
A Maros Megyei Tanács január 28-i ülésének napirendjén
több határozattervezet szerepel, melyek a megye öt hulla-
dékgazdálkodási övezetében a szolgáltatási szerződések fel-
bontását vetítik előre. Mivel Marosvásárhelyen az integrált
hulladékgazdálkodási rendszeren belül nem sikerült kivá-
lasztani a szolgáltatót, illetve a meglévő szerződések sem

életképesek, az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető
igazgatóját, Tóth Andreát kérdeztük a lakosságot érintő szol-
gáltatás jelenlegi helyzetéről.
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Átláthatatlan vakcinaügy

A Covid–19 elleni védőoltásra való előjegyzéssel kapcsolatosan
több rendellenességet ismert el szerdai sajtótájékoztatóján az egész-
ségügyi miniszter. Nyilatkozatában több utalást is tett a sajtóban meg-
jelent hírekre, melyek szerint az oltási kampány második szakaszában
az országos előjegyzési platformot sokan megkerülve, preferenciáli-
san jutottak egyesek vakcinához, kulcsfontosságú foglakoztatási cso-
portokhoz tartozónak vallva magukat. Az „ügyeskedők” – átugorva
a platformot – egyenesen az oltott személyek országos regiszterébe
kerültek, így egyrészt gyakorlatilag elvették a helyet egy magas koc-
kázati kategóriába sorolt személy (idős, beteg) elől, másrészt, nem
szerepelve az előjegyzési oldalon, bizonytalanná vált számukra a má-
sodik, ismétlő oltáshoz való hozzáférés. A korrupt egészségügyi rend-
szert hibáztatók csak azt felejtik el, hogy a szabályokat a kormány
hozta meg, az európai uniós egyezségeket (amelyek szerint a 2. sza-
kaszban elsőbbséget élveznek a 65 év fölöttiek és a krónikus betegek)
figyelembe véve. Ha ezek az előírások megengedik a „kiskapuzást”,
akkor világos, hogy lesznek olyanok, akik kihasználják a lehetőséget,
és mások, akik ezt megkönnyítik. Arról sem volt információ tegnapig,
hogy a 2. oltási szakaszban hogyan oszlik meg a beoltottak aránya.
A szaktárcavezető pontosított: az elsőbbséget élvező kockázati cso-
portokból kerül ki a beoltottak 74,6 százaléka, míg a foglalkoztatási
csoportokból 25,4 százalék. Márpedig az uniós előírás 75-25 száza-
lék. Azaz 1353 személy a 3. oltási szakaszban lett volna jogosult 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Új lendületet kap 
a metropoliszövezet
A Marosvásárhelyi Metropoliszövezet
Egyesület eddig nem váltotta be a me-
gyeközpont és a peremfalvak infrast-
rukturális fejlesztése kapcsán hozzá
fűzött reményeket. Három és fél éves
stagnálás után, amikor még közgyűlé-
seket sem tartottak – és amiért Maros-
vásárhely volt polgármesterét teszik
felelőssé –, most új lendületet adnak
az egyesületnek. Az új vezetőtanács
tagjait kedden nevezték meg. Az
egyesület elnöke Péter Ferenc, alel-
nöke Soós Zoltán lett. 
____________2.
Tantermi oktatás,
felzárkóztatás, 
tíz osztállyal 
kevesebb 
Dolgozatírás nélkül fejeződik be a na-
gyobbrészt online módon megtartott
első félév végén a tanítás az iskolák-
ban – erősítette meg Illés Ildikó, a me-
gyei tanfelügyelőség főtanfelü-
gyelő-helyettese. A diákokat az óra-
számtól függően legalább két jeggyel
lehetett lezárni – tette hozzá.
____________4.
Amikor a táska is
egy ékszer
Egyik szebb és különlegesebb, mint a
másik – talán ez az első gondolata
minden hölgynek, aki rábukkan a tás-
kakészítésre szakosodott Selected
Bags vállalkozás Facebook-oldalára,
ahol Antal Hajnal fiatal vállalkozó az
általa megálmodott és saját kezűleg
elkészített táskáit sorakoztatja fel.
Minden egyes darab annyira egyedi
és különleges, hogy talán első látásra
sokan nem is gondolnák, hogy valójá-
ban újrahasznosítás révén, reklámla-
pokból, termékkatalógusokból
születnek a remekművek.
____________6.

Gondok az integrált hulladékgazdálkodással

Mikor jutunk egyenesbe? 



Előadás közönséggel és online 
az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagy-
termében január 29-én, pénteken 18 órától A brémai mu-
zsikusok című mesejátékot adják elő közönség előtt. Mivel
a helyek száma korlátozott, előzetes helyfogalás szüksé-
ges a 0740-566-454-es telefonszámon (naponta 9–13 óra
között hívható). A bábszínházba maszkkal, a bejáratnál
történő érintésmentes testhőmérés és kézfertőtlenítés
után lehet belépni. A szervezők arra kérik a nézőket, hogy
legalább 10-15 perccel kezdés előtt érkezzenek a bejárat-
hoz, és az előadás végén fokozatosan, az esetleges torló-
dást megelőzve hagyják el a termet. A 6 év alatti
gyermekeknek a maszk viselése nem kötelező. Január
31-én, vasárnap 10–22 óra között a Tejkút című mesejá-
ték nézhető meg az interneten (legfeljebb két alkalom-
mal). Az előadásra az Ariel színház honlapján, a
műsornaptárban, az előadás címére kattintva lehet jegyet
vásárolni. A vásárlási link az előadás Facebook-esemé-

nyében is megtalálható, az Ariel Facebook-oldalán. 29-én,
pénteken 15 órától az Ariel Facebook-oldalán ingyenesen
elérhető a Matyi és barátai című online videósorozat fény-
képezésről szóló epizódja. A teljes sorozat elérhető a kö-
vetkező linken:
https://www.facebook.com/watch/836710049751952/8368
48053802197. A korábban meghirdetett, január 31-i János
vitéz című előadás elmarad. 

Zsögödi Nagy Imre képei 
a Kultúrpalotában 
Január 31-ig még látogatható a Maros Megyei Múzeum –
Művészeti Múzeum által szervezett kiállítás, ahol megte-
kinthetők Zsögödi Nagy Imre képei. Helyszín: Kultúrpa-
lota, jobb szárny, II. emelet. Belépőjegy a palota
jegypénztáránál váltható legkésőbb fél órával zárás előtt.
A Kultúrpalotában keddtől péntekig 9–16 óra között,
szombaton és vasárnap 9 órától 14.30-ig fogadják az ér-
deklődőket. A jelenleg látogatható terek az előcsarnok, a
lépcsőházak, a Tükörterem, a szecessziós kiállítás, a Ber-
nády-emlékszoba, a Dandea-emlékszoba és a nagy
hangversenyterem. 

Hetvenhat új fertőzött 
Január 27-éig, szerdáig Maros megyében összesen
16.496 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A szerdai
adatok szerint 24 óra alatt 76 új esettel nőtt a fertőzöttek
száma, az érintetteknek korábban nem volt pozitív koro-
navírustesztjük. Az új betegek mellett megyeszinten 13
személynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a
megismételt teszt is pozitív lett. A Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság adatai szerint szerdán 227
Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban. Eddig
15.226-an gyógyultak meg – a kórházi ellátásban része-
sült, illetve az otthoni elkülönítésben levő személyeket is
beleértve – , 1419 tünetmentes fertőzött tíz nap múlva, to-
vábbi 605 kérésre távozhatott a kórházból. A szerdai ada-
tok szerint jelenleg 58 személy van koronavírus-fertőzés
gyanújával beutalva. A megye kórházaiban tegnapig 545
fertőzött hunyt el – olvasható a Maros megyei prefektúra
közleményében. 

Sajtófotó-pályázat középiskolásoknak 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtófotó-pályázatot
hirdet XI. és XII. osztályos tanulók számára. Az érdeklődők
egy 3-6 képből álló, sajtófotó jellegű sorozattal nevezhet-
nek be, amelynek egy történetet kell elmesélnie, eseményt
rögzítenie vagy illusztrálnia (példáu hír- vagy eseményfotó,
képriport, társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia).
Nevezési határidő: március 27. A pályaműveket a jakabti-
bor@hotmail.com és kos.anna@yahoo.com e-mail-címre
kell elküldeni. A beküldött pályaműveket a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem szakbizottsága fogja elbírálni. Az első
három helyezett díjban részesül. A legjobb pályázó könnyí-
tett felvételt nyer az egyetem audiovizuális kommunikáció:
forgatókönyv és reklámírás, média szakára. A pályamun-
kákból április 16-án, a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem minden évben megrendezett médiatudományi
konferenciájának keretében kiállítás nyílik. A pályázás
módjáról, valamint a pályamunkák formai és technikai kö-
vetelményeiről a www.szini.ro honlapon lehet tájékozódni. 

Helyreállítási tábor
a bonchidai kastélynál 

A Transylvania Trust Alapítvány idén két ízben szervezi
meg az egyetemi hallgatóknak, a műemlék épületek res-
taurálásában szakosodni kívánó építőipari munkásoknak
és más érdeklődőknek szánt interdiszciplináris oktatási
programot, amelyen eddig 32 ország több mint 3000 kép-
viselője vett részt. A bonchidai Bánffy-kastélyban zajló
program résztvevői külföldi és romániai szakemberektől
sajátítják el a helyreállítás alapelveit és módszereit, a gya-
korlati műhelyek során pedig aktívan kapcsolódhatnak be
a kastély restaurálásába. A kőművesműhelyben boltozat-
helyreállítást, falazatmegerősítést és faldíszítő technikákat,
az asztalosműhelyben hagyományos régi bútorok helyre-
állítását, az ácsműhelyben a faszerkezetek, illetve geren-
dák előkészítésének módját lehet megtanulni. Az első
táborban kőfaragás is elsajátítható. A tábor kirándulással
egybekötött tanulmányúttal egészül ki. A helyreállítási tá-
borokra augusztus 1–14., illetve augusztus 15–28. között
kerül sor. Jelentkezési határidő: március 31. Jelentkezni
online vagy a bhct@transylvaniatrust.ro e-mail-címen lehet.
A részletes felhívásról az alapítvány honlapján, a tábor
munkálatairól és az alapítvány egyéb nyári rendezvényeiről
a kastély Facebook-oldalán lehet tájékozódni. 

Versíró rendőrnő sikere 
Lorincz Simona Maros megyei rendőrnő nyerte az első he-
lyezést a Rendőrök Nemzetközi Egyesületének a Bel-
ügyminisztérium Kulturális Központjával közösen
szervezett országos irodalmi versenyén, vers kategóriá-
ban. A díjazott három lírai alkotással nevezett be a román
nyelvű megmérettetésre. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma KÁROLY és KAROLA
napja, 
holnap ADÉL napja.
ADÉL: német eredetű, eredeti-
leg az Adel- kezdetű nevek rö-
vidülése, jelentése: nemes.

28.,csütörtök
A Nap kel 

7 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 20 perckor. 
Az év 28. napja, 

hátravan 337 nap.
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Öt prefektusa és tíz alprefektusa lesz az RMDSZ-nek,
derült ki a hét elején. Ahogyan az is lassan körvonalazódik,
hogy mely minisztériumokban és kik töltik be azt a 12 ál-
lamtitkári tisztséget, melyet a szövetség kapott az új kor-
mányban. Hogy mely megyékben tud prefektussal erősíteni
az RMDSZ, és miért olyan fontos Bihar megye minden

pártnak, kiderül csütörtök este az Erdélyi Magyar Televízió
Mérlegen műsorának asztalánál. Jakab Orsolya vendége
Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője és az európai uniós
alapok minisztériumának államtitkára lesz. Kövessék a mű-
sort élőben az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán
csütörtökön este 8-tól! 

Hol tud még erősödni az RMDSZ? 
– Hegedüs Csilla lesz az Erdély TV műsorának vendége

RENDEZVÉNYEK

A Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesület
eddig nem váltotta be a megyeközpont és a pe-
remfalvak infrastrukturális fejlesztése kapcsán
hozzá fűzött reményeket. Három és fél éves stag-
nálás után, amikor még közgyűléseket sem tar-
tottak – és amiért Marosvásárhely volt
polgármesterét teszik felelőssé –, most új lendü-
letet adnak az egyesületnek. Az új vezetőtanács
tagjait kedden nevezték meg. Az egyesület el-
nöke Péter Ferenc, alelnöke Soós Zoltán lett. 

– A helyhatósági választások után ez az első találkozónk.
A választások után módosult a tagság összetétele, lévén
hogy egyes közigazgatási egységek élére az újonnan meg-
választott polgármesterek kerültek. Itt elsősorban Soós Zol-
tán marosvásárhelyi polgármesterre gondolok, valamint
Marosszentkirály, Nyárádkarácson új polgármesterére. Mi-
után beiktatták a polgármestereket, kértük, hogy a helyi ön-
kormányzatok nevezzék meg, hogy ki fogja képviselni az
adott önkormányzatot a társulásban. Miután decemberben
napirendre tűzték a személyek kijelölését, most megtartot-
tuk az egyesület első ülését. Ez azért nagyon fontos, mert
megalakult az új igazgatótanács, ennek tagjai aláírási joggal
rendelkeznek, hogy a további eljárásokban dokumentumo-
kat írhassunk, írhassanak alá – nyilatkozta Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke, aki egyben a Marosvásárhe-
lyi Metropoliszövezet Egyesület elnöke is. A társulás alel-
nöke Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, titkára
pedig Kovács Edit, Maroskeresztúr polgármestere. 

Jövő héten módosítják a statútumot 
Az egyesület tagjai jövő héten arról döntenek, hogy az

új jogszabályok értelmében hogyan módosítják az egyesü-
let működési szabályzatát, melyet a Maros Megyei Tör-
vényszéknek kell jóváhagynia. Ugyancsak jövő héten
döntenek a cenzor személyéről. – Miután beiktattuk a sta-
tútumot, elkezdhetjük azt a munkát, amit nagyon rég meg
szerettünk volna tenni. Különböző projekteket kezdemé-
nyezünk, amelyek a metropoliszövezetet érintik. Vélemé-
nyek hangzottak el a hulladékgazdálkodástól kezdve a
terelőutak ügyéig, s azokról a lehetőségekről, amelyeket
fel tud vállani a térségi társulás. Célunk a megyei infrast-
ruktúra fejlesztése, ami megkönnyítené nemcsak a város,
hanem a települések közötti forgalmat is. Prioritást élvez
a közszállítási probléma megoldása, amelynek hatáskörét
a Metropoliszövezet Egyesülethez szeretnénk áthelyezni.
Minden pályázati lehetőséggel élni szeretnénk, a tagokkal
közösen tárgyaljuk meg, hogy milyen formában lehet a
legeredményesebben pályázni – mondta Péter Ferenc
elnök. 
Marosszentanna is csatlakozik a társuláshoz

A Marosvásárhely központú metropoliszövezethez a kö-
vetkező községek tartoznak: Ákosfalva, Jedd, Kerelőszent-
pál, Koronka, Dózsa György, Maroskeresztúr,
Marosszentkirály, Marosszentgyörgy, Mezőpanit, Mező-
csávás, Nagyernye és Nyárádkarácson, továbbá a városi
rangú Nyárádtő. A jövő heti ülésen sor kerül Marosszent-
anna község csatlakozási szándékának elfogadására, így az
egyesület 15 településsel és a Maros Megyei Tanáccsal fog
együttműködni az elkövetkezőkben.

Mezey Sarolta



a vakcinára, az előjegyzési platformot pedig a beoltottak
30 százaléka kerülte meg. Ami a miniszter szerint is túl
nagy arány. 

Talán ki sem derültek volna a dolgok, ha nem alakul
ki oltóanyagkrízis, ugyanis Románia is kevesebb vakci-
nát kapott a várt mennyiségnél. A legészszerűbb intéz-
kedés az előjegyzettek – a 65 év felettieket és krónikus
betegeket kivéve – 10 napos halasztással történő beol-
tása. Csak remélni lehet, hogy addigra lesz annyi vak-
cina, hogy ne kelljen újabb halasztást elrendelni. 

A miniszteri nyilatkozatból kiderült, hogy előjegyzésre
jogosultság szempontjából vannak „nyílt” és „zárt” ol-
tópontok, ilyeneket márpedig a minisztérium nem enge-
délyezett; hogy a mozgásképtelen személyeknek mobil
egységek szállítják ki és adják be a vakcinát (ezekről
eddig nem sok szó esett, hátha ezután), hogy nem elég
biztonságos és átlátható a vakcinarendszer. Javítani kell
a digitalizációt, mondta a szaktárcavezető, aki a proto-
kollokat be nem tartó, az oltópontokat irányító orvosok
ellen fegyelmi eljárást helyezett kilátásba.

A vonalat meghúzva azért mégis vállon veregette
magát: az ezer lakosra számított átoltottság szempont-
jából Románia az európai top 10-es listán van. Már meg
is nyugodtunk…

Módosította a kormány 
a prefektusok jogállását

Visszahelyezi a prefektusok jogállását az alkotmá-
nyos keretek közé az a jogszabály-módosítás, ame-
lyet szerdai ülésén fogadott el a kormány a fejlesztési
és közigazgatási minisztérium javaslatára – hívja fel
a figyelmet Cseke Attila tárcavezető. Hozzátette: a
prefektusokat és alprefektusokat a kormányzó politi-
kai alakulatok nevezik ki. Ezzel szemben a törvényes
előírás szerint nem lehetnek párttagok, és közalkal-
mazottaknak kell lenniük. Az utóbbi követelményt leg-
több esetben átjátszotta mindenki. Ezért volt szükség
arra, hogy a prefektusok és alprefektusok kinevezését
átlátható követelményrendszerhez kössük, hatáskö-
rüket tisztázzuk. A prefektusi intézmény politikai és
adminisztratív szerepének elválasztása érdekében az
új jogszabály a főtitkári szerepkör létrehozásáról ren-
delkezik. A prefektusi intézmény főtitkára egy vizsgát
tett magas rangú tisztviselő, akinek a szerepe jogi
szaktanáccsal ellátni a prefektusi intézményt. Az új
rendelkezés kimondja, a prefektusok és alprefektusok
közméltóságok, és olyan személyek tölthetik be a két
tisztséget, akik a kinevezésüktől számított legfeljebb
egy éven belül elvégzik a megfelelő szakmai képzést.
A tisztségben lévő prefektusok és alprefektusok 30
napig megőrizhetik eddigi, magas rangú tisztségvise-
lői szerepkörüket, ezt követően módosul jogállásuk
az új rendelkezés szerint. (Agerpres)

3174 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 3174 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 33
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte szerdán az illetékes testület (GCS). Az el-
végzett tesztek közül 25.604 RT-PCR, 7523 pedig
antigéngyorsteszt volt. Az új esetekkel 718.612-re
nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma az
országban. 662.400 fertőzöttet gyógyultnak nyilvá-
nítottak. Ez idáig 5.354.600 RT-PCR-teszt és 95.533
antigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel Romá-
niában. (Agerpres)

Megtarthatók az online órák
Az orvos által igazolt egészségi problémákkal küzdő
pedagógusok a jelenléti oktatásra történő visszaté-
rés esetén is tarthatják online az óráikat, amennyi-
ben az iskola nem tud helyettesítő tanárt biztosítani
– jelentette ki szerdán Sorin Cîmpeanu tanügymi-
niszter. „Mindannyian szeretnénk visszatérni a nor-
mális életvitelhez, és ez fizikai jelenléttel történő
oktatást jelent, még úgy is, hogy esetenként a digi-
tális tanrend elemei egészítik ki” – fogalmazott a tár-
cavezető. Hozzátette, az orvos által igazolt
egészségi problémákkal küzdő gyerekeknek vagy
krónikus beteg szülőkkel, nagyszülőkkel egy háztar-
tásban élő gyerekeknek továbbra is lehetőségük
lesz online tanulni. (Agerpres)

Vádemelés
Vádat emelt a legfőbb ügyészség Ovidiu Popescu
alpinista ellen gondatlanságból elkövetett emberölés
miatt. Az alpinistát azzal vádolják, hogy nem készí-
tette elő megfelelő módon és nem irányította jól a
Retyezát-hegységben 2017-ben szervezett hegymá-
szótúrát, amelyben egy lavina következtében életét
vesztette 14 éves lánya, Dor Geta Popescu és a 13
éves Gulácsi Erik, további öt személy pedig kórházi
kezelésre szorult. A vád szerint Ovidiu Popescu a
túrán nem vette figyelembe a rossz időjárásra vonat-
kozó figyelmeztetést, csoportját nem látta el a terep-
nek és az időjárásnak megfelelő felszereléssel, nem
fogadott fel szakképzett hegyi vezetőt, és a rá bízott
személyeket a gerinc alatt haladó nyári ösvényen
vezette, amely téli viszonyok között nem biztonsá-
gos. A csoportot lavina lepte meg, amelyben két
gyermek életét vesztette. Az ügyet a hátszegi bíró-
ság tárgyalja. A nehéz terep és a rossz időjárási vi-
szonyok miatt a két gyermek holttestét csak 11 óra
elteltével tudták lehozni a hegyről a hegyimentők és
hegyi csendőrök. (Agerpres)

Ország – világ

Átláthatatlan vakcinaügy
(Folytatás az 1. oldalról)
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Holokauszt-emléknap 
Iohannis sürgeti az antiszemitizmus elleni stratégia

elfogadását

Három ütemben érkezik 
a bamlanivimab nevű gyógyszer Magyarországra

Klaus Iohannis elnök szerint ma nagyobb a veszélye
annak, hogy visszatérnek az antiszemita és idegen-
gyűlölő magatartásformák, mint korábban, ezért
arra szólította fel a hatóságokat, a civil szférát és az
állampolgárokat, hogy közös erőfeszítéssel lépjenek
fel ezekkel szemben.

A holokauszt áldozatainak nemzetközi napján, szerdán köz-
zétett üzenetében az államfő felszólította a kormányt, hogy
mielőbb fogadja el az antiszemitizmus elleni országos straté-
giát. Mint írta, a feledés és az érdektelenség az akkori idők
tragikusságát egy olyan olvasztótégelybe veti, amely arra hi-
vatott, hogy elhomályosítsa az áldozatok szenvedéseit, csök-
kentse a gyilkosok felelősségét és relativizálja az áldozatok
kálváriáját.

Úgy vélte, akárcsak a holokauszt idején, most is gyorsan
terjed a gyűlölet, így az igazságtalanság, a radikális intoleran-
cia és hátrányos megkülönböztetés jeleit egyáltalán nem vagy
csak későn ismerjük fel.

Iohannis szerint a mai társadalmakban növekedőben van a
radikalizmus, a közélet egyes szereplői erkölcstelenül viszályt

keltenek, elültetik a gyűlölet, az intolerancia és a hazugság csí-
ráit, figyelmen kívül hagyják a holokausztot, dicsőítik a gyil-
kosokat és minimalizálják az áldozatok szenvedését.

Európa ma olyan jelentős veszélyekkel szembesül, mint a
szélsőségesség, a populizmus és az antiszemitizmus – tette
hozzá a román államfő, és arra figyelmeztetett, illúzió lenne
azt gondolni, hogy Romániát ez a rossz elkerülheti. Az elnök
rámutatott: a mai megemlékezésen annak a nehéz tehernek a
tudatában hajtanak fejet az áldozatok emléke előtt, hogy a ho-
lokauszt idején Románia is megölte saját zsidó és roma állam-
polgárait.

Florin Cîţu miniszterelnök egy közösségi oldalon tett be-
jegyzésben arról biztosította a közvéleményt, hogy Románia
határozottan támogatja a diszkrimináció, a gyűlöletbeszéd és
az antiszemitizmus visszaszorítását.

Romániában a járvány miatt szűk körű megemlékezéseket
szerveztek szerdán. A bukaresti holokauszt-emlékműnél dél-
előtt gyertyákat gyújtottak meg az áldozatok emlékére. Er-
délyben egyebek mellett Zilahon szerveztek megemlékezést.
(MTI)

Szerdán érkezett a bamlanivimab nevű, koronavírus
elleni gyógyszer Magyarországra, a készítményt el-
sőként a Dél-pesti Centrumkórház és az Országos
Korányi Pulmonológiai Intézet alkalmazhatja – nyi-
latkozta a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója az
M1 aktuális csatornának.

Vályi-Nagy István azt mondta, hogy a készítmény egy már
meggyógyult beteg vérplazmájából készített monoklonális an-
titest, amely az esetek háromnegyedében megakadályozza,
hogy súlyosabb szövődmények alakuljanak ki, és emiatt a
beteg kórházba kerüljön.

A készítményt az igazolt megbetegedés után egy héttel, ma-
ximum tíz nappal lehet beadni azoknak a betegeknek, akiknél

nagy a kockázta a betegség súlyos lefolyásának, de még nem
kerültek kórházba – ismertette.

Hozzátette: a gyógyszert egyórás infúzió formájában, járó-
beteg-ellátás keretében kell beadni. Azt, hogy ki kapja meg a
gyógyszert, az orvosok döntik el.

A főigazgató beszélt arról is, hogy a szert Amerikában már
bevezették, és sok ember meg is kapta már. Magyarországon
először a Dél-pesti Centrumkórházban és az Országos Korányi
Pulmonológiai Intézetben próbálják ki egy-két hétig, majd fo-
kozatosan bevezetik más intézményekben is – közölte, hoz-
záfűzve: a készítményből három ütemben több mint hatezer
adag érkezik Magyarországra, de ha a későbbiekben többre
lesz szükség, újból lehet belőle rendelni. (MTI)

Kering a cybertérben egy hedonista
figyelmeztetés, miszerint a gyors fogyó-
kúra feltalálója csupán 49 évig nyü-
zsöghetett ezen a minden jóval
(=kajával) megrakott világon. A lemon-
dásnak, az önsanyargatásnak, az örö-
möktől való elfordulásnak ára van. Na
persze, rejt némi elégtételt. Méretben
minden alkalommal ugyanazt a ruhát
kell megvásárolnunk a készruhaboltok-
ban, cipőnk számozása sem változik.
Ezenkívül felférünk a rendszerint zsú-
folt villamosra, és kevésbé lihegünk, ha
a kilencvenedik emeletre lift nélkül kell
felfutnunk, mert fent felejtettük a bevá-
sárlókosarunkat. De mindezt csak 49
évig műveltette a gyorsdiéta felfede-
zője, akinek nevét sajnos (hála a pipék-
nek) elfelejtettem.

Mondják, hogy a kocogás (jogging)
feltalálójának csupán 36 évre futotta a
kocból. Pedig keringhetett volna hajna-
lonta tovább is átizzadt melegítőjében
és V alakban csatakosodó pólóban a
nagyvárosok utcáin, stadionokban, spe-
ciálisan kiképzett pályasíkon, edzőter-
mekben szárazgyaloglásban, a mezők
rigóinak és nyúlfiainak riadalmára.
Nem tellett többre.

Folytathatnám a tudományosan kikí-
sérletezett szocializmus feltalálójának
rövid életpályájával, már 54 évesen
kénytelen volt búcsút mondani a kísér-
leti eredmények kihirdetése előtt – ha
nem hiszed, nézd meg a vörösmárvány
mauzóleumban, ha még ott van –, de mi
haszna. Az a negyvenvalahány év, amit
a kísérlet hazánkban megért, sokaknak
viszont végtelen hosszúnak és teljesen
kilátástalannak tűnt. (Sőt rengeteg
ember állítja, akik még emlékeznek rá,
hogy tényleg az is volt.) Mások meg-
szedték magukat – pénzzel, státussal,

tudással, titkos tudással –, amit azután
ebben a harminc és egy esztendő alatt
haszonnal vagy haszontalanul haszno-
sítottak, illetve itt sem sikerült nekik
semmi, de ezért nem csupán a körülmé-
nyek okolhatók, hanem némiképpen az
egyénbe beépített sikertelenség-gének,
melyekből és az elődök génvagyonából
nem egyformán részesül az embrió az
anyaméhben.

Viszont a digitális közmondások
egyre csak sűrűsödő gyűjteményében,
ahonnan mi is vettük a cikkünk alapjául
szolgáló idézetet, a füstölt szalonna és
pálinka feltalálója 92 évet élt, és akkor
sem az általa naponta használt szerek
ölték meg, hanem egy megvadult méh-
raj végzett vele, amelyet a hideg füstön
tartósított mangalicaszalonna szaga és
a körtepálinka illata vonzott oda, de a
92 éves élő legenda sajnos zsugori volt,
és nem engedett át semmit sem a szor-
galmas méheknek, „akik” egyébként
még ma is nőuralom alatt nyögnek.

Innentől kezdve tehát bárki azt hi-
hetné, hogy nem kell mérsékletesen és
okosan étkezni, nem kell kerülgetni a
halált hozó tényezőket, szereket és ár-
talmakat; avagy moccanatlan hájtö-
megbe süllyedve, elheverve kell
habzsolnunk az életet.

Ugyanis rengeteg dologtól függünk,
miközben arról győzködjük önmagun-
kat, hogy szabadok vagyunk. Függünk
az időjárástól. Ősemberi mivoltunkat
hordozzuk magunkban, bőrünk alatt, a
bőrünkön, kedélyünk az időjárás függ-
vénye. Függünk az időtől életritmus-be-

osztásunk tekintetében, az alvás, étke-
zés, szórakozás, munkavégzés mind-
mind az időhöz köt, a szervezet jelzi a
szükségletek időbeli elrendezettségét
vagy rendetlenkedését. A rendszeresség
a szülői/tanári/őreink szigora nélkül is
kialakul valamelyes idő alatt az időhöz
idomítva. Függünk szokásainktól, ame-
lyek csakis az időben válnak szokássá,
lesznek visszatérő ingerekké, cselek-
ménnyé, sértéssé, kedveskedéssé, ké-
nyelemkereséssé, vágyaink kielégítését
szolgálva.

Függünk más emberek kényétől és
kedvétől: vannak főnökeink, vannak
beosztottjaink, vannak munkatársaink,
lakó- és hálótársaink, osztály- és réteg-
társaink, a sorban állásban minket
megelőző gyűlölt fürgébbek és kedé-
lyeskedők, türelmetlenségünk önálló-
sulva kisugárzik, bennünket nyomorít
meg. Függünk a fénytől és a sötétségtől,
a körülményektől (pl. rossz időben,
rossz helyen, rossz fogakkal), függünk
a kezelőorvostól és annak tanácsaitól
negatív és pozitív értelemben, függünk
a cipőkben megbúvó alattomos szegtől,
a sarkat felsértő lábbeli kérgétől, füg-
günk a fürdőszoba vízforrásaitól, a sze-
relőktől, akik jönnek, vagy csak
végtelen hosszúságú ígérgetésekbe bo-
nyolítanak bennünket. Függünk az ün-
nepnapoktól és hétköznapoktól, az
üzletek nyitvatartásától, a koronavírus
elleni állami intézkedésektől, meddig
bírjuk maszkkal életvitelszerűen a ful-
ladozást, függünk a hírektől, hírlapok-
tól, híradóktól, álhírektől, reklámoktól,
celebtelen pletykáktól és a szárazelem-
hiánytól egy vacak zseblámpa esetében.
Nyártól, téltől és legfőképpen önma-
gunktól. Nos, ezt hívjuk az egyén sza-
badságának.

Az egyén szabadságáról



Marosvásárhelyen várhatóan február
végén írják ki a harmadik licitet

– A megyei integrált hulladék-
gazdálkodási rendszeren belül a
marosvásárhelyi és a 2-es övezet-
beli köztisztasági szolgáltatás odaí-
télésére két sikertelen „nekifutás”
volt. Ezt követően aktualizáltuk a
dokumentációt, és január 12-én jó-
váhagyás végett kiküldtük az ön-
kormányzatoknak. Remélhetőleg a
januári tanácsülésen minden önkor-
mányzat napirendre tűzi ezt. Ahogy

meglesznek a jóváhagyások, köz-
gyűlési jóváhagyásra is szükség
lesz, s remélhetőleg február végéig
elkezdhetjük a közbeszerzési eljá-
rást, a dokumentációt feltölthetjük
a közbeszerzési platformra, a
SICAP-ra. Reméljük, hogy a har-
madik licit sikeresen zárul, odaítél-
hetjük a szerződést, és nem lesznek
óvások sem. 

– Milyen módosításokra volt
szükség a dokumentációban?

– Történt néhány jogszabály-mó-
dosítás, és ennek függvényében ak-

tualizáltuk a dokumentációt. A leg-
lényegesebb, hogy eddig csak váro-
son gyűjtötték a műanyag
hulladékot házról házra. A jogsza-
bálymódosítás következetében, a
jobb eredmény elérése érdekében a
műanyagot, illetve a papírhulladé-
kot ezután vidéken is házról házra
fogják gyűjteni, külön zsákokban,
városon pedig zsákokban és kukák-
ban. A szelektív hulladék gyűjtésé-
nek módosításával a gyűjtési
frekvenciát is aktualizáltuk, megha-
tároztuk, mettől meddig tart Maros-

vásárhely központi zónája, ahol a
jogszabály szerint gyakrabban kell
gyűjteni a hulladékot. Módosult a
beruházások értéke, és leszögeztük,
hogy mit kell az önkormányzat biz-
tosítson, és mit a szolgáltató. A hul-
ladéktárolók jó részét a
köztisztasági cég kell biztosítsa,
tehát a kukákat és a zsákokat is,
amibe a szelektív hulladékot 
gyűjtik. 

– Abban az esetben, ha a város
felbontja az egyéves szerződést a
Sylevyvel, amelynek továbbra is 90
napon át kötelessége szolgáltatni,
ez idő alatt megköthető-e a végleges
szerződés a marosvásárhelyi 2-es
övezetre? 

– A köztisztasági szolgáltatásnak
folytonosságot kell biztosítani, a 90
nap arra van, hogy az önkormány-
zat tudjon megoldást találni. Addig
az Ecolectnek a licitet nem sikerül
befejezni, mert a 90 nap erre túl
rövid, viszont az átmeneti időszakra
a város egy szolgáltatót fog szer-
ződtetni, amely a licit befejezéséig
elvégzi a szolgáltatást. 
Az Ecolect öt régió esetében tett
szerződésbontási javaslatot

– A megyei tanács honlapján köz-
zétett határozattervezetek között
szerepel, hogy a szentpáli 1-es, a
szászrégeni 4-es, a dicsőszentmár-
toni 5-ös, a balavásári 6-os, a me-
zőrücsi 7-es régiókra érvényes
szerződések felbontását helyezik ki-
látásba. Miért kerül erre sor? 

– A szerződéseket a 2019-es év
elején kötöttük. A szolgáltatónak
kötelezettsége volt többek között
az, hogy hulladéktárolókat, kuká-
kat, konténereket biztosítson a la-
kosság számára. Kötelessége volt
tudatosítási kampányokat végezni,
hogy a szelektív hulladékgyűjtés
minél optimálisabb eredményeket
hozzon. Kötelessége volt járadékot,
használati díjat fizetni a rendelkezé-
sére bocsátott javakra, de ezeknek a
szerződéses kötelezettségeknek sem
a Sylevy Salubriserv, sem a Dicső
környékén szolgáltató Bissdog Kft.
nem tett eleget, a többszörös felszó-
lítások ellenére sem. Így mi kötele-
sek vagyunk az önkormányzatok
elé terjeszteni a szerződésbontási
javaslatot. Az önkormányzatok
döntenek majd, hogyan látják ezek-
nek a szerződéseknek a jövőjét. Az
önkormányzatok döntése után, az
Ecolect-közgyűlésen dől majd el a
szerződések sorsa. Ha a szerződést
felbontják, a cégnek 90 napon át
biztosítania kell a szolgáltatást, a
hulladék összegyűjtését. A dicsői
régióban a szolgáltató már lépé-
seket tett annak érdekében, hogy or-
vosolja a mulasztásokat. Az Ecolect
monitorozó egység, nekünk továb-
bítanunk kell a pontos információt
a tagjainknak, az önkormányzatok-
nak, de a döntés az ő kezükben van
– tájékoztatott Tóth Andrea, a
Maros Ecolect Közösségi Fejlesz-
tési Társulás ügyvezető igazgatója. 

Dolgozatírás nélkül fejeződik
be a nagyobbrészt online
módon megtartott első félév
végén a tanítás az iskolákban
– erősítette meg Illés Ildikó, a
megyei tanfelügyelőség fő-
tanfelügyelő-helyettese. A di-
ákokat az óraszámtól függően
legalább két jeggyel lehetett
lezárni – tette hozzá.

Kérdésünkre, hogy hány gyer-
mek nem fért hozzá a digitális esz-
közökhöz, elmondta, hogy a
decemberi felmérések szerint 545
iskolaépület volt megyénkben, ahol
nem működött az internet, van, ahol
még villany sincsen. Városi szinten
500, a vidéki iskolákban 2.000
körül van azoknak a száma, akik
nem tudtak részt venni a digitális
oktatásban. Ezért a megyei tanfel-
ügyelőség tematikus ellenőrzést in-
dított a tanintézményekben, hogy
felmérje: milyen módon alkalmaz-
ták a digitális oktatást, és milyen
mértékben tudták munkalapokkal,
munkafüzetekkel ellátni azokat a
diákokat, akiknek a digitális okta-
tásban való részvételre nem volt le-
hetőségük. Erre a feladatra részint
az iskolabuszokat használták, de
helyenként a tanítók, rendőrök is
besegítettek. 

Azt is elmondta, hogy a megyei
tanfelügyelőség a szakminisztéri-
umtól 9.965 táblagépet kapott, amit
arányosan elosztottak az iskolák kö-
zött. Aki gépet kapott, amin az is-
kolai online programot lehet
alkalmazni, haszonkölcsön-szerző-
dést kellett aláírjon, de voltak diá-
kok, akik lemondtak róla, mert nem
vállalták a felelősséget, hogy a

gépet jó állapotban tudják majd
visszaadni.

– Ha a második félévtől valóban
megkezdődik a tantermi oktatás,
ahogy azt a tanügyminiszter beje-
lentette, a meghosszabbított iskolai
program keretében kell felzárkóz-
tatni azokat a diákokat, akik kima-
radtak a digitális oktatásból. Ez
négy-nyolc hetet jelent, amikor
hosszabbított programot kell szer-
vezzenek az érintett iskolákban, és
a miniszter ígéretet tett, hogy meg-
találják a módját annak, hogy eze-
kért az órákért a pedagógusok
munkáját honorálják.

– Reményei szerint február 8-án
valóban megkezdődhet a hagyo-
mányos oktatás az előírt feltételek
mellett? – érdeklődtem a főtanfel-
ügyelő-helyettestől.

– Nagyon remélem, fontos,
sokan várjuk, fel vagyunk készülve
bármilyen helyzetre. A nagy lét-
számú osztályok elhelyezésére
sporttermeket, dísztermeket jelöltek
ki, ezek berendezésére pályázhattak

a polgármesteri hivatalok. Egyéb-
ként szeptemberben is sikerült biz-
tosítani az előírt feltételeket, a
fegyelmet a tanintézményekben, de
sajnos, amikor kilépnek az iskola
kapuján, már nem lehet szemmel
tartani a diákokat. 

Ha a járványhelyzet miatt csak
fokozatosan lehet elkezdeni a tan-
termi oktatást, erre is felkészültünk.
A ROSE felzárkóztatási program
keretében az online oktatást előse-
gítő számítógépek és okostáblák is
segítenek ebben. A pedagógusok to-
vábbképzését folyamatosan szer-
vezzük, és a minisztérium is
szervez tanfolyamot. Van, aki ma-
gánúton fejleszti magát, mert ér-
deke, hogy eredményesen tudjon
foglalkozni a diákokkal, mert ezen-
túl az alternatív oktatásra is készen-
létben kell állnunk.

– Ha valóban elkezdődik az is-
kola, nagyon fontos, hogy a tansze-
mélyzet be legyen oltva, egyrészt
azért, mert könnyen elkaphatják a
gyermekektől, akik esetleg tünet-

mentesen vészelik át a betegséget,
de azért fertőznek, másrészt, ha a
tanító, tanár válik pozitívvá, és még
nem tud róla, az minden osztályra
veszélyt jelent, ahol órát tart. Ezért
igazságtalannak érezhetjük, hogy
nem sorolták be őket az első körbe,
sőt a legutóbbi bejelentések szerint
a beoltásuk késni fog. Hogyan ér-
tékeli a helyzetet?

– Készítettünk egy felmérést,
amely szerint a pedagógusok 44,57
százaléka válaszolt igennel, az ok-
tatásügyi adminisztrációban dolgo-
zók 48,25 százaléka, a kisegítő
személyzet körében 35 százalékos
volt a jelentkezési arány. Minden is-
kolában kineveztünk egy felelőst,
de voltak, akik már előzőleg idő-
pontot kértek.

– Végül, de korántsem utolsó-
sorban a beiskolázási tervről ér-
deklődöm, ami éveken át heves
vitát váltott ki. Milyen változásokra
számíthatnak a végzősök, hisznek
nem lesz könnyű képességvizsgát
tenni?

– A beiskolázási tervet elkészítet-
tük, de még nincsen jóváhagyva,
mert a miniszter az osztályok lét-
számának a csökkentéséről rendel-
kezett, az elméleti líceumi
osztályokban 26-ra, a művészeti,
sport- és szakmai osztályokban 24-
re. Mivel az idén 12 osztálynyival
kevesebb diák végzi az általános is-
kolát, a kilencedik osztályok szá-
mát tízzel csökkentenünk kellett,
ami azt jelenti, hogy 37 osztály
marad. Ahol minden évben sok a
jelentkező, a Bolyai Farkas Líce-
umban hét, a Református Kollégi-
umban két, a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líce-
umban három kilencedik osztályt
hagytunk jóvá, a művészeti és a

sportlíceumban két-két osztály
indul. A tanítóképzőbe egy óvoda-
pedagógus–tanító, valamint egy
társadalomtudomány szakos osz-
tályt terveztünk. Az Elektromaros
líceumba négy helyett három: egy
könyvelés (két osztályból egy ma-
radt), egy turisztika és egy automa-
tizálás szakos osztály, valamint
egy szakiskolai (elektronika-) osz-
tályt terveztünk. A Traian Vuia
szakközépiskolában magyar nyel-
ven egy fodrászosztály indul, és
egy autószerelői szakiskolai osz-
tály, az Avram Iancu szakközépis-
kolában egy szakképző osztály
marad. A Ion Vlasiu szakképző lí-
ceumban egy kétnyelvű szakkö-
zépiskolai osztály és egy szintén
kétnyelvű szakiskolai osztály, a
Brâncusi építészeti iskolában egy
magyar nyelvű műszaki rajzoló
profilú középiskolai és egy két-
nyelvű szakiskolai osztály indítá-
sát tervezik. A vidéki közép-
iskolákban (Segesváron, Szászré-
genben, Dicsőszentmártonban,
Marosludason, Erdőszentgyör-
gyön és Nyárádszeredában) 
egy-egy középiskolai osztállyal
kevesebb lesz a tervek szerint, és
osztályonként két szakkal fedni
fogjuk az eddig működő szakirá-
nyokat. 

– Az igazgatók egy részének le-
járt a kinevezése, a változások or-
szágos viszonylatban elégedet-
lenséget szültek. Mi a helyzet me-
gyénkben?

– A magyar tagozaton maradtak
az igazgatók. Akiknek lejárt a kine-
vezése, augusztus 31-ig meghosz-
szabbítottuk, a marosvásárhelyi
Rebreanu iskola vezetőségében
pedig képviselője lett a magyar ta-
gozatnak is. 

Mikor jutunk egyenesbe? 
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Tantermi oktatás, felzárkóztatás, tíz osztállyal kevesebb 

Bodolai Gyöngyi



Az elmúlt egy év az eddigi
életünkben még nem tapasz-
talt helyzet elé állított mind-
annyiunkat. Az ismeretlen
ellenséggel való megküzdés,
a bezártság, a bizonytalan-
ság, a félelem talán soha ilyen
mértékben nem volt jelen az
életünkben. Hogyan hatott
mindez a lelkivilágunkra,
miért ennyire ijesztő ez a
helyzet, és hogyan küzdhe-
tünk meg vele? – többek kö-
zött ezekre a kérdésekre
kerestek választ a napokban a
magyarországi Mindset Pszi-
chológia Facebook-oldalán
megtartott online beszélgeté-
sen, ahol Kovács Kristóf pszi-
chológus, házigazda Kónya
Ilona klinikai szakpszicholó-
gussal boncolgatta a témát.

Kónya Ilona szerint a járvány-
helyzetből kifolyólag gyakorlatilag
egy világméretű traumával szembe-
sülünk, nagyon sokan háborús hely-
zethez hasonlítják a mostanit,
hasonló traumát esetleg a nagyszü-
leink vagy akár a dédszüleink éltek
meg a világháború folyamán, és
ami tovább nehezíti a helyzetet, az
az, hogy egy láthatatlan ellenséggel
van dolgunk, nem katonák, fegyve-
resek jönnek, hanem valami, amit
nem látunk, és amiről sokáig infor-
mációink sem voltak. Gyakorlatilag
mára szinte mindenki érintett ebben
a történetben, akár a saját, akár a
hozzátartozója, ismerőse megbete-
gedése révén, vagy akár olyan érte-
lemben, hogy egzisztenciális gondot
okozott neki a járványhelyzet, sokan
elvesztették a munkahelyüket, vagy
akár többletmunka révén terhelődtek,
gondolunk itt az egészségügyi dolgo-
zókra – mutatott rá.

Mint mondta, a koronavírusos
megbetegedés nagyon sok ember-
nek a halálához vezetett, és a halál-
tól való szorongás evolúciósan
bennünk van. A szorongásnak a
funkciója az, hogy elkerüljük azo-
kat a helyzeteket, amelyekben sé-
rülhetünk, megbetegedhetünk vagy
áldozatokká válhatunk, a szorongás

aktivizálódik minden olyan helyzet-
ben, ami az életünket veszélyeztet-
heti.

A klinikai szakpszichológus sze-
rint hosszan tartó, kontrollálatlan
stressz hatására egyfajta kontroll-
vesztés alakul ki, úgy érezzük, hogy
nem irányítjuk az életünket, sőt, egy
idő után tehetetlenségbe torkollhat
ez az érzés, szorongásos panaszok,
depresszió, egészen pánikrohamo-
kig fokozódó panaszok alakulhat-
nak ki, illetve a korábban meglévő
mentális betegségek súlyosbodhat-
nak. Ugyanakkor pszichoszomati-
kus betegségek alakulhatnak ki.
Hosszú távon a folyamatos stressz,
szorongás rontja az immunrendszer
működését, fogékonyabbakká vál-
hatunk a különféle fertőzésekre,
ami a jelenlegi helyzetben igen koc-
kázatos lehet.
Találjunk olyan elfoglaltságokat,
amelyek örömet okoznak

Kónya Ilona úgy véli, a kontroll-
érzetünk kialakítása érdekében mi
magunk is tehetünk. Először is ér-
demes leülni és elgondolkodni,
hogy mire van szükségünk, mi az,
ami hiányzik ebben a helyzetben,
milyen érzések fogalmazódnak meg
bennünk. Érdemes végiggondolni a
félelmeinket, megfogalmazni, hogy
mitől is félünk pontosan, talán attól,
hogy kórházba kerülünk, vagy hogy
veszélybe kerülhet az életünk, vagy
netán attól, hogy elveszíthetjük a
szeretteinket. Ezek alapján racioná-
lisan végiggondolhatjuk, hogy mi
mit tehetünk; amennyiben a megbe-
tegedéstől félünk, próbáljuk végig-
gondolni, hogyan tudnánk ezt
elkerülni, vagy ha a családtagjain-
kat féltjük, miként tudjuk őket vé-
deni. Fontos ugyanakkor végig-
gondolni, hogy mi az, ami ebben a
helyzetben is örömet szerezhet ne-
künk. 

– Nagyon érdekes, hogy azt ta-
pasztalom, hogy miközben tavasz-
szal mindenki lelkes volt, rengeteg
futó volt az utcákon, sokan sétáltak,
mostanra mindenki egyfajta apáti-
ába süllyedt. Ez pedig sokkal veszé-
lyesebb, akár a Covidnál is, mert a
vírust előbb-utóbb legyőzzük, de
egy kiakalult masszív depressziót
sokkal nehezebb kezelni – jegyezte

meg a szakember, aki szerint fontos
lenne a kikapcsolódást nyújtó, örö-
möt szerző tevékenységek körébe
belopni a sportot, hiszen kutatások
is alátámasztják, hogy a sportnak
depresszió- és szorongáscsökkentő
hatása van. De a sport helyett vagy
mellette örömünket lelhetjük akár
abban is, hogy megnézünk egy szín-
házi előadást, egy filmet online, ba-
rátokkal, majd a virtuális térben akár
meg is beszélhetjük a látottakat. Na-
gyon fontos, hogy a távolságtartási
megszorítások ellenére is tartsuk a
kapcsolatot másokkal, legalább az
online térben. A társas támogatás
ugyanis az egyik legfontosabb be-
tegségmegelőző védőfaktor, minél
jobb a társas támogatottságunk,
annál könnyebben tudunk átvészelni
traumatikus helyzeteket. Kónya
Ilona kiemelte, gyakran hangoztat-
ják, hogy nem olyan az online, a vi-
deochat, mint a személyes
beszélgetés, ez tény, de ebben a
helyzetben fontos megtalálni azokat
az alternatív kapcsolattartási módo-
kat, amelyeket kihasználva együtt
lehetünk családtagjainkkal, baráta-
inkkal, legalább virtuálisan.

A kontrollt valamelyest azáltal is
visszanyerhetjük, hogy racionalizál-
juk a tevékenységeinket, akár pon-
tos, előre megtervezett időben
csinálunk olyan dolgokat, amelyek
örömet okoznak számunkra, pél-
dául én döntöm el, mikor szaladok,
mikor nézek filmet.

Eredményes lehet a saját igé-
nyekre alapozó tervezés, például ha
igénylem a társaságot, és esetleg
hosszabb ideig nem megyek be a
munkahelyemre, mert otthonról
dolgozom, megtervezhetem, hogy
melyik nap kivel fogok sétálni.
Vagy amennyiben tudatosan beépít-
jük az életünkbe a sportot, leszögez-
hetjük, hogy adott időpontban
mindennap elmegyünk például sza-
ladni. Az is segíthet, ha közösséget
keresünk magunknak, akár az on-
line térben, a járvány idején renge-
teg közösség szerveződött a
virtuális térben. 

– Minden olyan megküzdési mód
hatékony lehet, amiben az egyén
aktivitása van benne – összegzett
Kónya Ilona.

A szakember azonban figyelmez-
tetett, az elszigetelődés – például ha
valaki napokig nem mozdul ki az
otthonából, megszüntet minden tár-
sas kapcsolatot, online sem tartja a
kapcsolatot senkivel, csak naponta
elvégzi a kis rutinszerű dolgait a la-
kásban, ahol él – nem hatékony
megküzdési mód.
A fiatalok is elszigetelődnek

A klinikai szakpszichológus kie-
melte: nem csupán az egyéni,
hanem társadalmi szinten is gondot
okozhatnak majd hosszú távon a
járványhelyzet szülte változások. A
fiatalok is megsínylik a társaktól
való elszigetelődést, hisz nem lehet-
nek együtt a kortársakkal, elszige-
telődve élik a mindennapjaikat pont
egy olyan időszakban, amikor a
saját kortársaiknak a véleménye, ér-
tékrendje létfontosságú az saját
identitás kialakításában. Nehéz pó-
tolni azokat a közös élményeket, ér-
zelmeket, amikor mindennap együtt
voltak; esetleg ugyanazt a tanárt
utálják, vagy éppen kedvelik,
ugyanúgy szenvednek matematika-
órán. Ezek a közös élmények fekte-
tik le egy-egy barátságnak az
alapját, hiszen a középiskola, az
egyetem nemcsak arról szól, hogy
tanulunk, hanem kapcsolatokat is
építünk, rengeteg kapcsolat van
mindenkinek az életében, amelyek-
nek az alapjai az egyetem vagy
éppen a középiskolás évek alatt te-
vődtek le. Ezen a téren utólag repa-
ratívan rengeteg dolguk lesz a
pszichoterapeutáknak – tette hozzá
a szakember.

Az oltásról 
mi magunk dönthetünk

A beszélgetésen az oltásról, vala-
mint az oltásellenességről is szó
esett. Kónya Ilona szerint, ha bele-
gondolunk, a járvány idején először
dönthetünk mi magunk, hiszen az
oltás nem kötelező. Arról nem 
dönthettünk, hogy bezáródunk 
tavasszal, arról sem, hogy megfer-
tőződünk-e vagy sem, az sem raj-
tunk múlik, hogy felvesszük-e a
maszkot, csupán alkalmazkodunk
az előírásokhoz. Az oltás kapcsán
azonban mi magunk dönthetünk, és
már ez önmagában visszaad a jár-
vány során elvesztett kontrollból,
szabadságot ad, hogy én dönthetek
a saját testem felett.

Illetve, ha valaki beadatja magá-
nak az oltást, már ez a lépés önma-
gában oldhatja a szorongást, mert az
egyén úgy érzi, védetté válik.

A klinikai szakpszichológus sze-
rint az oltásellenesség nem új ke-
letű, és kutatások szerint általában a
túl liberális vagy a túl hierarchikus
szemléletű egyéneknél jelenik meg.
Mint mondta, nagyon fontos egyé-
nileg megnézni, hogy ki miért el-
lenzi, azért-e, mert össze-
esküvés-elméletet lát mögötte, vagy
egyszerűen, mert fél a tű látványá-
tól. Hozzátette, a kontrollvesztéssel
járó helyzetek információkeresési
mechanizmusokat indítanak be,
ezért fontos az oltással kapcsolato-
san is hiteles információkra hagyat-
koznunk, hiteles forrásokból
tájékozódnunk.

Fokozhatja a gyógyíthatatlan
látásromlás esélyét 

a légszennyezés
A légszennyezés növekedése fokozza a visszafordíthatatlan
látásromlás kockázatát egy új tanulmány szerint.

A University College London (UCL) kutatói Anglia-, Skócia- és
Wales-szerte azt találták, hogy még a csekély légszennyezés is növel-
heti az életkorral összefüggő makuladegeneráció (AMD), vagyis szem-
fenéki meszesedés kockázatát.

Az AMD a gazdag ország 50 év feletti lakosai körében a gyógyítha-
tatlan látásvesztés vezető oka. Az AMD összefügg az olvasáshoz, az
arcfelismeréshez és a bonyolultabb, finomabb részletekből álló felada-
tok elvégzéséhez szükséges központi látással. A betegség fő kockázati
tényezői a gének, az öregség és a dohányzás.

A British Journal of Medicine-ben megjelent tanulmány szerint a
legszennyezettebb területeken élőknél nyolc százalékkal nagyobb
eséllyel alakul ki a betegség – olvasható a CNN amerikai hírtelevízió
honlapján.

A kutatók a félmillió ember részvételével készült brit Biobank egész-
ségügyi adatbázisból több mint 110 ezer páciens adatait tanulmányoz-
ták, az alanyok 40-69 évesek voltak. Szemészeti mérések és kérdőívek
segítségével megnézték, kiknek van és kiknek nincs makuladegenerá-
ciója, majd összevetették azzal, hogy lakóhelyük mennyire számít
szennyezett levegőjűnek.

„Azok körében, akik szennyezettebb helyen laknak, gyakoribb az
AMD” – közölte Paul Foster az UCL szemészprofesszora, a tanulmány
vezető szerzője.

A tudós szerint a makuladegenerációval összefüggő fő szennyező-
anyagok a szállópor (pm2,5) és a nitrogén-oxidok. Ezek a parányi
szemcsék belélegezve a tüdőn át a véráramba jutnak, amely szerteszét
szállítja őket a szervezetben. A szemben a jó vérellátottság miatt okoz-
nak különösen nagy kárt. (MTI)

Kontrollvesztés és trauma 
a világjárvány idején

Illusztráció

Illusztráció
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Egyik szebb és különlegesebb, mint a
másik – talán ez az első gondolata
minden hölgynek, aki rábukkan a tás-
kakészítésre szakosodott Selected
Bags vállalkozás Facebook-oldalára,
ahol Antal Hajnal fiatal vállalkozó az ál-
tala megálmodott és saját kezűleg el-
készített táskáit sorakoztatja fel.
Minden egyes darab annyira egyedi és
különleges, hogy talán első látásra
sokan nem is gondolnák, hogy valójá-
ban újrahasznosítás révén, reklámla-
pokból, termékkatalógusokból
születnek a remekművek.

A Koronkán élő Antal Hajnal férjével
együtt nyolc évvel ezelőtt alapította meg a
Selected Bags névre keresztelt vállalkozást,
és azóta hölgyek százai viselik büszkén nap
mint nap az általa megálmodott és elkészített
táskákat.

A fiatal vállalkozó már beszélgetésünk ele-
jén elárulja, nem rendelkezik sem iparművé-
szeti, sem pedig dizájneri végzettséggel,
kommunikációs szakemberként szerzett
egyetemi oklevelet, majd kommunikációra,
illetve pénzügyekre szakosodott cégeknél
dolgozott.

Ellenben mindig is közel állt hozzá a divat
világa, régebben modellként is dolgozott,   il-
letve évekkel ezelőtt ruhák forgalmazásával
is foglalkoztak. 

– Amikor elértünk egy bizonyos szintre a
ruhaforgalmazás terén, szükségünk lett volna
kiegészítőkre, viszont nem találtunk olyan
darabokat, amelyekkel azonosulni tudtunk
volna. A férjem rátalált az interneten egy
alapfonási technikára, és felmerült bennünk,
hogy megpróbálhatnánk mi magunk elkészí-
teni a táskákat. Kezdetben fogalmam sem
volt, hogyan kezdhetnénk hozzá, a testvérem
azonban, akinek mindig is volt affinitása a
szép dolgok készítéséhez, mondta, hogy lát
benne fantáziát, próbáljuk meg együtt. Na-

gyon hamar ráéreztünk az ízére, el is készí-
tettünk egy alapkollekciót, de nem tudtuk el-
adni, és ennek hatására a kezdeti lelkesedés
eléggé megtört, úgy éreztem, ez nem a mi
utunk, nem kell tovább foglalkoznunk vele.
Ez 2013-ban történt. Azonban abban az
évben, a decemberi vásárlási csúcsidénykor
meg volt maradva néhány borítéktáskánk, így
arra gondoltunk, megpróbálkozunk egy bolt-
ban, hátha gazdára találnak. Mint kiderült,
nagyon tetszett a vásárlóknak, mind megvá-
sárolták őket – szólt a kezdeti nehézségeket
követő sikerélményről a fiatal vállalkozó.
Hulladékból értéket teremtenek

Hajnal szerint kezdetben nem tudatosan
fordultak a papír alapanyag felé, mint aho-
gyan sokáig az sem tudatosult bennük, hogy
milyen érték van a kezükben.

– Néhány évnek el kellett telnie ahhoz,
hogy rájöjjünk, hogy valójában azáltal, hogy
újrahasznosított alapanyaggal dolgozunk,
hozzájárulunk a környezetünk védelméhez,
és rengeteg „szemetet” fel tudunk használni,
ami amúgy kidobódna, hiszen a papír mellett
hulladékszámba menő bőrrel is dolgozunk.
Valójában környezetvédelmi szempontok
alapján próbálunk divatot teremteni – 
jegyezte meg.
Családtagok, barátok mind reklámlapokat
gyűjtöttek

Amikor afelől érdeklődöm, hogy honnan
szerzik be a táskák alapanyagául szolgáló pa-
pírt nagy mennyiségben, Hajnal mosolyogva
emlékszik vissza a kezdetekre, amikor körü-
löttük mindenki, családtagok, barátok lelke-
sen gyűjtötték nekik a színes magazinokat,
reklámlapokat, a Nők Lapjától kezdve a kü-
lönféle katalógusokig. Mint mondta, szeren-
csére néhány cég is felfigyelt rájuk, amelyek
reklámlapok révén népszerűsítették a saját
termékeiket, és amikor ezeknek lejárt az ér-
vényességi idejük, felajánlották a fiatal vál-
lalkozó házaspárnak. Az évek során sikerült
szert tenni néhány állandó partnerre, akiktől
százasával is érkeznek katalógusok. Ezeknek
az előnye, hogy sok esetben akár száz egy-

forma is van, így kisze-
degetik ugyanazokat a
részeket, és több azo-
nos mintázatú, úgy-
mond „egyenmintás”
táskát is tudnak készí-
teni.

A tökéletesen össze-
illesztett papírdarab-
kákból álló táskák
egytől egyig kézi
munka eredményei, az
alapfonási technika egy
ősi, még a majáktól
fennmaradt módszer,
ami nem kizárólag a
papír esetében alkal-
mazható, hanem bár-
mit, akár szalmát,
gyékényt is meg lehet
fonni vele. 

– A lényeg abban
rejlik, hogy a kis darab-
kákat hogyan tudjuk
úgy egymásba he-
lyezni, hogy az stabil,
kemény legyen. Mi
úgynevezett koronákat
fonunk, azaz körkörö-

sen fonjuk meg az egyes sorokat. Miután
megfontuk, elkezdjük varrni, és valójában ez
a lényege a dolognak, az fogja megadni a
táska formáját, hogy miként van megvarrva.
Ezáltal formát tudunk adni a táskának, a mé-
reteket úgy tudjuk igazítani, úgy tudjuk ösz-
szehúzni a sorokat, ahogy szeretnénk. A
fonás-varrás kombinációját igyekeztünk tö-
kéletesíteni az elmúlt hét évben, de még min-
dig van, ahová fejlődnünk. A fonás után
megvarródik, méretre és formára szabódik,
utána díszítjük ki az egyes anyagokkal, fém-
mel, bőrrel, különböző textíliákkal. A folya-
mathoz hozzátartozik, hogy a papírt
lekezeljük, vékony védőfóliát húzunk a csí-
kokra, így tartósak lesznek a táskák, évekig
kiszolgálják a viselőjüket – avat be a folya-
mat részleteibe a táskák készítője.
Három-négy kiló papír egyetlen táskához

Évente mintegy ezer kiló papírt hasznosít
újra a koronkai otthonukban kialakított mű-
helyben a fiatal házaspár. Vannak táskák,
amelyekben három-négyszáz gramm, de
olyanok is, amelyekben megfonva egykilónyi
alapanyag van. Ahhoz hogy egy kiló papírha-
sábot nyerjenek, gyakran 3-4 kg papírt kell
felhasználjanak – tudjuk meg Hajnaltól.  Van-
nak reklámlapok, amelyeknél egy A4-es ol-
dalból egyetlen papírcsíkot tudnak
felhasználni, de olyanok is, amelyeknél egy
oldalból kijön négy csík. Ez az ideális, hiszen
így kevesebb hulladék keletkezik. A legki-
sebb, pénztárcaszerű táskák elkészítése öt-hat
órát igényel, a nagyobb táskákra azonban sok
esetben akár húsz órát is kell szánni. 

– Az elmúlt évek során megtanultunk fázi-
sokban dolgozni, azaz amikor előkészítem a
papír alapanyagot, és elkészítem a táskák di-
zájnját, nem egyet, hanem ötöt, tízet készítek
elő, egyszerre fóliázom ezeket, és utána kez-
dődik a fonás. Szerencsére mindig van előre
előkészítve az alapszínekből és mintákból né-
hány sor, hogy ha bejön egy rendelés, ne a

nulláról kelljen kezdeni a folyamatot. A mun-
kafolyamatban a férjem meg én vagyunk az
alapemberek, emellett néhány közeli család-
tag is besegít, illetve partnerkapcsolatban ál-
lunk néhány személlyel, akik elsősorban a
bőrdíszműves munkából veszik ki a részüket
– mutatott rá Hajnal.

Sajnos, akárcsak a vállalkozók nagy része,
a Selected Bags tulajdonosai is megtapasztal-
ták a járványhelyzet okozta forgalom-vissza-
esést, az előző évekhez viszonyítva tavaly
szinte felére csökkent a rendelések száma.

Hajnal elmondta, a járványhelyzet beállta
előtt évről évre egyre nagyobb igény mutat-
kozott a termékeik iránt, ami visszaigazolás
volt arra, hogy jó úton haladnak, a vásárlók
értékelik a munkájukat, szeretik a terméke-
ket. Átlagban havi száz-százhúsz táskát ké-
szítettek el, amelyek gazdára is találtak. Ez a
forgalom sajnos a 2020-as évben visszaesett,
hiszen elmaradtak a rendezvények, esküvők.
A nyári idényben ugyanis nagyon sok meny-
asszony, illetve koszorús lány rendelt, akik
egyedi táskákkal szerették volna feldobni a
különleges alkalomra kiválasztott ruháikat.  
Megfordulnak az utcán a táskák után

Hajnal elárulja, folyamatosan statisztikákat
készít a vásárlói visszajelzések alapján, figye-
lemmel kíséri, hogy melyek azok a formák,
színek, amelyek különösen népszerűek a vá-
sárlók körében. 

– Sokáig kizárólag papír alapanyagból ké-
szült minden táskánk, nem igazán ötvöztük
más anyagokkal, legfeljebb a pántrészek ké-
szültek bőrből. Az évek során azonban rájöt-

tem, hogy ha ötvözöm a papírt különféle
anyagokkal, akkor más, szélesebb célközön-
séget is el tudok érni. Így nyolc év távlatából
elmondhatom, hogy a borítéktáskák azok,
amelyeket nagyon szeretnek a vásárlók, ezek-
nél tudunk játszani a színekkel, a formákkal,
a méretekkel, tudunk rájuk tenni bőrből bo-
rítót, lecsatolható láncot, valójában a határ a
csillagos ég. Színekben tudunk igazodni az
adott ruhához, cipőhöz, dekorhoz. Számta-
lanszor előfordul, hogy valaki egy különleges
színű ruhához nem talál megfelelő táskát,
küld nekünk egy fotót a ruháról, és mi elké-
szítjük a hozzá illő kiegészítőt. Van egy mo-
dellünk, az Infinity modell, amelynek az
oldala és a borítója bőrből készül, ez a legna-
gyobb méretű és egyben a legstrapabíróbb, az
elmúlt négy évben ez hozta meg számunkra
az áttörést. Nagyon sok vásárlóm számol be
büszkén arról, hogy megfordulnak utána az
utcán, csodálják a táskáját, és érdeklődnek,
honnan vásárolta. Ez számunkra a legna-
gyobb elégtétel – jegyezte meg a fiatal vál-
lalkozó.   

Bár ma már nagyon sokan ismerik és sze-
retik a Selected Bags termékeket, az idáig ve-
zető út, az értékesítési hálózat kiépítése
korántsem volt könnyű. Egyrészt amiatt,
hogy hét-nyolc évvel ezelőtt az emberek
messze nem voltak annyira vevők a kézmű-
vestermékek iránt, az üzletek is ódzkodva vi-
szonyultak ezekhez, nehéz volt elfogadtatni
a szemléletet, hogy akár hulladékból is ké-
szülhet egy értékes, tartós kiegészítő. Végül
pár éven belül sikerült megtalálniuk azokat a
partnereket, üzleteket, amelyek ki tudták ál-
lítani a táskákat, és egy idő után a vásárlók
kezdték érdeklődve fogadni az ötletet, hogy
a hagyományos bőr-, valamint textiltáskák
helyett minőségi papírtáskát is viselhetnek.
Szájról szájra terjedt a Selected Bags táskák
híre, és ma már sokan választják az újrahasz-
nosított alapanyagból készült, egyedi kiegé-

szítőket a hagyományos bőrtáskák ellenében.
A fiatal vállalkozó házaspár egyre inkább az
online értékesítés irányába próbál elmoz-
dulni, a járványhelyzet is ebbe az irányba bil-
lentette a mérleg nyelvét, a
Facebook-oldalukon megtekinthetők a termé-
keik, az Instagramon is fel lehet venni velük
a kapcsolatot, illetve napokon belül elindul a
saját webshopjuk.

   6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ HARMÓNIA____________________________________________ 2021.január28.,csütörtök

Egyedi kiegészítők papírból
Amikor a táska is egy ékszer

Menyhárt Borbála
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Ételkülönlegességek

Finom fokhagymás leves csirkecombbal

Két nagyobb murkot megtisztítunk, apró kockára vágjuk,
kevés olajon megdinszteljük, fontos, hogy szép sárga színe
legyen az olajnak. Négy darab csirkecombot átforgatunk a
murkos olajon, feltöltjük 3 l vízzel. Két fej, alaposan meg-
mosott fokhagymát (nem tisztítom meg, nem szedem szét),
egy kisebb fej sárga hagymát héjastul, egy jókora szelet zel-
lergyökeret apróra vágva és egy darab ecetes gogospaprikát
vékony csíkokra vágva puhára főzünk. Ellenőrizzük a húst
villával. Amikor puha, 3 evőkanálnyi alaposan megmosott
rizst, 3 tyúkhúsleveskockát adunk hozzá, és puhára főzzük a
rizst is. Öt cikk tisztított fokhagymát pürésítünk, és a leveshez
adjuk. Majd végül hőkiegyenlítéssel egy dl zsíros tejszínt
adunk a leveshez. Citromkarikával tálaljuk.
Húsos rántott szelet tört krumplival, tejszínes csalánnal

Nagyon nagy kincsre tettem szert. Kertünk végében egy
kis bokor friss csalánt találtam. Azonnal leszedtem, leforráz-
tam, megvagdaltam. Négy cikk apróra vágott fokhagymával,
kevés olajon, kevéske vízzel átforgattam. A fokhagyma más-
képp hamar megpirul és kesernyés íze lenne. Megsózzuk,
borsozzuk ízlés szerint. Két csapott evőkanál liszttel, egy dl
tejszínnel, egy dl tejjel sűrűre főzzük. Kb. fél kg csalán szük-
séges hozzá. Kolbásszal, fasírttal, tojással, egyébbel is tálal-
hatjuk.

A darált csirkemellből készült bécsi szelethez 50 dkg csont
nélküli csirkemellet ledarálunk. Megsózzuk, borsozzuk,
kevés fokhagymát, pici reszelt gyömbért, 3 tojást, 2 evőkanál
tejfölt, 4 evőkanál lisztet adunk hozzá. Jól kidolgozzuk. Tef-
lonban  olajat forrósítunk, és egy kis merengetőkanállal me-
rítünk a húsmasszából. Egyszerre kb 3-4 darabot süthetünk.
Kb. 10 szelet finom húst készíthetünk. Mindkét oldalán szép
aranysárgára sütjük. Aki szeretné, kevés prézlit is adhat
hozzá, ilyenkor egy evőkanál liszt prézlivel helyettesíthető.

Különleges tört krumpli: személyenként két darab krumplit
héjában megfőzünk, megtisztítunk, majd krumplitörővel
megtörjük úgy, hogy kissé darabos maradjon. Kacsazsírt,
kevés narancslevet, pici sáfrányt adunk hozzá. Megsózzuk,
borsozzuk, majd legvégül egy kis henger alakú zöldfűszeres
krémsajtot keverünk hozzá. Ha nincs kacsazsírunk, pótolhat-
juk húslevessel, olajjal.
Fonott zsömle

Hozzávalók: 1 kg finomliszt, 2 tojás+1 tojássárgája, 5
kanál cukor, 10 kanál olaj, csipetnyi só, 5 dl tej, kis kocka
élesztő. Az élesztőt felfuttatjuk langyos tejben, adunk hozzá
cukrot is. A liszt közepében kis üreget készítünk, és minden
hozzávalót oda öntünk, összedolgozzuk, majd puha lágy tész-
tát gyúrunk. Letakarjuk és kelni hagyjuk. Miután megkelt,
kisodorjuk tetszés szerint, zsemléket fonunk, formázunk. Ki-
zsírozott tepsibe helyezzük, és itt is kelesztjük. Megkenjük
tojással, és megszórjuk tökmaggal, de szezámmagot, mazso-
lát, kesudiót, mandulát, mákot, diót is szórhatunk rá. 180
fokon 20 perc alatt készre sütjük. Vajjal, lekvárral is megken-

hetjük, fahéjas tejet, forró kakaót fogyaszthatuk melléje.
Mascarponéval, fahéjjal, dióval töltött tekercs

Szükséges hozzá: 1 kg finomliszt, egy kis kocka (5 dkg)
élesztő, 8 kanál olaj, 8 dkg olvasztott vaj, csipet só, 2 tojás,
1 tojássárga, 4 evőkanál cukor, 1 citrom reszelt héja, 5 dl tej.
Az élesztőt tejben felfuttatjuk. A liszt közepén készített mé-
lyedésbe a többi hozzávalót is belekeverjük, és megkeleszt-
jük. Kisodorjuk téglalap alakúra, mint a bejglit. A
mascarponét kikavarjuk (cukor nélkül), rákenjük a tésztára,
(meggyet is tehetünk rá), rászórjuk a porcukrot, darált diót
tetszés szerint, fahéjjal és csokidarával is megszórjuk, majd
felgöngyöljük. Felgöngyölés után a tekercset felszeleteljük
kb. ujjnyi vastagságúra. Kizsírozott tepsibe helyezzük, majd
ott is kelesztjük. 180 fokon szép aranysárgára sütjük. Mele-
gen cukros tejjel meglocsoljuk. Aki kedveli, szórhat még rá
porcukrot, diót.

Jó étvágyat kívánok!

Rózsa Enikő

A futurisztikusnak tűnő melegedők-
ben akár két ember is elfér, egyéb-
ként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák
szerint a kabinokkal nem a hajlékta-
lanszállókat akarják kiiktatni.

Az utcákon elhelyezett, publikus alvóka-
binokkal akadályozná meg egy német fejlesz-
tőcsapat, hogy a hajléktalanok megfagyjanak
a téli mínuszokban. A melegedőkben kizáró-
lag aludni lehet, egyébként pedig víz- és 
szélállóak, napelemmel működnek. A leve-
gőztetésről egy kis szellőző gondoskodik –
írta az Independent.

A kabinokból mindeddig két darab készült,
ezek prototípusok, de a csapat szerint jóval
többet is tudnának gyártani a fából és fémből
összeálló szerkezetből. Az ötletet korábban a
Kasseli Egyetem is támogatta.

Az Ulmer Nest fejlesztői (így nevezik a
kabinokat) hangsúlyozták, hogy a melegedő-
ket nem a hagyományos hajléktalanszállók
helyett készítenék. A munka célja a speciális
igényű emberek segítése, akik bizonyos
okokból, például azért, mert kisállattal együtt
vannak az utcán, vagy olyan betegségben
szenvednek, amely miatt nem tudnak a szál-
lón aludni.

Az alvókabinokból már korábban is ké-
szült egy-egy darab, de a csapat továbbfej-
lesztette őket. Most azt vizsgálják, hogy a

szerkezetek valóban védenek-e a fagy és a
nedvesség ellen, és hogy alkalmasak-e a sza-
badban való alváshoz. Ha a teszt sikeres,

Ulmban több ilyen alvókabin is megjelenhet
az utcákon.

(hvg.hu)

Nyilvános alvókabinokat helyeznének ki Németországban, hogy a hajléktalanok
ne fagyjanak meg

Illusztráció
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(Folytatás január 14-i lapszámunkból)
1949-től további megtorlások következtek, művészmúltja

és háborús katonatiszt férje miatt Kiss Manyit úgymond le-
százalékolták, és alig kapott félannyi fizetést, mint egy ran-
gos színész.

Körülbelül két évig kellett kibírnia a háttérbe szorítást.
1951-től a filmvilágban megbecsült helyre került. Számtalan

filmben alakított kitűnő szerepeket. Művészetéért ismét meg-
becsülték.

Az ‘56-os forradalom idején visszavonult, hallani sem
akart háborúról, csak békét és színpadot óhajtott. Sikerült el-
temetnie magában a háború emlékeit, nem akart új emléke-
ket. „Múltkor megkérdezte tőlem valaki, hogy miért váltam
olyan passzívvá ezekben az időkben. Nem tudom – mondtam
–, te milyen cselekvési lázba esnél, ha nem rémálmodban,
hanem a valóságban eléd lépne egy rég eltemetettnek hitt

hulla? Azt hiszem, fiam, téged azonnal el is földelhettek
volna. Van, aki »csak« sokkot kap, de túléli. Velem, azt hi-
szem, ez az utóbbi történt.” Ez a bizonyos hulla a háború
volt…

Ahogy teltek az évek, a fájó emlékek, Nyúl úr nem titkolt
hűtlensége és a művészi nyomás következtében munkaidőn
kívül (!) egyre többet ivott. Emiatt gyomorpanaszokkal
küszködött. Művészetét fontosabbnak tartotta, mint az
egészségét. 1971-ben már komoly fájdalmakkal játszott a
színpadon március 15-én. Az előadás utáni tapsot már csak
úgy bírta ki, hogy kollégáiba kapaszkodott. Rászánta
magát az operációra. A műtét után ébredve ügyvédet híva-
tott, és mindenét Nyúl úrra hagyta. Érezte, miért kell így
tennie.

1971. március 27-én színészkollégái egymásnak továbbí-
tották a hírt: lehullott a zágoni csillag, aki három hete ünne-
pelte hatvanadik születésnapját.

„Rosszkedvűen mentem az úton,
Jobb lett volna nem látni, tudom,
Nem tört volna össze az a kép,
Mely összetörten is oly gyönyörű szép!” – mondhattak ha-

sonlókat közeli ismerősei.
Bakonyi Jánost is porig sújtotta a doni pacsirta nemléte.

Ha Szenes Iván slágere létezett volna, bizonyára kicsorduló
könnyekkel hallgatta volna:

„Kislány a zongoránál,
Fehérebb az orgonánál,
Jaj, de szépen játszotta a
Liszt-rapszódiát!
Kislány, akit úgy szerettem,
Akit soha nem feledtem,
Mindig jó lesz emlékezni rád!”
Bakonyi úr másfél évig ápolta az emlékeket, még egyszer

állíthatott könnyes karácsonyfát, aztán ő is elment.
Kiss Manyiról egybehangzóan szól a kritika: korának leg-

nagyobb magyar színésze volt. Sikereit zenei tudásának kö-
szönhette.

Szilágyi Mihály

Kiss lány a zongoránál (4.)

Gotthold Ephraim Lessing
XVIII. századi német 

drámaíró egyik 
szentenciáját idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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Január 21-i rejtvényünk megfejtése: Magadban rejlik gyógyszered gyakran, gyógyulásod ne fogd a sorsra.

Kiss Manyi és Nyúl úr
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Nagy Dominik tízszeres
válogatott labdarúgó a Bu-
dapest Honvéd csapatához
igazolt. A kispesti klub
honlapjának beszámolója
szerint a 25 esztendős kö-
zéppályás szerződése két
évre szól.

Nagy Dominik koráb-
ban a Pécs, a Kozármis-
leny, a Ferencváros, a
lengyel Legia Varsó és a
görög Panathinaikosz játé-
kosa volt.

„Vártam már, hogy alá-
írjak, és eldőljön a sorsom,
boldog vagyok, hogy itt le-
hetek a Honvédnál. Szinte
mindenkit ismerek, ját-
szottunk együtt vagy
éppen egymás ellen koráb-
ban” – nyilatkozta Nagy
Dominik. Hozzátette, Pi-
sont István vezetőedzővel
az utánpótlás-válogatottnál
már dolgoztak együtt.

„Azon leszek, hogy minél hamarabb vissza-
nyerjem a régi formámat, és játékba lendüljek.
Bár ősszel rosszabb periódusban volt a csapat,

azt gondolom, a tavasz folyamán elindulunk
felfelé. Ehhez szeretném hozzátenni a maga-
mét jó és eredményes játékkal” – szögezte le a
középpályás.

Bőle Lukács után Nagy Dominik a Budapest
Honvéd második téli leigazoltja.

* Angol Premier Liga, 18. forduló: Ful-
ham – Manchester United 1-2, Liverpool
– Burnley 0-1; 20. forduló: West Brom-
wich – Manchester City 0-5, Newcastle
United – Leeds United 1-2, Southampton
– Arsenal 1-3, Crystal Palace – West Ham
United 2-3. Az élcsoport: 1. Manchester
City 41 pont, 2. Manchester United 40, 3.
Leicester 38.

* Spanyol La Liga, 19. forduló: Betis –
Celta Vigo 2-1, Eibar – Atlético Madrid 
1-2, Getafe – Huesca 1-0, Valencia – Osa-
suna 1-1, Villarreal – Granada 2-2; 20. 
forduló: Alavés – Real Madrid 1-4, Athle-
tic Bilbao – Getafe 5-1, Atlético Madrid –
Valencia 3-1, Celta Vigo – Eibar 1-1, Hu-
esca – Villarreal 0-0, Levante – Valladolid
2-2, Osasuna – Granada 3-1, Real Socie-
dad – Betis 2-2, Sevilla – Cádiz 3-0, Elche
– FC Barcelona 0-2. Az élcsoport: 1. At-
lético Madrid 47 pont/18 mérkőzés, 2.
Real Madrid 40/19, 3. FC Barcelona
37/19.

* Olasz Serie A, 10. forduló: Udinese –
Atalanta 1-1; 19. forduló: Benevento – To-
rino 2-2, Fiorentina – Crotone 2-1, Genoa
– Cagliari 1-0, Juventus – Bologna 2-0,
Lazio – Sassuolo 2-1, AC Milan – Atalanta
0-3, Parma – Sampdoria 0-2, AS Roma –

Spezia 4-3, Udinese – Inter 0-0, Hellas Ve-
rona – Napoli 3-1. Az élcsoport: 1. AC
Milan 43 pont, 2. Inter 41, 3. AS Roma 37.

* Német Bundesliga, 17. forduló: Lip-
csei RB – Union Berlin 1-0, Freiburg –
Eintracht Frankfurt 2-2, Schalke 04 – 1.
FC Köln 1-2, Augsburg – Bayern Mün-
chen 0-1, Arminia Bielefeld – VfB Stutt-
gart 3-0; 18. forduló: Schalke 04 – Bayern
München 0-4, Mönchengladbach – Borus-
sia Dortmund 4-2, Mainz – Lipcsei RB 
3-2, Bayer Leverkusen – Wolfsburg 0-1,
Arminia Bielefeld – Eintracht Frankfurt 
1-5, Augsburg – Union Berlin 2-1, Hoffen-
heim – 1. FC Köln 3-0, Hertha BSC – Bré-
mai Werder 1-4, Freiburg – VfB Stuttgart
2-1. Az élcsoport: 1. Bayern München 42
pont, 2. Lipcsei RB 35, 3. Bayer Leverku-
sen 32.

* Francia Ligue 1, 9. forduló: Olympi-
que Marseille – Lens 0-1; 21. forduló: Bor-
deaux – Angers 2-1, Dijon – Strasbourg
1-1, Lens – Nice 0-1, Metz – Nantes 2-0,
AS Monaco – Olympique Marseille 3-1,
Paris St. Germain – Montpellier HSC 4-0,
Reims – Brest 1-0, Stade Rennes – Lille 
0-1, St. Etienne – Lyon 0-5. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 45 pont (48-11), 2.
Lille 45 (36-15), 3. Lyon 43.

Nagy Dominik hazatért, és Kispesten 
folytatja

Európai focikörkép

Háromszor vezetett a Konstancai Viitorul
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK elleni 1. ligás
labdarúgó bajnoki találkozón, utóbbi három-
szor egyenlített – harmadszorra a hosszabbí-
tás perceiben.

A háromszéki alakulat erősen tartalékosan
volt kénytelen pályára lépni a labdarúgó 1.
liga 19. fordulójában, továbbra is egész csa-
patnyi labdarúgót kénytelen nélkülözni sérü-
lések vagy fertőzés miatt. A szombati, Astra
elleni meccshez képest csak Bouhenna tért
vissza, azonban Niczuly, Vașvari és Aganović
növelték a hiányzók számát. Az egész bal-
szárnyat improvizáltan volt kénytelen pályára
küldeni Ilyés Róbert, miután Leo Grozavu
sem tarthatott a csapattal. A jobbhátvéd Csi-
szér baloldalt játszott, a középhátvéd Tincu a
középpályára került, míg a középcsatár Baj-
rovićot balszélsőként játszatták.

Természetes volt tehát, hogy ezen a mecs-
csen a Viitorul birtokolta a labdát. Nem csak
azért, mert az ellenfél tartalékosan állt ki,
hanem, mert amúgy is ez a stílusuk a hazai
pálya előnyét is élvező tengerpartiaknak. Az
első gólt pedig már a 9. percben megszerezte
Luckassen, miután Fernandez rosszul ütötte
ki Matei beadását (1-0). Nagyon
hamar jött azonban a válasz is.
Artean késlekedett hátvéd pozí-
cióban, ketten is letámadták,
Šafranko pöckölte előle el a lab-
dát Eder elé, aki egyedül vihette
rá, és lőhetett a hosszú sarokba
(1-1). 

A folytatásban a házigazdák
játszottak ismét enyhe fölényben,
és a 45. percben a lesen álló Lu-
ckassenhez Dimitrov fején meg-
pattanva jutott a labda, ezért a
bíró ellenféltől érkezőnek tekin-
tette. A ghánai-holland csatár
pedig néhány csel után a hosszú
felsőbe lőtte (2-1).

A második félidő egy újabb Artean-hibával
kezdődött, aki Šafranko ellen szabálytalan-
kodott a tizenhatoson belül, és a büntetőt Mit-
rea értékesítette (2-2). Mindkét fél előtt
adódtak ezt követően lehetőségek, de a kö-
vetkező gólt a Viitorul egy olyan büntetőből
szerezte, amelyet játékvezetői tanfolyamokon
a szimulálás magasiskolájaként mutogatható
műesés után ítélt meg a játékvezető (3-2). Ez
sem vette el azonban az OSK kedvét, az
utolsó percekben sortüzet nyitottak Cojocaru
kapujára, és néhány kimaradt nagy lehetőség
után Šafranko zárta le a tabellát, miután Du-
miter bal oldali beadását a hálóba bólintotta
(3-3).

A Sepsi OSK pedig, amely egyre közelebb
kerül a felsőházba jutáshoz, szombaton az FC
Voluntari csapatát fogadja a következő for-
dulóban.

Háromszor egyenlített a Sepsi OSK

Fotó: Pro Sport

A Honvéd újdonsült játékosa tízszer lehetőséget kapott a válogatottban is   Fotó: NSO

A Chelsea labdarúgócsapata hétfőn menesztette Frank Lampard vezetőedzőt. A szakembert a kispadon Thomas
Tuchel válthatja, akit decemberben küldtek el a francia bajnok Paris St. Germaintől. Tuchel másodedzője 
a magyar Löw Zsolt lehet  Fotó: AP

Ciprusra igazolt 
a magyar válogatott Vinícius

A magyar válogatott Vinícius Paulo a cip-
rusi APOEL labdarúgócsapatához igazolt. A
30 éves, brazil származású hátvéd szerző-
dése 2022 májusáig szól. Vinícius 2011 és
2020 között a MOL Fehérvár FC – korábban
Videoton FC – színeiben 199 mérkőzésen
lépett pályára, két bajnoki címet és egy Ma-
gyar Kupát nyert. Távozása után az urugu-
ayi Nacional együttesében játszott, de a
januárban lejárt szerződését nem hosszabbí-
totta meg, így szabadon igazolható volt. A
magyar állampolgárságot 2017-ben szerezte
meg, a válogatottban eddig hétszer kapott
lehetőséget.

Camora és Deac 
2024-ig hosszabbított a CFR-rel

További két évvel meghosszabbította
2022-ben lejáró szerződését a Kolozsvári
CFR-rel a csapat két alapjátékosa, Ciprian
Deac és Mario Camora. Előbbi harmadik
időszakát tölti a román bajnoknál, 2006–
2010 és 2012–2015 után 2017-ben szerző-
dött a klubhoz. Utóbbit 2011-ben igazolta le
a CFR, azóta megszakítás nélkül a csapat já-
tékosa, az utóbbi időben kapitánya, és ami-
óta román állampolgárságot is kapott,
válogatott játékosa.

Ranglista
1. FCSB 19 13 3 3 44-18 42
2. CFR 18 12 4 2 25-8 40
3. CSU Craiova 19 10 6 3 22-12 36
4. Sepsi OSK 19 8 8 3 31-18 32
5. Târgovişte 18 7 6 5 16-14 27
6. Clinceni 18 6 8 4 18-15 26
7. Botosán 18 6 6 6 26-23 24
8. Viitorul 19 5 9 5 27-26 24
9. Medgyes 18 7 2 9 24-28 23
10. UTA 18 5 6 7 15-27 21
11. Dinamo 18 5 4 9 20-23 19
12. FC Argeş 19 4 7 8 18-26 19
13. Astra 18 4 5 9 23-29 17
14. Voluntari 19 4 4 11 22-31 16
15. Nagyszeben 18 3 7 8 18-28 16
16. Jászvásár 18 4 3 11 16-39 15

Bálint Zsombor 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 19. forduló: Konstancai Viitorul – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 3-3 (2-1)
Ovidiu, Hagi Akadémia stadionja, zárt kapus. Vezette: HoraWiu Feșnic (Ko-
lozsvár) – Alexandru Cerei (Kolozsvár), Mihai Marica (Beszterce). Tarta-
lék: Andrei Chivulete (Bukarest). Ellenőr: Nicolae Marodin (Bukarest).
Gól: Luckassen (9., 45.), Ciobanu (84. – büntetőből), illetve Eder (18.),
Mitrea (48. – büntetőből), Šafranko (90+1.).
Sárga lapok: Luckassen (42.), Mladen (79.), illetve Csiszér (70.), Tincu
(75.), Marković (85.).
Viitorul: Cojocaru – Dussaut, Mladen, Dobrosavlevici, Boboc, Matei (83.
Sabala), Artean, Ciobanu (88. Benzar), Fernandes, Luckassen, MăWan (62.
Grădinaru).
Sepsi OSK: Fernandez – Dimitrov, Bouhenna, B. Mitrea, Csiszér (74. Du-
mitrescu), Tamás Nándor (88. Dumiter), Fofana (74. Marković), Tincu,
Bajrović (62. Purece), Eder, Šafranko.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 18. forduló: Nagysze-
beni Hermannstadt – Kolozsvári CFR 1-3;
19. forduló: Konstancai Viitorul – Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 3-3, FC Voluntari
– CSU Craiova 1-1, FC Argeș Pitești – Bu-
karesti FCSB 0-0. 

2021. január 28., csütörtök ______________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 99



Egyre nagyobb nyomás nehe-
zedik az AstraZenecára és a
Pfizerre, amiért nem tudják
teljesíteni a megígért oltó-
anyag-mennyiség szállítását.
Az Európai Bizottság elnöke
felvetette a vakcinaexport
korlátozását is, amennyiben a
gyógyszergyárak nem teljesí-
tik a szerződésben vállalta-
kat.

„Európa milliárdokat fektetett a
vakcinafejlesztésbe, a közjó érdeké-
ben, hogy elkészüljön a koronavírus
elleni oltóanyag. Most a gyártókon
a sor, szállítaniuk kell. Tiszteletben
kell tartaniuk a kötelezettségeiket.
Ezért felállítunk egy vakcina-átlát-
hatósági exportmechanizmust. Eu-
rópa elkötelezetten küzd a közjóért”
– mondta Ursula von der Leyen.

Németország egészségügyi mi-
nisztere is osztja a bizottság elnöké-
nek véleményét. Jens Spahn szerint
bár érthető, hogy nehézségek me-
rültek fel a termelés során, ez még-
sem menti fel a cégeket a
szerződésben vállaltak alól.

„Itt nem arról van szó, hogy első
az EU, hanem hogy az unió meg-

kapja a méltányos és tisztességes
részesedését. Véleményem szerint
ezért logikus, hogy korlátozzuk az
exportot, vagyis engedélyhez köt-
jük az EU-ból szállított vakcinákat”
– magyarázta a német egészségügyi
miniszter.
Késik az AstraZeneca vakcinája is 
– a cég műszaki problémákkal 
indokolta a késedelmet

Az Európai Unió a beoltottsági
arányokat tekintve súlyosan elma-
rad Izraelhez, de még Nagy-Bri-
tanniához képest is. A
vakcinagyártók által bejelentett ké-

sedelmek miatt pedig tovább
csúszhatnak a kitűzött célok, köz-
tük a felnőtt lakosok 70 százaléká-
nak beoltása nyár végéig.

Az Európai Unió tudni kí-
vánja hogy az AstraZeneca
gyógyszergyár eddig pontosan
hány adag Covid19 elleni oltó-
anyagot gyártott, és abból meny-
nyit és kinek szállított. Erről
beszélt az egészségügyért is fe-
lelős uniós biztos, miután a brit–
svéd vállalat a megrendeltnél 60
százalékkal kevesebb vakcinát
szállít.

Brüsszel már kifizetett 336 millió
eurót 300 millió adagért

A cég válaszát nem tartja kielégí-
tőnek Stella Kyriakides egészség-
ügyi biztos. „Az Európai Unió
elvárja, hogy a megrendelt és előre
kifizetett mennyiséget mihamarabb
megkapja, a vállalat maradéktalanul
teljesítse szerződésben vállalt köte-
lezettségeit. Ezenkívül az Európai
Bizottság azt javasolta a 27 tagál-
lam képviselőiből álló járványügyi
irányító testületnek, hogy a lehető
leghamarabb építsen ki egy átlátha-
tósági mechanizmust a vakcina eu-
rópai exportjának a nyomon
követésére” – jelentette be a biztos.
A strasbourgi oltási központ 
rövidített nyitvatartással üzemel

A strasbourgi alpolgármester el-
mondta, hogy a jelentős igény elle-
nére nincs elég vakcina, ezért a
helyi oltási központ rövidített nyit-
vatartással üzemel.

„Ennek a központnak a kapaci-
tása lehetővé tenné heti 2300 ember

beoltását, de lehetőségünk csak kb.
1500-ra van, az érkező adagok
függvényében. Azt is folyamatosan
módosítják, így nekünk is állandóan
újra kell szerveznünk az emberek
mozgósítását. Jelentős igény lenne
az oltásra, ezért csalódottak va-
gyunk, hogy ilyen megbízhatatlan a
szállítás, és nem tudjuk a helyi le-
hetőségeinket maximálisan kihasz-
nálni kellő mennyiségű vakcina
híján.”
Amerikai tudósok: a Moderna 
oltóanyaga védelmet nyújt 
a koronavírus új variánsa ellen is

Közben amerikai tudósok állít-
ják, hogy a Moderna oltóanyaga vé-
delmet nyújt az új koronavírus
fertőzőképesebb, az Egyesült Ki-
rályságban először kimutatott új va-
riánsa ellen is. Ugyanakkor a
Dél-Afrikában elterjedt mutációval
szemben kevésbé hatékony.

Az amerikai gyógyszercég kö-
zölte, őszre a vírus déli féltekén mu-
tálódott változata elleni hatékony
szérumuk is elérhető lesz.

Forrás: euronews
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Késnek a vakcinaszállítmányok 
Az Európai Unió átláthatósági 
exportmechanizmust állít fel

Az Európai Parlament Petíciós Bizott-
ságának napirendjén szerepelt ked-
den a Szlovákiában még mindig
érvényben lévő Beneš-dekrétumok
ügye. „A vagyonelkobzásokat elren-
delő Beneš-dekrétumok eltörlése kö-
zelebbről tekintve Szlovákia
történelmi adóssága, de az alapjogo-
kat védő és a diszkrimináció minden
fajtáját elítélő Európai Uniónak is kö-
telessége megszólalni az ügyben, és
elítélni a felvidéki magyarok jogfosz-
tását” – fogalmazott Vincze Loránt, az
RMDSZ európai parlamenti képvise-
lője az ülésen. A szakbizottság napi-
rendjén két petíció szerepelt. Az
egyiket 2012-ben kezdeményezte Ju-
hász Imre, a magyar Alkotmánybíró-
ság tagja és Hahn-Seidel Alida, a
németországi Hunnia Baráti Kör kép-
viselője, a másik petíciót Práznovszky
Miklós érsekújvári ügyvéd, a Nobilitas
Carpathiae elnöke és Thajnay Mária,
az Emberi Jogok Közép-európai Bi-
zottságának főtitkára nyújtotta be
2014-ben. 

A Beneš-dekrétumok 1945-ben születtek, a
csehszlovák államiság alapját jelentették, de
közülük tizenhárom a német és magyar ki-
sebbséget a kollektív bűnösség elve alapján
hurcolta meg. Az RMDSZ EP-képviselője
felszólalásában emlékeztetett rá: a szlovák
parlament 2007-ben, három évvel az uniós
csatlakozást követően határozatban erősítette
meg a dekrétumok sérthetetlenségét, majd
annak Alkotmányügyi Bizottsága 2018-ban
tette ugyanezt. 

Az uniós intézményekben többször téma
volt már a dekrétumok ügye, az Európai Par-
lament már az érintett tagállamok uniós csat-
lakozását megelőzően heves vitákat tartott
róluk. A Petíciós Bizottság sem először fog-
lalkozik a témával, jelentős elmozdulás uniós

szinten viszont még nem történt. A felvidéki
magyar EP-képviselők a korábbi mandátu-
mok során folyamatosan azon dolgoztak,
hogy nyitva maradjanak a Beneš-dekrétu-
mokról szóló petíciók. Vincze Loránt EP-kép-
viselőként a felvidéki magyar ügyek európai
parlamenti képviseletét is vállalta, kiemelten
a diszkriminatív dekrétumok ügyét.

Vincze Loránt az Európai Bizottság állás-
pontját cáfolva felhívta a figyelmet: csupán
látszólag van szó egy történelmi jogszabály-
gyűjteményről, hiszen az elmúlt hónapok ese-
ményei, például a D4-es autópálya építésénél
állami hatóság által elindított tulajdonelkob-
zási kísérlet, illetve a Bosits-ügy azt bizonyít-
ják, hogy egyes dekrétumok joghatása ma is
megvan. 

„A 21. században – állami hatóságok köz-
reműködésével – a kollektív bűnösség elve
alapján eredetileg a ’40-es évek végén elren-
delt ingatlanelkobzások érvényesítése vagy
annak kísérlete zajlik, erről hivatalos doku-
mentumok és bírósági eljárások is tanúskod-
nak. Ha csak a jogi oldalát nézzük a
dolgoknak, akkor is azt kell mondanunk,
hogy elfogadhatlan, hiszen alapja a nemzeti-
ségi hovatartozáson alapuló diszkrimináció
egyik legsötétebb korokat idéző változata” –
mutatott rá az RMDSZ EP-képviselője.

Véleménye szerint a Bizottságot új, mély-
rehatóbb vizsgálatra kell bírni az ügyben, a
Petíciós Bizottságnak pedig, amint a helyzet
engedi, tényfeltáró utat kell szerveznie Szlo-
vákiába. A képviselő azt is javasolta, hogy
írásban kérjék ki a szlovák kormány állás-
pontját, rákérdezve a megoldás lehetőségeire,
illetve azt is, hogy a LIBE jogállamisággal
foglalkozó munkacsoportja szintén vizsgálja
meg a kérdést.

A Petíciós Bizottság úgy döntött, nyitva
hagyja a petíciót, illetve felkéri az Európai Bi-
zottságot, hogy a friss bírósági dokumentu-
mok figyelembevételével folytasson
mélyreható vizsgálatot.

Vincze Loránt a Beneš-dekrétumokról:
Elfogadhatatlan a 21. század Európájában

nemzetiségi alapon 
ingatlanokat elkobozni

A világ dollármilliárdosainak vagyona
3900 milliárd dollárral növekedett

Mózes Edith

A világ tíz leggazdagabb embere 540
milliárd dollárt keresett a koronaví-
rus-járvány kezdete óta az Oxfam je-
lentése szerint. A civil szervezet azt
állítja, hogy ennyi pénz elég lenne a
Földön élő összes ember beoltására,
és azt is meg lehetne akadályozni
vele, hogy százmilliók sodródjanak
szegénységbe a járvány gazdasági
következményei miatt.

A szegénység eltörléséért küzdő Oxfam
jelentése minden eddiginél szemléletesebb
példákkal érzékelteti, milyen hatalmas mér-
tékben járult hozzá az egyenlőtlenségek nö-
vekedéséhez a koronavírus-járvány:

* A világ dollármilliárdosainak vagyona
összesen 3900 milliárd dollárral növekedett
a járvány kezdete óta, majdnem 12000 mil-
liárd dollárra. Ez annyi pénz, amennyit a
világ legfejlettebb és legnagyobb gazdasá-
gait tömörítő G20 csoport országai a járvány
elleni védekezésre és a gazdaság helyreállí-
tására költöttek (és egyébként a 76-szorosa
a magyar GDP-nek).

* A világ tíz leggazdagabb embere tavaly
márciustól az év végéig 540 milliárd dollár-
ral gazdagodott. Ennyi pénzből a Földön élő
összes embert be lehetne oltani, és meg le-
hetne akadályozni, hogy százmilliók sod-
ródjanak szegénységbe a járvány miatt.

* Jeff Bezos Amazon-vezér annyi pénzt
keresett a járvány alatt, hogy ha a cége mind
a 876 ezer dolgozójának 105 ezer dolláros
bónuszt fizetne, akkor maradna annyi pénze,
mint amennyi a járvány előtt volt.

* Eközben a világ legszegényebbjeinek
várhatóan egy évtizedbe kerül majd, hogy

kilábaljanak a világjárvány okozta válság-
ból.

* Noha az elmúlt húsz évben csökkent a
szegénység mértéke a világon, a koronaví-
rus-járvány felborította ezt a tendenciát. A
becslések szerint 200-500 millió ember sod-
ródhatott szegénységbe a pandémia gazda-
sági következményei miatt.
A gazdagok megadóztatása lehetne 
a megoldás?

A világjárvány sokak adakozási kedvét is
megnövelte, Jeff Bezos volt felesége, Mac-
Kenzie Scott például már több mint 4 milli-
árd dollárt adományozott élelmiszer-
bankoknak és válságalapoknak. Az Oxfam
szerint azonban ez kevés, a civil szervezet
azt szeretné, hogy az egyenlőtlenségek
csökkentése érdekében az államok vessenek
ki különadókat a leggazdagabbakra.

Azt, hogy ez nem teljesen elrugaszko-
dott ötlet, jól mutatja, hogy Argentínában
már valóra váltották. A szenátus december-
ben fogadott el egy törvényt, melynek ér-
telmében az ország 12 ezer leggazdagabb
emberének be kell szállnia a járványkeze-
lés finanszírozásába. Vagyonuk néhány
százalékából az egészségügyi ellátórend-
szert, a kisvállalkozásokat és a diákokat
segíti ki az argentin kormány, valamint
gázügyletekre és szociális fejlesztésekre is
költ belőle.

Az Oxfam jelentése publikálását a Világ-
gazdasági Fórum legfontosabb szakaszának
kezdetére időzítette. A hétfőn kezdődött
úgynevezett davosi agenda online konferen-
ciáin számos állam- és kormányfő vesz
részt. 

Forrás: euronews

ŐRZŐ-VÉDŐCÉG BIZTONSÁGI ŐRÖKET alkalmaz Marosvásárhelyre és Szász-
régenbe. Érdeklődni a 0730-040-805-ös telefonszámon. (22425-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Jens Spahn német egészségügyi miniszter

Stella Kyriakides egészségügyi biztos

Ursula von der Leyen, az EB elnöke

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-
107. (10457)

MINDENFÉLE

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (10513-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (10525-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Múlnak az évek, de akiket szeret-
tünk, azokra életünk végéig köny-
nyes szemmel emlékezünk. Id.
LUKÁCSI LAJOSRA (jan. 28.), va-
lamint édesanyánkra, LUKÁCSI
EMMÁRA (febr. 19.) emlékezünk
haláluk évfordulóján. Nyugodja-
nak békében!
Fiuk, ifj. Lukácsi Lajos, leányuk,
özv. Réthi Erzsébet és családjuk.
(10472)

Fájó szívvel emlékezünk január
28-án KISS IRMÁRA halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Loránd
és családja. (10515-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
28-án a marosszentgyörgyi 
KOCSIS GYÖRGYRE halálának
37. évfordulóján. Emlékét szere-
tettel őrzi három leánya és csa-
ládjuk. (10531-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, após, testvér,
sógor és jó barát, 

id. ALEXA PÉTER-KÁLMÁN
életének 77. évében január 26-án
megpihent. Temetése január 28-
án, csütörtökön 14 órakor lesz a
katolikus temető felső kápolnájá-
ból, református szertartás sze-
rint. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! 

Búcsúznak szerettei. (10537-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága édesanyánk, 

TÓTH ANA 
szül. Oprea

az Igiena szövetkezet 
férfifodrásznője

életének 91. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése január 29-én 11 órakor
lesz az ortodox kőtemplomtól. 
Búcsúznak tőle gyermekei:
Anikó és Miklós. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk test-
véremtől,

ALEXA PÉTERTŐL
aki január 26-án elhunyt.
Mindig rá gondolva őrzöm emlé-
két.

Alexa Pál és családja. (10535-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett sógorunktól, 

id. ALEXA PÉTERTŐL.
Fájdalmasan szép emléke velünk
marad. Nyugodjék békében! 

A Barabás család. (10546-I)

Tiszteletteljes szeretettel búcsú-
zunk volt fizika szakos tanárunk-
tól, 

HALDENWANG KÁROLYTÓL. 
Nyugodjon csendesen! Az egy-
kori marosvásárhelyi zene- és
képzőművészeti középiskola XII. 
A osztályos (rajzosok, osztályfő-
nök néhai Bende Katalin ta-
nárnő), 1966-ban érettségizett
növendékei. (–I)

Szívünk mélységes fájdalmával tu-
datjuk, hogy 2021. január 25-én el-
veszítettük a szerető, gondos Férjet,
pótolhatatlan, drága Édesapát, 

GURZA LÁSZLÓ 
okl. villamosmérnököt. 

Végső nyugalomra 2021. január
29-én, pénteken 14 órakor he-
lyezzük a marosszentgyörgyi
római katolikus temetőben. 
Fájó szívvel búcsúzik felesége,
fia és lánya. 
Emléke legyen áldott, szívünk-
ben örökké élni fog! (10559-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülve értesültünk volt
osztálytársunk, VERES 
JÓZSEF haláláról. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A Bolyai
Farkas Líceumban 1961-ben
végzett XI.B-s osztálytársak.
(10539-I)

„Addig él az ember, amíg ter-
vezni tud. Mikor már az sincs
meg, akkor…” (Wass Albert)
Búcsúzunk osztálytársunktól
– Ő volt az örök tervező, tevé-
keny dr. FEKETE JUDIT
TÜNDE szül. Ambrus.
Őszinte részvétünk szerettei-
nek. Az Unirea líceum 1969-
ben végzett reálosztálya.
(10552-I)
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Január 28-án múlt hét éve, 
hogy szeretett gyermekünk, 
SIKÓ JOCÓKÁNK lelke, mint fehér
galamb, csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már sehol nem talál. De tudjuk, hogy
a csillagok közt a legfényesebb te
vagy, utat mutatsz nekünk, mert szí-
vünkben örökre itt maradsz.
Ha fejfád mellett ég egy gyertya, 
Látjuk benne arcod,
Odaföntről, messzeségből,
Karod felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is, tudjuk,
Ugyanúgy, mint régen.
Drága jó JOCÓKÁNK, sosem feledünk téged. 
Úgy mentél el tőlünk, hogy búcsút sem mondtál, szeretnénk,
ha itt lennél, mert a miénk voltál. 
Egy váratlan percben életed véget ért, a halál tépte szét, bú-
csút sem intettél. Örök az arcod, nem száll el a szavad, szere-
teted, mosolyod a szívünkben marad. Hisszük, hogy ami
nekünk voltál, még mindig vagy, csak mi itt és te az út túlolda-
lán haladsz.
Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesanyja, édesapja, iker-
testvére, Csabika.

*
Nehéz a kő, nehezebb a bánat, 
mely szívére borul az egész családnak.
Velünk sírnak a templomi harangok, 
mert akit szerettünk, az minket elhagyott. 
Szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset, mert már 7 éve itt
hagytál minket.
Mély fájdalommal emlékezünk a somosdi SIKÓ JOCÓKÁRA. 
Édemamája és tatája. (10353)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2021. január 25-én, életének 92.
évében váratlanul elhunyt 

MENDE GABY 
színművésznő, 

a marosvásárhelyi Székely Színház alapító tagja, 
aki több mint hat évtizeden át szolgálta Marosvásárhely színpa-
dát, az erdélyi magyar színjátszást és a klasszikus magyar köl-
tészetet. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Temetéséről
később intézkedünk.
A gyászoló család: fia, Gábor, unokái, Eszter, Ábel és Sára, déd-
unokája, Benedek. (sz.-I)

A Nemzeti Filmintézet, a Nemzeti
Filmarchívum és Magyarország Ko-
lozsvári Főkonzulátusa támogatásá-
val megvalósuló magyar filmtörténeti
vetítéssorozat megnyitóját és első ve-
títését január 29-én, pénteken 18
órától tartja a Sapientia EMTE Kolozs-
vári Kara. A filmhez és a közös beszél-
getéshez online biztosítanak
hozzáférést az érdeklődőknek egy
erre a célra létrehozott Facebook-cso-
portban.

Januártól minden hónap utolsó péntekén
18 órakor jelentkezik a Sapientia EMTE
Média Tanszéke egy-egy magyar filmmel,
amelyek vetítését oktató és kutató kollégáik
rövid felvezetője előzi meg, és a résztvevők
érdeklődésétől függően közös beszélgetéssel
zárul a találkozás. A járványhelyzet miatt
alapértelmezett módon online szerveződő
eseménysorozatról van szó, a filmek és be-
szélgetések elérési linkjéhez pedig a Magyar
filmtörténeti vetítéssorozat a Sapientia
EMTE-n nevű Facebook-csoporthoz csatla-
kozva lehet hozzáférni. Amennyiben a jövő-
ben lazulnak a korlátozások, a szervezők a
Kolozsvári Kar aulájában is szeretnének ve-
títéseket tartani.

Amint azt a szervezők sajtóközleményé-
ben olvashatjuk, a vetítéssorozat első állo-
mása január 29-én, pénteken 18 órától lesz, a
rövid megnyitó után Mészáros Márta Eltávo-

zott nap (1968) című alkotásával ismerked-
hetnek online a nézők. Mészáros Márta első
nagyjátékfilmje már bővelkedik az életmű
jellegzetes tematikáiban, mint például a
szülő–gyerek kapcsolat (vagy ezen kapcsola-
tok hiánya), az identitáskeresés, illetve a sze-
retet és a szerelem iránti vágyakozás. A film
a magyar beatkorszak egyfajta krónikájaként
is funkcionál. A főszerepet Kovács Kati, a
korszak egyik legmeghatározóbb énekesnője
játssza, a film zenéjét pedig Szörényi Levente
szerezte, aki egy jelenet erejéig fel is tűnik a
csúcskorszakát élő Illés-együttessel.

Ezenkívül még két alkalommal ölt ünne-
pélyesebb formát a rendezvény: április 30-án,
pénteken, a magyar film napja alkalmából
kutatásaikat bemutató műhelykonferenciát és
kerekasztal-beszélgetést is szervez a Sapien-
tia Média Tanszéke, ez utóbbit a 90. születés-
napját töltő Mészáros Márta rendező
munkásságának szentelve. Továbbá a 2021-
es Kolozsvári Magyar Napok alkalmával a
Filmnapokkal jelentkeznek, és szerdától
szombatig a már megszokott programrács
szerint – 11 órától gyerekfilmek, 13-tól diák-
filmek, 15-től dokumentumfilmek, 18-tól já-
tékfilmek – várják a magyar film legújabb
alkotásai iránt érdeklődőket.

A 2021-es évre tervezett program a követ-
kezőképp fest: január 29. – Mészáros Márta:
Eltávozott nap (1968); február 26. – Mészá-
ros Márta: Szép lányok, ne sírjatok (1970);

március 26. – Mészáros Márta: Örökbefogadás
(1975); április 30. – A magyar film napja. 10–
14 óra: Műhelykonferencia a Kutatási Prog-
ramok Intézete által támogatott Az erdélyi
magyar fotó- és mozgóképművészet az ana-
lóg–digitális korszakhatáron című projekt
eredményeiből. 16-18 óra: Kerekasztal-be-
szélgetés. Mészáros Márta filmművészete. 18
óra: Mészáros Márta: Kilenc hónap (1976);
május 28. – Szabó István: Álmodozások kora
(1964); június 25. – Szabó István: Budapesti
mesék (1976); július 30. – Szabó István: 
Mephisto (1981); augusztus 18–21. – Kolozs-
vári Magyar Napok, Filmnapok: augusztus

18. – Nagy Zoltán: Szép csendben (2019); au-
gusztus 19. – Kocsis Ágnes: Éden (2020); au-
gusztus 20. – Jankovics Marcell 80 éves.
Vetítések, kerekasztal-beszélgetés: Jankovics
Marcell művészete és a kortárs magyar ani-
mációs film sikerei; augusztus 20. – Szabó
István: Zárójelentés (2020); augusztus 21. –
Felméri Cecília: Spirál (2020); szeptember
24. – Fábri Zoltán: Körhinta (1955); október
29. – Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr (1956);
november 26. – Fábri Zoltán: Két félidő a po-
kolban (1961); december 17. – Fábri Zoltán:
Az ötödik pecsét (1976). A programváltozta-
tás jogát a szervezők fenntartják. (Knb.)

A kolozsvári Sapientia szervezésében
Magyar filmtörténeti vetítéssorozat 

online

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

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

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

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

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932

- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 

Csendőrség, Mentőállomás): 112

• Rendőrség - 0265/202-305  

• SMURD (betegekkel 

kapcsolatos információk) - 0265/210-110

• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177

Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351

•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658

- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro

• Dora Optics - 0733-553-976

• Dora Medicals - 0265/212-971

• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801

• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 

- közönségszolgálat - 0265/208-888

- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710

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

koporsók, kellékek, - 0745-606-215  

koszorúk - 0745-606-269 

és halottszállítás - 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


