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Az egészségügyi alkalmazottak körében jelentősen visszaesett
a fertőzések száma

Mindenik oltóanyag véd

Márciusban próbanépszámlálást
tartanak

Márciusban ötvenezer lakos bevonásával próbanépszámlálást tartanak
a jövő évi hivatalos népszámlálás előkészítéseképpen – közölte szerdán a
statisztikai hivatal (INS).

____________3.
Szerdán kezdődött
a pedagógusok
soron kívüli
beoltása

Szerdától lehetővé vált, hogy mintegy
60 ezer pedagógus soron kívül megkapja az oltást. Ezt a megyei tanfelügyelőségek által összeállított névsor
alapján a közegészségügyi hivatalok
szervezik meg. (…) a mobil oltópontok bevetésével fognak elsőbbséget
biztosítani a tanárok és tanítók
számára.

____________4.
„A legjobb oltás az,
amelyik elérhető”

Február 16-án tette közzé az egészségügyi minisztérium a
hírt, miszerint Romániában az utóbbi négy héten 88 százalékkal csökkent a koronavírus-fertőződések száma az egészségügyi dolgozók körében, akik az oltási kampány során
elsőkként kaphatták meg a vakcinát – közölte Valeriu
Gheorghiţă katonaorvos, a kampány koordinátora. Az első szakaszban feliratkozott mintegy negyedmillió orvos, asszisztens, nővér és ápoló csaknem 99 százaléka kapta meg a
koronavírus elleni oltás első, illetve mintegy 90 százaléka a
vakcina mindkét adagját. Azóta az egészségügyben dolgozók

Fotó: Nagy Tibor

körében a korábbi 500-ról 50 alá csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek heti átlaga. Az oltási kampány menetéről, az eddigi tapasztalatokról, valamint a Romániában is
megjelent brit vírusvariánsról beszélgettünk dr. László Attila
RMDSZ-szenátorral, a szenátus egészségügyi bizottságának
a titkárával.

Menyhárt Borbála

(Folytatás az 5. oldalon)

Míg a koronavírus akut szakasza főleg
az idősekre nézve veszélyes, a szakemberek által poszt-Covidként emlegetett, elhúzódó állapot a fiatalok
körében is igen gyakori – hívták fel a
figyelmet neves magyarországi professzorok azon az online kerekasztalbeszélgetésen, amely a Facebookon,
két szegedi kutató által működtetett
KOVIDők tájékoztató csatornán volt
követhető.

____________6.

Rektorok mindörökké?

Bodolai Gyöngyi

Az alaptörvénybe ütközik a tanügyi törvény azon módosítása,
amely szerint a rektorok megválaszthatóságának nincsenek határai.
Január közepén az alkotmánybírák egyhangúlag értettek egyet Klaus
Iohannis köztársasági elnök beadványával, és döntöttek arról, hogy
a 2020. évi 79-es sürgősségi kormányrendeletet szentesítő törvény –
a kétkamarás döntés elvét sértve – nem felel meg az alkotmányossági
előírásoknak.
A rektorok végtelen regnálásától szóló cikkelyt, miszerint négyéves
mandátumukat korlátozás nélkül meg lehet hosszabbítani, a szociáldemokrata politikusok a katonai oktatásra vonatkozó törvénymódosításba csomagolva adták el sikerrel a szenátus védelmi
bizottságában. Bár a felsőházban alig néhányan tartózkodtak a szavazástól, a rektorok egyeduralmát szentesítő törvénymódosítás politikai visszhangja annál hangosabb volt. A Mentsétek Meg Romániát
(USR) politikusai szerint az egyetemi nagyurak teljhatalomra törekedve kihasználták a parlamenti választások előtti helyzetet, hogy vezető szerepüket és az azzal járó előnyöket megőrizhessék. Ez meg is
történt, a kilenc egyetem rektora jelöltette magát, és maradt harmadszorra is korábbi székében.
Az eredeti cikkely a 2011. évi 1-es tanügyi törvényben még arról
rendelkezett, hogy az egyetemek legfelső vezetőinek mandátuma
négyéves ciklusra szól, amit két alkalommal tölthetnek be ugyannak
a felsőoktatási intézménynek az élén. Érdekes módon Victor Ponta
(Folytatás a 3. oldalon)
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7 óra 10 perckor,
lenyugszik
18 óra 2 perckor.
Az év 56. napja,
hátravan 309 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GÉZA,
holnap EDINA napja.
EDINA: jelentése lehet Hedin
városából való nő, vagy a Hedin
férfinév női párja, ekkor jelentése: állatbőr, bunda, utalva a tavaszi kultikus tánchoz viselt
öltözékre; vagy pedig az ószövetségi eredetű, ismeretlen jelentésű Edna.

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 10 0C
min. -3 0C

Megyei hírek

A hegyoldalt jégcsapoktól, az útpadkát latyaktól tisztítják meg

Tavaszi előtakarítás az országutakon

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 24.
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61 új fertőzött

Február 24-éig, szerdáig Maros megyében összesen
17.801 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A tegnapi
adatok szerint 24 óra alatt 61 új esettel nőtt a fertőzöttek
száma, az érintetteknek korábban nem volt pozitív koronavírus-tesztjük. Az új betegek mellett megyeszinten 20
személynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a
megismételt teszt is pozitív lett. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint szerdán 224
Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban. Eddig
16.615-en gyógyultak meg – a kórházi ellátásban részesült, illetve az otthoni elkülönítésben levő személyeket is
beleértve – , 1518 tünetmentes fertőzött tíz nap múlva, további 638 kérésre távozhatott a kórházból. A szerdai adatok szerint jelenleg 57 személy van koronavírus-fertőzés
gyanújával beutalva. A megye kórházaiban tegnapig 591
fertőzött hunyt el – olvasható a prefektúra közleményében.

MDT-kongresszus

Március 6-án, szombaton 16 órai kezdettel a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében tartja meg II. kongresszusát
a Maros Megyei Magyar Diáktanács – tájékoztatott közleményben a diáktanács vezetősége.

Tekerj egy jó célért!

A Marosszéki Közösségi Alapítvány idén is megszervezi a
Tekerj egy jó célért! kerékpáros jótékonysági akciót, már
várják a támogatásra érdemes projekteket. Az alapítvány
illetékesei arra kérik mindazokat, akik ismernek figyelemre
méltó, további anyagi erőforrást igénylő kezdeményezéseket, megvalósításokat, hogy március 15-ig nevezzék be
azokat az adománygyűjtő akció internetes oldalán. Az április 17–18-ára tervezett akcióról a www.pedaleaza.org
honlapon, valamint az esemény Facebook-oldalán
(https://fb.me/e/1asV32rW6) lehet többet megtudni.

Szombaton is lehet adót fizetni

Március 31-ig szombatonként 8–12 óra között nyitva tartanak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának pénztárai. Így hét végén is
benyújthatók a hulladékilleték kiszámításához szükséges
nyilatkozatok, és befizethetők a helyi adók és illetékek. A
hivatal a hét közben tapasztalt zsúfoltság csökkentése érdekében, valamint a késő délutánig dolgozók munkaprogramja
figyelembevételével
döntött
a
szombati
nyitvatartásról.

Házkutatás feltételezett csalóknál

A Maros megyei gazdasági rendőrség munkatársai a
Maros Megyei Törvényszék ügyészeivel tegnap reggel
Maros és Brassó megyében tíz helyszínen házkutatást végeztek. 2015–2016 között egy magáncég vezetője több
fantomcégen keresztül építkezési anyagokat számolt el,
hogy kevesebb jövedelmi adót törlesszen. A házkutatás alkalmával könyvelési dokumentumokat foglaltak le. A feltételezett kár 278.682 lej. Az akcióban részt vettek a brassói
mobil csendőralakulat és rendőrség különleges operatív
osztályának alkalmazottai is.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A héten rövid időszakokra forgalomkorlátozásra
lehet számítani a Szászrégentől Maroshévíz felé
vezető 15-ös országúton, mivel a járműforgalomra veszélyt jelentő jégcsapok eltávolításán
dolgoznak Ratosnya és Gödemesterháza között.
A tavaszi nagytakarítás áprilisra van beütemezve,
ennek ellenére az útügyi igazgatóság munkatársai megkezdték az út mentén felhalmozódott
nagy mennyiségű sár eltakarítását. Ezzel egyidejűleg a vízelvezető árkokat és az útjelző táblákat
is megtisztítják, a látási viszonyokat akadályozó
fákat gallyazzák, illetve az út menti száraz növényzetet is eltávolítják.

Szer Pálosy Piroska

A Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság munkatársai a Ratosnya–Gödemesterháza közötti útszakaszon
az út menti sziklákról lelógó nagy méretű jégcsapokat távolítják el ezen a héten. A tevékenységet a Maros megyei
Salvaspeo Hegyimentő Szolgálat és a Maros Megyei Közúti Rendőrség is támogatja.
Az Út- és Hídügyi Igazgatóság munkatársai figyelmeztető táblákat helyeztek a veszélyes övezet mellé, az ügyeletesek próbálják megtisztítani az úttestet, elkerülendő a
lehulló jégtömbök okozta baleseteket. Az említett szaka-

Fotó: Út- és Hídügyi Igazgatóság

szon óvatosságra intik a járművezetőket, ugyanakkor elnézést kérnek a forgalomkorlátozás miatti kelle- metlenségekért.Tavaly ugyanebben az időszakban Palotailva és
Nyágra között hulltak le több méter hosszúságú jégcsapok
nagy darabokban az úttestre, ez átmenetileg akadályozta is
a járműforgalmat, jégcsap okozta balesetről azonban akkor
sem érkezett jelentés.
Útpadka- és ároktakarítás
Az időjárás enyhülésével egyidejűleg elkezdték megtisztítani az országutak szélét a felhalmozódott sártól és lerakódástól. Ez a tevékenység is rendkívül fontos, mivel a
télen felhalmozódott sárréteg akadályozza a csapadéknak
az úttestről való lefolyását, ami veszélyes lehet a forgalomban részt vevők számára, ugyanakkor károsítja az aszfaltburkolatot. Ugyanakkor a folyómedreket is megtisztítják,
mindenekelőtt a hidak alatt összegyűlt hordalékot távolítják
el. A regionális útügyi igazgatóság pontosítása szerint a közhiedelemmel ellentétben az út szélén felhalmozódott sár
nem a hóeltakarítási akciók végeredménye, ugyanis kevés
kivételtől – hidak, hágók, szerpentinek – eltekintve többnyire sót használnak az utak csúszásmentesítésére, annak
pedig nem marad ilyen mennyiségű végterméke. Az út mentén felhalmozódott sárréteg az építőanyagot szállító járművek
kerekeiről származik, vagy a mezőgazdasági gépek által a
mezőről, illetve építőtelepekről kihordott talajból – tájékoztatott Elekes Róbert sajtószóvivő.

A mozgás egyenlő az egészséggel

Szervezetünknek pont olyan szüksége van a mozgásra, mint a levegőre, mint az ételre. Mozgásra lettünk teremtve. Mégis a betegek többsége szinte semmit sem mozog. A Health Support – Egészségtámogató Egyesület
tajcsiedzéseket szervez. Ez a gyengéd mozgás visszahozza a harmóniát és az egészséget a beteg testébe. Ajánlott
minden betegnek, aki le tud szállni az ágyból. Szeretettel várjuk az érdeklődőket minden hétfőn 19.40 órától.
A részvétel ingyenes (adományokat elfogadunk). Részletek a 0744-117-278-as telefonszámon.

Hibaigazítás

A lapunk tegnapi számában közölt Új autóval gazdagod- dandártábornok, a miskolci kirendeltségű katasztrófavétak a szeredai tűzoltók című anyagban névelírás történt: a delmi igazgatóság vezetője Dócs Róbert. Az érintettek szíMagyar Tűzoltó Szövetség elnöke Dobson Tibor tűzoltó ves elnézését kéri a szerző.

RENDEZVÉNYEK

A KZST az Erdély Tévében

A Kemény Zsigmond Társaság február 27-én, szombaton
17.30 órakor tartja legközelebbi „összejövetelét” az Erdélyi Magyar Televízió erre az időpontra kitűzött adásában.
Az elektronikus térben sugárzott esemény meghívottja
Murádin János történész, egyetemi oktató, előadása a
második világháború után a térségünkből kényszermunkára elhurcolt sok ezer ember sorsáról szól. Az adást az
ETV március 1-jén 14 órakor megismétli.

XIX. Nyárádszeredai Kertésznap

Idén március 6-án, szombaton tartják meg az immár hagyományossá vált nyárádszeredai kertésznapot a helyi
művelődési házban és előterében. Az eseményre várják a
kertészeti szaporítóanyagokat, időszerű kertészeti, szőlészeti, méhészeti és mezőgazdasági termékeket, kellékeket, kisgépeket előállító/forgalmazó cégeket és
magántermelőket. A kertésznap keretében gyümölcs-,
szőlő-, zöldségtermesztési, növényvédelmi és virágköté-

szeti tanácsadást is igénybe vehetnek az érdeklődők. A kiállított tárgyakon kívül a Mentor Könyvek Kiadó standján
mezőgazdasági és más témájú könyvek közül válogathatnak/vásárolhatnak a látogatók. Az igényeket a kiállítófelületre március 5-ig lehet jelezni a 0748-620-908-os
telefonszámon. A szervezők mindenkit az érvényben lévő
egészségügyi előírások betartására kérnek.

Egy élettel tartozom
– Csata Éva könyvbemutatója

Csata Éva Egy élettel tartozom című új könyvét mutatják
be február 25-én, csütörtökön (ma) 18 órától a virtuális
térben. A szerzővel Csatlós Tünde beszélget. A rendezvény követhető lesz élőben a Facebookon.

Szimfonikus hangverseny

Február 25-én, csütörtökön (ma) 19 órától a Kultúrpalota
nagytermében a közönség a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenyét hallgathatja meg. Közreműködik Ştefan Cazacu gordonkaművész, koncertmester: Roxana Oprea. Műsoron: Haydnés Csajkovszkij-művek.
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Márciusban próbanépszámlálást tartanak

Romániában márciusban ötvenezer lakos bevonásával próbanépszámlálást tartanak a jövő évi hivatalos népszámlálás előkészítéseképpen – közölte
szerdán a statisztikai hivatal (INS).

Az INS által kiválasztott háztartások lakóinak – függetlenül
attól, hogy román állampolgárok-e vagy sem – március 1016. között lesz lehetőségük arra, hogy adataikat önállóan töltsék ki az internetes kérdőíven.
A romániai népszámlálások történetében első alkalommal
alkalmazzák az önkitöltés módszerét. Az INS szerint a – számítógépen, okostelefonon vagy táblagépen is használható –
módszer előnyei közé tartozik, hogy csökkenti a fertőzésveszélyt a koronavírus-járvány közepette, mindenki maga gondoskodhat az összeírt adatok hitelességéről, az adatrögzítésre
pedig mindenki a számára alkalmas időpontban szakíthat időt.
Azokat, akik az önkitöltést nem tudják elvégezni, március
22-31. között személyesen is felkeresik a számlálóbiztosok.
A próbacenzussal az adatok begyűjtését, tárolását és feldolgozását tesztelik. Az INS közleménye leszögezi, hogy a népszámlálási műveletek során betartják az adatvédelemre

vonatkozó törvényes előírásokat és uniós irányelveket, azt
ígéri: a statisztikai célból begyűjtött, a feldolgozás során névtelenné tett személyes adatok nem fognak kiszivárogni vagy
nyilvánosságra kerülni.
A statisztikai hivatal ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy
a népszámlálás során az adatszolgáltatás megtagadása kihágásnak minősül, ami 1000-től 5000 lejig terjedő bírsággal sújtható.
Az RMDSZ javaslatai alapján a tavaly ősszel véglegesített
népszámlálási törvénybe bekerült, hogy az útmutatókat és kérdőíveket a kisebbségek nyelvén is elérhetővé teszik. Romániában a népszámláláson megállapított lakosságaránytól függ,
hogy egy adott településen joga van-e valamely nemzeti kisebbségnek az anyanyelvű tájékoztatásra, feliratozásra, joga
van-e anyanyelvét használni a hivatalokban. A jelenlegi jogszabályok szerint a nyelvi jogok húszszázalékos lakosságarány
felett illetik meg a nemzeti kisebbségeket.
Az INS honlapján egyelőre csak román és angol nyelven
lehet elérni a romániai próbacenzus regisztrációs oldalát.
(MTI)

Kelemen Hunor: nem halogatható tovább
Románia schengeni csatlakozása

A kormány egyik fontos célkitűzése, hogy még idén
lezárja az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust (CVM), és elérje Románia felvételét a schengeni övezetbe: ez nem halogatható tovább –
mutatott rá Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke egy televíziós interjúban,
amelyet szerdán idézett a Hotnews.ro hírportál.

„Gazdasági szempontból hatalmas veszteség, erkölcsileg
pedig tarthatatlan helyzet, hogy Románia a csatlakozás minden feltételét teljesíti, és mégis rendre elhalasztják felvételét
a schengeni övezetbe” – szögezte le Kelemen Hunor.
Kifejtette: a kormány minden lépést megtesz, minden szükséges kezdeményezést előterjeszt, hogy Románia „megszabaduljon” a CVM-től, vagyis elérje, hogy az Európai Bizottság
(EB) lezárja a romániai igazságszolgáltatás 2007 – az ország
uniós csatlakozása – óta tartó monitoringját.
Úgy vélte: ezt követően az országnak 2021-2022-ben a
belső határellenőrzés nélküli térség részévé kell válnia. „Erre
akár több lépésben is sor kerülhet, előbb a légi közlekedésben,
később pedig a szárazföldön, a lényeg az, hogy megkezdődjön
a csatlakozás, mert nincsenek már érvek, amelyek a kirekesztést indokolnák” – mondta a miniszterelnök-helyettes.
Az RMDSZ politikusa arra utalt, hogy több uniós tagállam
a romániai korrupcióra, az igazságszolgáltatás függetlenségét

megkérdőjelező korábbi kormányzati politikákra hivatkozva
emelt vétót az ország schengeni csatlakozása ellen, és az
együttműködési és ellenőrzési mechanizmus sikeres lezárását
szabta feltételül a schengeni tagság támogatásához.
Az EB ugyan több ízben leszögezte, hogy Románia és Bulgária teljesítette a schengeni csatlakozás feltételeit, felvételükről azonban egyhangú döntést kell hoznia a belügyminiszterek
értekezletének. Mivel több tagország elégedetlen a korrupció,
valamint a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékonyságával,
Románia és Bulgária – eredetileg 2011 tavaszára időzített –
schengeni felvételét rendre elhalasztották.
A két érintett ország hiába tiltakozott az általuk diszkriminációnak tartott „árukapcsolás” ellen, ezzel nem tudta leszerelni Hollandia, Franciaország vagy Németország
ellenkezését, és egyértelművé vált, hogy nem csatlakozhatnak
a schengeni övezethez, amíg az EB nem fog „átmenő jegyet”
adni számukra az igazságügy helyzetéről kiadott országjelentésekben.
Az EB küldöttsége legutóbb tavaly februárban járt Bukarestben, hogy felmérje, milyen mértékben ültette át a gyakorlatba Románia a legutóbbi, 2019 októberében kiadott
CVM-jelentésben megfogalmazott ajánlásokat, a következtetésekről azonban az EB – a világjárvány kirobbanásának évében – nem adott ki újabb jelentést. (MTI)

Az RMDSZ javaslatára a kisvárosok is
támogatásban részesülhetnek

A fejlesztési szaktárcavezető hozzátette: „Románia egyik legnagyobb kihívása az infrastruktúra fejlesztése. A szülőföldön
való boldogulás, a gazdasági fejlődés, illetve a régiók, megyék
közötti és megyéken belüli fejlettségi szintkülönbség csökkentése érdekében kulcsfontosságú a munkahelyteremtés a megyeszékhelyeken és a kisebb településeken is. Ezért a
minisztérium azt javasolta, részesítsük előnyben azokat a páA megyeszékhelyek mellett minden városnak és a vidéknek lyázókat is, akik a fent említett településeken munkahelyeket
is meg kell adni a lehetőséget a fejlődéshez, a területfejlesz- teremtenek.”
(RMDSZ-tájékoztató)
téshez és a jólét megteremtéséhez – mondta el Cseke Attila.
Az RMDSZ javaslatára a megyeszékhelyek mellett a
vidék, valamint a kis- és közepes városok is részesülhetnek a kormány támogatásában (PNRR – Planul naţional de redresare şi rezilienţă), amelyet a
válság kezelésére ír ki, hívta fel a figyelmet Cseke
Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért
felelős miniszter.

Lejárt gyógyszert dobtak
a Kolozsvárt ivóvízzel ellátó tározóba

Ismeretlenek több mint egy köbméter lejárt gyógyszert dobtak a Kolozsvárt ivóvízzel ellátó Tarnica
víztározóba. A Kolozs megyei közegészségügyi igazgatóság szerdán leállíttatta a Szamos Vízügyi Társaság tarnicai vízbefogását.

A hatóságokat kedden riasztotta a Kolozs megyei védett területekért felelős hegyimentő szolgálat illetékese, aki a vízben
úszó gyógyszeresdobozokra lett figyelmes.
Viorel Pleşa főfelügyelő, a Környezetvédelmi Őrség Kolozs
megyei felügyelőségének vezetője elmondta: egy és két köbméter közötti az a gyógyszermennyiség, amit sikerült összegyűjteniük a tó partjáról és a vízből. A főfelügyelő
valószínűsítette, hogy a tó partján haladó megyei útról egy
gépkocsiból dobták ki a veszélyes hulladékot, amelynek egy
része a meredek, erdős hegyoldalon begurulva a vízig jutott.
Hozzátette: négyféle német gyártmányú, 2019-ben és 2020ban lejárt gyógyszert találtak a helyszínen.

A főfelügyelő szerencsés körülménynek nevezte, hogy az
összegyűjtött gyógyszerek műanyag fóliája sértetlen maradt,
így a veszélyes hulladéknak csak a csomagolása érintkezett a
tó vizével. Hozzátette: a vízügyi hatóság vízmintákat vett a
tóból, de nem észlelte nyomát a gyógyszerszennyezésnek.
Az ügyben nyomozás indult.
A Szamos Vízügyi Társaság a Meleg-Szamos víztározóiból
látja el ivóvízzel Kolozs és Szilágy megye jelentős részét. A
tarnicai vízbefogó ideiglenes lezárása után a vizet a Tarnica
alatt fekvő melegszamosi víztározóból biztosítja.
A Környezetvédelmi Őrség 2020 májusától nemcsak bírságot róhat ki a szemetelőkre, hanem el is kobozhatja azt a járművet, amellyel hulladékot szállítanak. Az őrség szerdán
közölte, hogy 30 ezer lej bírságot rótt ki, és el is kobozta azt a
furgont, amellyel Szentegyházán mintegy 2,5 tonna, autóbontóból származó hulladékot szállítottak kísérő dokumentumok
nélkül. (MTI)

Ország – világ
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Eltörölt különnyugdíjak

Kihirdette Klaus Iohannis államfő a törvényhozók különnyugdíjának eltörléséről szóló törvényt. A három
erre vonatkozó tervezet közül a Szociáldemokrata
Pártét (PSD) fogadta el a parlament február 17-én,
néhány módosítással, az USR-PLUS Szövetségét
és a Nemzeti Liberális Pártét (PNL) elutasították. A
kihirdetett törvény értelmében törlik a képviselők és
szenátorok jogállását szabályozó, 2006/96-os törvény 49. és 50. cikkelyét, ugyanakkor a jogszabály
hatályba lépésétől felfüggesztik a 49-es cikkely alapján megítélt juttatások kifizetését. (Agerpres)

Orvosi segítség Szlovákiának

Szerdán utazott Pozsonyba a Szlovákiának segítséget nyújtó orvoscsapat – közölte az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU). Közleménye
szerint öt altató és intenzív terápiára szakosodott
orvos és nyolc asszisztensnő vállalta a 21 napos kiküldetést. A koronavírus-járvány gyors terjedése
miatt Szlovákia aktiválta az európai polgárvédelmi
mechanizmust, amely szerint a többi uniós ország
azonnali segélyt köteles nyújtani. (Agerpres)

Búzatartalékot hoznak létre

Jóváhagyták szerdán a képviselők a sütőiparnak
szánt állami búzatartalék létrehozásáról szóló sürgősségi kormányrendeletet. A jogszabály értelmében 100 ezer tonna búzát tartalékolnak erre a célra,
hogy válsághelyzetek esetén biztosítani tudják a lakosság szükségletét. A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott
róla. (Agerpres)

Leállította a motorgyártást
a Ford

A globális autópiacot érintő félvezetőhiány miatt
nyolc napra leállította a motorgyártást a craiovai
Ford üzem – közölték szerdán a vállalat képviselői.
Ana Maria Timiş szóvivő elmondta: a jelenlegi elképzelések szerint a gyártást március 10-én folytatnák.
Hozzátette: a kényszerszünet alatt a dolgozókat a
vállalat és a szakszervezet közötti egyezségnek
megfelelően fizetik. (Agerpres)

Rektorok mindörökké?

(Folytatás az 1. oldalról)
kormányának idején, 2014-ben módosult az említett előírás, lehetővé téve, hogy aki egy időre felfüggeszti rektori
megbízatását, egy harmadik ciklusra is jelöltetheti
magát, és ezt sokan kihasználták. A jelenlegi tanügyminiszter, aki politikusként akkorra már kétszer váltott pártot, és a Ponta-kormányban éppen a tanügyi tárca élén
állt, cserében olyan rendeletet adott ki, amely lehetővé
tette, hogy a plágiummal meggyanúsított Ponta lemondhasson doktori címéről, elvágva ezzel az ellene felhozott
vádakat. Hasonló esélyt szánt Gabriel Oprea belügyminiszternek is, akit ugyancsak plágiummal vádoltak, ő viszont a doktori címtől való megfosztástól nem menekült
meg.
Hogy immár semmi se álljon az útjukba, feltehetően
azért találták ki a tavaly októberben megszavazott módosítási csomagot, amely egy röpke kis mondattal minden akadályt elhárított a rektorok végtelen túlélésének
útjából, s így, felbátorodva hatalmuktól, szenátornak is
jelöltették magukat. Így került be a felsőházba – immár
negyedik pártjának jelöltjeként – Sorin Cîmpeanu professzor, a bukaresti agrártudományi és állatorvosi egyetem rektora, valamint Leonard Azamfirei professzor, aki
a két marosvásárhelyi egyetem egyesítésével már eleve
újabb nyolc évre bebiztosította magát a rektori székben,
majd a szociáldemokrata párt színeiben szenátorként
mentelmi jogot is szerzett. Rektortársa, Sorin Cîmpeanu,
aki liberális képviselőből szenátorrá avanzsált, újra elfogadta a tanügyminiszteri jelöltséget is. Anélkül, hogy
kiszámítanánk, hogy mekkora jövedelmet jelent a két, sőt
a három tisztség betöltése, úgy tűnik, hogy a rektoroknak
gazdagabban mérik az időt is. Egyébként hogy lehetne
a szenátusban rostokolni egész héten, s közben az egyetem dolgait is ugyanolyan energiával intézni, sőt Cîmpeanu esetében miniszterként is helytállni? Úgy tűnik,
hogy a rektor urak felfedezték azt a nagy titkot: hogyan
lehet időben is milliomossá válni.
Kérdés, hogy a képviselőház és a parlament is értékelni fogja-e azzal, hogy újra megszavazza a törvénymódosítást.
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Szerdán kezdődött a pedagógusok
soron kívüli beoltása

Szerdán kezdődött és várhatóan március 10-ig befejeződik az oktatási rendszerben
dolgozók soron kívüli beoltása a koronavírus ellen – közölte Valeriu Gheorghiţă
katonaorvos, az oltáskampány koordinátora.

Rámutatott: mintegy 42 ezer
tanár és tanító kapta már meg a védőoltást, és további 128 ezernek sikerült időpontot foglalnia az
oltáskampány előjegyzési portálján.
Szerdától azonban lehetővé vált,
hogy mintegy 60 ezer pedagógus
soron kívül megkapja az oltást. Ezt
a megyei tanfelügyelőségek által
összeállított névsor alapján a közegészségügyi hivatalok szervezik
meg. A tisztségviselő korábban jelezte: a mobil oltópontok bevetésével fognak elsőbbséget biztosítani a
tanárok és tanítók számára.
Romániában három hónapos online oktatás után február 9-től nyitottak meg az iskolák. A második
félév első két hetében 809 tanulónál
és 638 pedagógusnál mutatták ki a
koronavírus-fertőzést, emiatt pedig
országszerte 730 osztályban függesztették fel az óralátogatást és tértek vissza online oktatáshoz.
Az ország 3181 települése közül
2129-ben minden diák visszatérhe-

tett az iskolába. Azokon a településeken, ahol az utóbbi kéthetes fertőzési ráta meghaladta a lakosság
három ezrelékét, csak az alsó tagozatos kisdiákok vehetnek részt személyesen az órákon.
Az egészségügyi dolgozók beoltása után január közepén megkezdődött az oltáskampány második
szakasza, amelynek során a 65 év
felettieket, a krónikus betegeket és
a kulcsfontosságú ágazatok dolgozóit – köztük a pedagógusokat –
oltják. (MTI)
Először az egyetemi oktatók kapták
meg az oltást
Február 24-től oltják a megyénkben dolgozó tanügyi alkalmazottakat
a
számukra
kijelölt
oltópontokon. Először a három,
Marosvásárhelyen működő egyetem oktatói vehették fel az oltást,
péntektől a megyei tanfelügyelőség
listájára feliratkozott pedagógusok,
oktatásügyi alkalmazottak következnek.
Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes tájékoztatása szerint az állami fenntartású és a magán
oktatási intézményekben működő
8.620 személyből egyéni előjegyzés alapján eddig 102 óvodapedagógust, 179 alsó tagozaton, 574
felső tagozaton és középiskolában

oktató pedagógust és 223 oktatásügyi alkalmazottat oltottak be,
2 592 személyt pedig már előzetesen
beütemeztek. Ez az állami intézményekben dolgozók 34,23 százalékát,

statikai előírások. A Notre Dame-ot
sem építik át századonként, mert
akkor és ott más és más volt a
trendi, mint Quasimodó Aquinói
Szent Tamás korában.
Na már most a lakásfelújítás
mindenféle szokatlanságokkal terhes. Ez ezzel jár, mondaná a bölcs,
a kaján és kárörvendő kívülálló.
Mint éjszakával a félelem és a hajnal, rémképekkel a frász, gazdag
feleséggel az elmaradó hozomány,
mint anyóssal az ötletgazdagság.
Vagy, hogy időszerű hasonlattal bővítsem a magyar közmondások
sorát: mint covidos maszkkal a
szemüveg-párásodás.

Az ember, ha van neki különálló,
zárható, akkor behúzódik a vackába, kitalál értelmesnek tűnő foglalkozásokat, zenét hallgat, régen
elfelejtett CD-ket vesz elő, és csodálkozik azon, mennyi hülyeséget
vásárolt meg a CD-k újdonságos
korában, amikor azt hitte, hogy a
bakelitlemezek után ez lesz a következő századévre a rögzített zene
hordozója, de aztán csalódnia kellett pozitívan, mert a YouTube-on
minden zene megvan, csak a jó filmekre olyan kényesek a filmgyárak
és a producerek, a szerzői jogvédelem már csak inkább a középszerű
kaland- és kopottan színes, unalmas és kihűlt izgalmakkal kedveskedő vagy nagyon régi fekete-fehér
filmekre nem vonatkozik.
A bezártságot csak fokozza a lakásfelújítással járó további korlátozás. Pont ekkor kellene ez meg ez
a könyv, de a polcot nem lehet megvallatni, a könyvtárban nincs meg,
az elektronikus könyvtárak bárki
számára hozzáférhető nem fizetős
kínálata nem tartalmazza.
Mit lehet ilyenkor tenni? Kiballaghatunk megcsodálni a mester
találékonyságát,
szakértelmét,
bosszankodhatunk, ha késik, pedig
azt ígérte, fél kilencre itt van, de
már a delet is elharangozták
magos Buda várában. Elmehetünk
vásárolni: az ugyanis manapság a
társadalom színhelye, a találkozások és információcsere fóruma. Kicserélhetjük
a
megbízható
szerelők, mesterek, arany kezű
mindentudó férfiak címét, Facebook-elérhetőségét, telefonszámát.
Ötleteket kaphatunk, amelyekkel
amúgy is ki vagyunk tapétázva.
Megcsörrentjük a megadott számot, amelyen az arany hangú ezermester válaszol; pillanatnyilag
itthon van még tíz percig, de sürgős
zuhanyrózsa-szerelésen Csíkban
tartózkodik huzamosabban. Csupán egy kombinált fogóért ugrott
haza, hogy kilazíthasson egy makacs és berozsdázott csatószeget.
Hívjon újra, uram/asszonyom, úgy
két hét múlva...

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal víkendtelepi vendégházában oltópont működik

A reményhez címzett lakásfelújítás

Kedd este van, a „csütörtökinek” legkésőbb szerdán délelőttig
el kell készülnie. Lázasan kavarog
a fejemben sokféle téma, de úgy
tűnik, igényes vagyok, sőt túlságosan is válogatós, hogy akármit is reménybeli olvasóim elé lökjek.
Ilyenkor persze elfog a kétségbeesés, de aztán előszivárog valahonnan a rögeszmék és az idegrendszer
rejtekéből a téma. Mint macskánk a
nagy zaj elültével. Tudniillik lakásfelújítás kellős közepén járunk. Én
természetesen – miként azt egy pártember egyszer megjegyezte a rendszerváltást követő huszonhetedikhuszonnyolcadik esztendőben –
mérsékelten konzervatív és óvatosan haladó vagyok, tehát egyik
önérzetes tábor számára sem elég
fogyasztható.
Mert tetszik tudni, ha rajtam
állna, nem mentem volna lépre, vékony jégre, akarom mondani: nem
kezdek bele egy igényes lakásfelújításba. Ugyanis eddig sem éltünk
romhalmazban, mélyszegénységben, betyártanyán, avagy kényelmetlenségek közepette, hacsak a
konnektorokra nem gondolok.
Azokból sohasem elég egy elektromos kütyükkel felszerelt és működő
házban. Ráadásul mindig rossz helyen vannak, logikátlan és távoli
falszakaszokon, ha valamit rá akarnék kötni a hálózatra, be szeretnék
kapcsolódni a világ és az áramszolgáltató biztosította előfizetett
áramkörbe, random (véletlen, találomra) méretű segéddrótokra,
hosszabbítókra van szükségem. Miattuk néha át kell rendezni a lakás
bútorzatát. Pl. kávét csak állva darálhatok, a kenyérpirítót csak a
mikró mögött ferdén tudom elhelyezni, mert rövid a zsinórja stb.
Nem mentem volna bele, hogy
ajtót távolítsanak el, ablakot falazzanak fel, ámbátor ezzel megnyúlik
a helyiség, de akkor is az épületelem, térelválasztó, nyílászáró
azért került oda, mert így képzelte
el a tervező építész, a mérnök; akkoriban, amikor ez a tömbház
épült, ezek voltak az építészeti és

Például össze kell fanyalodnunk
kevesebb szobára, légköbméterre.
Bekerült a tisztaszobába a fridzsider, a négyégős főzőkályha, és megtelt a kártyaasztal edénnyel,
evőeszközzel, ismeretlen rendeltetésű, soha nem látott dobozokkal,
fűszertartó tégelyekkel, rég elveszett
vezérkönyvvel, ami az azóta lecserélt ószovjet mosógéphez tartozott
(csak oroszul). Unokám végre boldog, mert a szobában ehet, és nincs
érte feddés, rendcsinálására biztató, percenként felhangzó nógatás;
a tévéhez közel kerül a karosszék,
mert kell a hely a konyhakredencnek, a könyvespolcot fólia fedi, a
macska kedvére bújkálhat, amikor
éppen nincs döngetés, fúrósivalkodás. S ha már közelebb ülhet az
ember (ie. a nem teljesen konzervatív nagyapa) a tévéhez, akkor jobban hallja a szinkront, el tudja
olvasni – igaz, üggyel-bajjal – a filmek feliratát, amit előszeretettel a
fehéren fehér betűkkel spriccelnek
szét a stúdiók. Nagymama/feleség és
anya az átalakító művészek és a
megmaradt család között ingázik,
olykor elrohan a műszaki boltokba,
a javítók megrendeléseit teljesíteni.
Már ismerik az eladók. Tanácsolnak, útmutatnak, kiszállíttatnak
izmos egykori iskolakerülőkkel.

a magánoktatásban tevékenykedőknek a 68,9 százalékát teszi ki.
Ezenkívül a közvetlenül a számukra fenntartott időben és helyen
történő oltásra 439-en iratkoztak
fel. Százhetvenkét 55 év alatti személyt Astra Zeneca-oltóanyaggal
péntektől a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal víkendtelepi

vendégházában oltanak be, az 55 év
feletti 267 tanügyi dolgozót a Pfizer-BioNtech vakcinájával a marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu
iskola sporttermében.
Megyénkben a február 24-i adatok szerint 15 diáknak és 17 pedagógusnak volt pozitív a Covid–19
-tesztje. (bodolai)

Fotó: Nagy Tibor

A helyi közösség szimbólumát
hivatalosan használhatják

Az RMDSZ javaslatára döntött ma a kormány: saját zászlót
használhat a kerelőszentpáli és a vámosgálfalvi
helyi közösség – jelentette be Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és
közmunkálatokért felelős
miniszter.
„A közigazgatási szaktárca által benyújtott kormányhatározat-tervezet
elfogadása mérföldkő a
helyi szabad szimbólumhasználat terén. Az
RMDSZ mindig kiállt és
ezután is harcolni fog a
helyi
közösségekért.
Megilleti őket az a jog,
hogy saját szimbólumaikat szabadon használják.
A mai kormányhatározat
ezt hivatalosan is kimondja” – hangsúlyozta Kerelőszentpál címere
Cseke Attila.
falvi lobogó fehér, amelynek közeA kormányhatározat értelmében pén a település címere található.
a kerelőszentpáli és a vámosgál(RMDSZ-tájékoztató)

A képviselőház megszavazta
az állami költségvetés keretszámait

Döntő házként megszavazta
szerdán a képviselőház a
2021-es állami költségvetés
keretszámait
tartalmazó
tervezetet. A javaslatot 179
támogató és 135 ellenszavazattal fogadta el az
alsóház.

A költségvetés keretszámainak
jóváhagyását a pénzügyi-költségvetési felelősségre vonatkozó
2010/69-es törvény írja elő. A kormány által kidolgozott tervezet
erre az évre 7,16 százalékos, jövőre 5,84 százalékos költségvetési
hiánnyal számol. A személyzeti kiadások felső határát 2021-re a
bruttó hazai termék 9,8 százalékában, 2022-re a GDP 9,1 százaléká-

ban szabták meg. Az államadósság
felső határa a GDP 52 százaléka.
A konszolidált állami költségvetés kiadásait 397.515,3 millió lejre
tervezik, amelyből 109.511,7 millió lejt tesznek ki a személyi jellegű költségek.
A szavazás előtt Gabriel Zetea
szociáldemokrata párti képviselő
azt mondta, a tervezetet el kell
utasítania az alsóháznak, mert a
pénzügyi tanács „rendkívül bíráló” véleményt fogalmazott meg
róla, a gazdasági és társadalmi tanács pedig negatívan véleményezte.
A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla. (Agerpres)
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Mindenik oltóanyag véd

(Folytatás az 1. oldalról)
Az idősotthonok és szociális intézmények lakói és az őket gondozó
személyzet körében a feliratkozottak 86 százaléka kapta meg az első,
46 százalékuk pedig mindkét dózist. Ennél a kategóriánál a fertőződések
száma
mintegy
60
százalékkal esett vissza. Gheorghiţă
úgy értékelte: mindhárom, Romániában használt, az EU-ban engedélyezett vakcinatípus gyakorlatilag
100 százalékos védettséget biztosít
a súlyos, illetve halálos kimenetelű
koronavírus-fertőzés ellen. Az első
fázissal párhuzamosan január közepétől megkezdődött az oltási kampány második szakasza is,
amelynek során a 65 év felettieket,
a krónikus betegeket és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozóit oltják.
Utóbbiak közül a tanítókat és tanárokat próbálják előnyben részesíteni, amihez a tervek szerint mobil
oltóegységek segítségét is igénybe
veszik. A vaccinare-covid.gov.ro hivatalos honlapon elérhető február
21-i adatok szerint Romániában
eddig több mint 800 ezer személyt
oltottak be koronavírus ellen, közülük több mint 550 ezren a második
dózist is megkapták. Az országba
eddig több mint másfél millió adag
koronavírus elleni vakcina érkezett
az EU-ban jóváhagyott oltóanyagokból. Ezek közül több mint 660
ezer személynek a Pfizer/BioNTech-, 77 ezernek a Moderna- és
mintegy 62 ezer embernek AstraZeneca-oltóanyagot adtak már be.
– Hogyan értékeli a romániai oltási kampány menetét? – tettük fel
a kérdést dr. László Attilának.
– Az oltási folyamat haladhatna
jobban is, viszont a rendelkezésünkre álló oltóanyag-mennyiséget
figyelembe véve azt mondanám,
hogy elfogadható ütemben zajlik,
jelenleg az európai rangsorban ötödikek vagyunk a beadott adagok tekintetében. Az eddigi tapasztalatok
kedvezőek, mintegy négyezer személy jelezte, hogy mellékhatás alakult ki nála, ami egy rendkívül jó
arány, jóval kedvezőbb, mint az általánosan használt oltóanyagok esetében. Ugyanakkor, ahogy telik az
idő, egyre inkább kezd bebizonyosodni a feltételezés, miszerint többnyire
azoknál
jelentkeznek
mellékhatások, akik a közelmúltban
estek át a fertőzésen, annak a súlyos
formáján. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon ritka a súlyosabb mellékhatás, alig néhány
esetről beszélhetünk, általában a jelzett mellékhatások enyhe lefolyásúak, és néhány óráig, vagy legtöbb
egy-két napig tartanak. Ugyanakkor
kezdenek napvilágot látni olyan tanulmányok, amelyek arra próbálnak
fényt deríteni, hogy az oltás beadását követően mennyi idő alatt alakul
ki a védettség, és ezen a téren is
igen biztatóak az eredmények. Az
első szakaszban beoltott személyek
esetében, gondolok itt elsősorban az
egészségügyi személyzetre, az oltást igénylők több mint kilencven
százaléka megkapta a második adagot is, és körükben nagyon látványosan
csökkent
az
új
megbetegedések száma, illetve ott,
ahol véletlenszerűen előfordul,
rendkívül enyhe lefolyásúak a tünetek. Ki szeretném hangsúlyozni,
olyan körülmények között, hogy az
egészségügyi személyzet nap mint

nap ki van téve a fertőzés veszélyének, igen örvendetesek és biztatóak
ezek az eredmények.
– Melyek a leggyakoribb oltási
reakciók, amelyeket jelentettek a
már beoltott személyek?
– Lassan közelítünk az egymillió
beoltott személyhez, és az eddigi tapasztalat alapján valamivel több
mint négyezernél jelentkeztek mellékhatások. Ezeknek mintegy felében a szúrás helyén jelentkező
fájdalomra, duzzanatra, kellemetlen
érzésre, az esetek másik felében
pedig leginkább hőemelkedésre,
fejfájásra, levertségre, ízületi fájdalmakra panaszkodtak a beoltottak.
De még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, hogy elsősorban azoknál
jelentkeztek ilyen tünetek, akik a
közelmúltban estek át a betegség
súlyosabb formáján. Továbbra is
hátravan néhány fontos dolognak a
tisztázása, gondolom, néhány héten
belül döntés születik annak kapcsán, hogy mikor kell beoltassa
magát valaki, aki a közelmúltban
átesett a betegségen. A jelenlegi álláspont a gyártók javaslata alapján
az, hogy a fertőzés lejárta után egy
hónap elteltével megkaphatja az oltást az egyén. Ugyanakkor az
utóbbi napokban felmerült az is,
hogy a franciaországi egészségügyi
főhatóság azt javasolja, hogy azoknak, akik átestek a betegségen, nem
szükséges a második adag vakcina
beadása. Az ezekkel kapcsolatos
döntéseket azonban mindenképpen
vizsgálatokkal kell alátámasztani.
– Nemrég láttak napvilágot egy
kutatás eredményei, amely során
mintegy 250 beoltott személy antitestszintjét vizsgálták. Az immunizálás előtt a betegségen már átesettek
az oltás beadása után hússzorosan
több antitestet produkáltak. Azoknak, akik megkapták az oltást, de
már átestek a fertőzésen, valóban
ennyivel magasabb az antitestszintjük?
– Igen, úgy tűnik, de még nem
egyértelműek az adatok, még várnunk kell ahhoz, hogy ez bebizonyosodjon, hiszen alig néhány
százas létszámú egyén bevonásával
végzett vizsgálatok voltak, ez pedig
egy oltás esetében csekélynek tekinthető, emiatt meg kell várni a
szélesebb körű vizsgálatok eredményeit.
– A koronavírus-fertőzést sokan
tünetmentesen vészelik át, nem is
tudják, hogy megfertőződtek. Rejt-e

valamiféle veszélyt az,
ha valaki tünetmentes
fertőzöttként
megkapja az oltást?
– Ez egy másik kérdés, amit mielőbb tisztázni kellene. Ebben a
pillanatban nem teszteljük oltás előtt az
embereket, így előfordul, hogy olyanok jelentkeznek
oltásra,
akik nem tudják, hogy
fertőzöttek. Ez esetben
is vegyes a kép, van,
akinél jelentkeznek
mellékhatások, másoknál nem, nincsenek
arra vonatkozó adataim, hogy miként befolyásolja az oltóanyag
az immunitást ilyen
esetekben, amikor a
szervezet eleve harcol
a fertőzés ellen. Eddig mintegy
három-négyezer személynél jelentkezett pozitivitás, miután megkapták
az első és (ritkább esetben) a második adagot is, ezeket az eseteket
egyenként kell tisztázni, hogy mikor
is történt pontosan a fertőzés,
ugyanis az első adagtól számított
mintegy két hét elteltével észlelték,
hogy kezdenek megjelenni nagyobb
mennyiségben a védekezési mechanizmusok. Nem mindenkinél, viszont úgy tűnik, hogy a második
vakcinaadag beadását követő hét-tíz
nap elteltével a beoltott személyek
több mint 93-94 százalékánál olyan
antitestszint alakul ki, amely védettséget biztosít számára, ami amúgy
nagyon jó eredmény.
– Romániában jelenleg háromféle oltóanyag érhető el. Választhate az egyén ezek közül, illetve abból,
hogy az oltási előjegyzésén hány
nap szerepel a két adag között,
lehet-e biztosra következtetni arra,
hogy mely oltóanyagot kapja meg
valaki?
– Az egyén nem választhat oltóanyagot, amikor kiválasztja a helyet, ahol beoltatja majd magát, az
adott oltóközpont adott típusú vakcinát használ. Tudni kell, hogy
mivel nem áll a rendelkezésünkre
nagy mennyiségű oltóanyag, jelenleg minden oltóközpontban egy
adott fajta oltóanyag áll a rendelke-

zésre. Oltóanyagneveket nem említhetek, ellenben az első típusú esetében
a
két
adag
közötti
időintervallum 21 nap, a második
esetében ez 28 nap, a harmadiknál
pedig két hónap. Az előjegyzésben
szerepel a két adag közötti időintervallum, amelynek alapján az egyén
tudhatja, hogy mely oltóanyagot
kapja majd meg.
Az elmúlt héten (szerk. megj.:
két héttel ezelőtt) mintegy 180 új
oltási központot alakítottak ki, ahol
a harmadik típusú vakcinával oltanak. Egyelőre azok kérhetnek időpontot maguknak, akik a második
csoportba tartoznak, tehát 55 év
alatti krónikus betegek, vagy stratégiai ágazatok dolgozói. Ugyanakkor valószínűleg megszületik majd
az a határozat is, aminek értelmében az 55 év felettiek is beolthatók
ezzel a harmadik típusú oltóanyaggal. Van már ország, ahol ezt megtették, és pozitívak a tapasztalatok.
Főleg Nagy-Britanniára gondolok,
ahol nagyon nagy számban oltottak
be 55 év feletti személyeket a harmadik típusú oltóanyaggal.
– A harmadik típusú oltóanyag
kapcsán olyan hírek is napvilágot
láttak, miszerint csupán hatvanszázalékos védelmet biztosít a másik
kettővel ellentétben, amelyek esetében 94-95 százalékos védettséget
emlegetnek. Ilyen körülmények között bízhatnak-e benne az emberek?
– Bizalommal beadathatják a
harmadik típusú oltóanyagot is,
ugyanis az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy az első adag beadása után valamivel alacsonyabb
védettséget biztosít, ellenben a második adag az, amely megerősíti azt,
és szinte ugyanazt a védettséget biztosítja, mint a másik két oltóanyag.
– Aggodalomra ad okot, hogy
Romániában is felütötte a fejét a
vírus nagy-britanniai mutánsa,
amely az eddigi információk szerint
jóval fertőzőbb...
– Az eddigi információink szerint, amennyiben nem tartják be a
szükséges óvintézkedéseket, akkor
mintegy negyven-ötven-hatvan százalékkal fertőzőbb ez az új mutáns.
Viszont azt is el kell mondani, hogy
eddig úgy tűnik, hogy a betegségnek egy enyhébb formáját okozza.
Tehát sokkal többen fertőződnek
meg általa – egyes állítások szerint
akár hetven százalékkal is fertőzőbb
–, viszont úgy tűnik, hogy a súlyos
esetek aránya valamivel alacsonyabb. Abban reménykedem, hogy
sikerül felgyorsítani az oltási folyamatot, ugyanis úgy tűnik, hogy a
használatban lévő oltóanyagok, a
harmadik típusú is, hatékonyak a
módosult vírusfertőzéssel szemben.
– Jó lépésnek tartja-e a tanintézetek megnyitását, lévén, hogy már
az első tanítási héten sok diáknál,
illetve pedagógusnál mutatták ki a

5

fertőzést? Várható-e a jóval fertőzőbb vírusváltozat, illetve az iskolák
megnyitása következtében az, hogy
március elejére-közepére ismét
megnövekszik az esetszám?
– Nem számítok esetszám-növekedésre, úgy látjuk, hogy az utóbbi
időben stabilizálódik a napi új esetek száma. Mindenképp pozitív dolognak
tartom
az
oktatási
intézmények megnyitását, már csak
amiatt is, hogy egy kontrollált környezetbe kerülnek a diákok, hiszen
október óta gyakorlatilag szétszórtunk a romániai társadalomban több
mint hárommillió fiatalt, akikről
nem tudtunk semmit. Ugyanakkor
az iskolák megtettek mindent annak
érdekében, hogy biztonságos feltételeket teremtsenek. Amit viszont
sajnálatosnak tartok, hogy az oltóanyag-mennyiség okozta fennakadás miatt nem sikerült beoltani
azokat a pedagógusokat, akik erre
igényt tartanak. A tanárok ki vannak
téve a fertőzésveszélynek, egy pedagógus több osztályba is bemegy,
gyakran a gyerekek, fiatalok tünetmentesen vagy minimális tünetekkel vészelik át a betegséget, emiatt
fontos lenne mielőbb megoldani a
pedagógusoknak a beoltását.
– Az elkövetkező időszakban mire
számíthatunk, lesz-e elegendő oltóanyag ahhoz, hogy ne kelljen ismételten eltolni az előjegyzéseket,
illetve áprilisban elkezdődhessen a
lakosság széles körű beoltása?
– Nagyon remélem, hogy a beígért mennyiségek meg is érkeznek,
és nem lesznek fennakadások az
oltás terén. Kedvező a harmadik típusú oltóanyagnak a megjelenése,
amely esetében két hónap a két
adag
közötti
időintervallum.
Ugyanakkor a napokban benyújtotta az engedélyeztetési kérelmet
az ötödik gyártó is, amelynek a vakcinájából már csak egy adagot kell
beadni. Nagymértékben javíthatna
a helyzeten, ha tisztázódna, hogy mi
történik azokkal, akik már átestek a
betegségen, hogy szükségük van-e
a második adagra vagy sem, és aki
már átesett rajta az elmúlt öt-hat hónapban, csak egy adag oltóanyagot
kapjon. Tudomásunk szerint nyolckilenc hónap alatt mintegy nyolckilencszázezren
estek
át
Romániában a koronavírus-fertőzésen. Ellenben azt is figyelembe kell
vennünk, hogy nagy valószínűséggel a valós szám ennél jóval nagyobb. Minden országban, amely
szerológiai vizsgálatokat végzett, a
nyilvántartott személyek számának
a többszöröséről derült ki, hogy
nagy valószínűséggel átestek a fertőzésen. Természetesen alapos vizsgálatokkal kell alátámasztani, hogy
az egy adag kialakítja-e náluk a
megfelelő védettségi szintet vagy
sem.

Fotó: Nagy Tibor

6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ HARMÓNIA ___________________________________________ 2021. február 25., csütörtök
Sok fiatal szenved a koronavírus hosszú távú szövődményei miatt
Egyre gyakrabban számolnak
be hosszú távú szövődményekről a koronavírus-fertőzésen átesett személyek;
arról, hogy a gyógyulást követően még hetekig, hónapokig gyengeség, illetve egyéb
panaszok nehezítik a mindennapjaikat. Míg a koronavírus
akut szakasza főleg az idősekre nézve veszélyes, a szakáltal
posztemberek
Covidként emlegetett, elhúzódó állapot a fiatalok körében is igen gyakori – hívták
fel a figyelmet neves magyarországi professzorok azon az
online kerekasztal-beszélgetésen, amely a Facebookon,
két szegedi kutató által működtetett KOVIDők tájékoztató csatornán volt követhető. A beszélgetés központi
témája az oltás volt, a szakemberek több ízben hangsúlyozták, hogy mindenik oltás
véd a fertőzéstől, és bármelyik jobb, mint kitenni magunkat a koronavírus jelentette
veszélynek.

Menyhárt Borbála

A közösségi oldalon zajló beszélgetés meghívottai prof. dr. Merkely
Béla kardiológus, a Semmelweis
Egyetem rektora és a Semmelweis
Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, prof. dr.
Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője, a
PTE Természettudományi Karának
tudományos dékánhelyettese, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője, valamint prof. dr. Szekanecz
Zoltán belgyógyász, immunológus,
reumatológus szakorvos, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, a
Magyar Tudományos Akadémia
doktora voltak.

„A legjobb oltás az, amelyik elérhető”

A visszamaradó szövődmények
gyakorisága ötven százalék körüli
Dr. Jakab Ferenc szerint amikor
a koronavírus-járvány elkezdődött,
mindenki elsősorban a tüdő érintettségére, a tüdőgyulladásra fókuszált,
viszont az idő előrehaladtával az a
tapasztalat mind hazai, mind nemzetközi szinten, hogy sajnos nagyon
sok szövődmény marad vissza a vírusfertőzést követően, ennek a gyakorisága már a 30-40, sőt bizonyos
tekintetben az 50 százalékot is elérheti. Mint mondta, az ismeretségi
körében is vannak olyanok, akik átestek a fertőzésen, és hetekkel, hónapokkal a betegség után is
tünetekkel küzdenek, komoly fáradtsággal, csökkent terhelhetőséggel. Bár az elején gyakran
elhangzott, hogy a koronavírus az
influenzához hasonló betegség,
mára egyértelműen kiderült, hogy
ez nem így van, mind az akut fázisa,
mind pedig a szövődményes fázisa
jóval súlyosabb, mint az influenza,
ezért nagyon komolyan kell venni
ezt a betegséget – hívta fel a figyelmet a szakember.
Dr. Merkely Béla úgy határozta
meg a koronavírust, mint az egész
szervezetet érintő, kiszámíthatatlan
lefolyású megbetegedést. Sok esetben azt sem tudják meghatározni a
szakemberek, hogy egy 30 éves páciens például mekkora eséllyel
kerül lélegeztetőgépre. A számok
alapján viszont azt látják, hogy az
igazolt
fertőzések
esetében
3,6 százalékos az elhalálozási
arány, a betegek 5-6%-a kerül lélegeztetőgépre. Ellenben a professzor
szerint a helyzet valószínűleg nem
annyira súlyos, mint amit a számok
mutatnak, ugyanis az igazolt eseteknél jóval nagyobb a fertőzöttek
valós száma, hat-hét-, de akár tízszerese is lehet. Ez azt jelenti, hogy
ennek a kórképnek a halálozási rátája 0,3-0,4 százalék között mozoghat,
de
így
is
legalább
háromszor-négyszer olyan veszé-

lyes, mint például az influenza –
emelte ki. Mint mondta, az összes
haláleset 85 százaléka hatvanöt év
fölöttiek esetében következett be,
15 százalékot tesznek ki azon 65
évnél fiatalabb betegek, akik életüket vesztik a fertőzés következtében. A professzor szerint úgy tűnik,
hogy ha korlátlanul fertőződhetne
mindenki, azaz az emberek nem tartanák be a védelmi intézkedéseket,
akkor előbb-utóbb akár a lakosság
nyolcvan százaléka is megbetegedne. Csak idő kérdése, hogy ki
mikor fog megfertőződni, ezért az
igazi megoldás az, ha a védettséget
nem megbetegedésen, hanem védőoltáson keresztül szerezzük meg –
hangsúlyozta dr. Merkely Béla.
Hozzátette, a poszt-Covid-szindróma sajnos igen gyakori kórkép,
szívgyógyászként rengeteg ebben
szenvedő pácienssel találkozik, az
ambuláns rendelésre érkező betegek
mintegy felét teszik ki. Fontos leszögezni, hogy van az akut, heveny
betegség, amiről tudjuk, hogy az
időseket kedvezőtlenebbül érinti,
ellenben amikor ez átmegy posztCovidba, egy krónikus állapotba,
akkor már nem nagyon tesz különbséget fiatal és idős között. Rengeteg
fiatal posztcovidos beteg van, amit
azért fontos hangsúlyozni, mert
gyakran éppen ők azok, akik nem
veszik elég komolyan a fertőzésben
rejlő veszélyeket, mondván, hogy
egy influenzát már mindenki túlélt.
A műsorvezető kérdésére, hogy
Magyarországon hányan lehetnek
érintettek a poszt-Covid állapotban,
dr. Merkely Béla szerint Magyarországon százezres nagyságrendről
beszélhetünk.
Dr. Szekanecz Zoltán rámutatott,
mindenkit az érdekel, hogy hány új
eset van naponta, ő viszont azt tartja
mérvadónak, hogy hányan vannak
lélegeztetőgépen. Általában a lélegeztetőgépre került betegek 80 százaléka meghal, tehát a súlyos
eseteket el kell kerülni. Emiatt is

nagyon fontos az oltás. De ha már
megbetegszik valaki, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen ez a
harmadik, nagyon súlyos fázisa a
betegségnek, amikor oxigénellátási
gondok lépnek fel, súlyos tüdőgyulladás alakul ki, és kezdenek tönkremenni a páciens szervei. A
poszt-Covid állapot kapcsán elmondta, ezt ma már sokan egy krónikus önálló kórképként tartják
számon, amiben gyulladásos, véralvadási és egyéb faktorok is közrejátszanak. Normális körülmények
között a Covid-fertőzésből két hét
alatt meg kell gyógyulni, amennyiben három hétnél hosszabb ideig elhúzódnak a tünetek, akkor már
poszt-Covidról beszélünk. A betegek mintegy fele kerül a posztCovid stádiumba, elsősorban azok
érintettek ebben, akik esetleg nem
kapták meg időben a megfelelő kezelést, akiknek erősebb volt a gyulladási folyamat a szervezetükben,
vagy akiknél nagyobb vírusterhelés
állt fenn.
Bármelyik oltás jobb,
mint elkapni a fertőzést
Az online beszélgetés központi
témája a koronavírus elleni oltás
volt, hiszen köztudott, hogy sokan
szkeptikusak, egyesek magával az
oltás tényével szemben, mások
pedig az egyes oltóanyagok hatékonyságát kérdőjelezik meg, vagy
éppen a feltételezett mellékhatásoktól tartanak. Dr. Jakab Ferenc
szerint az a jó vakcina, ami elérhető, véd és megbízható. – Bármelyik vakcina jobb, mint a fertőzést
elkapni, kórházba kerülni, lélegeztetőgépre szorulni és esetleg meghalni – hangsúlyozta a virológus.
Mint mondta, jelenleg hetven vakcina van a klinikai vizsgálati fázisban, ebből 20 már eljutott az
utolsó, 3-as klinikai szakaszba. 89
vakcinafejlesztési projekt van,
amelyek a klinikai vizsgálatot megelőző szakaszban vannak, szóval

vakcinadömpingről beszélhetünk.
Mindenik elérhető vakcina nagyon jó, az mRNS típusúak több
mint 94 százalékos védelmet
nyújtanak, nagyon biztonságos
vakcinák, de az inaktivált vírust
tartalmazó oltóanyag is erős védettséget nyújthat.
Az oltás olyan, mint a magyar foci
– mindenki ért hozzá
Dr. Merkely Béla úgy véli, nem
az oltással van gond, a legnagyobb
problémát a kommunikációban
látja. – Az oltás olyan mint a magyar foci, mindenki ért hozzá. Érdemes megnézni a Facebookon lévő
kommenteket, kinek milyen véleménye van a különböző oltásokról,
miközben nem tudják pontosan
ezeknek a mechanizmusát – adott
hangot véleményének a professzor,
aki szerint amikor egy influenzaoltást vállalunk, senki nem gondolkodik azon, hogy milyen oltás az.
Dr. Szekanecz Zoltán szerint bizonytalanság és számos félreértés is
övezi a vakcinákat, többek között,
ami a sajtóban is több ízben elhangzott, hogy az első generációs vakcinák
autoimmun
betegséget
okoznának. A vírus okozhat autoimmunitást, nem a vakcina – nyugtatta
meg az emiatt aggódókat a szakember.
Dr. Jakab Ferenc kiemelte, elhangzott, hogy bizonyos vakcinát
időseknek nem lehet adni, illetve az
is, hogy állapotos nők vagy akik a
közeljövőben terhességet terveznek, nem kaphatják meg az oltást.
Ennek azonban az az oka, hogy a
felgyorsított klinikai vizsgálatok
során a gyártó cégek csak egy bizonyos populáción tudták nagy biztonságban vizsgálni a vakcinát.
Tehát nem azért nem ajánlják, mert
bármiféle problémát okozna, vagy
mert esetükben nem hatékony,
hanem egyszerűen amiatt, mert nem
vizsgálták, és ezzel a gyártók védik
magukat.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Rózsa Enikő

Húsmentesen

Káposztás laska

tojásba, majd prézlibe (a prézlihez 2 evőkanál darált diót keverhetünk) forgatjuk a gombákat, és olajban mindkét felükön
kisütjük. Krumplipürével fogyasztjuk.
Tojás nélküli majonéz
Szükséges hozzá 1 dl szója- vagy rizstej, 1 dl olívaolaj, 1/2
dl étolaj, 1 evőkanál kókuszzsír (elhagyható, akkor 2 evőkanál olívaolajjal többet használunk), 1 csapott evőkanál mustár, 2 evőkanál citromlé, ízlés szerint só. A tej, olaj
szobahőmérsékletű legyen. Először a tejet és az olajat turmixoljuk a mixer legnagyobb sebességi fokozatán, majd hozzáadjuk a mustárt, a kókuszzsírt és a citromlevet. Kb. 2 percig
turmixoljuk, és máris készen van a finom majonéz, ami akár
2 hétig is eláll. (Én picit módosítok néha rajta: 1 nagyobb
krumplit megfőzök felkockázva, leszűröm és langyosra
hűtöm. A citromlével, mustárral, kókuszvajjal egyszerre turmixolom.) Két részre oszthatjuk a majonezt. Felét zöldfűszerekkel (kevés mentalevél, metélőhagyma, kapor,
petrezselyemzöld) „megbolondítjuk”. Salátaöntethez kefírrel
kidolgozzuk. Szalmakrumplival a legfinomabb, de én legutóbb zöldségsalátával fogyasztottam.

Egy tömött fej káposztát finomra vagdalunk. Sóval alaposan meggyúrjuk, majd kevés olajon, folytonos kevergetés
mellett megpároljuk a káposztát. Kb. 25 perc alatt készen
van. Legvégén kevés cukorral, jó sok őrölt fekete borssal fűszerezzük. A laskát sós vízben kifőzzük – egy kiskanál olajat
mindig teszünk a vízbe –, majd leszűrjük. A káposztával öszszekeverjük és máris tálalhatjuk.
Rántott laskagomba krumplipürével
A laskagombát megmossuk, papírkendővel megtörölgetjük. Mindkét oldalán kis mustárral bekenjük, megsózzuk,
borsozzuk, majd kb. 10 percig állni hagyjuk. Ezután lisztbe,
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rancsot megtisztítunk. A gyümölcs húsával dolgozunk, feldaraboljuk, 5 dl vizet adunk hozzá, kb. 15 percig főzzük,
majd egy sűrű szitán átpasszírozzuk. A léhez 2 citrom levét,
2 narancs reszelt héját és 1,5 kg cukrot adunk, majd kb. 30
percig sűrűre főzzük, és üvegekbe töltjük. Tetszés szerint hígítjuk vízzel. Mentalevelet, reszelt gyömbért is szórhatunk
rá! Megéri kipróbálni, nagyon finom!

Mentás borsókrém
Az 50 dkg mirelit (fagyasztott) zöldborsót sós vízben megfőzzük, majd leszűrjük. Egy kisebb fej hagymát apróra vágunk, 2 gerezd fokhagymát, 10 dkg lágy vajat, kevés
krémsajtot,1 kávéskanál olívaolajat, ízlés szerint sót, darált
borst és pár mentalevelet a zöldborsóval együtt kidolgozunk.
Két főtt tojássárgát kockára vágunk, és ezzel dúsítjuk a finom
krémünket. Pirítósra kenve tálaljuk, paradicsomot, hagymát,
spenótlevelet tehetünk rá.
Narancsszörp (Bem-Bem)
Sikerült elkészítenem a gyerekkorunk egyik kedvencét, a
Bem-Bem szörpöt. Ugye sokan emlékeznek rá? 10 darab na-

„A legjobb oltás az, amelyik elérhető”

(Folytatás a 6. oldalról)
A virológus szerint nagyon kevés
az az alapbetegség, amelynél nem
javasolt az oltás, főként a harmadik
generációs vakcinák. Amikor valakinek súlyosabb, autoimmun alapbetegsége van, mindig az egyént,
annak a jelenlegi állapotát kell
nézni, minden esetben a kezelőorvosának kell eldönteni, hogy a betegség
jelenlegi
fázisában
megkaphatja-e a vakcinát vagy
sem.
– Ha egy súlyos alapbetegséggel
rendelkező személy nem kapja meg
a vakcinát, és megfertőződik a koronavírussal, feltételezhető, hogy
betegsége sokkal súlyosabb lefolyású lesz, és komolyabb következményei lesznek, mint egy
bizonyítottan biztonságos oltásnak
– állítja a szakember, aki arra is kitért, hogy nem tévesztendők össze
a mellékhatás és oltási reakció fogalmak. A vakcinálást követően jelentkező pici láz, izomfájdalom,
fejfájás, levertség oltási reakciók, és
ezek az immunrendszerünk természetes védekezési mechanizmusai,
nem kell megijedni tőlük.
Dr. Merkely Béla is megerősítette, egy autoimmun betegre nézve
a vírusfertőzés sokkal veszélye-

sebb, mint bármely oltás. Minden
esetben a kezelőorvossal kell konzultálni, és ő ajánlhatja az egyik
vagy másik oltást a páciensnek.
Ugyanakkor a Semmelweis Egyetem rektora úgy véli, különbséget
kell tenni a jól kezelt, krónikus,
nyugodt fázisban lévő autoimmun
betegség, valamint az akut, heveny
tüneteket okozó fázis között, hiszen
ez is befolyásolhatja azt, hogy az
érintett egyén megkaphatja-e a vakcinát.
Százszoros védettséget biztosít
az oltás
Sokan gondolják azt, hogy a legerősebb immunitást akkor lehet
megszerezni, ha valaki átesik a betegségen, a professzorok azonban
ezt az eddigi kutatások eredményeire hivatkozva határozottan cáfolták. A koronavírus-fertőzésen
átesett betegnek sokkal több a velejáró problémája, azaz az esetleges
szervkárosodások, az életveszélyes
állapot, amibe kerülhet, vagy a
posztcovidos következmények, miközben a védettsége csekélyebb,
mintha azt oltóanyag révén szerezné meg – fejtette ki Merkely
Béla. Mint mondta, a Semmelweis
Egyetemen, a beoltott kollégáinál
vizsgálták az antitestek számának

az alakulását, és ez mintegy százszor több, mint azoknál, akik átestek a betegségen – hangsúlyozta a
Semmelweis Egyetem rektora, aki
hozzátette, nagyon sajnálja azokat a
személyeket, például a várandós
nőket, akik adminisztratív okok
miatt nem kaphatják meg a vakcinát.
Dr. Szekanecz Zoltán kiegészítésképpen megjegyezte: egy, a fertőzésen átesett személy a jelenlegi
tudás szerint három, legtöbb hat hónapig válik védetté, viszont már
több olyan adat áll a rendelkezésre,
miszerint az oltás jóval hosszabb
ideig nyújt védelmet. Dr. Merkely
Béla optimista ezen a téren, és
többéves védettségre számít, kollégája, dr. Szekanecz Zoltán viszont
úgy gondolja, előfordulhat, hogy
9-15 hónap múlva újraoltásra lesz
szükség, azt sem tartja kizártnak,
hogy a vírus újonnan megjelenő
mutációinak megfelelő „koktélokat” kell majd előállítani.
A megfelelő átoltottság több
tényező függvénye
Dr. Jakab Ferenc szerint a lakosság átoltottságának üteme attól
függ, hogy milyen gyorsan érkeznek a vakcinák, illetve hogy milyen
lesz a lakosság oltási kedve. A meg-

jelent újabb vírusvariánsok kapcsán
elmondta: az angol variáns ellen hatékonyak a jelenlegi oltóanyagok, a
dél-afrikai ellen már nem minden
esetben olyan hatékonyak, mint
amire számítunk, a Brazíliából érkező variáns elleni hatékonyságukat
egyelőre vizsgálják – magyarázta.
Viszont általánosságban szólva, aki
oltott, az biztosan kap egyfajta védettséget a vírus ellen. A koronavírus koronavírus marad, alapvetően
nem fog drasztikusan megváltozni,
az immunrendszer fog tudni védekezni, de esetleg nem olyan hatékonyan, tegyük fel a 95 százalékos
hatékonyság esetleg 80-ra vagy 75re csökkenhet. A virológus hangsúlyozta, ne csak azért oltassuk be
magunkat, hogy önmagunkat védjük, hanem hogy ezáltal védjünk
másokat, és hogy a vírus megsokszorozódását vissza tudjuk szorítani, és az újabb és újabb variánsok
ne tudjanak kialakulni.
– Akkor tud kialakulni egy variáns, ha a vírus folyamatosan
mozgásban van, folyamatosan replikálódik.
Ha
ennek
gátat
szabunk az oltással, erre nem lesz
lehetősége – hívta fel a figyelmet a
virológus.
Dr. Merkely Béla is egyetértett
kollégájával abban, hogy sok tényező játszik közre az átoltottság

alakulásában: egyrészt az, hogy
mikor lesz elegendő vakcina, hogyan alakul az oltási hajlandóság, és
ez utóbbi nagyban függ a kommunikációtól. Mint mondta, 2-3 havonta találkozik az izraeli
nagykövettel. Izrael volt az egyik
„legügyesebb” állam, amely kedvező megállapodást kötött a Pfizer/BioNTech
gyártóval,
és
eljutottak oda, hogy nagyjából 50
százalék körül lehet a népesség átoltottsága, viszont annak ellenére,
hogy elegendő vakcinájuk van,
megtorpanni látszik az oltási folyamat, elsősorban a vakcina vallási
okokból való elutasítása miatt – magyarázta dr. Merkely Béla. – Nem
egy kedvenc vakcinával kell beoltatnom magamat, hanem az a legjobb, ami éppen rendelkezésre áll,
mert az fog engem megvédeni – fogalmazott. Hozzátette, a kommunikáció nagyon fontos az oltási
folyamat alakulásában, ez az, ami a
legjobban tud segíteni és egyszerre
ártani is. Amikor életkorhatárokat
emlegetnek ezt megalapozó kutatások hiányában, az, hogy egyik ország javasol valamit, a másik pedig
nem, és ezekkel kapcsolatosan
számtalan ellentmondásos hír jelenik meg, természetesen elbizonytalanítja a lakosságot – adott hangot
véleményének a professzor.
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A históriás vegyészmérnök (2.)
Szilágyi Mihály

(Folytatás február 11-i
lapszámunkból)

A Dušinskýról szóló írásunk első
részében még nem merítettük ki a
tudós tevékenységi körét! A zenélés
nem csak azt jelentette nála, hogy
zeneműveket zongorázott és fuvolázott. Bizony Dušinský rengeteg
időt töltött a könyvtárakban, ahol a
zenetörténet legapróbb részleteit
kutatta. Megdöbbentő a zenetudósokat megszégyenítő ismerete.
Rövid életrajzának írója kiemelte,
hogy tökéletesen ismerte és átlátta
a XVII-XX. század jelentős európai
muzsikáját és zenei történéseit.
Ő volt Pozsony zenetörténésze.
Sok terve között talán életcélul
tűzte ki, hogy ismeretterjesztő cél-

zattal érdekes cikkeket közöl a pozsonyi Hudobný život (Zenei Élet)
című folyóiratban. Históriásként
büszkeséggel töltötte el, hogy olyan
város szülötte, amelyben sok híres
zeneszerző és előadóművész megfordult, és ezt a személyes élményt
igyekezett átadni a társadalomnak.
Helyi zenetörténeti kutatásai
aprólékos, nyomozói pontossággal
követik a városban megfordult zenészek minden léptét. Cikkei egyúttal várostörténeti dokumentumok is.
Amikor egy zenész Pozsonyban
történő látogatásáról írt, mindig
megemlítette, hol szállt meg az illető, kik fogadták, mi hangzott el az
előadásokon. Írásaiban megelevenedett a városnak az a kora, amelyikről éppen írt.
Érdekesen kapcsolja össze a jelenkori zenéről szóló írásait a múlt

Pozsonyi ebéd 1901 nyarán: Bartók Béla, húga, Elza, Irma néni és a zeneszerző édesanyja

Edward Gibbon,
XVIII. századi angol
történész egyik gondolatát
idézzük a rejtvény
fősoraiban.
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a zenei központ
rangját.
Franz Schubert
nem járt ugyan Pozsonyban, de műveit Liszt Ferenc
átiratokban, Schumann-né (Clara
Vieck) és Brahms
pedig eredetiben
adták elő, így közvetve
Schubert
muzsikája is kapcsolatba került a
várossal.
A zenei história
Beethoven látogatásáról is megemlékezik,
sőt
különös érdekesség, hogy Prokofjev nem zeneszerzőként, hanem
Bartók Pozsonyban – Forrás: Hudobný život, 1981. március
tolmácsként fordul
tában még számtalan zeneszerzőről
meg a városban.
1981 márciusában a Zenei Élet írt, akik vagy a város szülöttjei volegész lapszámot szentelt Bartók tak, vagy valamiképp kapcsolatba
Béla méltatásának. A világhírű ma- kerültek a várossal.
Barátai szerint Gabriel Dušinskýgyar zeneszerző fiatalkorában Pozsonyban is lakott, és ott is tanult nek még rengeteg terve volt, ameErkel Lászlótól (Erkel Ferenc fiá- lyeket mind le akart írni, de 1985.
tól). Bartók Pozsonyban ismerke- március 14-én a váratlan halál pondett meg a város szülöttével, tot tett a félbeszakadt zenei króniDohnányi Ernővel, akivel később kák végére. Zenei hagyatékából
ugyanabban az évben kerültek semmi sem maradt, csak a Zenei
Pestre. Érdekes módon ebben a Élet hasábjain megjelent cikkei.
Ízig-vérig tudós volt – a muzsika
cikkben találjuk meg Bartók egyik
tudója is. Pozsonyban nem volt
családi képének a szereplőit is.
Gabriel Dušinský stílusához olyan jelentős zenei esemény, amehíven felkutatott minden lehetséges lyen nem lett volna jelen. Az előmindig
sajátos
adatot Bartók pozsonyi tartózkodá- adásokról
sával kapcsolatban, és egy kis tér- értékítéletet mondott, melyek tükképen jelölte be a nyilvános rözték páratlan műveltségét és
előadásainak helyszíneit. Természe- építő, jó szándékát. A jelenléte is
tesen ez a cikk is egyben várostör- mércének számított. „Távozása
téneti leírás, de a főszereplő kézzelfogható és tartós veszteséget
jelent Pozsony zenei életében” –
mindvégig Bartók marad.
A pozsonyi históriás cikksoroza- írta róla Pavol Polák.

q

KöNYNYELMű

SóHAJ

q

q

u

q

q

ÉRcTARTALMÚ ÁSVÁNY

KORTYOLNIVALó

ZAMAT

uq

uq

SAVcSEPPEK!

BUDAPESTI AZ ARZÉN
VEGYJELE
ORVOSI
EGYETEM HITEGETŐ

uq

q

uq

q

HíRVIVŐ
(RÉG.)

LÁTÁST
ELVESZ

FÉLKöVÉR

LóKöRöM

MARó VEGYI
ANYAG

q

KENDERT
TöR

KIcSINYíTŐ
KÉPZŐ

TEGNAP
UTÁN

… KINDI
(ARAB
TUDóS)

ÉSZSZERűSÉG (LATIN)

q

KELLEMETLENSÉG

FONTOS
FÉM

uq

u

u

Ð

u

A SEDANI
HíRES

Ê

L.N.J.

cSELEKVÉSI
LEHETŐSÉG

q

NŐSTÉNY
KUTYA

INDíTÉK

FRANcIA
RT.

A

Ê

AROMA

q

Ê

KETTŐZVE
ZOLA
HŐSNŐJE

1.

zenei különlegességeivel. Például,
amikor Heinrich Klein osztrák zeneszerzőről írt cikket, akkor megemlítette, hogy a felesége a város
szülötte, és hogy hol lakott a zeneszerző, kik voltak a rokonai. Azt is
megjegyzi, hogy Ján Kollár költő is
megemlékezik Heinrich Kleinról.
Ami még érdekesebb, hogy ugyanebben a cikkben röviden utal arra is,
hogy Mozart özvegye 1809-ben Pozsonyban kötötte második házasságát, és az ünnepi szertartásnak tanúi
voltak az említett osztrák zeneszerző rokonai. Akinek ezek az apró
utalások felkeltik az érdeklődését,
az majd utánanéz a részleteknek is.
A rövid cikk azonban az irodalmároknak is fontos támpontot jelent,
mert kiegészíthetik az említett zeneszerző pozsonyi kapcsolatai
révén a költő Ján Kollár életrajzát
is. Az újságcikk konklúziója, hogy
Heinrich Klein jelentős zeneszerző
és pedagógus Pozsony zenei életében.
A Szeráfok emlékei című cikkében helyet kap Brahms is, de az ismertető arról szól, hogy a városban
találkozott a pozsonyi születésű,
magyar származású Vrabély Serafina (Serafín Vrábelyová) zongoraművésznő Karol Tausig lengyel
zongoravirtuózzal. A találkozásból
rövid házasság kerekedett. Természetesen elmaradhatatlan a helyszínek és házak pontos beazonosítása,
de Liszt Ferenc neve is felbukkan,
mert barátságban állt Serafina édesapjával, Károllyal. A nagy nevek és
kapcsolatok emlegetése Pozsony
város kulturális fontosságát jelzik.
Ha Gabriel Dušinský megemlítette Mozart özvegyét, akkor természetesen elmaradhatatlan Antonio
Salieri pozsonyi felbukkanása. Bár
kevesen tudnak róla, Salieri is megfordult a városban, tehát öregbítette
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A Chelsea Bukarestben legyőzte az Atléticót

Giroud remekbe szabott góljával nyertek a londoniak a Nemzeti Arénában. Fotó: AFP

A címvédő Bayern München idegenben verte simán, három góllal a Laziót, s szinte formalitássá tette a
visszavágót, míg a Chelsea Bukarestben egy góllal nyert a pályaválasztó Atlético Madrid ellen a labdarúgó
Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.
A müncheniek az első pillanatoktól keményen letámadták a hazaiakat, akik szenvedtek a labdakihozataloknál, majd a kilencedik percben Vecchio rossz hazaadására Lewandowski csapott le, és megszerezte a
vezetést a vendégeknek. Az első félidő folytatásában igyekezett támadni a Lazio, de rengeteg hiba csúszott
a játékába. A megszerzett labdákkal villámgyorsan ért a Lazio kapuja elé a Bayern, mely a szünetig még
két gólt rúgott, és eldöntötte a meccset, egyúttal vélhetőleg a továbbjutás kérdését is.
Gólt lőtt a 17 éves Musiala is, ő minden idők legfiatalabb angol játékosa, aki gólt lőtt a BL-ben.
A második játékrész gyors gólváltással indult, majd a folytatásban szinte eseménytelenül folyt a játék.
Az Atlético és a Chelsea bukaresti meccse nagy küzdelmet és kevés helyzetet hozott. A találkozó egyetlen
gólját Olivier Giroud szerezte egy gyönyörű ollózó mozdulattal a második játékrész közepén. A találatot
hosszas videózás után érvényesítették, ugyanis a francia támadó lesen állt, azonban sikerült megállapítani,
hogy a labdát az ellenféltől kapta.
A visszavágókat március 17-én rendezik.

Mai televíziós közvetítések az Európa-ligából

19.45 óra:
* Arsenal – Benfica (DigiSport 1, Telekom Sport 1)
* Glasgow Rangers – Antwerp (DigiSport 2, Telekom Sport 3)
* Napoli – Granada (DigiSport 3, Telekom Sport 2)
* Ajax – Lille (DigiSport 4, Telekom Sport 4)
22.00 óra:
* AC Milan – Belgrádi Crvena zvezda (DigiSport 1, Telekom Sport 2)
* Club Brugge – Dinamo Kijev (DigiSport 2, Telekom Sport 4)
* Leicester – Prágai Slavia (DigiSport 3, Telekom Sport 3)
* Manchester United – Real Sociedad (DigiSport 4, Telekom Sport 1)

A világelső Novak Djokovic
saját rekordját tovább javítva kilencedszer nyerte meg a férfi egyes
küzdelmeit a melbourne-i ausztrál
nyílt teniszbajnokságon (AO),
mivel a vasárnapi döntőben három
szettben legyőzte az orosz Danyiil
Medvegyevet.
A 33 éves Djokovic eddigi hat
melbourne-i meccsén összesen öt
szettet vesztett, és többször is panaszkodott hasfalhúzódására, de az
utóbbi két találkozóján már újra
csúcsformában játszott. A fináléig
100 ászt ütött – vélhetően edzője, a
volt szervakirály Goran Ivanisevic
hatására –, valamint 1005 percet
töltött a pályán, mindkét adat
egyéni csúcsa az AO-n. A 28. döntőjében 18. Grand Slam-serlegét elnyerő belgrádi teniszező pazar
statisztikákkal büszkélkedhet az
Australian Openen, ahol az elődöntőkben és döntőkben 17/0 volt a
győzelmi mérlege. Ráadásul annak
a tudatában léphetett pályára, hogy
biztosan megdönti márciusban
Roger Federer rekordját a férfitenisz-világranglista élén, amikor
311. hete vezeti majd az ATP-rangsort.
A 25 éves moszkvai ellenfél a
2019-es US Open után második
GS-fináléjára készült – New Yorkban öt szettben kapott ki Rafael Nadaltól –, és önbizalmát növelhette,
hogy sorozatban 20 győztes mérkőzésnél tartott, amelyekből 12-t top
10-es ellenfelekkel szemben nyert
meg. Az idei AO-n emellett mindössze két szettet vesztett.

Európai focikörkép
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* Angol Premier Liga, 25. forduló: Arsenal – Manchester City 0-1,
Aston Villa – Leicester 1-2, Brighton & Hove Albion – Crystal Palace
1-2, Burnley – West Bromwich 0-0, Fulham – Sheffield United 1-0, Liverpool – Everton 0-2, Manchester United – Newcastle United 3-1, Southampton – Chelsea 1-1, West Ham United – Tottenham 2-1,
Wolverhampton – Leeds United 1-0. Az élcsoport: 1. Manchester City 59
pont, 2. Manchester United 49 (53-32), 3. Leicester 49 (44-27).
* Spanyol La Liga, 24. forduló: Athletic Bilbao – Villarreal 1-1, Atlético Madrid – Levante 0-2, FC Barcelona – Cádiz 1-1, Betis – Getafe
1-0, Huesca – Granada 3-2, Osasuna – Sevilla 0-2, Real Sociedad – Alavés 4-0, Valencia – Celta Vigo 2-0, Valladolid – Real Madrid 0-1, Elche
– Eibar 1-0. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid 55 pont, 2. Real Madrid 52,
3. Sevilla 48.
* Olasz Serie A, 23. forduló: Sassuolo – Bologna 1-1, Juventus – Crotone 3-0, AC Milan – Inter 0-3, Atalanta – Napoli 4-2, Benevento – AS
Roma 0-0, Lazio – Sampdoria 1-0, Fiorentina – Spezia 3-0, Cagliari –
Torino 0-1, Parma – Udinese 2-2, Genoa – Hellas Verona 2-2. Az élcsoport: 1. Inter 53 pont/23 mérkőzés, 2. AC Milan 49/23, 3. Juventus 45/22.
* Német Bundesliga, 22. forduló: Eintracht Frankfurt – Bayern München 2-1, Schalke 04 – Borussia Dortmund 0-4, Hertha BSC – Lipcsei
RB 0-3, Augsburg – Bayer Leverkusen 1-1, Arminia Bielefeld – Wolfsburg 0-3, Freiburg – Union Berlin 0-1, Mönchengladbach – Mainz 1-2,
Hoffenheim – Brémai Werder 4-0, 1. FC Köln – VfB Stuttgart 0-1. Az élcsoport: 1. Bayern München 49 pont, 2. Lipcsei RB 47, 3. Wolfsburg 42.
* Francia Ligue 1, 26. forduló: Brest – Lyon 2-3, Lens – Dijon 2-1,
Lorient – Lille 1-4, Montpellier HSC – Stade Rennes 2-1, Nantes – Olympique Marseille 1-1, Nice – Metz 1-2, Nimes – Bordeaux 2-0, Paris St.
Germain – AS Monaco 0-2, St. Etienne – Reims 1-1, Strasbourg – Angers
0-0. Az élcsoport: 1. Lille 58 pont, 2. Lyon 55, 3. Paris St. Germain 54.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája,
nyolcaddöntő, első mérkőzések:
* Atlético Madrid (spanyol) –
Chelsea (angol) 0-1 (0-0)
Gólszerző: Giroud (68.).
* Lazio (olasz) – Bayern
München (német) 1-4 (0-3)
Gólszerzők: Correa (49.), illetve Lewandowski (9.), Musiala (24.), Sane (42.), Acerbi (47.,
öngól).

Lukaku belövi az Inter harmadik gólját az AC Milan elleni olasz rangadón. Fotó: Squawka

Djokovic kilencedszer lett bajnok Ausztráliában
Ami a két finalista egymás elleni
mérlegét illeti, Djokovic 2017 óta
4-3-ra vezetett párharcukban,
ugyanakkor az utóbbi négy összecsapásukon háromszor Danyiil
Szergejevics Medvegyev nyert.
A nyolcadik csata – amelyre a
koronavírus-járvány miatt csak
7500 nézőt engedtek be – Djokovic
101. ászával indult és a brékjével
folytatódott (3:0), az ellenfél az első
három gémben összesen három
pontot nyert. Az orosz magára talált, visszabrékelt, és kiegyenlített
lett a meccs, amelyben szép számmal akadtak 20 ütéses labdamenetek is. Medvegyev 5:6-nál ismét
elbukta a szerváját, ami már a
szettjébe került.
A kihívó a folytatásban a vártnál
kisebb ellenállást fejtett ki, három-

szor is elvesztette az adogatását,
2:5-nél dühében az ütőjét is összetörte. Az orosz kétszettes hátrányban már erőtlenebbül és több
hibával küzdött, így ezúttal nem
volt esélye arra a bravúrra, amelyet
a 2019-es US Open-fináléban bemutatott, amikor két elbukott
játszma után egyenlíteni tudott Rafael Nadal ellen. A szerb sztár sorozatban harmadszor ünnepelhetett a
Rod Laver Arenában, és az utóbbi
tíz GS-versenyből hatodszor nem
talált legyőzőre.
A 82. tornagyőzelmét begyűjtő
Djokovic pályafutása 18. Grand
Slam-trófeája – a Norman Brookes
Challenge Kupa – mellé 2,75 millió
ausztrál dollárt kapott. A GS-diadalok számában csak az egyaránt 20nál tartó Nadal és Federer áll előtte.

Oszaka a női bajnok

A női egyes küzdelmeit Oszaka Naomi nyerte meg. A szombati döntőben a japán játékos 6:4, 6:3-ra legyőzte az amerikai Jennifer Bradyt.
A kettejük párharcában 2-1-re vezető 23 éves Oszaka a fináléban 3:1-re
elhúzott, de a 25 éves amerikai felzárkózott. A következő bréklabda már
egyben szettlabda is volt a világranglistán harmadik oszakai teniszező
számára, aki 45 perc elteltével játszmaelőnybe került. A folytatásban az
ázsiai játékos 4:0-ra meglépett, a WTA-rangsorban 24. Brady pedig
egyre többet rontott, és 3:5-ről már nem tudott visszakapaszkodni. A találkozó 1 óra 17 percet tartott. A negyedik Grand Slam-trófeáját begyűjtő Oszaka pályafutása hetedik serlege, a Daphne Akhurst Trófea
mellé 2,75 millió ausztrál dollárt kapott.

Halep a negyeddöntőben búcsúzott

Túl kemény diónak bizonyult Serena Williams Simona Halep számára, a világranglista-második romániai teniszező 6:3, 6:3-ra kikapott,
és kiesett a negyeddöntőben. A Melbourne-ben korábban már hétszer
diadalmaskodó amerikai játékos 1 óra 21 perc alatt, nagyobb megerőltetés nélkül nyerte meg a mérkőzést. Bár Halep számított esélyesebbnek,
az amerikai játékos fizikailag uralta a meccset, még a hosszú labdamenetekben is jobb volt, Halep gyengén szervált, és rendszeresen hibázott
a kulcsfontosságú pillanatokban. Ez volt a két játékos tizenkettedik egymás elleni mérkőzése, az amerikai 10-2-re vezet. A nyolc közé jutásért
Simona Halep 525.000 ausztrál dolláros pénzjutalmat kapott a szervezőktől.

Eredményjelző

Fotó: AP

Ausztrál nyílt teniszbajnokság, döntők:
* férfiak: Novak Djokovic (szerb, 1.) – Danyiil Medvegyev (orosz,
4.) 7:5, 6:2, 6:2
* nők: Oszaka Naomi (japán, 3.) – Jennifer Brady (amerikai, 22.) 6:4, 6:3
* férfi páros: Ivan Dodig, Filip Polasek (horvát, szlovák, 9.) – Rajeev
Ram, Joe Salisbury (amerikai, brit, 5.) 6:3, 6:4
* női páros: Elise Mertens, Arina Szabalenka (belga, fehérorosz, 2.)
– Barbora Krejcíková, Katerina Siniaková (cseh, 3.) 6:2, 6:3
* vegyes páros: Barbora Krejcíková, Rajeev Ram (cseh, amerikai, 6.)
– Samantha Stosur, Matthew Ebden (ausztrál) 6:1, 6:4
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Kicsi lány, nagy betegség

Egy újabb műtét kapujában

Zongor Vivien Ilona állapotáról utoljára 2019.
november 20-án írtunk. A hároméves szabédi
kislány ritka betegséggel született: kis méretű a gége, a bal hangszál teljesen, a jobb
hangszál részlegesen bénult. Romániában
nem tudtak segíteni rajta, csupán Szegeden,
sebészeti beavatkozással. Vivien bal hangszálát 2019. szeptember 30-án megműtötték.
Most újabb beavatkozások várnak a kislányra. A családnak anyagi segítségre van
szüksége ahhoz, hogy Vivien számára biztosítani tudja a szükséges orvosi kezeléseket és
beavatkozásokat, valamint a folyamatos rutinvizsgálatokat. A részletekről az édesanyát,
Kelemen Kingát kérdeztük.

Májustól ingyenes felkészítők

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Magyar Művészeti
Karán júliusban kezdődik a
beiratkozás az alap- és magiszteri képzésekre, a felvételit az ezt követő héten
tartják meg. A járványügyi
szabályozások függvényében
az egyetem oktatói a hagyományos ingyenes felkészítők
mellett szükség esetén online konzultációkat tartanak.

Szikszai Ibolya Tünde

– Jelenleg hogy van Vivien?
– Az első műtét sokat segített az állapotán, könynyebben ejt ki hangokat, mint azelőtt, viszont most is
nagyon halkan beszél, nehéz megérteni azt, amit
mond. Van, hogy háromszor elmond valamit, és akkor
sem értem, ilyenkor mérges. A legnagyobb probléma
síráskor van, nem vesz levegőt. Volt rá példa, hogy
majdnem elájult a karjaimban. Bizakodunk, hogy
ahogy nő, még erősödni fog. Valószínűleg 16 éves koráig újabb és újabb kezeléseken, beavatkozásokon kell
átesnie.
– Eredetileg ez év januárjában került volna sor Vivien második műtétjére. Mi okból hiúsult meg? Lehet
tudni, hogy mikor lesz az újabb beavatkozás?
– Januárban a doktor úr megvizsgálta Vivient, és azt
mondta, hogy mivel négy napig volt altatásban az első
operáció során, jobb lenne várni, hogy elteljen még egy
kis idő, mielőtt újra ilyen hosszú altatásnak vetik alá.
Mivel ilyen kicsi, vigyázni kellett, nehogy agykárosodást szenvedjen. Később aztán nem tudtunk kimenni a
vírushelyzet miatt. Nemrég beszéltem az asszisztensnővel, március 18-án végre sor kerül egy találkozásra,
a doktor úr megnézi a papírokat. Legutóbb kifeszítették
a hangszálat, hogy legyen nagyobb helye a gégének,
hátha beindul, legelőször azt nézi meg, hogy ez sikerült-e. Csak ezt követően tudunk egyeztetni a műtét
időpontjáról. Valószínűleg először a szálakat kell majd
kivenni, és utána egy másik alkalommal tudják csak a
jobb hangszálat is megműteni.
– Bírják-e anyagiakkal?
– A korábbi adományok nagyjából fedezik még egy
műtét árát, azonban még számos költség van. Ahányszor kimegyünk rutinvizsgálatra, megbeszélésre, 80

Felvételi a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemre

Kelemen Kinga és beteg kislánya, Vivien

eurót kell fizetnünk. Ezenkívül ott van az utazási költség is. A probléma az, hogy a műtét pontos árával is
csak akkor szembesítenek minket, amikor sor kerül rá.
Az első műtét 717 ezer Ft volt, ezenkívül fizetni kellett
az intenzív osztályt, a gyógyszereket, valamint a szállást és az ételt, vizet nekem és Lacinak (édesapa). Csak
a szállásunk 250 ezer Ft-ba került. Most feliratkoztunk
oltásra, de Vivien még kicsi, neki tesztet kell majd csinálni. Rengeteg költségünk lesz az elkövetkezendő
időszakban, éppen ezért kérünk újra segítséget. Köszönjük előre is mindenkinek, aki támogatni tud bennünket, hogy gyerekünknek biztosítsuk az orvosi
segítséget.
Aki szeretné támogatni a családot, a pénzösszeget a
következő bankszámlára folyósíthatja:
Banca Transilvania Tg-Mureş
Zongor Vivien Ilona
Euróban:
RO25BTRLEURCRT0503069601
Lejben: RO75BTRLRONCRT0503069601
Külföldről: BIC. BTRLRO22 és az eurós számlaszám.
Kelemen Kingát a 0755-808-954-es telefonszámon
lehet elérni.

A színház-, illetve előadóművészetek iránt elhivatottságot érző
vizsgázók alapképzésen színész
(osztályvezető: Gáspárik Attila,
Benő Kinga), rendező (ov.: Sebestyén Aba), koreográfia (ov.: Luca
Kinga), valamint teatrológia (ov:
Varga Anikó) szakra jelentkezhetnek. A film és a média világa iránt
érdeklődők számára az audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média
szakon (osztályvezető: Schneider
Tibor) hirdetnek meg betöltésre
váró helyeket. A zene szakra szintén lehet majd jelentkezni (ov. Benedek Tibor).
A színház- és előadóművészetek
terén magiszteri képzésre készülők

a színművészet (osztályvezető:
Papp Éva és Harsány Zsolt), a rendezés művészete (ov. Bocsárdi
László), bábművészet (ov. Kozsik
Ildikó), alkalmazott báb (ov.
Máthé Rozália) és drámaírás (ov.
Kárpáti Péter) szakokból választhatnak. A filmművészet és média
iránt vonzódók a művészetek és új
média nevű képzésre (ov. Jakab
Tibor) felvételizhetnek, a zeneművészet iránt elkötelezettek számára
pedig a kortárs zenei koncepciók
(ov. Molnár Tünde) nevű képzés
kínál lehetőséget a szakmai fejlődésre.
A felvételi-felkészítők májusban
kezdődnek az egyetem honlapján
közölt beosztás szerint. Bővebb tájékoztatás az egyetem honlapján,
illetve az egyetem hirdetőfelületein található (www.szini.ro ,
www.uat.ro). További elérhetőségek: telefon/fax: +40265266281,
e-mail: felveteli@uat.ro, székhely:
Köteles Sámuel utca 6. szám, Marosvásárhely. Facebook: Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem –
Stúdió Színház, Instagram: MME
| Stúdió Színház.
(nszi)

Hat Duna menti országon átívelő
turisztikai projekt indul

Február 26-án online konferenciával indul a
hat Duna menti országon átívelő DANUrB+
turizmust segítő projekt – tájékoztatta az
MTI-t a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
sajtófőnöke.

Ambrus András elmondta, hogy a 2020 és 2022 közötti projekt a 2017 és 2019 között megrendezett DANUrB kutatási program folytatása. A mostani szakasz
keretösszege 2,7 millió euró, a közös munkában Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária vesz részt. A 19 tagú partnerséget 6
egyetem, turizmussal és régiófejlesztéssel foglalkozó
kutatóintézetek és ügynökségek, területi önkormányzatok, továbbá civil szervezetek alkotják, a programot
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) urbanisztikai tanszéke dolgozta ki és vezeti.
A kezdeményezés célja egy átfogó térbeli-kulturális
hálózat, az „Európai Kulturális Sétány” létrehozása,
amely összeköti a Duna menti közösséget, és ezeket
egy márkanév alatt, egyetlen turisztikai célpontként
egyesíti – fejtette ki Ambrus András. A projekt tematikus útvonalakat és fejlesztési lehetőségeket kínál, ami
növelheti a látogatók számát, meghosszabbítva és kulturális tartalommal töltve meg a régióban töltött idejüket.
A megyei önkormányzat részvételét indokolva
Ambrus András arra hívta fel a figyelmet, hogy Pest
megye életében a Duna kiemelt jelentőségű, hiszen a

folyó mentén európai viszonylatban is egyedülálló értékek találhatók, emellett az előző projekt sikere, a térségi együttműködés erősítése is mintegy kötelezi a
megyét a folytatásra.
A helyi értékek, a kulturális örökség és a közösségek
a fejlődés motorjai lehetnek – fogalmazott a sajtófőnök
–, és a DANUrB+ keretében ehhez nyújtanak szakmai
támogatást: tudást, közösséget, közös cselekvés lehetőségét.
Segítik megalapozott pályázatok, tervek elkészítését, egymást támogató projektek előkészítését, és hogy
minél többen megismerjék ezeket a településeket. A
megye települései közül Makád, Lórév, Szigetbecse,
Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Ráckeve, Szob, Ipolydamásd, Letkés csatlakozott. Az új programban a periférikus helyzetben lévő falvak, községek kerülnek
középpontba, így kiemelten foglalkoznak a Csepel-sziget alsó szigetzugi részével vagy a Dunakanyar periférikus helyzetben lévő településéivel, amelyek bár
rengeteg történeti és természeti kinccsel rendelkeznek,
jelenleg kevésbé tudnak bekapcsolódni a turisztikai
forgalomba.
Az új szakasz pontos programterve még készül, de
első eseményként már februárban megrendeznek egy
online konferenciát, a későbbiekben pedig – a korábbiakhoz hasonlóan – workshopok, tanulmányutak, képzések, jó gyakorlatok bemutatása segíti a résztvevőket,
de konkrét turisztikai terv is megvalósul egy-egy településen – mondta Ambrus András. (MTI)

Kolozsvári magyar egyetemi
hallgatók calgaryban

Az erdélyi magyar felsőoktatás és a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) történetében először végzett
első helyen egy globális gazdasági esettanulmány-versenyen a kolozsvári egyetem négy magyar mesterképzős hallgatója, aki a kanadai Calgaryi Egyetem által szervezett
nemzetközi megmérettetésen diadalmaskodott.

A négy magyar tagozatos hallgató az EnergyBowl Case Competition
2021 elnevezésű versenyen ért el kiemelkedő sikert, ahova egy selejtező
nyomán került be a legjobb tíz csapat közé – közölte szerdán az egyetem.
Borsos András, Deák Péter, Kelemen Kincső és Sata Bálint mesterképzős hallgatóknak a döntőben kanadai, kínai, olasz, holland, brit, mexikói, libanoni, perui és indiai egyetemek csapatával kellett
összemérniük tudásukat. A résztvevők a kanadai Cenovus olajipari vállalat számára dolgoztak ki stratégiát az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentésére vonatkozóan, alátámasztva a javasolt fejlesztések
gazdasági és környezeti fenntarthatóságát is.
A megoldásokat online mutatták be egy, a vállalat képviselőiből és
nemzetközi tanácsadó cégek gazdasági szakembereiből alkotott zsűri
előtt. A kolozsvári diákok a 2000 dollár értékű fődíj mellett elnyerték a
jogot, hogy megoldásukat a vállalat menedzsmentjének is bemutathassák. A kolozsvári diákokat Szász Levente, Györfy Lehel-Zoltán és Rácz
Béla-Gergely egyetemi tanár készítette fel. (MTI)

2021. február 25., csütörtök ______________________________________KÖZÉLET – HIRDETÉS ____________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből, ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást. Tel. 0747508-707, Misi. (10796-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel.
0770-621-920. (10900)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádogosmunkát,
régi
épület
lebontását,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0758-880-600. (10883)
VÁLLALOK háztető-, tömbháztetőjavítást,
szemétleöntő-,
szemétkonténer-javítást,
csatorna,
lefolyó
készítését. Tel. 0771-705-441. (10915)

MEGEMLÉKEZÉS

Február 25-én hat éve, hogy szeretett édesapám, PORÁCZKI
ISTVÁN eltávozott mellőlem,
végső pihenésre térve. Gondolom, akik ismerték, tisztelettel és
szeretettel emlékeznek Rá. Édesapám, nagyon hiányzol. Szerető
fiad. (10945-I)

Mély fájdalommal emlékezünk február
25-ére, amikor a kegyetlen halál hét éve
elrabolta tőlünk a drága jó feleséget és
édesanyát, a berekeresztúri születésű
CSIBI EMÍLIÁT szül. Csergő.
Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel!
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10892)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,

Fájdalommal közöljük, hogy

de vér-rubintól fényes útja

február 22-én, 47 évesen elhunyt.

nyomában égő seb fakad,
örökre fáj a fény alatt.”

(Wass Albert)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a gyula-

kuti TÓTH DÉNESRE halálának

első

évfordulóján.

Emlékét

örökre szívünkben őrizzük. Sze-

rettei. (10939)

szomszéd,

Búcsúzik tőle két szerető gyermeke: Boróka és András, gyer-

mekei

(10933-I)

édesanyja,

Andrea.

az Imatex volt gépírónője

retett, drága jó édesapa, nagytestvér,

metőben.

SZÁSZ ERZSÉBET,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeapós,

Utolsó útjára február 25-én 13

órakor kísérjük a református te-

Fájdalommal tudatjuk, hogy

ELHALÁLOZÁS

apa,

ERDÉLY ISTVÁN

rokon,

id. NAGY MIHÁLY

életének 77. évében, 2021. feb-

ruár 22-én, türelemmel viselt

szenvedés után örökre megpi-

hent. Temetése február 25-én,

csütörtökön 13 órakor lesz a cse-

refalvi temetőben. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10920-I)

A GYULAKUTAI FOGYASZTÁSI SZöVETKEZET
értesíti tagjait, hogy 2021. március 23-án 12 órától tartja
a rendes és rendkívüli évi közgyűlését.
A napirend a szövetkezet székhelyén van kifüggesztve. (10950)

rövid betegség után elhunyt.

Akik ismerték, gondoljanak rá

kegyelettel. Nyugodjon békében!

Búcsúznak tőle a Cernei utcai

volt szomszédok, Tóth Gyuszi és

családja, Erzsike, Katika, Márti,

Erika. (10940-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk a

szeretett

férjtől,

édesapától,

nagytatától, dédnagytatától, test-

vértől, sógortól, nagybácsitól,
közeli és távoli rokontól, jó
szomszédtól és ismerőstől,

ISTVÁNFI ALBERTTŐL

aki életének 78. évében, 2021.

február 23-án, türelemmel viselt

hosszú betegség után csendesen megpihent. Temetése feb-

ruár 25-én, csütörtökön délután

2 órakor lesz a marosvásárhelyi

református temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (10947-I)

11

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe.
Maradt a bánat és a csendes sírhalom,
szerető szívünkben örök gyász és fájdalom.
Könnyes szemmel megállok néma sírodnál,
nem szólsz egy szót sem, de érzem,
hogy hívtál.
Szólítlak, de a néma sír nem felel,
de te a szívemben örökké létezel.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezem
szeretett férjemre,
id. FODOR ATTILÁRA, aki 2 éve örökre itthagyott. Szép emlékét őrzöm egy életen át. Nyugodjál békében, nem mész
feledésbe!
Soha nem felejtlek el. Szerettei.
Feleséged, Aranka. (10695)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagymama,

TRIFU ERZSÉBET
szül. Kiss

az egykori Mureşul konfekciógyár volt dolgozója

szíve életének 80. évében, hosz-

szú szenvedés után megszűnt

dobogni. Temetése február 26-

án, pénteken 13 órakor lesz a

Nyár (Verii) utcai temetőben. Búcsúzik tőle lánya, fia, menye és

unokája. (10946-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, nagyanya,
rokon és jó szomszéd,

özv. ILYÉS MÁRIA ERZSÉBET
a Gyermekklinika

volt asszisztensnője

életének 85. évében csendesen
megpihent.

Temetése 2021. február 26-án,

pénteken 11 órakor lesz a marosszentgyörgyi új temető ravatalo-

zójából, református szertartás

szerint.

Búcsúzik gyászoló lánya, Ildikó

és unokája, Tibike. (10948-I)

Csodás valóság voltál, és most
utolérhetetlen álom lettél... Úgy a
magunk, valamint az összes közeli és távoli rokon nevében szomorú szívvel tudatjuk, hogy
FERENCZI JÓZSEF CSABA
február 23-án, életének 35. évében megszűnt élni. Drága halottunkat február 26-án, pénteken
du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a nagyernyei sírkertben.
Csoda voltál, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg,
csak álmodni mentél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer találkozunk veled.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Szerető nővéred, Annamária,
családja és szüleid, nagymamád.
(-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága feleségem,
SZOMBATH CSILLA szül. Mágori
temetésén részt vettek, sírjára
virágot
helyeztek
és
gyászunkban osztoztak. A gyászoló
család. (10881-I)

A vadgazdálkodási stratégia életbe léptetését
sürgeti Vincze Loránt

A medvekérdés megoldásához Romániában
életbe kell léptetni a vadgazdálkodási stratégiát – jelentette ki Vincze Loránt. Az RMDSZ
európai parlamenti képviselőjének kérésére
az Európai Parlament petíciós bizottsága
(PETI) szerdán tárgyalta a székelyföldi megyei tanácselnökök által a medvekérdésben
közösen benyújtott petíciót.

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az
üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította
férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét.
Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből
hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek
hitt gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A bizottsági ülésen két másik, ugyanabban a témában benyújtott petíciót is tárgyaltak, ezek egyike egy
Zsil-völgyi medvetámadás nyomán született, a másik
pedig a medvék beszűkülő életterének problémáját tematizálta. Az ülésen meghallgatták a petíciót benyújtók, az Európai Bizottság és a képviselők véleményét
is. A Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyei tanácselnökök által 2019 végén benyújtott petíciót Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök képviselte.
Bevezetőjében Borboly Csaba elmondta: Romániában hétezerre becsülik a medvék számát, ebből 2100
egyed él Hargita megyében, ez a nagyszámú populáció
pedig konfliktusokhoz vezet: az elmúlt öt évben 1120
háziállatban tettek kárt, 54 személy szorult kórházi kezelésre és hét halálos áldozata volt a medvetámadásoknak, ezenkívül gyakoriak a medvék által okozott közúti
balesetek is. A környezetvédelmi minisztérium eddigi
intézkedései átláthatatlanok és követhetetlenek, a kármegelőzés pedig teljes mértékben hiányzik – mondta
el az RMDSZ közleménye szerint Borboly Csaba.
„Az emberi élet védelme és a gazdasági károk megelőzése számunkra mindennél fontosabb. Pontos fel-

mérésre, észszerű megoldásra, vadgazdálkodásra van
szükség, ezt az Európai Bizottság ma is nyilvánvalóvá
tette álláspontjában. Minden feltétel adott, hogy Románia vadgazdálkodási stratégiát léptessen életbe. Az
ügyet mindaddig nyitva kell tartani, amíg megnyugtató
megoldás születik a Székelyföldön élők számára” –
fejtette ki el Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője, az Európai Néppárt témafelelőse.
Vincze Loránt a bizottsági ülésen emlékeztetett,
hogy az Európai Bizottság megerősítette: az uniós
élőhelyvédelmi irányelv (Habitat direktíva) tiltja a
szigorúan védett fajok közé sorolt nagyvadak – így
a barna medve – szándékos befogását vagy megölését, de a közegészség és a közbiztonság, valamint a
termények, az állatállomány vagy más típusú tulajdon súlyos károsodásának megelőzése érdekében a
tagállamok eltérhetnek ettől a rendelkezéstől. Ezek
engedélyezése a romániai hatóságok hatáskörébe tartozik.
Ugyanakkor az EU közös agrárpolitikája az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon (EMVA) keresztül támogathatja a nagyragadozók által okozott
károk megelőzését vagy csökkentését elősegítő hatékony védelmi intézkedéseket, amennyiben a tagállamok vidékfejlesztési programjaik keretében így
döntenek. Románia eddig nem élt ezzel a lehetőséggel.
A PETI bizottság úgy döntött, nem zárja le a petíciókat, mivel a kérdést nem tekinti megoldottnak – derül
ki az RMDSZ közleményéből. (Agerpres)
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TÁJÉKOZTATó

Tisztelt páciensek!

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

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Emma vendéglő,

- 0740-083-077

• Prefektúra

- 0265/266-801

hidegtálak készítése

• RDS–RCS

- 0365/400-401

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Rendőrség

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

8–16 óra között:

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177
- 0265/268-330
0736-883-110
- 0265/212-304

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

Dr. Jeremiás István

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

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

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

www.marmed.ro

• Dora Medicals

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0265/263 351

- 0751-114-307

• Radiológia, echográfia

- központ

- 0800-801-929

Nemzetközi halottszállítás

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- 0365/400-404

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

- 0365/404-664

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

