezelőtt éltem
át először egy bajor kisvárosban,
ahogy szombat délben a város főtere
virágpiaccá változott, a forgalmat kitiltották arra a napra, és a négy-ötszáz
éves épületek közötti oszlopokra helyezett hangszórókból kellemes zene szólt.
Életem egyik feledhetetlen, nagy élményeként hordozom magamban annak a
virágos, zenés, középkori hangulatában megmaradt német kisvárosnak az
emlékét. Most a zenés főtéren úgy éreztem magam, mint egy európai törté-
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December 30-i rejtvényünk megfejtése: Az eljövendő események előrevetítik árnyékukat, csak vedd észre.
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További érmekkel zártak a Sasok küzdői
Gligor Róbert László

Újabb érmekkel gazdagodott az elmúlt
év utolsó harmadában a Szovátai Sportklub Sasok Taekwondo WTF.
Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a koronavírus miatt a tavalyi első
hónapokban az egyesület beszüntette a tevékenységét, de a tavasz végétől más utakat járva visszakapcsolódott a sportéletbe.
Azóta számos online rendezésű (többnyire
dél-amerikai) világversenyen szerepeltek
sportolói, és mintegy félszáz érmet gyűjtöttek.
Az év utolsó harmadában is folytatódott
a jó szereplés, a formagyakorlatos küzdők
szinte tucatnyi érmet zsebeltek be. Így
szeptember elején egy iráni versenyen a 11
éves Dósa Benedek aranyérmet szerzett,
ugyanilyen helyezést ért el októberben a
mexikói Herkules Plus tornán is, ahol csapattársa, az ifjúságiak sorában megméretkező Szőcs Anasztázia ezüstérmet
érdemelt ki. November elején ugyanők
voltak eredményesek egy brazil versenyen,
Dósa 22 fős mezőnyben ezüst-, míg Szőcs
bronzérmet kapott. Két hét múlva az ecuadori-argentin szervezésű Copa Lanus tornán is hasonló eredményt ért el a két
sportoló, miközben a kisgyerekek sorában
Dósa Jázmin is bronzot szerzett, míg edző-

jük, Máté Miklós a mesterek szoros versenyében végül bronzot kapott. Ugyancsak
novemberben a Santo Tome argentin tornán Dósa Benedek 33 fős mezőnyben végzett a harmdik helyen, míg Szőcs
Anasztázia 21 fős csoportban szerzett
ugyancsak bronzot.
Hazai síkon kevés érdemlegeset emelhetünk ki az év végéről. Miután a Sasok
szovátai csapatában már a nyáron megszervezték a sportolók övvizsgáját, a nyárádszeredai sportolók ezt november 27-én
tehették le. Ennek során Dósa Benedek
zöld övet (6 gup), Baricz Hunor, Dósa Jázmin, György Botond sárga-zöld csíkos
övet (7 gup) érdemelt ki, míg Csiszér
Ignác, Csiszér Tibor, Csizmadia Benedek, Fülöp Nimród és Szász Gergő sárga
(8 gup) derékkötőt szerzett. A 9 gupot jelentő fehér-sárga övet György Edina, Pápai
Gergő és Siklódi Mátyás szerezte meg.
A gup fokozatok 10-től 1-ig haladnak,
az 1 gupot, azaz piros-fekete övet megszerző versenyző levizsgázhat az 1 dan (fekete öv) felső fokozatra, amelynek rangsora 9 danig nő, de ilyen fokozatot (Sasung
nagymester) gyakorlatilag alig tudnak elérni a sportolók világszerte. A Sasok edzője, a szovátai Máté Miklós 5 danig
(fekete öves nemzetközi mester, Sabum)
jutott.

Májusban vagy júniusban lehet
a Fury–Joshua címegyesítő bokszcsata

Májusban vagy júniusban csaphat össze a profi
boksz két nehézsúlyú brit
világbajnoka, Tyson Fury
és Anthony Joshua, akik
az összes fontos szervezet
vb-övét birtokolják jelenleg.
A címegyesítő mérkőzés időpontjáról a The
Athletic portál adott hírt,
hozzáfűzve, hogy a szóbeli egyezséget hamarosan követheti az írásos
szerződés is a felek között,
mert „apró részleteket”
kell csupán tisztázni. Fury
a WBC-nél, Joshua pedig
az IBF-nél, a WBA-nél és a WBO-nál ül a királykategória trónján, előbbi profi karrierjében
30 győzelmet és egy döntetlent számlál, míg
utóbbi mérlegén 24 győzelem és egy vereség
szerepel.
A 31 éves Joshua legutóbb december 12-én
lépett a kötelek közé, és kiütéssel nyert a bolgár Kubrat Pulevvel szemben. A 32 esztendős
Fury eddigi utolsó meccsét februárban vívta,
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Fotó: TalkSport

amikor KO-val legyőzte az amerikai Deontay
Wildert, megszerezve a WBC övét.
A címegyesítő mérkőzésért, amelyről májusban kezdődtek az egyeztetések, csúcspénzeket kaphatnak a felek, akik fejenként
legalább 100 millió fontos fellépti díjra számíthatnak. A londoni Times szerint az összdíjazás rekordot jelentene a brit profi ökölvívás
történetében.

Saúl Álvarez február végén bokszol legközelebb

A profi bokszolók súlycsoportoktól független világranglistáján a jelen legjobbjaként jegyzett, két nagy szervezetnél is világbajnok Saúl Álvarez azt tervezi, hogy már február 27-én
szorítóba lép. A WBC és WBA öveit nagyközépsúlyban birtokló mexikói klasszis öklöző
szülőhazájában, Guadalajarában a török Avni Yildirimmel ütközik meg – jelentette a Boxing
News.
Álvarez – a WBC-nél a kötelező kihívó pozícióját elfoglaló rivális elleni, reményei szerint
nyertes meccs után – várhatóan májusban száll megint ringbe, akkor címegyesítő mérkőzésen egy harmadik világszervezet, a WBO bajnokával, a veretlen brit Billy Joe Saundersszel.
A mexikói bokszoló legutóbb december 20-án lépett a kötelek közé, és egyhangú pontozással verte a brit Callum Smith-t a Texas állambeli San Antonióban. A 30 éves Álvarez jelenleg 54 – benne 36 kiütéses – győzelmet számlál, egy vereség és két döntetlen mellett. A
29 éves Yildirimnek 21 nyertes (12 KO) és két vesztes meccse van.

Dakar-rali: Szalayék éjjel értek célba

A kis nyárádszeredai formagyakorlatosok november végén tették le az övvizsgát
Fotó: a Sasok WTF közösségi oldala

Január helyett májusban lesz a tekvandósok kvalifikációs tornája

A tekvandósok európai olimpiai kvalifikációs tornáját január helyett májusban rendezik meg Szófiában. A halasztásról az európai szövetség a bolgár szervezőkkel
egyeztetve döntött. A koreai eredetű küzdősport művelői számára a tokiói nyári játékokra való kijutás utolsó lehetősége lesz a bolgár fővárosban rendezendő torna,
amelynek új időpontja május 7-9. A tervek szerint az első két napon az épek, a zárónapon a paralimpiára készülő sportolók lépnek pástra.
A kontinentális szövetség arról is döntött, hogy a felnőtt-Európa-bajnokságot április 8. és 11. között rendezik, szintén Szófiában.

Új sportágak az olimpián

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) felvette a 2024es párizsi ötkarikás játékok programjába az extrém szlalom
kajak-kenut – a gyorsasági szakág két versenyszámának (férfi
és női kajak egyes – 200 m) a kárára. Emellett a férfi K-2
1000 és C-2 1000 méterből egyformán 500 méteres verseny
lesz.
A NOB végrehajtó testületének döntése szerint a Tokióban
is programba került hullámlovaglás, gördeszka és falmászás
mellett új sportágként a bréktánc szerepel majd a 2024-es versenyműsorban (az idei játékokon a japán házigazdák kívánságára a karate kap lehetőséget).
A francia szervezők közölték, a négy sportág bevonásával
egy új, fiatal közönségréteg számára szeretnék vonzóvá tenni

A súlyemelés teljesen kikerülhetett volna
a programból?!

Akár az ötkarikás játékok programjából is kikerülhetett
volna a súlyemelés amiatt, hogy a sportág nemzetközi szövetsége (IWF) sorozatosan eltussolta a doppingolásokat.
Végül csak a résztvevők és a súlykategóriák számának
csökkentéséről született döntés: míg Tokióban 196 fős lesz
a mezőny, Párizsban már csak 120 súlyemelő vehet részt,
emellett a francia fővárosban négy súlycsoporttal kevesebb is lesz a mostani 14 kategóriánál.
A NOB végrehajtó testülete ismét komoly aggályait fejezte ki a sportág doppingfertőzöttségével kapcsolatban, s
megismételte, hogy folyamatosan vizsgálja a súlyemelés
olimpiai programban tartását.

Éjszaka ért célba a Szalay Balázs, Bunkoczi
László páros a Szaúd-Arábiában zajló Dakarrali első szakaszát követően.
Az Opel Dakar Team Facebook-oldalára
feltöltött rövid interjúban a navigátor elmondta, csaknem hat órán át tartott, mire megjavították az Opel Grandland X kormányösszekötőjét, azután pedig már sötétben, rossz
látási viszonyok között voltak kénytelenek
folytatni a gyorsasági szakaszt.
A Dzsidda és Bisha közötti 623 kilométeren
így Szalayék jelentős időhátránnyal értek
célba, de el tudtak rajtolni a Bisha és Vadi adDavaszir közötti 457 kilométeres gyorsaságin, amelyen végül a 45. helyen értek célba.
Kedden javítani is sikerült, a Vadi ad-Davaszirból induló és ugyanoda érkező 403 kilo-

méteres gyorsasági szakaszt a 42. idővel teljesítették.
A motorosoknál Gyenes Emánuel az 50. helyen ért célba.

Eredményjelző

Dakar-rali, Vadi ad-Davaszir–Vadi ad-Davaszir (403 km):
* autó: 1. N. al-Attiyah (Toyota) 3.17:39 óra,
2. H. Lategan (Toyota)
+2:27, 3. S. Peterhansel (X-Raid Mini) +4:05, ...42. Szalay B.
(Opel Dakar Team) +1.22:14
* motor: 1. T. Price (Red Bull KTM) 3.33:23
óra, 2. K. Benavides (Monster Energy Honda)
+1:16, 3. M. Walkner (Red Bull KTM) +2:36,
...50. Gyenes E. (Autonet Motorcycle Team)
+1.03:07

az olimpiai játékokat. Ezért is
adnak egyre nagyobb teret a
városi sport koncepciójának,
mert a NOB szerint ezek a
sportágak befogadóak, vonzóak és a hagyományos arénákon kívül is űzhetőek.
A bréktánc 2018-ban a Buenos Airesben rendezett ifjúsági
olimpián mutatkozott be. A
hullámlovaglás versenyeit Párizstól több mint 15 ezer kilométerre, a Csendes-óceánon,
Tahiti egyik strandján rendezik.
A NOB szerint a 2024-es
program kialakításánál a fiatal
célközönség
megszólítása
mellett a nemek közötti egyenlőség volt a másik legfontosabb szempont, ezért ugyanFotó: Insidethegames
annyi női sportoló indulhat A gyorsasági kajak-kenu két versenyszámot veszített
majd a francia fővárosban, amennyi férfi versenyző áll rajt- Vitorlázásban három új vegyes versenyszámot is rendeznek
hoz. Tokióban még 51,2, illetve 48,8 százalék lesz az arány majd, kikerül viszont a férfi és a női 470-es hajóosztály, illetve a férfi finn dingi.
a férfiak javára.
Sportlövészetben új szám lesz a skeet vegyes csapatverseA teljes sportolói létszám a tokiói 11.092-höz képest
10.500-ra csökken, ez a súlyemelést érinti leginkább (lásd nye a trap vegyes csapatversenye helyett.
Az érmes viadalok száma is csökken: 339 helyett 329
keretes anyagunkat).
Atlétikában a férfiak 50 kilométeres gyaloglása helyett be- számban hirdetnek majd bajnokot Párizsban, valamint 400
kerül egy új vegyes esemény, amelyet később konkretizálnak. hivatalos személlyel lesz kevesebb a korábbiakhoz képest.
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Segíteni szívbéli boldogság

Novemberben ismét elindult az Angyalok a városban című jótékonysági program, amivel most a
Szent Erzsébet Társulás Pál atya által vezetett gyermekotthonát célozták meg a szervezők. Harminc
gyerek arcára akartak mosolyt varázsolni karácsonykor ajándékcsomaggal, egy pár cipővel és
sok-sok ráfigyeléssel. Az adománygyűjtés végén a
szervezőknek, Baranka Katalinnak és párjának,
Kovács-Lajos Alpárnak lehetőségük volt arra, hogy
ünnepi vacsorával bővítsék ki a karácsonyi meglepetéssorozatot.
Úgy gondoltam, hogy ezúttal a jótékonysági
akció 21 önkéntesére irányítom a figyelmet, közülük 5 lelkes fiatallal beszélgettem arról, hogy hogyan élték meg ezt az időszakot.
Az önkéntesek a marosvásárhelyi ll. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum 9–10. osztályos diákjai közül kerültek ki. Kérdésemre, hogy
miért csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez,
mindenki azt válaszolta, hogy barátoktól, illetve az
internetről szereztek tudomást a programról, és úgy
érezték, hogy szeretnének csatlakozni, mert nagyon
jó dolognak tartják, ha tudnak segíteni valakin. Vidáman számoltak be arról, hogy mi volt a feladatuk.
Volt, aki beszédet mondott, és olyan is, aki az esemény honlapját kezelte. Vasárnaponként néhányan
a templomokban osztogattak pozitív gondolatokkal
megírt cetliket, és mikor arra került a sor, segítettek
a karácsonyi csomag összeállításában és a cipővásárlásban. Mindenki mindenben segített, amire a
szervezők megkérték őket. Az önkéntesek nagyon
szépen megfogalmazták, hogy mit jelent számukra
adni.
Szabó Blanka, 9. osztályos: „Adni csodás dolog,
ami boldogságot okoz nekünk is, és ha mi adunk,
akkor kapunk igazán”. Kilyén Anita, 14 éves:
„Szívbéli boldogság segíteni annak, akinek nem
adatik meg annyi minden, mint nekünk”. Porkoláb
Xénia, 10. osztályos: „Adni lelki feltöltődés, nagyon szeretem látni, ha körülöttem boldogok az
emberek”. Potcoavă Zsuzsanna, 9. osztályos:
„Rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam a program során, és rájöttem, hogy ami nekünk egy apró
dolog, másoknak mennyi mindent jelenthet”. Fa-

Mózes Edith

Babérok 2020-ból

Bár a koronavírus-járvány az
előadóművészet minden területén éreztette hatását, legfőbb
erőforrásától, az ,,élő” közönségtől fosztva meg színészt, zenészt, táncost egyaránt, a
virtuális térben számos lehetőség adódott a hiány legalább
részleges pótlására, a nyilvános
megmutatkozásra. A néptáncos
világ képviselői a világhálóra feltöltött előadások mellett az internetre költöztetett nemzetközi
versenyeken is bizonyíthattak.

Nagy Székely Ildikó

zakas Gáspár, 9.-es: „Rengeteg pozitív élményt
nyújtott számomra ez a program, rájöttem, hogy
milyen jó érzés a másiknak az arcán boldogságot
látni”. Szabó Blankának már volt tapasztalata az
önkénteskedésben, már kipróbálta magát a gernyeszegi Teleki-kastély eseményeinél. A többieknek ez
volt az első alkalom. A nagylelkű fiatalok arra biztatják a szervezőket, hogy a következő években is
szervezzék meg a kezdeményezést, ők ott lesznek,
ezután is segítenek. Fazakas Gáspár szerint fel kell
hívni az emberek figyelmét, hogy „segíteni kell, segíteni jó”! Az önkéntesek nagyon szeretnék, ha
nem csak ünnepek előtt lenne ilyen kezdeményezés, hanem év közben is lenne kirándulás vagy
közös program a hátrányos helyzetű családokkal,
gyerekekkel vagy gyermekotthonokkal. Kilyén
Anita szerint nagyon jó lenne, ha az önkéntesek
külön-külön foglalkoznának egy-egy gyerekkel,
így mélyebb kapcsolatot alakítanának ki velük. Fazakas Gáspár szerint jó lenne idősotthonokba is ellátogatni, hiszen úgy gondolja, hogy az időseknek
nagyon jót tesz a fiatalok közelsége.
Az önkéntesek és a szervezők egyaránt remélik,
hogy a következőkben még több fiatal fog csatlakozni az Angyalok a városban jótékonysági programhoz, ahol pozitív élményekkel gazdagodhatnak
és gazdagíthatnak másokat is.

A technológia menti meg
az emberi kapcsolatokat?

Japán évtizedek óta világelső a
technológia, még pontosabban az
elektronika terén. Ennek nagy hasznát vette a koronavírus-járvány alatt
is.
A Spotlight ezúttal annak járt
utána, hogyan vetette be a technológiát a szigetország az emberek
közti kommunikáció segítésére egy
olyan időszakban, amikor mindenkit távolságtartásra kérnek.
Shizuoka prefektúrában járt, a
teaültetvényeiről és a Fudzsira
nyíló pazar panorámájáról ismert
vidéken. Fudzsieda városa igen
magas életszínvonalat biztosít 140
ezer lakosának. Egyedül vagy
idősotthonban élő idős lakosait a
pandémia teljesen elzárta szeretteiktől. Felmerült az aggodalom,
hogy a mentális egészségük is veszélybe kerül a helyzet miatt, így
a városvezetés szokatlan társaságot biztosított számukra: a
PaPeRo-t.
– Reggel, amikor felébredek és ő
itt van mellettem, automatikusan
beszélni kezdek hozzá. Azt az érzetet adja, hogy van kihez szólnom,
amitől kevésbé érzem magam egyedül – magyarázta egyik felhasználója, Natsume Emiko.
A beszédfelismerésre képes bébirobot segít az idős embernek gyakorolni a társalgást. Plusz abban is
segít nekik, hogy kapcsolatban legyenek szeretteikkel szöveges üzenetek, fotók formájában. Sőt,
egészségi állapotukat is képes fi-

Nemzetközi néptáncversenyek Maros megyei díjazottjai

A beszédfelismerésre képes bébirobot

gyelni, folyamatosan mérve aktivitásukat.
Fudzsieda volt az első város, ahol
a robotot bevetették a járvány tombolása idején.
– PaPeRo fotókat készít használójáról, és elküldi a messze lévő rokonoknak. Előfordult már, hogy
egy földön fekvő nagymamáról kapott így képet családja. Azonnal felhívták, így derült ki, hogy elesett és
nem bír felállni. Így rögtön mentőt
lehetett küldeni hozzá – mondta
Makita Tsuyoshi, a vársvezetés illetékese.
A PaPeRó-t kifejlesztő cég, a
NEC Corporation szerint a hozzá
hasonló robotok paradox módon javíthatnak az emberek közti kapcsolaton.

A Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes a Virágzó hagyomány program keretében októberben szervezte
meg szakmai versenyeit – a XXIII.
Tedd ki a pontot! legényes-, a IV. Fordulj egyet előttem! párostánc- és a II. A
te lábad fűzfavessző gyermek- és ifjúsági legényesversenyt, amelyen Maros
megyei táncosok is szép eredményeket
értek el.
A legényes- és a párostánc-verseny
résztvevőinek dr. Martin György Erkeldíjas néptánckutató gyűjtéseiből kellett
a kijelölt anyagot elsajátítaniuk, és videófelvételen bemutatniuk. A Tedd ki a
pontot! kötelező tánca mérai Berki Ferenc ,,Árus” legényese volt, párban a
vajdaszentiványi Pataki János és Mező
Anna batuka táncát kellett megjeleníteni.
A díjkiosztó gáláról készült videófelvételen az est műsorvezetője, Novák
Péter felvetette, hogy a ,,zoomos” értékelés akár új lehetőséget is jelenthetett
a zsűrinek a produkciók aprólékosabb
elemzésére, a videófelvételeket ugyanis
többször is meg lehetett nézni, és kockáról kockára össze lehetett hasonlítani
az eredeti, archív felvétellel. Ezzel Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes

A technológia nem fogja tudni
helyettesíteni a valódi
kapcsolatokat, de…
– Azért kezdtem el dolgozni a roboton, mert az édesanyám messze
lakik tőlem, és figyelni akartam rá.
Egyedül élni nagyon szomorú, ezek
az emberek szeretnének szólni valakihez. Van, hogy az ingyenes telefonfunkció lehetőségével naponta
15-ször élnek, de olyan is előfordul,
hogy 50-szer – mondta Masuda
Tsuguhiro, a NEC Corporation vezető mérnöke.
Az innovációt a járványhelyzet
csak tovább pörgette. A pandémia
előtt az egyik japán startup a reptéren a turistáknak segítő robotok
fejlesztésére fókuszált. Ez most
leállt. A cég úgy döntött, hogy
megpróbál ugyanabból a szoftverből egy okos arcmaszkot gyártani.
A Donut Robotics szerint az ő CFACE maszkjai a világon az
elsők, amelyekkel Bluetoothon
keresztül csatlakozni lehet az internethez.
– Robotgyártóként elgondolkodtunk, hogy miben tudnánk hasznosak lenni most, így jött az ötlet,
hogy készíthetnénk egy arcmaszkot, amely képes csatlakozni az
okostelefonhoz, egy maszkot,
amely a távolságtartásban is segít,
miközben képes digitalizálni, esetleg lefordítani a hangokat. Már csak
meg kellett csinálni – magyarázta
Ono Taisuke, a Donut Robotics vezérigazgatója. Az okostelefonon

művészeti vezetői, Sánta Gergő és
Sánta-Bíró Anna is egyetértettek.
Az öttagú zsűri – Deffend Inci, a
Corvinus néptáncegyüttes, Antal Áron,
a Rába néptáncegyüttes művészeti vezetője, Busai Norbert táncházpedagógus, a népművészet mestere, Hajdú
Flórián és Sánta Gergő, a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes művészei,
utóbbi Harangozó Gyula-díjas szólista
– döntése alapján a felnőttek legényesversenyében Bugnár Zsolt koreográfus,
néptáncpedagógus, a marosvásárhelyi
Táncolj velünk most! mozgalom tagja
különdíjban részesült, Buzogány Gellért, a segesvári Kikerics néptáncegyüttes táncosa Ifjú tehetség különdíjat
kapott.
A Fordulj egyet előttem! mezőnyében Varró Huba koreográfus, néptáncoktató, a Táncolj velünk most!
vezetője és Szőke Henrietta, a Maros
Művészegyüttes táncosa a szakmai
zsűri mellett a nézők tetszését is elnyerte, így a különdíj mellett a közönségdíj is az övéké lett. A kiértékelő
videóban a zsűri elsősorban a produkció hitelességet méltatta, véleményük
szerint Varró Hubáék párosa idézte
meg leginkább a vajdaszentiványi táncok hangulatát.
Az A te lábad fűzfavessző nemzetközi gyermek- és ifjúsági legényesverseny Maros megyei kitüntetettjei:
Ágoston Tamás, Bán Szabolcs Dezső,
Fodor Vilmos Márk és Zeich Csaba, a
segesvári Kikerics néptáncegyüttes tagjai. Ágoston Tamás Ezüstbojtos táncos,
a többi díjazott Bronzbojtos táncos elismerésben részesült.
A megmérettetések kapcsán Varró
Huba a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes kiváló szervezőmunkáját
emelte ki, ugyanakkor a Maros Művészegyüttesnek is köszönetet mondott
a támogatásért, illetve a versenybe
szálló táncok megörökítéséért.

lévő applikációval a maszk képes
lefordítani a beszédet több nyelvre
a benne lévő mikrofon segítségével.
Diktálni is lehet neki.
Az ember társas lény. A technológia soha nem fogja tudni helyettesíteni a valódi kapcsolatokat, de

ha nem találkozhatunk személyesen, mert saját érdekünkben otthon
kell maradnunk, tagadhatatlanul
sokat segíthet abban, hogy elviselhetőbb legyen a mostani furcsa
helyzet.
Forrás: euronews

Fudzsieda volt az első város, ahol a robotot bevetették

Forrás: www.booking.com
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Brit bíróság: Julian Assange
nem helyezhető szabadlábra

Julian Assange

Forrás: The Irish Times

Nem engedélyezte szerdán a londoni éves Assange-t az amerikai hatóságoknak. Az
központi büntetőbíróság Julian As- indoklás szerint reális annak a kockázata,
hogy a depresszióval küszködő Assange az
sange szabadlábra helyezését.

Az Egyesült Államok hivatalosan kérte a
brit kormánytól a WikiLeaks kiszivárogtató
portál alapítójának kiadatását. A londoni bíróság hétfőn azonban – elfogadva a védők keresetét – kimondta, hogy Nagy-Britannia nem
adhatja ki az ausztrál állampolgárságú, 49

amerikai vizsgálati fogságban öngyilkosságot
követ el.
Ugyanez a bírói fórum szerdán elutasította
azt a védői indítványt is, hogy a WikiLeaks
alapítóját óvadék ellenében helyezzék szabadlábra.

Mélyrepülésben a turizmus

Felére csökkent
a vendégéjszakák száma

Az elutasító végzés szerint Assange „késztetést érezhet” arra, hogy a még le nem zárult
kiadatási eljárás elől megszökjön.
A védők szerint a londoni Belmarsh börtönben, ahol Assange-t fogva tartják, védencüknek méltatlan körülmények között kell
várnia a kiadatási eljárás végét, és fennáll
annak a veszélye is, hogy koronavírus-fertőzést kap.
A bíró szerint ugyanakkor a Belmarsh viszonyai „össze sem hasonlíthatók” azokkal a
rendkívül kemény körülményekkel, amelyek
Assange-ra kiadatása esetén az amerikai börtönökben várnának.
Az amerikai hatóságok a brit kormányhoz
benyújtott kiadatási kérelemben 18 vádpontot
fogalmaztak meg. Ezek közül 17 kémkedéssel, egy pedig számítógépes rendszerek feltörésével vádolja Assange-t.
Julian Assange portálja hozzávetőleges
becslések szerint csaknem 500 ezer titkos
amerikai diplomáciai táviratot szerzett meg,
és az elmúlt években ezek jelentős részét átadta médiapartnereinek.
Védői szerint a WikiLeaks portál alapítóját
az Egyesült Államokban akár 175 év börtönre
is ítélhetik. Az amerikai hatóságok ugyanakkor jelezték, hogy Assange-nak kiadatása és
elítélése esetén nagy valószínűséggel 4-6 évet
kellene rács mögött töltenie.

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ sírhely a marosvásárhelyi katolikus temetőben. Tel. 0770-341-665
vagy 0727-700-967. (p.-I)

MINDENFÉLE

HÁZTETŐKET készítünk cserépből
vagy lemezből, vállalunk javítást, ácsmunkát stb. Tel. 0741-480-558.
(10286-I)
BETEGGONDOZÓT keresek ottlakással vagy bejárással. Tel. 0754955-495, 9-21 óra között. (10290-I)
IDŐS hölgy mellé gondozónőt keresünk nappali ellátásra (4 óra/nap).
Tel. 0724-228-458. (10260-I)

Mind a romániai kereskedelmi szálláshelyekre érkezett
turisták,
mind
a
vendégéjszakák száma a felére csökkent 2020 első 11
hónapjában az előző esztendő ugyanezen időszakához képest – derül ki az
Országos Statisztikai Intézet
(INS) szerdán közzétett adataiból.

A 2020 januárja és novembere
közötti időszakban 51,8 százalékkal hatmillió alá esett vissza a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett
turisták száma 2019 azonos időszakához mérten. A turisták 92,7 százaléka hazai, 7,3 százaléka külföldi
volt.
A vendégéjszakák száma 51 százalékkal 13,819 millióra csökkent.
Ezek 93,1 százalékát hazai turisták,
a többit külföldiek töltötték el.
A statisztikák szerint január és
november között a hazai turisták
átlagban 2,3 éjszakát, a külföldiek
2,2 éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken. A legnépszerűbb úti célnak

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Konstanca megye bizonyult, ahol
999.900 turistát jegyeztek a kereskedelmi szálláshelyeken januártól
novemberig, Brassó megyébe
656.500, Bukarestbe 527.600, Prahova megyébe 287.600, Bihar megyébe 252.200, Szeben megyébe
246.900,
Kolozs
megyébe
239.000, Maros megyébe 232.400,
Vâlcea megyébe 229.800, Suceava
megyébe 225.400 turista érkezett.
A legtöbb külföldi látogató Németországból (55.300),
Olaszországból (38.700), Izraelből
(28.900),
Franciaországból
(28.600) és az Egyesült Királyságból (26.000) érkezett az év első tizenegy hónapjában Romániába.
A határátkelőknél 4,738 millió
külföldi látogató érkezését regisztrálták tavaly januártól novemberig,
ami 60,2 százalékos csökkenést jelent 2019-hez viszonyítva. A külföldre utazó romániai turisták
száma 9,060 millióra volt tehető,
ami 58,1 százalékkal volt kevesebb, mint egy évvel korábban.
(Agerpres)

KOMOLY, megbízható, gyereket szerető
dadust keresünk hosszú távra. Tel. 0742311-821. (10309)

MEGEMLÉKEZÉS

Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen, drága lelked, fáradt tested nyugodjon
békében!
Fájó szívvel emlékezünk január 7én szeretett Édesanyámra, özv.
LÁZÁR IRMÁRA, a lőrincfalvi
születésű MUZSNAI IRMA, halálának első évfordulóján.
Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel!
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét őrzik: fia, Laci és családja, unokája, Barni és családja,
testvére, Domi és családja Los
Angelesből.
Nyugodj
békében,
Anyu!
(10257-I)
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Az Egyesült Államok már bejelentette,
hogy fellebbezést nyújt be a kiadatás megtagadásáról szóló londoni bírósági végzés
ellen.
Julian Assange hét évet töltött Ecuador
londoni nagykövetségén az ecuadori kormány által nyújtott diplomáciai menedék védelme alatt. Két éve azonban – az ecuadori
nagykövet engedélyével – a Scotland Yard a
diplomáciai képviselet épületében őrizetbe
vette.
Assange eredetileg azért menekült a nagykövetségre, mert a svéd kormány is körözte
őt Svédországban elkövetett szexuális bűncselekmények vádjával, bár a svéd ügyészség
a vizsgálatot már évekkel ezelőtt beszüntette
és 2019-ben visszavonta Assange nemzetközi
körözését.
A londoni büntetőbíróság azonban ezután
is fenntartotta a letartóztatási parancsot a bíróság előtti megjelenési kötelem megszegése
miatt.
Ez a brit törvények alapján önmagában is
bűncselekmény, amelyért egy évig terjedő
szabadságvesztés szabható ki.
A londoni Southwark kerület koronabírósága 2019 májusában a maximálishoz közeli,
ötven hét börtönbüntetésre ítélte Assange-t.
A WikiLeaks-alapítót ennek letöltése óta is
vizsgálati fogságban tartják, tekintettel az
amerikai kiadatási kérelemre. (MTI)

Fájdalom költözött tíz éve a szívünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre.
Amit a sors megadott, azt hordozzuk tovább örök fájdalommal
egy életen át.
Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, könnyű ide bejutni,
de nincs kijárat.
Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, fejünkbe bekúszik egy borús emlék.
Sokszor utam a csendes temetőbe vezet, hogy ott csendben
beszélhessek veled, de a fájó szívem feleletet nem kap. Pihenj
csendesen a porló hant alatt, én szomorúan őrzöm örök álmodat. Vigaszom, hogy pihenni én is oda térek, és az örök hazámban újra együtt leszünk és átölelhetlek.
Érzem, vigyázol rám fentről, lelkemhez szólsz a végtelenből.
Nem múlik el nap anélkül, hogy ne mondjak egy imát érted.
Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívemben maradt. Az élet csendesen megy tovább, fájó emléked
elkísér engem egy életen át.
Mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál.
„Nemcsak az élőkkel vagyunk együtt, velünk élnek azok is,
akik messze vannak, akik eltávoztak.”
(Goethe)
Szívünk mély fájdalmával, a hiányérzet örök küzdelmével emlékezünk a szeretett édesapára, LÁSZLÓ ALBERTRE január 7én, amikor tíz éve a kegyetlen halál elragadta közülünk.
Emlékét őrzi bánatos lánya, Katalin, valamint szerettei.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10270-I)
Az élet csendesen megy tovább,
de emléked elkísér egy életen át.
Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni
fogsz, mert szeretünk, és hiányzol nagyon.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk január 7-én id. GÁLL
LAJOSRA halálának 3. évfordulóján. Emlékét őrzik szerettei.
(10229)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha, kit lelkünkben őrzünk, nem
hagy el soha. Nem múlik el nap
ma sem nélküled, szívünkben
örökre ott van a te helyed. Kísérje
utadat Isten és az ég, reméljük,
hogy egyszer találkozunk még.
Most is fáj a szívünk, amikor emlékezünk drága gyermekünkre, a
mezőfelei
NAGY ISTVÁN-CSABÁRA
halálának
10.
évfordulóján.
Emlékeznek szülei, testvére, Balázs és azok, akik őt nagyon szerették. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (10302-I)

ELHALÁLOZÁS

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, anyós,
rokon és szomszéd,
SZALAI IRMA
szül. Rózsa
életének 79. évében csendesen
megpihent. Temetése január 7én, csütörtökön 13 órakor lesz a
marosszentannai temetőben.
Búcsúzik tőle két lánya, fia, testvérei, öt unokája, hét dédunokája. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10301-I)
Mély megrendüléssel és lelkünkben nagy fájdalommal, szomorúsággal értesültünk unokahúgom,
a marosszentgyörgyi születésű
MÁTHÉ ANNA
szül. Kerekes
marosvásárhelyi lakos hirtelen
haláláról. A Jóisten nyugtassa
békében!
A Farczádi család. (10303-I)
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TÁJÉKOZTATó

Tisztelt páciensek!

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

