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Nagyberuházás indulhat
Ákosfalván

A község egyik jelentős problémáját orvosolják

Minden nyolcadik
nőnél emlődaganat
Az emlődaganatok kezelésében is
egyre nagyobb teret kapnak a személyre szabott, célzott terápiák. Az
Oncompass Medicine tudományos
igazgatója, dr. Peták István és
csapata egy olyan mesterséges intelligencia (MI) alapú eszközt – Kalkulátor
szoftver – fejlesztett ki, ami az orvosoknak segít kiválasztani a leghatékonyabb célzott kezelést a beteg
számára.

____________5.
Mitől nehéz
a repülőgéptervezés?

A főutat nem lehet átvágni, hanem a két oldalán kell elhelyezni a vezetékeket – ezért is nagy értékűek a munkálatok

Ákosfalva községben 880 családot kiszolgáló, mintegy 17
kilométer hosszúságú szennyvízcsatorna-hálózat épül
meg, a szükséges, közel 40 millió lejes finanszírozást a
fejlesztési minisztérium biztosítja – jelentette be közleményében az RMDSZ országos szervezete.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

A tavalyi önkormányzati választási kampányban ismertette a község
problémáit Osváth Csaba polgármester, ezek közül az egyik legfontosabb a csatornahálózat bővítése és a tisztítórendszer megépítése. Az
RMDSZ ígéretet tett, hogy megoldást és forrásokat talál a beruházás elvégzésére: ezt sikerült is elérni, nemsokára indulhat a munka – mondta
el Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes.
(Folytatás a 4. oldalon)

Sok Marosvásárhelyről elszármazott
kiváló szakember él és dolgozik a
nagyvilágban. Köztük van a volt bolyais diák, a negyvenes évei elején
járó prof. dr. Sóbester András, aki a
dél-angliai nagyváros, Southampton
egyetemén a repülés és űrrepülés
szak professzoraként repülőgép-tervezést tanít. Szabadsága idején főtéri lakásukban beszélgettünk
pályafutásáról, a repülésről és a drónokról édesanyja, Sóbester Klára
gyógyszerésznő társaságában.

____________6.

Progresszív adózás
reloaded

Antalfi Imola

A Szociáldemokrata Párt elnökének bejelentésére feltétlenül figyelni
kell. A pártvezér szerint jövőben át kell gondolni az adózási rendszert,
és a 2005-ben bevezetett egykulcsos adó helyett visszatérni a progresszív adózáshoz. A PSD-elnök ugyan ezt az intézkedést szépen becsomagolja az elkövetkező kormány (amelyben a szocdemek is részt
vesznek) abbéli szándékába, hogy a nagy vagyonokat megadóztassák.
Populista szöveg, kétségtelenül. A nagy vagyonokra kivetendő adóhoz
nem kell rendszert változtatni, csak az illetékes hatóságoknak tenni a
dolgukat. Először is „felfedezni” a nagy vagyonokat, ingatlanokban
vagy külföldi bankszámlákon/adóparadicsomokban, majd utánanézni,
hogy miből származnak ezek a vagyonok. És végül megadózni, elkobozni stb., helyzettől függően. Ez viszont bonyodalmakkal jár, és a gazdasági érdekcsoportokat igencsak zavarná.
A Călin Popescu Tăriceanu egykori kormányfő idején az egykulcsos
– 16 százalékos – adó bevezetésének egyik legfőbb indoka az volt, hogy
ki kell fehéríteni a feketegazdaságot, és ide kell vonzani a külföldi
nagybefektetőket. A 2005 előtti progresszív adózás a bruttó hazai termék 2,6 százalékát adta, az egykulcsos adó bevezetését követően,
2005–2017 között 3,6-3,8 százalékos bevételt eredményezett. Ezt követően, 2018-tól a 10 százalékra levitt adókulcs és a különféle
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 18 perckor,
lenyugszik
16 óra 54 perckor.
Az év 315. napja,
hátravan 50 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma MÁRTON,
holnap JÓNÁS és RENÁTÓ
napja.
JÓNÁS: héber eredetű férfinév. Jelentése: galamb.
RENÁTÓ: a Renátusz (jelentése: újjászületett) olasz formájából ered.

Változó idő

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. november 10.

1 EUR

4,9490

1 USD

Hőmérséklet:
max. 7 0C
min. -2 0C

100 HUF

1 g ARANY

4,2758

1,3680

250,9331

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

186 fertőzöttet ápolnak
a klinikai kórházban

A november 10-i információk szerint a Maros Megyei Klinikai Kórházban a koronavírusos pácienseknek fenntartott
230 helyből 186-ot foglaltak el igazoltan fertőzött személyek. A klinikai kórház intenzív terápiás részlegén, valamint
az onkológiai kórház udvarán lévő mobil ATI-egységben
összesen 16 ágyat tartanak fenn súlyos állapotban lévő
koronavírusos betegek számára, és ezek a helyek mind
foglaltak voltak szerda reggel – tájékoztatta lapunkat Gáll
Boglárka, a Maros Megyei Klinikai Kórház sajtószóvivője.
A Maros megyei kórházakba a héten több mint félezer koronavírusos beteg volt beutalva.

Újabb támogatócsoport indul
Marosvásárhelyen demens betegek
hozzátartozóinak

A marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központja november 15-én újabb támogatócsoportot
indít olyan személyek számára, akik demenciával élő hozzátartozókat gondoznak. A csoportfoglalkozásokat Cosma
István klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, mentálhigiénés szakember és Szigyártó Adrienn pszichológus, szupervízió-köteles család-pszichoterapeuta vezetik. A
foglalkozássorozat 11 alkalomból tevődik össze, amelyek
heti rendszerességgel zajlanak majd online térben, vagy
a marosvásárhelyi Teréz Anya foglalkoztató központjában,
a Mărăşti (Vörösmarty) utca 13. szám alatt, a járványügyi
határozatok függvényében és az óvintézkedések betartásával. Az egyes alkalmak időpontjait a csoport tagjainak
igényeihez igazítják. A részvételi díj 20 lej/alkalom, amellyel
a jelentkezők a Teréz Anya foglalkoztató központ programjainak költségeihez járulnak hozzá. A részvételhez előzetes
regisztráció szükséges, mivel a helyek száma korlátozott
(minimum 6, maximum 12 személy). Érdeklődni, jelentkezni
Szigyártó Adrienn csoportvezetőnél lehet: 0734-888-417,
adrienn.szigyarto@caritas-ab.ro. A foglalkozásokat a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság támogatja.

Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban,
a nagyteremben november 12-én, pénteken 18 órától a
társulat a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című mesejátékot
adja elő, amely 5 éven felüli nézőknek ajánlott. A helyek
száma a járványügyi helyzet miatt korlátozott, ezért előzetes telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es telefonszámon. Az Ariel színház előadásaira a 12 év alatti
gyermekek korlátozás nélkül mehetnek, a 12 év fölötti
nézők azonban csak a következő igazolások egyikével vehetnek részt az előadásokon: oltásigazolás; 72 óránál nem
régebbi negatív RT-PCR-teszteredmény; 48 óránál nem
régebbi, negatív (akkreditált vizsgálóközpontban elvégzett)
antigéngyorsteszt-eredmény; a fertőzésen való átesésről
szóló igazolás, amely a megfertőződéstől számított 15. és
180. nap közötti periódusban érvényes.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Működik a szovátai töltőpont

Mintegy három hete adtunk hírt arról lapunkban,
hogy Szovátán is megnyitotta üzletét a Lidl nemzetközi áruházlánc. A cég akkori közleményében
közölte, hogy az 1300 négyzetméteres vásárlófelület mellett mintegy 110 jármű számára elegendő
parkolóhellyel
áll
az
ügyfelek
rendelkezésére, ugyanitt töltőpont is található az
elektromos autók számára, egyszerre két jármű
is „tankolhat”. Híradásunk megjelenése után egy
olvasónk jelezte, hogy a cég megtévesztő nyilatkozatot adott ki, ugyanis a szovátai üzletnél nincs
elektromos töltőállomás, és amikor rákérdezett,
azt a választ kapta, hogy csak majd a jövőben
lesz ilyen berendezés.

Gligor Róbert László

A jelzés nyomán levélben kértünk tájékoztatást a Lidl
Romania sajtóosztályától arról, hogy valójában van-e töltőberendezés, ha igen, akkor milyen okból nem működik,
illetve mikor várható az üzembe helyezése. Ugyanakkor a
félretájékoztatás okáról is magyarázatot kértünk az olvasók
helyes informálása érdekében. Néhány nap múlva egy
szűkszavú választ kaptunk, amelyben arról tájékoztatott a
cég, hogy a szovátai üzlet berendezését rövid időre nem
üzemeltették, de már ismét használható. Mivel feltett kérdéseinkre nem kaptunk kézzelfogható válaszokat, néhány
nap múlva ismét felkerestük a szovátai üzletet, ahol azt
tapasztaltuk, hogy a töltőállomás valóban fel van állítva
a parkoló egyik sarkában, azonban senki sem tudott
egyértelmű választ adni arra, hogy működik-e. Két alkalmazott nem tudott arról, hogy működne, egy biztonsági
őr viszont az ellenkezőjét állította, míg egy negyedik alkalmazottnak tudomása volt arról, hogy valóban javították
a napokban a berendezést, de nem tudta megmondani,
hogy használható-e.
A cég egy következő levelünkre sem volt hajlandó egy
telefonszámmal szolgálni, szerettünk volna a szovátai üzletért felelős illetékestől pontos választ kapni kérdéseinkre,
és arról sem kaptunk tájékoztatást, hogy a berendezés az
üzlet átadásától számítva mennyi ideig nem volt használható, illetve megjavítása után pontosan mikor is helyezték
üzembe.
Múlt heti látogatásunkkor az üzlet alkalmazottai érdeklődésünkre elmondták, hogy az elektromos töltőállomás

Valóban létezik töltőállomás Szovátán az elektromos autók számára
– és állítólag már működik is
Fotó: Gligor Róbert László

Az AntePortum Egyesület, a Pro Castellum Degenfeld
és a Kemény Auguszta Kulturális Egyesület idén is megszervezi az őszi kastélynapokat. A rendezvény az előző
években személyes részvétellel zajlott, de idén – a járványügyi helyzetre való tekintettel – az online térbe kényszerül.
A rendezvény a múlt lencséjén keresztül mutatja be történelmi nemesi – Degenfeld és Kemény – családok mindennapjait. Az online kastélynapokra november 13-án,
szombaton a kutyfalvi Degenfeld-, 14-én, vasárnap pedig
a marosvécsi Kemény-kastélyban kerül sor.
A programokat élőben a rendezvény Facebook-oldalán
(https://fb.me/e/29lrTzYaH), valamint az AntePortum
Egyesület YouTube csatornáján (https://www.youtube.com/
channel/UClXxqd4j2ECm-FfVk6JK83Q) lehet majd követni.
Szombaton 12 órától Degenfeld Zsuzsanna és Péter tulajdonosok és Ugron Győző ügyvezető nyitják meg a rendezvényt, ezt követően dr. Kálmán Attila a Degenfeld
család kastélyairól tart előadást. 14 órától az örmény
desszertek világába kalauzolják a résztvevőket, dalauzit,
marlenkát készítenek. 15 órától Berekméri Ágoston zongoraelőadását hallgathatja a közönség. Ezt követően gróf
Degenfeld
Lajos
hétköznapjait
mutatja
be

dr. Kálmán Attila. 17 órától Erdélyi vadászok és vadászatok
címmel hallgatható beszélgetés Dimitrie Sturdza herceggel
és Osváth Pál diplomatával.
A programot úgy állították össze, hogy valamennyi korosztály megtalálja az őt érdeklő eseményeket, így gyermekek, családok és felnőttek részvételére egyaránt
számítanak.
Az online rendezvény második napján, vasárnap Marosvécsen 11 órakor kezdődik a kastélynap Nagy Kemény
Géza társtulajdonos megnyitójával. Igen gazdag a kínálat,
ebből szemelgetünk. Megnyitó után dokumentumfilmet
vetítenek, 12 órától idegenvezetésre kerül sor. 13 órától a
XX. századi Kemény családról hallgatható meg beszélgetés Kuti Márta és Nagy Kemény Géza társaságában. 14.45
órakor Mészáros Boglárka Kemény-kastélyok a Kárpátmedencében címmel tart előadást. Következik egy rendhagyó néprajzóra, majd 16 órától Nemesi főzetek a XX.
században címmel Kemény Auguszta receptjeit ismertetik.
17 órától Marosán Csaba színművész előadása hallgatható
meg.
A kastélynapokról bővebb tájékoztatást nyújt a rendezvény Facebook-oldala. Az esemény főtámogatója a Bethlen
Gábor Alap és a Maros Megyei Tanács. (mezey)

A magyar nyelv
és a magyar szórvány napja

Helyi termékek vására

működik, és ha nem is nagy számban, de már igénybe
veszi azt néhány elektromos meghajtású jármű tulajdonosa.
A Lidl a szovátai megnyitó óta újabb három romániai
városban adott át üzleteket, de mindenik esetben (és az azelőtti üzletmegnyitásokat kísérő sajtótájékoztatókban is)
szinte sablonos, ugyanazokat az információkat tartalmazó
szöveget bocsát honlapján az érdeklődők tudomására, legfennebb ezekben a parkolóhelyek vagy az új munkahelyek
száma változik.
Pedig a lehetséges új vásárlók megérdemelnék, hogy
esetleges kérdéseikre érdemi tájékoztatást is kapjanak az
üzletekben forgalmazott árucikkek mellett.

Online kastélynapok
– Nemesek a múlt lencséjén keresztül

RENDEZVÉNYEK

A magyar nyelv (nov. 13.) és a magyar szórvány (nov. 15.)
napját negyedik éve szervezi közösen az EMKE és ifjúsági
szervezete, az EMKISZ. A koronavírus-járvány miatt ebben
az évben is nagyrészt online eseményre kerül sor szombaton, november 13-án. Délelőtt 10 és délután 1 óra között
várják az érdeklődőket Kolozsváron, a Farkas utcai templom kerengőjében, minden egyéb eseményt a Facebookon
lehet követni (az EMKE, illetve az EMKISZ oldalán, valamint az eseménynél: https://fb.me/e/22YNOrltG). Az esemény teljes időtartama alatt a játékos kedvűeket izgalmas
kvízekkel várják, melyeket a Facebook-eseménynél osztanak meg. A nap végére legtöbb pontot gyűjtő játékos érté-

kes nyereményben részesül, de minden résztvevő kap egy
kis jelképes ajándékot, melyet majd a gyászjelentő-kiállítás
nyitvatartási idején (kedd, csütörtök 17–19, szombat 11–13
óra) vehetnek át a Farkas utcai templom kerengőjében.

November 19-én 8–19 óra között szervezik meg Marosvásárhelyen, a Rákóczi lépcső aljában az immár hagyományossá vált helyi termékek vásárát. Marosvásárhelyen
közel 5 éve kerül sor minden hónap harmadik péntekén a
Local Farmers’ Market vásárra, ahová a helyi termelők és
kézművesek az évszaknak megfelelő termékekkel várják a
látogatókat. A tél közeledtével a novemberi vásáron lehetőség adódik feltölteni az éléskamrákat friss idényzöldségekkel, ízletes befőttekkel, sajt- és hentestermékekkel,
édességekkel, de különleges kézműves termékek, natúr
kozmetikumok közül is válogathatnak a vásárlók.
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Kötelezővé tenné az USR
a Covid-igazolványt

Közleményében az USR sürgetőnek nevezte a Covid-igaAz állami és a magánszférában dolgozó valamennyi
alkalmazott számára kötelezővé tenné a Mentsétek zolvány munkahelyi bevezetéséről szóló törvénytervezet elMeg Romániát Szövetség (USR) az uniós digitális fogadását. A párt szerint a zárt helyiségekben egy időben
tartózkodó személyek létszámkorlátozása az egyik leghatékoigazolványt.

A párt szerdán közölte, hogy benyújtotta a képviselőházba
a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló törvénytervezetet módosító indítványát.
Az USR javaslata szerint az oltatlan alkalmazottak heti kétszeri tesztelésének költségeit 60 napig az állam állja. Ha ez
idő alatt az alkalmazottat teljeskörűen beoltják, akkor többé
nincs szükség a rendszeres tesztelésére. Ha ez nem történik
meg, akkor a 60 nap eltelte után ki kell fizetnie a heti kétszeri
tesztelésének a költségeit. Ha az alkalmazott ezt megtagadja,
akkor a munkaszerződését felfüggeszthetik.

nyabb módja a fertőzések megakadályozásának.
Emlékeztetnek arra is, hogy a betegségen frissen átesett, illetve a beoltott személyek 90 százalékkal kisebb valószínűséggel kerülnek kórházba.
Az USR ugyanakkor úgy véli: a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetése növeli az oltakozási hajlandóságot a lakosság körében. Így a jogszabály hatályba lépése nem csak
rövid távon (a munkahelyi fertőzések megelőzésével),
hanem hosszú távon is segít a járvány megfékezésében.
(Agerpres)

Az EB közel 2 milliárd eurót fordít
a digitális átállás előmozdítására

Az Európai Bizottság 1,98 milliárd eurós keretösszeget biztosít a 2022-es és 2023-as időszakban a digitális átállás előmozdítására, Európa technológiai
szuverenitásának megerősítésére, illetve a digitális
megoldások piaci bevezetésére – közölte a brüsszeli
testület szerdán.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint az EU 2022 végéig
1,38 milliárd euró értékben a mesterséges intelligencia (MI),
a felhő és az adatterek, a kvantumkommunikációs infrastruktúra, a fejlett digitális készségek, valamint a digitális technológiáknak a gazdaságban és a társadalomban való széles körű
használata területén megvalósuló beruházásokra fog összpontosítani.
A testület két célzott munkaprogramot is közzé tett: az első
a kiberbiztonság területén nyújtott finanszírozást foglalja magába 2022 végéig 269 millió eurós költségvetés mellett, a második az európai digitális innovációs központok hálózatának
létrehozására és működésére összpontosít, 2023 végéig 329
millió eurós költségvetéssel.
Az unió Digitális Európa programja keretében megvalósuló
finanszírozások egyebek mellett a határokon átnyúló adatmegosztást megkönnyítő közös gyártási, mobilitási és pénzügyi

adatterek telepítését, a mesterséges intelligencián alapuló megoldások tesztelésére és kísérletezésére szolgáló létesítmények
létrehozását támogatja a kulcsfontosságú társadalmi kihívásokra, többek között az éghajlatváltozásra és a fenntartható
egészségügyi ellátásra való reagálás érdekében. Hangsúlyt helyez majd a kibertámadásokkal szemben nagyfokú ellenálló
képességet biztosító, biztonságos kvantumkommunikációs infrastruktúra (EuroQCI) kiépítésére, illetve a közigazgatási szerveket támogató olyan megoldásokra, mint az európai digitális
személyazonosság határokon átnyúló ellenőrzését biztosító digitális szolgáltatások létrehozása, működtetése és karbantartása.
A tervek szerint kiépül továbbá az európai digitális innovációs központok hálózata, amely hozzáférést biztosít a technológiateszteléshez, és egész Európában támogatja a magán- és
állami szervezetek digitális átalakulását, beleértve adott esetben a nemzeti, regionális vagy helyi szintű kormányzati szerveket is. Az európai digitális innovációs központok az uniós
szakpolitikák, különösen az iparpolitika és a kis- és középvállalkozásokra, valamint a startupokra vonatkozó politika fontos
eszközeiként támogatni fogják a vállalatokat és a közszférát a
zöld és digitális kettős átállásban – tették hozzá. (MTI)

Hallgatni arany. Beszélni PIM?

Sokáig fontolgattam, miről is szóljon
a jegyzet. Miről vélekedjek oly módon,
hogy ne legyen sem triviális, sem szentimentális. Úgy teszek, mintha lenne
más választásom ezen túl is. Élek az írói
szabadsággal, felháborodok nem minden személyeskedés nélkül. Vagy inkább
kéréssel fordulok a PIM-hez.
A rövidítés sokak számára nem világos, nem a Pesti Intim Múmiákat takarja, még a Politikai Intézet
Magasugrói rövidítése sem, hanem a
Petőfi Irodalmi Múzeum névbetűi. Amit
viszont nem takar, az annak kinevezett
– politikai igazodás, érdemek és hűség
jutalma – igazgatója. Vagy főigazgatója? Szóval az irodalmunk múltját, íróink pályáját, műveit bemutató
intézmény élére a miniszter bácsi egy
micisapkás egyént állított. Aki azt állítja
magáról, hogy cigi és kávé nélkül, álmából felköltve jobb novellát ír, mint
gyalázói. Lehet. De én megvonnám tőle
az ajzószereket, aludni is hagynám,
mert éberen nem novellát írna, hanem
a minapihoz hasonló vagy korábban is
gyakorolt himnikus költeményt. Gyalázkodót, himnuszt.
Hiszen van hozzá stílusa, hatalma,
sajtója, protektora-mentora, pártjatere, szándéka. Csak joga nincs. Erkölcsi, emberi erdélyiként, Magyarba
szakadtként/szaladtként. Ja és irodalomcsinálóként. Nem állnak mögötte
teljesítmények, őszinte kritikai elismerés. Ő az előretolt helyőrség éjjeliőre.
Az előretolt szemtelenség és ostobaság
helynöke.
Székelyudvarhelyről indult, annyi kiváló író városából, megjárta Kolozsvárt, ugyanazt az egyetemet végezte,
mint e sorok írója, valószínűleg ugyan-

azokat a folyosókat járta a főépület első
emeletén, mint a sorok felháborodottja,
hiszen a filozófia kar a történelemmel
együtt a Farkas utcára és a Király utcára (mai nevüket ne kérdezd) néz, Kolozsvár kiváló szellemiségére tekint,
közelben Apáczai sírja, mit hiába keresett Áprily Lajos, de itt aztán elválnak
útjaink – szerencsére –, nála Nagyvárad, Brüsszel, Budapest, kormányközeliség, kormányhoz fenődés és
dorombolás, némi diktátorkodás, ítészi-

váteszi színjáték, és az irodalmon kívüli
karrier csúcsán a PIM főigazgatói főbársony főpamlaga. Tévés műsor.
Gazsulálás. Meg a Kárpát-medence
tisztogatása.
Ennek jegyében utálja a színházat,
bizonyára a cirkusz, ripacsok és bohócok egyértelműsége lépteti át vele
magas tetszésküszöbét, lesújtó ítéletet
mond a kiváló magyar színházról, és
persze nyolcvan százalékban kiönti az
ablakon a jelenkori magyar irodalom és
írók alkotását, talán magukat az írókat
is ketrecbe, kalodába zárná, ha nem
lenne azért mégis ez a bosszantó, elviselhetetlenül és elbírhatatlanul viruló
véleményszabadság, brüsszeli bürokraták és baloldali szekértolóik. Az EU.
Nincs kétségem afelől, hogy bosszút
is állhat. Keze mindenhová elér. Bukása
messze. A neki nem tetsző írókat, írásokat nem támogatja, a pénzosztókat bizonyára könnyen befolyásolhatja. Az
erdélyi irodalmat könnyűszerrel tönkrevághatja. (Vagy csak e sorok íróját – ha
eljutnak hozzá a fenti és következő

sorok.) Elvégre ő már átlépte a transzilván hétszilvafákat, ott ül az előretolt
helyőrségi erődben. Tudati főigazgatást
is végez. Mint Lenin-sapkás bölcselő,
mint elkötelezett jobbra törő. Írótörő és
Egérkirály egy személyben.
Ja, a kérelem. Szeretném, ha visszaadnák nekünk D. Sz-t. Dicső Szent Morcoskát. Szilárd kérésünk. Mi ugyanis
nem ilyen állapotban és előzményekkel
küldtük (eregettük) ki Európába, a
Duna-partra. Hátat fordított az irodalomnak, kilépett belőle, funkcionárius
lett. Bírói jogosítvány nélkül fütyörész
a pálya széléről. Üzemzavart keltő irodalmi Mek Elek. Nem ruháztuk fel ekkora hatalomvággyal, nem kértük, hogy
politikai elemzőként folyton előbbre
tolja magát a pozíciószerzésben. Vannak jobb és rokonszenvesebb módok,
módszerek. A naponta működtetett, fejlesztett tehetség. Elvesztette az erdélyiek
hagyományos szerénységét. Kitekintőképességét. Pöffeszkedő lett, mint a táposok. Eltaposó.
Kérjük vissza, itt ugyanis nem tehet
kárt a kisebb és belterjesebb magyar
irodalomban, itt senki sem jegyzi nevét
és hevét, itt ő csak egy fickándozó halacska, akit bármikor bekaphatnak a
nagyhalak, vagy eltemet a jótékony
hallgatás. Majd ha bizonyít körülményeink között, kisebbségiként, toleránsként, akkor szó lehet arról, hogy
felfigyel rá a közönség. Az olvasók.
Akkor önerejéből nyerhet egy-két létrafokot a gödörből kifelé kapaszkodván.
Még fiatal. Rengeteg ideje van.
Ahogyan a latin közmondás is
mondja: Si tacuisses, philosophus mansisses. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

Ország – világ
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Kiegészítették az egészségügyi
minisztérium költségvetését

A szerdai kormányülésen 332,5 millió lejjel egészítették ki az egészségügyi minisztérium költségvetését – közölte Cseke Attila, a szaktárca vezetője, aki
sajtótájékoztatóján elmondta, az összeget a kormány tartalékalapjából utalják ki. 120 millió lejt a
Covid-betegek kezeléséhez szükséges gyógyszerekre fordítanak: 70.000 fiola remdesivirt vesznek
ebből az összegből. 30 millió lejt az oltóközpontok
működtetésére, további 30 milliót pedig az oltást felvevő személyeknek ígért élelmiszerutalványokra költ
majd a minisztérium. Cseke azt is elmondta, eddig
38 millió lejt utaltak ki az oltakozóknak járó élelmiszerutalványokra, és a minisztérium költségvetés-kiegészítéséből erre elkülönített további 30 milliót
várhatóan már jövő héten megkapja a tárca. A 100
lej értékű élelmiszerutalvány azoknak jár, akiket augusztus 31-e után teljeskörűen beoltottak. (Agerpres)

6291 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 6291 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint
54.000 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte szerdán a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az új esetekkel 1.725.017-re nőtt a járvány
eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük
9435-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a
tesztjük. Ugyanakkor 1.532.951 személyt gyógyultnak nyilvánítottak. Az új igazolt esetek mellett 985
személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.
Az elmúlt 24 órában 405 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; ebből 8 haláleset korábban következett be. A 405 halálos
áldozat közül 357-en nem voltak beoltva, ugyanakkor
365-nek volt valamilyen társbetegsége. (Agerpres)

Felmérés a klímaváltozásról

A romániaiak fele (53 százaléka) úgy véli, hogy a klímaváltozás természetes jelenség, nem emberi tevékenység okozta – derül ki egy felmérés szerdán
közzétett adataiból. Az online közvélemény-kutatást
a biztosításokat népszerűsítő egyesület (APPA) október 1. és 31. között készítette, 3231 személy megkérdezésével. A felmérés szerint a romániaiak 55
százaléka érzi úgy, hogy többé-kevésbé tájékozott
a klímaváltozás kérdésében, 22 százalék jól informáltnak tartja magát, és 17 százalék válaszolta azt,
hogy kevés információja van a jelenségről. Mindöszsze 6 százalék azok aránya, akik tájékozatlannak
érzik magukat. A felmérés szerint a romániaiak 82
százaléka szelektíven gyűjti a hulladékot; 48 százalék valamennyi hulladéktípust külön gyűjt, 34 százalék pedig csak bizonyos típusú szemetet, például
papírt vagy pillepalackot. A megkérdezettek 13 százaléka értelmetlennek tartja a hulladék szétválogatását, mert meggyőződése, hogy a szemetet
típusától függetlenül ugyanabba a lerakóba szállítják
a köztisztasági vállalatok. (Agerpres)

Progresszív adózás
reloaded

(Folytatás az 1. oldalról)
adókedvezmények (elsősorban az építőiparban) visszavetették az adóbevételeket a bruttó hazai termék megközelítőleg 2,1 százalékára.
Egy megfelelően „belőtt” egységes adókulcs mellett
ugyanis nem éri meg a sikkasztással járó kockázatokat
vállalni, a viszonylag alacsony adó pedig ösztönző hatású mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak.
Fontos szempont, hogy a progresszív adózásról az egykulcsosra való áttérés 2005-ben jelentősen csökkentette
a bürokráciát, a visszatérés most a különféle jövedelmek
szerinti adókategóriákhoz ismét elbonyolítaná a dolgokat. Bár a világ 2005 óta sokat fejlődött, Románia digitalizációs szintje messze áll attól, hogy egy
gombnyomásra minden pénzügyi adat követhető legyen…
Ha mégis erőltetni fogják a progresszív adózást, nem
mindegy, hogy milyen jövedelemintervallumok szerinti
adókulcsot állapítanak meg, beleértve az osztalékokat
stb., elkerülendő, hogy a progresszív adózást nagyrészt
csak az alkalmazottak fizessék meg. Ha marad az egységes adó, maximum annak mértékén lehetne vitatkozni,
összefüggésben a társadalombiztosítási, egészségügyi
járulékokkal. Ma egy alkalmazott ugyanis bérének mintegy 40 százalékát fizeti be az államkasszába. Ami pimaszul sok.
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Nagyberuházás indulhat Ákosfalván

(Folytatás az 1. oldalról)
Cseke Attila fejlesztési miniszter
szerint az RMDSZ arra vállalkozott, hogy kormányzati támogatásból és eszközökkel is szolgálja az
erdélyi magyar települések fejlődését. Mindenkinek joga van ahhoz,
hogy olyan településen éljen, amely
fejlődik, ahol jó élni, ahol korszerűen működik minden közszolgáltatás.
Jelenleg az árokba és szivattyúzható tárológödrökbe folyik a
szennyvíz, emiatt fennáll a talajvíz
szennyezésének lehetősége. Az új
szennyvízhálózat mellett víztisztító
állomás is épül, amely kétlépcsősen, előbb szűrőrendszeren keresztül, majd mikrobiológiailag tisztítja
meg a szennyvizet. A beruházásra
39.984.941,48 lejt hagyott jóvá a
fejlesztési tárca, a kivitelezés időtartama három év – olvasható a közleményben.
Nagy előrelépés
Nem gagarini, de a község számára nagy lépés ez, ideje, hogy
elinduljon a csatornarendszer kiépítése itt is – fogalmazott lapunknak
Osváth Csaba polgármester. Sok
munka előzte meg azt a pillanatot,
hogy nyolc településen ilyen beruházást tudjanak eszközölni: közel
három éve dolgoznak a projekten,
így kész és építkezési engedéllyel is
rendelkező terveket nyújtottak be a
fejlesztési minisztériumnak, ezeket
már csak jóvá kellett hagyni, és az
Országos Beruházási Társaság
(CNI) el is indíthatja a közbeszerzési eljárást a kivitelező szerződtetésére.
Az első szakaszban Ákosfalva
alsó részén egy nagy kapacitású, az
egész községet ellátó korszerű tisztítóállomás épül, amely utólag akár
50 százalékos bővítést is elbír, mert
„nem a mának építünk, hanem a jelenben építünk a jövőnek” – tette
hozzá az elöljáró. A tisztítóállomás
működőképességének biztosításához szükség van egy adott mennyiségű szennyvízre, ezért első
lépésben azokat a településeket lát-

ták célszerűnek rákapcsolni a rendszerre, amelyek egyrészt közelebb
vannak (hogy majd a működtetési
költségek se legyenek túl nagyok),
másrészt eléggé népesek ahhoz,
hogy adott mennyiségű szennyvizet „termeljenek”. Így a kezdeti lépésben Ákosfalván, Harasztkeréken és Nyárádszentbenedeken
épül meg a csatornarendszer. A
szennyvíz nagy része gravitációs
úton jut be a tisztítóüzembe, ezért
a költségeket sikerült 40 millió lej
alá szorítani, így a fejlesztési minisztérium kezeli a projektet, ám
ha ezt az összeget meghaladták
volna, akkor már a kormány és
több minisztérium bevonásával
kellene megvalósítani a beruházást – állítja a községgazda. Hozzátette, hogy a költségvetést
kétszer is időszerűsítették, de
megérte a végeredmény a sok fáradságos, csapatban végzett munkát. Osváth Csaba köszönetet
mond ezúttal is nemcsak az ákosfalvi önkormányzati csapat munkájáért, hanem a beruházási
összeg megszerzéséhez nyújtott támogatásért az országos és megyei
RMDSZ-nek, valamint a Maros
Megyei Tanács elnökének.
Újabb két szakasz következne
Az önkormányzatnak megvannak a maga fejlesztési prioritásai,
és a teljes községi csatornarendszer
kiépítése is ezek közé tartozik. Így
a többi településen a későbbiekben
fogják ezt a beruházást eszközölni,
és erre jó lehetőséget biztosít az
Anghel Saligny program. Így erre a
fejlesztési ágazatra nyújtott be a
község pályázatot, hogy kiépítse
egy második szakaszban Székelyvaja és Göcs csatornarendszerét.
Mindkét települést átszeli az E60as országút, de azt nem lehet állandóan átvágni, ezért a vezetékeket a
mellékutcákon kívül az út két oldalán kell elhelyezni. A szennyvíz
egy része gravitáció révén halad
majd, de az Ákosfalva és Székelyvaja közötti dombon való átemeléséhez pumpaállomásokra van

szükség, ezért a két faluban a megvalósítási költségek felét teszik ki
az első szakasznak (amelybe három
település és a tisztítóállomás van
befogva), azaz 19.732.646 lejre
rúgnak.
A harmadik fázisban Kisgörgény
és Cserefalva csatornarendszere valósulna meg, ehhez az országos
helyreállítási és rezilienciatervből
(PNRR) hívnának le európai finanszírozási forrásokat. Mivel alacsonyabb helyen fekszik, Cserefalva
szennyvizét gravitációval nem lehet
vezetni, és igencsak költséges volna
visszapumpálása is Ákosfalvára,
ezért azt a nyárádkarácsoni tisztítóállomásra fogják eljuttatni, míg a
Kisgörgényét Ákosfalvára – ehhez
a Peresen át vinnék a vezetékeket a
régi kisgörgényi buszvonalon – fejtette ki a terv részleteit a polgármester. Ezen a terven is dolgoznak már,
az év végére vagy a következő év
legelejére el is készülnek a tanulmányok.
Először csatorna, utána aszfalt
A tervezett csatornázási beruházásokat egyes községbeli lakosok
másodlagosnak tartják, ehelyett inkább az utcák aszfaltozását várnák
el. Tudni kell azonban, hogy minden beruházásnál személyekre leosztott költségekkel számolnak,
emellett viszont nem engedélyeznek és nem finanszíroznak aszfaltozást olyan településeken vagy
településrészeken, ahol nincs kiépítve a csatorna- és szennyvízhálózat. Az elmúlt években sokat
aszfaltoztatott az önkormányzat,
ennek ellenére még mindig van néhány tíz- vagy százméteres utcarész
elmaradva itt-ott a községben,
ahová még nem került szilárd burkolat – ismerte el a községvezető.
Azt is tudni kell azonban, hogy
minden finanszírozás fontosságát a
lakosságszámhoz viszonyítják az
országban, így nem kaphattak finanszírozást olyan szakaszok aszfaltozására, ahol kevesen laknak,
ezért ezeket önerőből kell megoldani.

Kevés pénzt szánnak a romániai
fiatal gazdák támogatására

A Gazdaerő Egyesület (Asociaţia Forţa
Fermierilor) a napokban jelezte a Mezőgazdasági Minisztériumnak, hogy a
Vidékfejlesztési Vezérigazgatóságon
keresztül az országos vidékfejlesztési
program (PNDR) 6.1-es átmeneti támogatási csomag keretében az érdeklődés ellenére kevés pénzt hagytak
jóvá. A szervezet tudomása szerint a
támogatás több mint 4300 potenciális
fiatal pályázót érdekelhet.

Az egyesület képviselői kifejtették, hogy az
uniós elvárásokkal ellentétben az EU által az
ország rendelkezésére bocsátott pénzösszeg
jelentős részét olyan fiatal gazdák támogatására kellene fordítani, akik üzletszerűen folytatják szüleik farmján a gazdálkodást, illetve
teljesen új farmot alapítanának. A szaktárca
az elvárásoknál jóval kevesebb összeget különített el, ami szerintük azt jelenti, hogy a
minisztérium illetékesei nem ismerik a szükségleteket. A vidékfejlesztésre szánt 2,569
milliárd euróból mindössze 100 milliót szánnak a fiatal gazdák támogatására. Annak ellenére, hogy az egyesület többször hivatalosan
is kérte, hogy növeljék a pénzkeretet, ezt elutasította a minisztérium. A 100 millió euróból 30 millióra kizárólag a hegyvidéki gazdák
pályázhatnak. Ha a pályázatot ki szeretnék
egészíteni, akkor a 4.1.4-es programcsomag
lehetőséget biztosít arra, hogy mezőgazdasági
gépeket vásároljanak, és természetesen ezzel
is hozzájárulhatnak a farmfejlesztéshez. A 75
millió eurós keretösszeggel rendelkező csomagra 2021. október 25. és 2022. január 25-e
között pályázhatnak az érdeklődők. Az utóbbi
azonban csak résztámogatás. Közben más kiírásokat nem sikerült lehívni, így a fennmaradt összeget át lehetne csoportosítani –
jelezték a minisztériumnak az egyesület kép-

viselői. Az egyik ilyen lehetőség a 16.4-es
programcsomag, amellyel a kis élelmiszerláncok kialakítását segítik. A gazdák augusztus
27-étől pályázhattak. November elején országszerte mindössze négy projektet nyújtottak be a hatóságokhoz. A határidő november
26-a. Itt mintegy 40 millió euró lesz az el nem
költött pénzösszeg. Ennek egyik alcsomagjaként támogatást szántak a gyümölcstermesztőknek a hasonló élelmiszerlánc kialakítására.
Ezen a téren azonban egyetlenegy dokumentáció sem érkezett a bírálóbizottsághoz, így a
rendelkezésre álló 10 millió euró is megmarad. A gazdák egyesülete szerint ezzel az 50
millió euróval ki lehetne egészíteni a fiatal
gazdák támogatására szánt összeget. S míg a
természeti katasztrófák okozta károk megelőzésére a növénytermesztőknek és állattenyésztőknek egyaránt szánt 17.1-es programcsomagot 20 millió euróról 31,2 millió euróra emelték, addig a nemsokára záruló
kiírásra november elején alig több mint 20
millió euró kárterítést kértek az érintett gazdák.
Azok a fiatal gazdák, akiknek elfogadják
ugyan a pályázatát, de nem tudnak fedezetet
biztosítani számukra, 2023 után ismét jelentkezhetnek. Azonban figyelembe kell venni azt
is, hogy a farmvezetők (ők pályázhatnak) kinevezésüket követően csak két évig nyújthatnak be pályázatot, egy másik feltétel pedig az,
hogy életkoruk 41 év alatti kell legyen. Lehet,
hogy sokan azok közül, akik, bár jó pályázatot
írtak, elesnek a lehetőségtől, és akár lemondhatnak a vidéki gazdálkodó életmódról, ami
nemcsak számukra, hanem a közösségnek is
veszteséget okozhat – áll többek között a gazdák szervezete által benyújtott, a finanszírozási keretösszeg megnövelését célzó beadvány
indoklásában. (v.gy.)

A mellékutcákat csak azután lehet aszfaltozni, ha kiépültek a szennyvízvezetékek
Fotó: Gligor Róbert László

Az idén az önkormányzat már
csak olyan helyeken aszfaltozott
Ákosfalván és Harasztkeréken, ahol
nincs betervezve a csatornavezeték.
Ugyancsak az Anghel Saligny fejlesztési program keretében a napokban nyújtottak be pályázatot
további aszfaltozásra. A támogatásból Ákosfalván az ipartelep mellett,
valamint a templomtól a temetőre
vezető úton épülne szilárd burkolat,
ezeken a helyeken nem vonul majd
csatornázási gerincvezeték. Továbbá a Székelyvaja és Harasztkerék közötti községi utat is szeretnék
korszerűsíteni, ahol az utóbbi években végeztek némi javítást, de aszfaltozni nem tudtak. A beruházás
értéke 7.830.199 lej. Ezért most ezt
a lehetőséget szeretnék kihasználni.
Elégedetlen emberek mindig lesznek, és kell is a kihívás az önkormányzati munka teljesítményének

fokozására, de mindenkinek meg
kell értenie, hogy ennél nagyobb
erőfeszítéseket nem tud tenni a község – üzeni a lakosságnak a polgármester.
Ivóvíz is kellene
A tojás vagy tyúk vitája zajlik
évek óta országszerte, hogy elsőként a csatorna- vagy a vezetékes
ivóvízrendszert kellene kiépíteni. A
községben mindkettőre szükség
van, ezért a csatornarendszer megvalósítása után a sorrendben az ivóvízellátás következne, de ennek
tervezési és kivitelezési munkálatai
nem az önkormányzat hatáskörébe
tartoznak, hanem az Aquaserv regionális szolgáltató feladata, hiszen
annak a jogköre a megyei víz- és
csatornarendszer mestertervének
megvalósítása, tehát a vízhálózat
terén a község önállóan nem tud
lépi – magyarázta el Osváth Csaba.

Csökkenhet a tűzifa héája

A parlament 19 százalékról 5 százalékra csökkentette a tűzifa héáját, hogy támogassa az ezzel a
tüzelőanyaggal fűtő lakosságot.

A képviselőház 308 támogató voks és
egy ellenszavazat mellett fogadta el a törvénytervezetet ügydöntő házként, így a jogszabály hatályba lépéséhez már csak Klaus
Iohannis államelnöknek kell aláírnia.
Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője elmondta, hogy a héacsökkentés összhangban van az Európai
Unió vonatkozó irányelvével, így nemcsak a háztartások, hanem a vállalkozások,
az iskolák, a kórházak és az orvosi rendelők is olcsóbban szerezhetik be a tüzelő-

anyagot. Emlékeztetett, hogy a tűzifát fűtésként használó háztartások száma meghaladja a 3,5 milliót, ami a nyilvántartott
romániai háztartások több mint 45 százalékát teszi ki. Vidéken sokkal magasabb ez
az arány, ott a háztartások több mint 85
százaléka használja a fát fűtőanyagként,
amelynek ára megkétszereződött az elmúlt
időszakban.
Október végén a parlament ideiglenesen, öt hónapra befagyasztotta a villamos
energia és a gáz árát, egyben ideiglenes
energiaár-kompenzációt is biztosít a fogyasztóknak, miután a gáz és a villamos
energia is jelentősen megdrágult.
(MTI)

Az energiadrágulás miatt jelentősen
nőtt a műtrágya ára

Az energiadrágulás a műtrágya árának robbanásszerű növekedése
révén begyűrűzik az élelmiszerárakba, és ezt a fogyasztóknak kell
megfizetniük – véli a PRO AGRO agrárszövetség elnöke.

Ionel Arion szerdán elmondta, szerinte
a következő időszakban rendkívüli mértékben drágulnak majd az élelmiszerek, és
ezért nem föltétlenül a hazai termelők a felelősek. Mint mondta, a földgáz és az
áram, illetve ezekhez kapcsolódóan a
műtrágya árának növekedése túlságosan
nagy ahhoz, hogy ezt a gazdák állni tudják.
Így ez a drágulás kihat majd a lakosság
napi fogyasztói kosarának értékére, amit
végső soron a lakosságnak kell kifizetnie.
A mezőgazdasági szakember szerint a
műtrágya árának növekedése elsősorban a
kisebb termelőket érinti. Ők nem tudnak
tonnánként akár 4000 lejt is kifizetni a

műtrágyáért, így, ha a helyzet változatlan
marad, két-három éven belül bezárhatnak.
Hosszabb távon azonban Ionel Arion szerint a termőföldek „dél-amerikai mintájú”
tulajdonosi szerkezetváltása jelent veszélyt. A csődbe ment termelőket „bekebelezik” a tőkeerősebb agrárvállalkozások, a
mezőgazdasági területek nagy része pedig
befektetési alapokhoz kerül – magyarázta.
Ionel Arion elmondta, jelenleg egy
tonna műtrágya legalább 3000 lejbe kerül,
ára megháromszorozódott az év eleje óta.
A legnagyobb gond azonban az, hogy eltűnt a piacról az ammónium-nitrát, mert
nyersanyag hiányában már nem gyártják.
A PRO AGRO szövetség elnöke szerint
az egyetlen megoldás egy olyan, két évre
szóló kormánystratégia lenne, amelyik minden lehetséges eszközzel – az energiaárak,
a héa és a jövedéki adó csökkentésével – támogatja a hazai termelőket. (Agerpres)
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Karikó Katalin kapja
az idei William B. Coley-díjat

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Minden nyolcadik nőnél emlődaganat – új korszak
a mellrák diagnosztikájában és gyógyításában

Magyarországon egy a nyolchoz az esélye, hogy egy nőt az
élete során mellrákkal diagnosztizáljanak. Nagyon fona
megelőzés,
a
tos
kétévenkénti rákszűrés, hiszen az emlőrák a nőknél a
leggyakoribb daganat. Magyarországon évente 7500 új
esetet diagnosztizálnak, és
2000 nő hal meg mellrákban.
Az emlődaganatok kezelésében is egyre nagyobb teret
kapnak a személyre szabott,
célzott terápiák. Az Oncompass Medicine tudományos
igazgatója, dr. Peták István és
csapata egy olyan mesterséges intelligencia (MI) alapú
eszközt – Kalkulátor szoftver
– fejlesztett ki, ami az orvosoknak segít kiválasztani a
leghatékonyabb célzott kezelést a beteg számára.

Ma már az orvosok a daganatos
betegségek kezelésekor – a hagyományos terápiák mellett – igen
gyakran alkalmazzák a személyre
szabott, célzott terápiákat is. A célzott gyógyszerek mind a korai stádiumú, műthető daganatok, mind az
áttétes daganatok esetében is hatékonyak. A legrégebbi célzott
gyógyszerek épp a mellrák kezelésében állnak rendelkezésre: az első
célzott terápiát 1997-ben az emlődaganat génmódosulására fejlesztették ki. Azóta folyamatosan nő a
célzott terápiák száma, mára az orvosok számos célzott gyógyszer
közül választhatnak, amelyek többféle génmódosulásra, molekuláris
célpontra hatnak. A gyógyszerpiacon a közelmúltban újabb célzott
gyógyszerek jelentek meg, amelyeket már Magyarországon is törzskönyveztek, így ezek ott is könnyen
elérhetőek. Az emlődaganatok kezelésében is egyre több az elérhető
célzott gyógyszer. Az Angelina
Jolie esetében nagy visszhangot kapott BRCA génről közismert, hogy
nagyban fokozza a hajlamot a mellrákra, azonban a BRCA gén kimutatásának ma már nemcsak a

Dr. Peták István

Fotó: Falus Kriszta

megelőzésben van jelentős szerepe,
hanem az emlődaganatok kezelésében is. Emlőrák esetében a sejthalált szabályozó gén ellen is elérhető
ma már célzott gyógyszer, más immunterápiák és célzott gyógyszerek
kombinációjával tartósan hatásos
kezelést lehet biztosítani az áttétes
daganatok esetében is.
Egyre több az elérhető célzott
gyógyszer, így egyre erőteljesebb
az igény a daganat részletes molekuláris diagnosztikai vizsgálatára és
az itt kapott eredmények átfogó
elemzésére. Dr. Peták István, az
Oncompass Medicine tudományos
igazgatója munkatársaival együtt
egy olyan szoftvert – Kalkulátort –
fejlesztett ki, amely a mesterséges
intelligencia (MI) segítségével
rendszerezi és értékeli a molekuláris diagnosztika eredményeit.
Dr. Peták István a Kalkulátorról
mint saját fejlesztésű, orvosi döntéstámogató eszközről a közelmúltban több előadást is tartott.
Magyarországon a Szenológiai Társaság (az emlőrákra specializálódott
orvostársaság) tudományos ülésén
mutatta be a Kalkulátort, majd
Manchesterben egy angol rákkutató
intézetben, valamint a Digital
Health Summit konferenciáján.
Mindhárom tudományos konferen-

cia középpontjában a mesterséges
intelligencia orvosi felhasználása
állt: a mesterséges intelligencián
alapuló orvosi eszközök hogyan segíthetnek az emlőrák személyre
szabott kezelésében, hogyan támogathatják az orvosokat a leghatékonyabb terápiák kiválasztásában.
Dr. Peták István kiemelte: „A digitalizáció erősíti a mesterséges intelligencia
használatát,
a
mesterséges intelligencia pedig értelmet ad a digitalizációnak. Nekünk
pont
akkor
sikerült
kifejlesztenünk a Kalkulátort, amikor a digitalizáció is berobbant – ez
nem szerencse, ez az organikus fejlődés. Gábor Dénes, a Nobel-díjas
magyar fizikus zseniális megállapítása szerint a jövőt nem lehet megjósolni, de föl lehet találni. Tehát az
lesz a jövő, amivel a jelenben foglalkozunk. A mesterséges intelligencia alapú orvosi eszközök –
mint amilyen a Kalkulátor is –, ma
már elengedhetetlenek a daganatos
betegek életéért folytatott harcban.”
A rákbetegek kezelése sokszor
hosszú évekig is eltart, az újabb és
újabb leletek rendszerezése, áttekintése, értékelése folyamatosan
hatalmas feladat, amely hibalehetőségeket is rejt. Az Oncompass Medicine által kifejlesztett terápiás

A hajhullás okai és kezelése (2.)

A hajkorona minősége vagy
éppen hiánya sok mindent elárul viselőjéről. A hajviselet
és a haj ápoltsága kulturális
kód, a hajminőség viszont a
szervezet biológiai állapotáról
is sokat elmond – olvashatták
október 28-i Harmónia-összeállításunk
bevezetőjében.
Szendi Gábor írásának első részében a hajhullás okairól
volt szó, aminek a felsorolását folytatjuk.

A nőknél megjelenő, a fejtetőre
koncentrálódó hajritkulás egyik lehetséges oka szintén a megnövekedett DHT-hatás. (Az 5alfa-reduktáz
enzim kettes típusa a tesztoszteront
a férfias kopaszodásban döntő szerepet játszó dihidrotesztoszteronná
– DHT – alakítja). Mivel azonban a
homlokon a haj vonala megmarad,
feltételezik, hogy a női hormonok
némileg ellensúlyozzák ezt a hatást.
Ráadásul a nőies hajvesztéstől szenvedők jelentős részénél nem találják
magasnak a férfi nemi hormonok

szintjét, ezért van némi tanácstalanság a hajszakértők körében a női
hajvesztés okait illetően (Mesinkovska és Bergfeld, 2013).
Mivel a DHT szerepet játszik a
prosztatamegnagyobbodásban és
prosztatarákban, már régóta léteznek 5alfa-reduktáz-gátló gyógyszerek
(finasterid,
dutasterid),
amelyeket kis adagban (1 mg) alkalmaznak is a férfias kopaszodás
gátlására (Mella és mtsai., 2010). E
szerek hátránya, hogy egyes férfiaknál (a vizsgálatokban 3%-ban)
szexuális zavarokat okozhatnak
(Traish és mtsdi., 2015). Nőknél valamiért kevésbé hatásosak e szerek,
és termékeny korban csak különös
elővigyázatossággal ajánlják alkalmazását, mert egy esetleges terhesség esetén a fiúmagzatot nőiesíti.
Posztmenopauzában viszont 2,5, ill.
5 mg-mal komolyabb sikereket
értek el (Brough és Torgerson,
2017). Számos egyéb hormonkezelés létezik, ezek azonban nem veszélytelenek, és e szereket csak

orvos írhatja fel, s mielőtt ezeket
fontolóra venné valaki, érdemes a
későbbiekben ismertetett egyéb lehetséges okokat előbb kizárni.
Számos régóta ismert növényi
eredetű hajnövesztő szer ugyancsak
az 5alfa-reduktáz enzimet gátolja,
ilyen pl. a csalángyökér-kivonat
(Ghorbanibirgani és mtsai., 2013),
a fűrész- (vagy törpe-) pálmakivonat (Prager és mtsai., 2002), a tökmagolaj (Cho és mtsai., 2014), az
afrikai meggyfa kérgének kivonata
(Levin és Das, 2000), a zöld tea
(Kwon és mtsi., 2007), a kenyérfa
levelének kivonata (Shimizu és
mtsai., 2000). Terhesség esetén
ezek alkalmazásától is jobb tartózkodni.
A minoxidil (Regaine, Rogaine)
szintén bevált szer mind a férfi,
mind a női típusú hajritkulás esetén,
bár jelentős hajnövekedést csak a
vizsgálatokban részt vevők egy részénél lehet elérni (Gupta és Charrette, 2015). A fő hatás a vérellátás
javításában áll. A minoxidil kon-

Kutatótársaival – Drew Weissmannal, Ugur Sahinnal és Özlem
Türecivel – megosztva Karikó Katalin kapja az amerikai Rákkutató Intézet (Cancer Research Institute – CRI) idei William B.
Coley-díját – jelentette be a New York-i székhelyű nonprofit szervezet.
A CRI honlapján olvasható közlemény szerint a négy tudósnak
kulcsfontosságú szerepe volt abban a kutatásban, amely olyan új
mRNS-alapú terápiás eljáráshoz vezetett, amelyet jelenleg is alkalmaznak a rák és a fertőző betegségek leküzdésére, beleértve a két
leghatékonyabb vakcinát a Covid–19-et okozó koronavírus ellen.
Ez a technológia lehetőséget teremthet különböző betegségek új típusú kezelésére, így jelenleg is vizsgálják alkalmazásának lehetőségét az influenza, a HIV, a malária, a sarlósejtes vérszegénység, a
szklerózis multiplex és a szívbetegségek terén.
Az elismerésről beszámoló Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint a díjat egy virtuális ünnepségen november 10-én
adták át.
A CRI 1975-ben alapította a díjat William B. Coley tiszteletére,
akit ma a rák immunterápiájának atyjaként tartanak számon, és
akinek lánya, Helen Coley Nauts (1907–2001) hozta létre a Rákkutató Intézetet. A kitüntetéssel járó érmet és 5 ezer dollár jutalmat –
a 2021-es díjazottakkal együtt – eddig 115 immunológus és
tumorimmunológus kapta meg. (MTI)

döntéstámogató eszköz, a Kalkulátor egyik funkciója az esetmenedzsment-szoftver, amely egységesen digitalizálva táplál be minden
leletet, majd az összes leletet figyelembe véve mutatja meg az orvosnak, hogy milyen kezelést ajánl a
betegnek.
Az OCM Kalkulátorának segítségével nem fordulhat elő az a hiba,
hogy bizonyos leletek nem jutnak
az orvos tudomására. Dr. Peták István életmentőnek tartja a mesterséges intelligencia használatát az
orvoslásban, hiszen például 2014ben egy 40 éves újságírónő azért
halt meg emlődaganatban, mert egy
pozitív lelet – a digitális adatrögzítő

eszköz hiányában – nem jutott el
időben a kezelőorvosához. A pozitív lelet ismeretében elérhető lett
volna a beteg számára az a célzott
terápia, amely csökkentette volna a
daganat kiújulásának az esélyét.
Az OCM a Kalkulátor-fejlesztésért ebben az évben több rangos
nemzetközi innovációs díjat is kapott, amelyek lehetőséget teremtettek rá, hogy a szakma fókuszáltan
szerezzen tudomást az OCM tudományos eredményeiről, így az orvostársadalomban
nagy
az
érdeklődés az OCM fejlesztette
Kalkulátor iránt.
(Kubik Elvira kommunikációs
vezető, Oncompass Medicine)

centrációtól függően bőrirritációt
okozhat (ilyenkor érdemes kis szünetet tartani, vagy kisebb koncentrációt
választani),
és
a
hajnövekedés a kezelés abbahagyásával megszűnik, sőt visszafordul.
De ez igaz a DHT-hatás gátlására
épülő kezelésekben is.
Terhesség és hajhullás
Általános tapasztalat, amit egzakt
mérések is igazolnak, hogy a terhesség során egyre nő a növekedési
fázisban lévő hajszálak aránya,
majd a szülés után 3-6 hónapig a telogén fázisban lévő hajhagymák
aránya nő meg, azaz fokozódik a
hajhullás, majd végül visszaáll a
normál növekedésben és nyugvó fázisban lévő hajhagymák aránya. A
szoptatás egyfajta védőhatást jelent
a terhesség utáni hajhullás ellen
(Gizlenti és mtsai., 2014). A jelenség a terhesség alatti és utáni nagy
hormonváltozásoknak tulajdonítható.
Foltos hajhullás
A leggyakoribb formájában a
fejen egy vagy több ovális kopasz
folt jelenik meg. Általában autoimmun eredetű folyamatról van szó,

melynek során az immunrendszer
támadni kezdi a hajhagymákat
(McElwee és mtsai., 2013). Ritka
esetben ez elvezethet a teljes hajés testszőrzet elvesztéséhez is. Vannak olyan autoimmun betegségek,
amelyek gyakrabban vezetnek foltos hajhulláshoz. Ilyenek a vitiligo,
az 1-es típusú diabétesz, a Lupus
erythematosus, az autoimmun
pajzsmirigygyulladás, a myasthenia gravis, a cöliákia betegség, a
szkleroderma, a rheumatoid arthritis, az ulcerative colitis. A folyamatot sok minden elindíthatja, gyakran
egy egyszerű fertőzés következtében kialakult immunválasz vagy
éppen a terhesség a kiváltó ok.
A végső megoldás gyakran a komolyabb orvosi kezelés, de enyhébb
esetekben
érdemes
megpróbálni a minoxidolt, vagy sikeresnek találták még a hagymakivonatot is (Sharquie, 2002).
Tekintve, hogy az autoimmun betegségek hátterében a nyugati táplálkozás áll, érdemes a paleo
táplálkozásra áttérni, vagy legalább
a glutént és a tejet kiiktatni az étrendből (Le Vere, 2017).
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Mitől nehéz a repülőgép-tervezés?
Drónok térhódítása

Sok Marosvásárhelyről elszármazott
kiváló szakember él és dolgozik a
nagyvilágban. Köztük van a volt bolyais diák, a negyvenes évei elején
járó prof. dr. Sóbester András, aki a délangliai nagyváros, Southampton
egyetemén a repülés és űrrepülés
szak professzoraként repülőgép-tervezést tanít. Szabadsága idején főtéri
lakásukban beszélgettünk pályafutásáról, a repülésről és a drónokról
édesanyja, Sóbester Klára gyógyszerésznő társaságában.

Bodolai Gyöngyi

– Hogyan vezetett az út az Egyesült
Királyságba?
– A kolozsvári műegyetem gépészmérnöki
szakára jártam, a negyedévet viszont egy csereprogram keretében egy észak-angliai egyetemen végeztem. Onnan tértem vissza
Kolozsvárra tanulmányaimat befejezni, majd
a St Antony’s Egyetemen doktoráltam repülőgép-tervezésből.
Amikor a doktorátus körülményeiről érdeklődöm, humorosan megjegyzi:
– „Megmagyarázhatatlan” módon sikerült.
Akkor még nem tudtam, hogy egy nagyon jó
időszak volt az életemben, mert csak egy dologra kellett összpontosítanom. A kezdő kutatónak olyan szempontból „nagyon könnyű”
a helyzete, hogy van egy projekt, amin dolgoznia kell, és három év múlva a kész munkát be kell mutatnia. Ezzel biztatom a
doktoranduszaim is. Mert az említett időszakhoz képest egyetemi tanárként egy hét alatt
sok különböző értekezlet, határidő stb. szerepel a programomban. Visszatérve a kérdésre:
egy kutatási projekten dolgoztam néhány
évig, aztán következő lépésként megpályáztam egy oktatói állást. A Southamptoni Egyetemen kezdtem tanársegédként, ahol 2021-től
professzorként oktatok.
– Ezek szerint a külföldi származás nem
jelentett hátrányt?
– A britek nagyon nyitottak és befogadóak,
senkit sem érdekel, hogy ki honnan származik, a teljesítmény a fontos. Egyébként a
munkahelyem nagyon nemzetközi összetételű.
– Elegáns, nagy egyetem, olvastam, hogy
több mint 20.000 hallgatója van.
– Az óceánkutatástól a szülészetig, a zenétől az elektronikáig, a számítástechnikától a
csillagászatig, a jog, a közgazdaságtan, szinte
minden szak megtalálható. Ez jellemző az
angliai egyetemekre.
– Van-e erdélyi a kollégák között?
– Nem tudok róla. Volt viszont egy kutatási
projektünk több fakultás részvételével. Ennek
kapcsán egyszer valamiért meglátogattam a
vietnámi kollégát, aki a számítástechnika
karon dolgozott. Amikor ajtót nyitott: – Szervusz, András, parancsolj, foglalj helyet –
mondta ékes magyar nyelven. Kiderült, hogy
kétéves korától Magyarországon élt a szüleivel, és ott járt iskolába. Engem az szórakoztatott, hogy amikor a kollégáim észrevették,
hogy a folyosón egy nyilvánvalóan távol-keleti kinézésű úriemberrel olyan nyelven beszélgetünk, amelyet senki sem ismert,
valósággal rövidzárlatot okozott egyeseknél.
– Feltehetően édesapádnak, Sóbester Ferenc pilótának – aki 17 éven át aktívan repült, majd a vezetője volt az Aviasan
egészségügyi mentőszolgálatnak – is szerepe
volt abban, hogy a repüléssel kapcsolatos hivatást választottad.
– Miután elmúlt egy olyan időszak, amikor
egészen biztos voltam abban, hogy mozdonyvezető vagy tűzoltó leszek, már egészen kicsi
koromtól kezdve ki voltam téve ennek a kísértésnek, annak ellenére, hogy édesapám azt
szerette volna, hogy a színművészeti egyetemre felvételizzek, mert nem kellett volna
elmennem Vásárhelyről.
– Ahhoz képest a választott pálya vonzásában elég messzire sodort a sors. Repülőgép-tervezésből doktoráltál, a dolgozatod az
egészre vonatkozott, vagy valamilyen részletére egy repülőgépnek?
– A legjobban a repülőgép-tervezés eszközei érdekelnek, algoritmusok, matematikai
modellek, a repülőgép-tervezést alátámasztó
statisztikai módszerek.
– Egy kicsit beavatnál ezeknek a jelentésébe?
– Azok a „szerszámok”, amelyeket bármilyen repülőgép tervezésekor használni lehet:
algoritmusok, numerikus modellek, számítógépes szimulációk, például légáramlás szimulálása egy, még nem létező repülőgép

körül. A legjobban mindennek a mértani
része vonz. Az alapvető mértani probléma
szerint a repülőgépnek van egy hasznos terhe,
ami lehet egy vagy száz utas, kereskedelmi
áru, egy bomba stb., és e köré kell egy gépet
tervezni. Ennek a formája és a nagysága alapvetően mértani problémát jelent. Feltevődik
a kérdés, hogy a lehetséges végtelen számú
mértani alakzat közül, amelybe be lehetne
csomagolni ezt a hasznos terhet, melyik a
legjobb. Itt következnek a módszerek, amelyek lehetővé teszik ezeknek a formáknak a
generálását, amelyek száma végtelen, de le
kell egyszerűsíteni addig, hogy egy véges
számú megoldást generáljunk. Ezek a formájukat és méretüket illetően kissé hasonló, de
eléggé különböző repülőgépek. Ezért egy
olyan módszerre van szükség, amellyel el
lehet dönteni, hogy két alternatív megoldás
közül melyik lesz a legjobb. Ennek is több oldala van, egyrészt, hogy mi az a megfelelőségi szám, amivel el lehet dönteni a jobbik
megoldást. Ez általában az üzemeltetés költségével kapcsolatos, vagy a fizikával közelebbi szinten az elfogyasztott üzemanyaggal.
Ha a megtervezendő repülőgépnek az a feladata, hogy a hasznos terhet A-tól B-ig el kell
szállítani egy bizonyos magasságban és gyorsasággal, akkor az a kérdés, hogy a két lehetőség közül melyik tudja ezt a feladatot a
legkevesebb üzemanyag felhasználásával
végrehajtani.
A másik érdeklődési területe a kutatócsoportnak, amelyben dolgozom, a drónok tervezése és készítése. A megvalósult tervezési
módszereket a drónok építésénél használjuk
fel, mert sokkal olcsóbbak és sokkal hamarabb elkészülnek.
– Beszélj az egyetemről, ahol tanítasz!
– A Southamptoni Egyetemen van egy
mérnöki iskolánk, amelyen körülbelül 2000

hogy október és május között egy olyan repülőgépet tervezzenek, ami a megadott feltételeket teljesíti. Legtöbbször érdekes, a lehető
legkockázatosabb, legszokatlanabb feladatok
végrehajtására alkalmas drónok tervezésével
bízzuk meg őket, amire később az iparban elhelyezkedve nem lesz alkalmuk. Az egyetemen viszont nagyon jó műhelyek vannak erre
a célra, szélcsatornákban és egyéb laboratóriumokban lehet a drónokat tesztelni, mielőtt
a levegőbe emelkednek. Áprilisban egy hideg
reggelen kimegyünk egy közeli repülőtérre,
füves mezőre, ahol ezeket kipróbáljuk. Az
ötös-hatos csoportok párhuzamosan dolgoznak az év során, és ilyenkor meglátják a társaik munkájának az eredményét is, ami igazi
versengéssé avatja ezt az eseményt.
Van egy rendkívül erős idegrendszerű berepülő pilótánk, aki nagyon sok éve ezeket az
elképesztően kockázatos, nem a legstabilabb
alapokon nyugvó drónokat a levegőbe emeli.
Azt szoktuk mondani: ha a leszállások száma
egyenlő a felszállásokéval, akkor nyertünk.
Legtöbbször két napig tart a próbaröptetés,
ez idő alatt a drónokon levő ragasztószalag
mennyisége fokozatosan növekedik, és közben nagyon sokat tanulnak a hallgatók. Egy
dolog a felhajtóerő termelésének a mechanizmusát egy tankönyvben elolvasni, és teljesen
más, amikor látják tervezési döntéseiknek az
eredményét, ha a levegőben van a gép.
Ugyanakkor a tervezés és a gyártás alatt
olyan kapcsolatokra találnak a terv különböző aspektusai között, amilyenekre nem
számítanak. Megtanulják külön az aerodinamikát, a szerkezettant, a szilárdságtant, a
gyártási módszereket, a hajtóművek termodinamikáját, de a próba során jönnek rá, hogy
ezek mind összekapcsolódnak, és akkor lesz
igazán bonyolult a kérdés. Akkor tanulják
meg azt, hogy minden mérnöki döntésnek
vannak pozitív és negatív oldalai is, és mindig a legkevésbé rossz döntést kell hozni, de
azt csak úgy lehet, ha figyelembe vesszük a
probléma összes aspektusát, és ettől nehéz a
tervezés. Semmit nem lehet izolálni a rendszer többi részétől, különösen a repülőgép-

Prof. dr. Sóbester András, mögötte a Rolls-Royce Dart, az 1940-es évek legfontosabb légcsavaros gázturbinája

mérnökhallgató tanul. Közülük 600-an választják a repülőmérnökit (pontosabban a repülés és űrrepülés szakot). Amikor kiállok az
elsőévesek elé, körülbelül 210 hallgatóval
nézek szembe.
– Ebből hányan szerzik meg a diplomát?
– Tartottam ettől a kérdéstől. Van egy bizonyos lemorzsolódás, de több mint a háromnegyede marad.
– Milyen tantárgyakat tanítasz?
– Elsőéveseknek a repülésbe és az űrrepülésbe való bevezetést, ami valójában a repülés mechanikájába való bevezetésről szól,
Newton második törvényéről tárgyakra alkalmazva. Továbbá a repülés műveleti oldalait
vesszük számba az időjárástól a navigációig
stb. Az asztronautikába való bevezetés során
a rakétarepülés mechanikájának az alapjait
tanulják meg.
Harmadéven repülőgép-tervezést tanítok.
Ezenkívül olyan alaptantárgyaink vannak,
mint a mechanika, a szilárdságtan, az aerodinamika, a folyadékmechanika, a matematika,
a fizika, az elektronika, a programozás stb.
Ahogy haladnak tovább, mind specializáltabb tantárgyak következnek, így például a
repülőgép-szilárdságtan, a szárny-aerodinamika típusú tantárgyak.
A szak koronaékszere az egyéni diplomamunka harmadéven, negyedéven pedig hatos
csoportokban megterveznek és megépítenek
valamit. Fantasztikus lehetőségeik vannak,
biztosítjuk számukra a tervezési, gyártási és
tesztelési felszerelést, ami szükséges ahhoz,

tervezésben. Ha bármely kis változást
eszközölünk, egy hajtóművet például nagyobbra cserélünk, akkor ez megemeli a tömeget, a nagyobb tömeg megváltoztatja a
repülőgép teljesítményét, a terhelést, amit a
szárnyak el kell bírjanak, és ez így folytatódik tovább, mint egy dominóeffektus.
– Lányhallgatók vannak-e?
– Vannak, de nem annyian, amennyit szeretnénk. Amikor a hallgatók 20 százaléka
lány, akkor nagyon jó évünk van. Ilyen szempontból még sok a dolgunk.
– Akik elvégzik a szakot, hol tudnak elhelyezkedni?
– Egy részük a repülőgépiparban, de sokan
teljesen más irányt vesznek. Vannak hallgatóink, akik szakot váltanak, általában a gépészmérnökit választják, de aki nagy
kalandra vágyik, az építőiparra vált át. Hasonlóra számítottam, amikor az egyik hallgatóm bejelentette, hogy szakot akar váltani, de
nagy meglepetésemre kiderült, hogy musicalrendező szeretne lenni. Amire megjegyeztem,
hogy a kemény szilárdságtani és aerodinamikai alapok, amelyeket első évben lefektetett,
feltehetően a hasznára válnak majd.
– Az Egyesült Királyságban hol van repülőgépgyár?
– Két komoly gócpont van, az egyik az
Airbus, amelynek van egy kutatási központja
Bristolban, és egy gyártási és összeszerelési
üzeme Walesben. A másik a Rolls-Royce
nevű cég, ami ugyancsak a két R logó alatt
szerepel, és gázturbinás sugárhajtó műveket,
valamint sok minden mást (energiageneráló

turbinákat) gyárt. Ők az egyik kulcsfontosságú ipari partnerünk, és az általunk kidolgozott módszerek nagy részének a felhasználói.
Ezenkívül mindenik cégnek vannak beszállítói, amit úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas piramis alapját. Ilyen szempontból
nagyon gazdag a brit ipar, sok mindent gyártanak, ami egy repülőgéphez szükséges. Van
egy honvédelmi ipari része is, harci repülőgépeket és hozzájuk tartozó elektronikai felszereléseket gyártanak. Ezenkívül kis gépek
is készülnek.
– Szó volt a drónok tervezéséről. Mióta léteznek?
– A drónok története nagyon hosszú, szinte
egyidős a repülőgépek történetével.
– Miért csak az utóbbi években hallottunk
többet róluk?
– Azért, mert a hatásos és biztonságos vezérlésükhöz szükséges elektronika most lett
eléggé előrehaladott és elég könnyű a tömeg
szempontjából. Egy drón stabilizálásához
szükséges giroszkópos rendszer, ami a drónt
vezérli, több nagyságrenddel miniatürizálódott. Ez lehetővé teszi azt, hogy egy kicsi
kínai játék drón stabilitás szempontjából már
azt tudja, mint egy olyan, ami az 1960-as
években akkora lett volna, mint egy ház. Az
elektronika fejlődése mellett nagyon megnőtt
az akkumulátorok energiasűrűsége, tehát a
tömegegységre eső tárolt energiamennyiség.
Ez lehetővé tette az elektromos meghajtású
drónok készítését, beleértve a forgószárnyas
szerkezeteket, amit az üzletekben is meg
lehet már vásárolni.
– A repülőgép-tervezést tanító professzornak van-e drónja?
– A legjobb része a munkahelyemnek
olyan, mint egy játékszoba, ahol játékdrónok
lógnak a falról. Van olyan, amit mi építettünk, és van, amit vásároltunk. A legnagyobb
dolog az, hogy a fejlődés gyermekjátékszerár szintre hozott le nagyon komoly drónokat.
Van olyan forgószárnyas herkentyű, ami a tenyeremben elfér, és 10-12 percig tud repülni.
– És remek képeket készít.
– Hadd ne menjünk bele ennek a nagyon
bonyolult jogi hátterébe. Viszont már egy középiskolás fiatal is vehet 50 euróért egy
drónt, amit programozni lehet, és sok mindenre felhasználhatja. Ha a drónokon kívül a
számítógépekre gondolunk, olyan lehetőségek nyílnak a fiatalok számára, hogy például
komoly robotokat lehet építeni, távirányítani.
Ez demokratizálta a drónok használatát is.
A drónkérdésnek egy komoly oldala viszont az, hogy milyen formában lesz a társadalom számára hasznos. Ipari felhasználás
szempontjából forradalmasították a filmezést.
Egy ingatlanügynök is megengedheti magának, hogy egy drónszemmel látható felvételt
készítsen az ingatlanról, amelyet árul. A tévéműsorok és filmek is lassan már elképzelhetetlenek drónfelvételek nélkül. Oda
jutottunk, hogy a felhasználói drónok piacán
vezető szerepet betöltő kínai cégnek vannak
olyan készülékei, amelyek egy nagyobb
fényképezőgép táskájában elférnek, rendkívüli teljesítményre képesek, és aránylag rossz
időben is éles felvételt készítenek. A következő iparág, ahol alkalmazhatóak lesznek: a
megfigyelés típusú feladatok, például a magasfeszültségű vezetékek megfigyelése és
karbantartása egy fantasztikus felbontású kamerával, ami minimális költséggel rengeteg
nehézkes munkától kíméli meg az embert. A
térképészetnek is egy dinamikus dimenziót
fog adni, például egy tengerpart pillanatnyi
formáját nemcsak térben, időben is feltérképezi, ami pontosan tükrözi az eróziót. Kereskedelmi súllyal bíró alkalmazás a
csomagküldés, a drón a megrendelt árut rendkívüli gyorsasággal képes házhoz szállítani.
Azonban óriási problémát fog jelenteni, ha
emberek által sűrűn lakott területek fölött
közlekedni kezdenek a drónok, amelyek
össze is ütközhetnek vagy üzemzavar következtében kénytelenek lesznek emberek közé
leszállni. Mi történik, ha a drónok által okozott zaj sokak számára problémát fog jelenteni? Lesznek folyosók a légtérben,
amelyeket drónok használhatnak? Mi történik, ha zavarni kezdi a normális légi közlekedést, vagy ha üzemzavar következtében
egy drón letér a neki kijelölt pályáról. Környezetvédelmi szempontból jó hír, ha nem
egy dízelautó, hanem egy elektromos drón
fogja szállítani a csomagot, ami nem szenynyezi a környezetet, de mi lesz akkor, ha
taxik helyett embereket akarunk drónnal
utaztatni, Kolozsvárra például egy negyedóra
alatt? Ez több trilliós iparág lesz, de óriási
jogi, biztonsági és technológiai kérdéseket
kell megoldani. Aki ezekre a problémákra
megoldást talál, a legnagyobb elismerést érdemli.
(Folytatás a 8. oldalon)
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Tarlóégetés

Az öt kötelező téli felsőruha

Mivel a tél a küszöbön áll, nézzük
meg, idén milyen felsőruhákba fektessünk ahhoz, hogy ne csak kényelmesen, melegen, hanem divatosan
is öltözzünk.

Casoni Szálasi Ibolya

Ehhez válasszunk hosszú szövetkabátot,
hosszú vagy rövid kigépelt dzsekit/kabátot,
báránybőr bundát vagy hosszú mellényt.
A csípőközépig érő, füssanyaggal fedett,
tollpihe RÖVID DZSEKI, ha jégfehér és
kézzel varrott, még divatosabb. Ez a sokoldalú ruhadarab veszít sportos mivoltából,
ha kontrasztos színű, középhosszú bőrszoknyával és sötét, hosszú szárú csizmával viseljük.
A klasszikus HOSSZÚ SZÖVETKABÁTOT, mely lehet,
hogy már évek óta
ott lapul szekrényünk mélyén, most
vegyük elő bátran,
ha a legjobb minőségű merinói gyapjúból készült. Főleg
a férfias szabású,
kétsoros, egyenes
darabok divatosak
idén.
Ha szürke színű
és kockás a kabát,
még akkor is elegáns megjelenést
kölcsönöz, amenynyiben fehér blúzzal
és sötét színű, bő
szárú trapéznadrággal vesszük fel.
Egy másik hidegszezoni kabátféle a
HOSSZÚ KIGÉPELT
DZSEKI,
szintén tollpihéből,
a semlegestől az irizáló változatokig.
Ezeknek az árnyalatoknak a sajátja, hogy képesek
visszatükrözni a természetes fényt.
Belsejük lehet
ugyancsak
füssanyagból, de például mintás vagy
éppen rövid szálú
műszőrméből keszült, és kettő az
egyben
szerepet
játszva viselhetjük
mindkét oldalukon.
Ha a felső anyag
kétféle, matt és fé-

nyes részek váltják egymást, valamint cipzárak segítségével szűkíthető vagy bővíthető a fazon, még praktikusabb.
A középhosszú, rövid szőrű, puha merinói BÁRÁNYBŐRBŐL készített felsőkabát, ha szélein hosszú szőrű részek ékesítik,
még divatosabb.
Ha nyomott, magában mintás bőrszoknyával és alkalmi cipővel viseljük, még elegánsabb lesz a megjelenésünk.
A téli kabátkollekció vesszőparipája a
városi viseletre szánt, HOSSZÚ, tollpihével
bélelt, kigépelt MELLÉNY, mely egy plusz
kényelmes meleg réteget képez. Egy pulóver
vagy akár egy kabát fölé véve is viselhető.
Ezek a jövőbe néző, erőteljes egyeniséggel rendelkező darabok egy színes, mintás
hátizsák társaságában mutatnak a legjobban.

Az őszi betakarítások végeztével elterjedt gyakorlat még mindig, hogy a területet, amin növényi maradványok
találhatók, leégetik.

Szigeti Botond

Ember és állat harmóniája

Őszi tanácsok állattartóknak

Az évszakváltás nemcsak az emberre,
hanem az állatokra is képes negatívan
hatni, főleg az idősebb, beteg, érzékeny egyedekre. Ezért az ősz beköszöntével fontos felkészíteni a házi
kedvenceket, hogy az immunrendszerük a tél beállta előtt megerősödjön,
a betegségekkel szemben ellenállóbbakká váljanak.

Szer Pálosy Piroska

– Melyek a gondoskodó gazda legfontosabb teendői ilyenkor, késő ősszel? – kérdeztük a Noé Bárkája kisállatklinika vezetőjét,
dr. Pálosi Csabát.
– Ősszel mindenekelőtt hasznos lehet egy
jó vitaminkúra, megfelelő ásványi anyagokkal kiegészítve, természetesen figyelembe
véve az állat életkorát. Fontos, hogy az állatok legyenek beoltva és féregtelenítve. A
globális felmelegedés egyik következménye
a több parazita, ezek az enyhébb időben tovább élnek és aktívabbak, a bolhák úgyszintén. Ezt elsősorban az enyhébb ősz és tél
okozza, de az átlaghőmérséklet megemelkedése is. A kullancsok által okozott, kutyákra
veszélyes betegség a babéziózis, ami végze-

tes kimenetelű lehet, ezért fontos a külső
élősködők elleni védekezés is. Külön meg
kell említeni a nálunk is most már egyre
gyakrabban előforduló szívférgesség megelőzésének a fontosságát.
– Meg lehet előzni az állatok légzőszervi
megbetegedéseit?
– Az évszakváltás idején előfordulhat
olyan ragályos vírusos fertőzés is a kutyáknál, mely az emberek között terjedő influenzára hasonlít, ez a kennelköhögés.
Macskáknál a macskanátha okozhat bosszúságokat, a kijáró macskák kétharmada fertőzött ezzel a vírussal. A kinti hőmérsékleti
ingadozások miatt előtérbe kerülnek a légzőszervi megbetegedések, amelyek szezonálisak, akárcsak az embernél. Ezért fontos, hogy
kennelköhögés ellen is legyen beoltva a kutyánk, a kijáró cicákat pedig egy évben egyszer érdemes beoltani a macskanátha elleni
védőoltással.
Az idült ízületi problémákkal küszködő
idős állatok számára a porcpótló készítmények és lazacolaj hosszú távú használata javallott, ugyanúgy a gerincproblémákban
szenvedő idős (és nem csak) állatok esetében is. Fontos a meleg kuckó előkészítése
télire (ha lehetséges, előszobás kutyaház,

Ez egy könnyed megoldás arra, hogy a tulajdonos megszabaduljon a területén lévő
szerves anyagtól. Viszont amellett, hogy illegális tevékenység, és nagy büntetés szabható
ki a tarlóégető gazdákra, az a tény sem elhanyagolható, hogy az égetést követően a talaj
életében nagy változások következnek be, és
a talajban lévő mikroorganizmusok elpusztulnak. Ez azért nagyon káros, mivel a talaj nem
egy steril közeg kell hogy legyen, hanem egy
élő és kiegyensúlyozott egység. Ha a talaj
felső pár centiméterét sterilizáljuk, a lebontó
mikroorganizmusok, a kórokozók és a talajfelszín közelében található rovarok elpusztulnak.
Ezek elpusztulta a közhiedelem szerint
megalapozza a következő évi sikeres termést.
Sajnos ez egy nagyon téves megközelítés,
mivel több kutatás is bizonyította, hogy a
bolygatatlan talajon sokkal nagyobb termésátlag érhető el.
Felmerülhet a kérdés, hogy mit kezdjünk
azzal a nagy mennyiségű zöld hulladékkal,
ami a termés betakarítása után a területen
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marad. Az egyik választási lehetőség szerint,
ha a növényi anyag mennyisége lehetővé
teszi, akkor be lehet szántani, ha viszont ez a
mennyiség nagyobb, akkor a legkörnyezetkímélőbb eljárás a komposztálás. A már említett
módszerekkel komposztálókat alakítunk ki, és
ha ezeket szakszerűen építettük meg, a komposzthalmot fél éven belül már felhasználhatjuk a termésátlag növelése érdekében.
Egy másik nagy probléma az égetéssel a
füst és a szag mellett, hogy nemcsak a talajban élő mikroorganizusokat és rovarokat
pusztítjuk el, hanem akár a gerinces állatokat
is.
Rengeteg sündisznó és akár apró madarak
is lehetnek ezeknek a tüzeknek az áldozatai.
Nem csak az élővilágra van negatív hatással,
hanem az emberi településekre és farmokra is.
A felügyelet nélkül hagyott tűz gyorsan terjed,
és a szélirány változásával tetemes kárt okozhatunk saját magunknak vagy a környező területek tulajdonosainak.
Érdekesség az, hogy vannak olyan növényfajok, amelyeknek a magjai csak akkor csíráznak ki, ha hőhatás éri őket, de ezek inkább a
trópusi, szubtrópusi vidékeken vannak jelen.
Ez a folyamat azért alakulhatott ki, mivel ezeken a területeken gyakoriak az időszakos bozóttüzek.
Próbáljunk minél felelősségteljesebben és
természetkárosítás nélkül gazdálkodni!

esetleg valamilyen fűtés az idős állat ese- gyelni kell arra, hogy az ne fagyjon meg,
tén).
ugyanakkor szénhidrátban gazdag élelmet
– Időnként megugrik az elcsatangolt ál- kapjanak, a fekhelyüket pedig téliesíteni kell.
latok száma. Ez is évszakhoz köthető, vagy
csak véletlenszerű jelenség?
– Sokunk számára ismerős, hogy tavasszal meg ősszel csúcsosodik a párzási
időszak, ezért mind a kutyák, mind a macskák, amennyiben nem ivartalanították őket,
elszöknek, és a lakhelyüktől távolra csatangolhatnak. Ebben az időszakban gyakoribbak a hormonok által feltüzelt konfliktusok
és az autós balesetek is, az orvosi rendelőkben megugrik a traumatológiai esetek száma.
– A szabadban tartott állatok milyen további veszélyeknek vannak kitéve?
– A kijáró állatokra veszélyt jelentenek a
kihelyezett rágcsálóirtók, amelyek 2-3 nap
után vérzékenységet okoznak. Ha a gazdi
azt tapasztalja, hogy a háziállata mérget fogyasztott, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, ugyanis időben hánytatással meg
lehet oldani a problémát. Ugyancsak ebben
az időszakban előkerülnek a fagyálló folyadékok, ezért vigyázni kell, nehogy beleigyanak a házi kedvencek. Az etilénglikol
mérgezés főleg a kíváncsi macskákra jellemző.
A szabadban tartott állatokra az őszi időszakban fokozottan érdemes odafigyelni,
ugyanis az energiaigényük kétszeresére nő,
ezért több élelmiszert kell adni nekik. FonFotó: Tamás Csaba
tos, hogy mindig legyen víz előttük, fi-
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Mitől nehéz a repülőgép-tervezés?
Drónok térhódítása

(Folytatás a 6. oldalról)
Függelék
– Hogyha már találkoztunk, szeretném elmondani, hogy nagyon szeretek repülni, és
mindig izgatja a fantáziám egy mérnökember számára feltehetően buta kérdés: hogy
egy nagy testű utasszállító repülőgép, tele
emberekkel, csomagokkal hogyan tud olyan
kecsesen és látszólag könnyedén a levegőbe
emelkedni?
– Édesapám évtizedekig pilóta volt, és ő is
mindig ezt kérdezte. Bizonyos szempontból
egy pszichológiai csalódásról van szó, olyan
értelemben, hogy amikor egy nagy utasszállító repülőgépet lát az ember, akkor elképzelünk egy olyan sűrűséget, ami a körülöttünk
lévő tárgyak sűrűségéhez fogható. De egy
utasszállító repülőgép sűrűsége, vagyis a tömege elosztva a térfogatával nagyon alacsony. Ezt nehéz elhinni egy 180 személyes
Airbus 360-asról, amilyent a marosvásárhelyi
röptéren is látni lehet. A törzs alumínium bevonata körülbelül két milliméter vastag, a
többi része nagyrészt levegő. A léggömbtől
csak abban különbözik, hogy a felhajtó erőt
a szárnyak biztosítják, nem a gáz, ami a léggömbben van – mondhatnám egy „kontraproduktív” metaforával. Egy ilyen repülőgép
azért emelkedik a levegőbe, mert a mérnökök
rendkívül sokat izzadnak azért, hogy minden
alkatrészből, a szárnyaktól a tálcákig, amin
az ételt felszolgálják, a lehető legtöbb tömeget kivegyék. Mindent a tömeg minimalizálása irányít, ahogy egyébként az űrrepülésben
is ez az állandó téveszme uralja a mérnökök
gondolatvilágát. Ez addig fokozódik, hogy
például egy bizonyos alkatrész elbírná-e a
terhelést, ha öt lyukat fúrnánk belé, mint egy
sajtba. Többek között azért tart egy új szállító
repülőgép kifejlesztése több mint egy évtizedet manapság, mert nagyon sokat kell a súlycsökkentéssel „szórakozni”.
– Ez világos, hogy sokkal könnyebb, mint
gondolnánk, de ezenkívül még mitől száll fel
és repül a levegőben?

William Blake angol
romantikus festő, grafikus
és író egyik gondolatát
idézzük a rejtvény
fősoraiban.
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– Ez úgy történik, hogy az utasokkal megtelt Airbus 320-asnál a hajtóművek körülbelül háromszor annyi tolóerőt generálnak, mint
a repülőgép tömege. Ez a tolóerő annyira felgyorsítja, hogy a szárnyak annyi felhajtóerőt
generálnak, amennyi a repülőgép súlya, és
akkor a levegőbe emelkedünk.
– És hogyan marad fenn és repül a levegőben?
– Az utazó magasságon az erők egyenlete
nagyon egyszerű. A tolóerő egyenlő kell legyen a légellenállással, és a felhajtóerő a
súllyal. Ezen az egyenleten alapszik az egész.
A tolóerőt a motorok generálják, és annyi tolóerő kell, hogy a légellenállást legyőzze, a
felhajtóerőt a szárnyak generálják, és annyi
felhajtóerőre van szükség, amennyi a súlyt legyőzi. Amikor az egyikkel gond van, kigyúl

megálljon a gép, amitől túlmelegedhetnek a
fékek. Azért, hogy esős napon (ami a legroszszabb a leszállás szempontjából) egy elfogadható hosszúságú kifutón meg tudjon állni a
repülőgép, lassan kellene érkeznie. A repülésben elég kényelmetlen ellentmondás, hogy
az utazómagasságban gyorsan szeretnénk
menni, viszont a leszállásnál lassan. Másodéves hallgatóinknak szoktuk azt a feladatot
adni, hogy olyan repülőgépet tervezzenek,
amelyen a minimális és a maximális sebesség
között a legnagyobb a különbség. Úgy mennek el, hogy ez könnyen megoldható, és malmozhatnak hónapokig, de hamar rájönnek,
hogy valójában borzasztó nehéz. Ez az egyik
legnagyobb kihívás a nagy utasszállító repülőgépeknél.
– Sikeresen „leszállva” immár a lap alján
is túlra, megköszönöm a türelmet, a laikus
méretére szabott magyarázatokat. Sikeres
önálló projekteket, tehetséges hallgatókat és
a nagy feladatok megoldásában való előrelépést kívánok.

egy sor lámpa, és a pilótának megnehezedik
a dolga.
– Leszálláskor mi történik?
– Olyankor az a kihívás, hogy senki sem
szeret gyorsan leszállni, ezért amikor a kifutópályához érkezik a repülőgép, jó, ha több
szempontból is lelassult. Ahhoz, hogy lassan
tudjon repülni, vagy a súlyt kellene csökkentenie (de mivel „nem praktikus az utasoktól
megszabadulni”), a felhajtóerőt kell növelni.
Ha ezt továbbra is a súllyal egyenlőnek akarjuk tartani, akkor, annak ellenére, hogy lassul
a gép, a szárny felhajtóerőt generáló képességét növelni kell, ezt a szárny éléből kinyíló
lapokkal lehet elérni, amelyek megnövelik a
felhajtóerőt. A sok probléma közül az egyik
az, hogy a lapok működését lehetővé tévő
komplex mechanikai rendszer nagyon megnöveli a gép szerkezeti tömegét. Ezért ezeket
is a lehető legkönnyebbre kell tervezni. Minél
kisebbek, annál nagyobb lesz a sebesség a leszállásnál. Attól még le lehet szállni, de sokkal több betonra van szükség, hogy

November 4-i rejtvényünk megfejtése: Az élet önmagában rövid, de a szenvedések meghosszabbítják.
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Messi hetedszer is aranylabdás lesz?

Lionel Messi kapja az idei
Aranylabdát, így a Paris SaintGermain argentin sztárja hetedszer
érdemli ki a legjobb európai labdarúgót megillető elismerést a portugál RTP Deportivo szerint.
A portál szerint a hatszoros elsőségével eleve rekorder futballistát már tájékoztatta újabb sikeréről
a díjat átadó francia szaklap, a
France Football. Mi több, az RTP
Deportivo tudomása szerint az
ilyenkor szokásos fotók és nagyinterjú is elkészült a 34 éves Messivel, aki a nyáron szerződött át az
FC Barcelonától a PSG-hez.
A támadójátékos idén megnyerte a Copa Américát az argentin válogatottal, és még tavasszal
a spanyol Király Kupát a katalán
csapattal. A Barca játékosaként –
utolsó ottani idényében – a spanyol bajnokság gólkirálya lett harminc találattal.
Az Aranylabda idei győztesét
november 29-én hirdetik ki Párizsban.

Bálint Zsombor

Európai focikörkép

A támadójátékos idén megnyerte a Copa Américát az argentin válogatottal, és még tavasszal a spanyol Király Kupát
a Barcelonával
Fotó: Ballon d’Or (Facebook)

Játszmára sem volt esélyük

A nagyon fiatal és tapasztalatlan játékosokból álló Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata három játszmában alulmaradt Temesváron, a Politehnica
otthonában az A2 osztály Nyugati csoportjának 3. fordulójában.
A vereséget a papírformának megfelelően inkasszálta a klub, hiszen ugyanezzel
a kerettel vesznek részt az ifjúsági bajnokságban is, és ott sem menetelnek éppen
olyan feltartóztathatatlanul, mint ahogy a
több ifjúsági bajnoki cím megszerzésével

a korábbi években megszokhattuk. A túlélésre berendezkedett sportszervezetnek
esélye sem volt a lényegesen jobb házigazdák ellen, bár a második és harmadik szettben hozzávetőleg a tizedik pontig tartani
tudták a ritmust.
A CSU Medicina pontjai csak elvétve
születtek védhetetlen támadásokból. Nagyon sokszor kellett simán túloldalra juttatni a játékszert, mint ahányszor sikerült
leütésre feladni, a fogadás ugyanis igencsak akadozik. Márpedig ha az emelő nem
kapja hálóra a labdát, akkor abból nehéz
támadást fabrikálni. Néhány jó nyitást és
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Eredményjelző

Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 3. forduló: Temesvári Politehnica
– Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0
(25:14, 25:18, 25:15), Nagyváradi CSU
– Máramarosszigeti CSM 3:0, Aradi Pro
Volei – Temesvári CSM 1:3.

egy-két blokkot azért észlelhettünk, mindez azonban túl kevés az üdvösséghez.
Az eddigi eredmények alapján a marosvásárhelyi csapat a csoportban a 4. helyért
van versenyben a Temesvári CSM-vel,
amelyet szombaton fogad a Pongrácz
Antal-csarnokban.

* Angol Premier Liga, 11. forduló: Brighton &
Hove Albion – Newcastle United 1-1, Crystal Palace – Wolverhampton 2-0, Arsenal – Watford
1-0, Brentford – Norwich 1-2, Chelsea – Burnley
1-1, Everton – Tottenham 0-0, Southampton –
Aston Villa 1-0, Leeds United – Leicester 1-1,
Manchester United – Manchester City 0-2, West
Ham United – Liverpool 3-2. Az élcsoport: 1.
Chelsea 26 pont, 2. Manchester City 23 (+16), 3.
West Ham United 23 (+10).
* Spanyol La Liga, 13. forduló: Athletic Bilbao –
Cádiz 0-1, Betis – Sevilla 0-2, Osasuna – Real Sociedad 0-2, Celta Vigo – FC Barcelona 3-3, Alavés – Levante 2-1, Espanyol – Granada 2-0,
Valencia – Atlético Madrid 3-3, Villarreal – Getafe 1-0, Mallorca – Elche 2-2, Real Madrid –
Rayo Vallecano 2-1. Az élcsoport: 1. Real Sociedad 28 pont/13 mérkőzés, 2. Real Madrid 27/12
(+15), 3. Sevilla 27/12 (+14).
* Olasz Serie A, 12. forduló: AC Milan – Inter
1-1, Cagliari – Atalanta 1-2, Empoli – Genoa 2-2,
Venezia – AS Roma 3-2, Juventus – Fiorentina
1-0, Lazio – Salernitana 3-0, Sampdoria – Bologna 1-2, Spezia – Torino 1-0, Napoli – Hellas
Verona 1-1, Udinese – Sassuolo 3-2. Az élcsoport:
1. Napoli 32 pont (+20), 2. AC Milan 32 (+15), 3.
Inter 25.
* Német Bundesliga, 11. forduló: Bayern München – Freiburg 2-1, RB Leipzig – Borussia Dortmund 2-1, Wolfsburg – Augsburg 1-0, VfB
Stuttgart – Arminia Bielefeld 0-1, Mainz – Mönchengladbach 1-1, Hertha BSC – Bayer Leverkusen 1-1, 1. FC Köln – Union Berlin 2-2, Bochum
– Hoffenheim 2-0, Greuther Fürth – Eintracht
Frankfurt 1-2. Az élcsoport: 1. Bayern München
28 pont, 2. Borussia Dortmund 24, 3. Freiburg 22.
* Francia Ligue 1, 13. forduló: St. Etienne – Clermont 3-2, Lorient – Brest 1-2, Nantes – Strasbourg 2-2, Bordeaux – Paris St. Germain 2-3, Nice
– Montpellier HSC 0-1, Olympique Marseille –
Metz 0-0, Lille – Angers 1-1, Lens – Troyes 4-0,
Reims – AS Monaco 0-0, Stade Rennes – Lyon
4-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 34 pont,
2. Lens 24, 3. Nice 23 (+13), 4. Olympique Marseille 23 (+8).

A címvédő és a világelső a vb-részvétel kiharcolásának küszöbén

A címvédő francián kívül a világ- az ötszörös aranylabdás Cristiano
ranglista-vezető belga válogatott is Ronaldo fémjelezte válogatott pedig
kijuthat a 2022-es labdarúgó-világ- megelőzheti az élen álló vetélytársat,
bajnokságra az európai selejtezőso- ha ma legyőzi az íreket Dublinban.
rozat mától szombatig tartó Még izgalmasabbá teszi a helyzetet,
kilencedik fordulójában. A román hogy az utolsó körben, vasárnap Porcsapat ugyanakkor életben tarthatja a tugália – Szerbia találkozót rendezpótselejtezőre feljogosító második nek, így a kijutásról mindenképp az
hely megtartásának esélyét.
a meccs dönt majd.
A francia együttes szombat este
A B csoportban a svédek és a spafogadja Párizsban a D csoportban se- nyolok harcolnak az első helyért, az
reghajtó kazah csapatot. Ha a papír- északiak pedig nagy esély előtt állforma szerint legyőzi a riválist, akkor nak, mert ma az utolsó előtti Grúzia
megváltja katari repülőjegyét. Didier vendégei lesznek, s ha nyernek,
Deschamps szövetségi kapitány ta- akkor kedvező helyzetbe kerülhetnítványainak ehhez már egy döntet- nek. A spanyolok ugyanis a pótselejlen is elég, amennyiben a finnek nem tezőt jelentő második pozíció
győznek Bosznia-Hercegovina ven- eléréséért küzdő görögök otthonában
dégeként.
lépnek pályára, és Athénban nem veA belga válogatottnak szintén a szíthetnek pontokat, ha versenyben
győzelem jelentene biztos vb-részvé- akarnak maradni a csoportgyőzeletelt, az észtek elleni döntetlen csak mért.
abban az esetben elég a világelsőnek,
A C csoportban az azonos pontha Wales is pontokat veszít Fehér- számmal álló olaszok és svájciak köoroszország ellen.
zött dől el az egyenes kijutás, az
A J csoportban Romániának köte- Európa-bajnok dél-európaiak péntelezően nyernie kell Izland ellen ken éppen a svájciakat fogadják Róahhoz, hogy eséllyel pályázzon a mában, így ez a meccs dönthet a
pótkvalifikációra. Bukarestben nem is látnak másik elfogadható eredményt, mint a
győzelmet, és az utóbbi időben erősen gyengélkedő északiak ellenében ezt ígéri a papírforma is. Könnyed sikerre
számítanak Budapesten is a
San Marino elleni találkozóra készülő házigazdák – más
kérdés, hogy Szoboszlaiék
immár csak a becsületükért
küzdenek, vb-részvételi álmuktól az Albánia elleni dupla
fiaskó alkalmával elbúcsúzhattak.
Az A csoportban a szerb és
a portugál csapat között zajlik
versenyfutás az automatikus
vb-részvételt érő első helyért, A világbajnoki serleg az európai selejtező sorsolásán

kérdésben, ám ekkor még nem zárul
le közöttük a harc, mivel azonos
pontszám esetén első helyen a gólkülönbség rangsorol a sorozatban. Azaz
a csoport első helye csak a jövő heti
zárókörben dől majd el véglegesen.
A G jelű hatosban éllovas hollandoknak és a H-ban listavezető oroszoknak nem elég a győzelem
Montenegró, illetve Ciprus ellen a
katari repülőjegy megváltásához, a
mögöttük második norvégok, illetve
horvátok pontvesztésére is szükségük van ehhez.
A tíz csoportból az elsők jutnak ki
a 2022-es, katari világbajnokságra, a
másodikok pedig pótselejtezőt játszhatnak a részvételért. Mellettük a
Nemzetek Ligájából a két legjobb
olyan csoportgyőztes csatlakozik a
pótselejtező mezőnyéhez, amely a
vb-selejtezők során nem végez az
első két helyen. A 12 csapatot majd
három csoportra osztják, és egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben
küzdenek majd meg a fennmaradó
három helyért.

Fotó: FIFA

A mérkőzések programja

Európai vb-selejtezők, 9. játéknap (zárójelben a kezdési időpont és
a találkozót közvetítő televíziós csatorna neve):
* A csoport (ma): Azerbajdzsán – Luxemburg (19 óra), Írország –
Portugália (21.45, DigiSport 3, Look Sport +). Az állás: 1. Szerbia
17 pont/7 mérkőzés, 2. Portugália 16/6, 3. Luxemburg 6/6, 4. Írország 5/6, 5. Azerbajdzsán 1/7.
* B csoport (ma): Grúzia – Svédország (19.00), Görögország – Spanyolország (21.45, DigiSport 1, Look Sport). Az állás: 1. Svédország 15 pont/6 mérkőzés, 2. Spanyolország 13/6, 3. Görögország
9/6, 4. Georgia 4/7 (4-12), 5. Koszovó 4/7 (4-14).
* C csoport (péntek): Olaszország – Svájc (21.45, DigiSport 1),
Észak-Írország – Litvánia (21.45). Az állás: 1. Olaszország 14
pont/6 mérkőzés (12-1), 2. Svájc 14/6 (10-1), 3. Bulgária 8/7, 4.
Észak-Írország 5/6, 5. Litvánia 3/7.
* D csoport (szombat): Bosznia-Hercegovina – Finnország (16.00),
Franciaország – Kazahsztán (21.45, DigiSport 1). Az állás: 1. Franciaország 12 pont/6 mérkőzés, 2. Ukrajna 9/7, 3. Finnország 8/6, 4.
Bosznia-Hercegovina 7/6, 5. Kazahsztán 3/7.
* E csoport (szombat): Belgium – Észtország (21.45), Wales – Fehéroroszország (21.45). Az állás: 1. Belgium 16 pont/6 mérkőzés,
2. Csehország 11/7 (12-9), 3. Wales 11/6 (8-7), 4. Észtország 4/6,
5. Fehéroroszország 3/7.
* F csoport (péntek): Moldova – Skócia (19.00, DigiSport 1), Ausztria – Izrael (21.45), Dánia – Feröer szigetek (21.45). Az állás: 1. (és
vb-résztvevő) Dánia 24 pont, 2. Skócia 17, 3. Izrael 13, 4. Ausztria
10, 5. Feröer szigetek 4, 6. Moldova 1.
* G csoport (szombat): Törökország – Gibraltár (19.00), Norvégia
– Lettország (19.00, DigiSport 2), Montenegró – Hollandia (21.45).
Az állás: 1. Hollandia 19 pont, 2. Norvégia 17, 3. Törökország 15,
4. Montenegró 11, 5. Lettország 5, 6. Gibraltár 0.
* H csoport (ma): Oroszország – Ciprus (19.00), Málta – Horvátország (21.45), Szlovákia – Szlovénia (21.45). Az állás: 1. Oroszország 19 pont, 2. Horvátország 17, 3. Szlovákia 10 (9-8), 4.
Szlovénia 10 (9-9), 5. Málta 5 (8-17), 6. Ciprus 5 (3-13).
* I csoport (péntek): Anglia – Albánia (21.45), Andorra – Lengyelország (21.45), MAGYARORSZÁG – San Marino (21.45, M4
Sport). Az állás: 1. Anglia 20 pont, 2. Lengyelország 17, 3. Albánia
15, 4. MAGYARORSZÁG 11, 5. Andorra 6, 6. San Marino 0.
* J csoport (ma): Örményország – Észak-Macedónia (19.00, DigiSport 2, Look Sport +), Németország – Liechtenstein (21.45), ROMÁNIA – Izland (21.45, Pro TV). Az állás: 1. (és vb-résztvevő)
Németország 21 pont, 2. Románia 13, 3. Észak-Macedónia 12 (1510), 4. Örményország 12 (8-11), 5. Izland 8, 6. Liechtenstein 1.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436

- 0265/250-120
• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0729-024-380

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

és halottszállítás

- 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-269

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

TERÜLETET vásárolok közvetlen a

Ludas–Marosvásárhely

autópálya

mellett. Tel. 0740-364-432. (13764)

LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2

szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
telefonszámon

lehet:

MINDENFÉLE

GONDOZÓNŐT keresünk idős hölgy
mellé, egyhetes váltással, külön

szoba, ellátás biztosításával. Érdek-

lődni lehet a 0747-320-864-es tele-

fonszámon. (66003-I)

- 0265/215-702

- 0265/208-888

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

ADÁSVÉTEL

0744-303-456. (sz.-I)

- 0800/800 928

- 0265/212-971

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

következő

- 0265/929

- 0265/200-928

koszorúk

- 0756-468-658

- 0733-553-976

Dr. Jeremiás István

- központ

- 0800-801-929

- 0265/250-344

www.marmed.ro

• Radiológia, echográfia

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- 0365/400-404

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

- 0265/263-351

- 0751-114-307

• Dora Medicals

- 0265/266-801

- 0265/263 351

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

- 0365/404-664

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

Várjuk jelentkezését

7,94 százalékra gyorsult az infláció

A Román Nemzeti Bank (BNR) kedden 25 bázisOktóberben 7,94 százalékra gyorsult az éves
infláció Romániában a szeptemberi 6,3 száza- ponttal, 1,75 százalékra emelte az alapkamatot, miután
lékról – közölte szerdán az országos statiszti- októberben is ugyanolyan mértékben 1,50 százalékra
növelte. Egyes elemzők arra számítottak, hogy a közkai intézet.
Októberben a nem élelmiszerek 11,39 százalékkal
kerültek többe a tavalyi tizedik hónaphoz mérten, az
élelmiszerek fogyasztói árindexe 5,25 százalék volt,
míg a szolgáltatások 3,96 százalékkal drágultak. Szeptemberhez képest a fogyasztói árak 1,78 százalékkal
emelkedtek. A statisztikai intézet által közölt, termékekre és szolgáltatásra lebontott részletes ismertetésből
kiderül, hogy legnagyobb mértékben a villamos energia és a gáz drágult, ezek átlagban 30 százalékkal kerültek többe októberben, mint egy éve. A villamos
energia 24,65 százalékkal drágult egy év alatt, míg a
gáz 46 százalékkal került többe. Az üzemanyag is 23
százalékkal drágult.

ponti bank már novemberben 2 százalékra emeli az
alapkamatot. Adrian Vasilescu, a BNR stratégiai
tanácsadója szerdán az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy az inflációt a több ezer termék és szolgáltatás közül összesen hat gyorsította fel, ezek közül
is néhánynak rendkívüli mértékű drágulása. Úgy vélte,
a központi bank jól tette, hogy csak 25 bázispontos
alapkamat-emelésről döntött, ugyanis az üzemanyag,
a gáz és a villamos energia árát nem tudja befolyásolni
a monetáris politika.
A BNR illetékesei korábban elmondták, hogy egy
túl gyors alapkamat-emelési ütem megfojthatja a gazdasági növekedést, ami elkerülendő. (MTI)

A világon 250.836.019 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak eddig hivatalosan a járvány alatt, a halálos
áldozatok száma 5.063.565 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szerda reggeli
adatai alapján. A fertőzés 192 országban és régióban
van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek
száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes
országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek
száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.
A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2-vírus
okozta Covid–19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 46.693.102 eddig a
napig. A halálos áldozatok száma 757.291.
Indiában 34.377.113 fertőzöttet és 461.389 halálos
áldozatot jegyeztek fel.
Brazíliában 21.897.025 fertőzöttről és 609.756 halálos áldozatról tudni.
Az Egyesült Királyságban 9.412.185 a fertőzöttek
száma, és 142.556-an haltak meg a betegségben.
Oroszországban 8.727.812-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 244.588-ra emelkedett.

Törökországban 8.290.135 fertőzöttet regisztráltak
eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint
72.510.
Franciaországban 7.334.332 fertőzöttet és 118.970
halálos áldozatot regisztráltak.
Argentínában 5 299 418 a fertőzöttek és 116 165 a
halottak száma.
Spanyolországban 5 032 056 fertőzöttet és 87 558
halálos áldozatot regisztráltak.
Olaszországban 4.818.705 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 132.491.
Németországban 4.857.463 a fertőzöttek száma,
96.968 a halottaké.
Ukrajnában 3.253.327-en fertőződtek meg, 78.017en meghaltak.
Lengyelországban 3.125.179 fertőzöttet és 77.980
halálesetet tartanak nyilván.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírusos betegséget, amely Vuhan kínai nagyvárosból
terjedt el. (MTI)

A fertőzöttek száma 250,8 millió a világon

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-

Szomorú

emlékezünk

Szívünk mély fájdalmával, de

tornák, teraszok, kerítések készítését,

ISTVÁNRA (PITYU) halálának 25.

tudatjuk, hogy a felejthetetlen

munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-

festést. Tel. 0759-467-356. (13611)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt

november

festést, meszelést, bármilyen kis javítást. (13749-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (13795-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,

ács-, bádogosmunkát, cserépforga-

tást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-191.
(13434)

ALKALMAZUNK lakatost és hegesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy könnycsepp a szemünkben
érted él, egy gyertya az asztalon

érted ég, egy fénykép, mely őrzi
emléked, s egy út, mely elvitte

életed. A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, mindig velünk leszel,

az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel emlékezünk novem-

ber 11-én drága leányunkra,
RÁDULY SZALMA ILDIKÓRA és

vejünkre, RÁDULY LEVENTÉRE
haláluk 13. évfordulóján.

Szeretteik. (13789)

ifj.

VÉGH

ELHALÁLOZÁS

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény,

Vállalunk tető-, ács-, bádogosmunkát,

11-én

ben őrizzük. Szerettei. (13776-I)

hőszigetelést, kisebb javításokat.

TELEFON: 0742-734-062, Hunor.

szívvel

évfordulóján. Emlékét szívünk-

készítünk cserépből vagy lemezből;

Csaba. Tel. 0758-639-258. (13747-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető férj, édesapa, testvér,

nagytata, dédnagytata,

PIROSKA JÓZSEF

Isten akaratában megnyugodva

férj, édesapa, após, nagytata,

apatárs, rokon és jó szomszéd, a

Comodex szövetkezet volt villanyszerelője,

id. KRECZ LÁSZLÓ

életének 78. évében, 2021. no-

vember 9-én, türelemmel viselt

hosszas betegség után csendesen megpihent.
Virrasztása

november

12-én,

pénteken délután 4 órakor lesz a

marosvásárhelyi református cin-

életének 87. évében hosszú

teremnél.

lomra tért.

lomra helyezése 2021. november

teken 14 órakor lesz a marosvá-

református egyházi szertartás

szenvedés után végső nyuga-

Temetése november 12-én, pénsárhelyi református temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (13793-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
jó édesapa, testvér, rokon,
KOVÁCS GERGELY
volt TCM-

és Sörgyár-alkalmazott,

november 8-án, rövid betegség

után 70. évében csendesen meg-

pihent.

Virrasztása november 11-én 19

órától lesz a Vili temetkezési vál-

lalat November 7. negyedben

levő virrasztótermében.

Utolsó útjára november 12-én,

pénteken 15 órakor kísérjük a

Jeddi úti temetőben.

A gyászoló család. (13807-I)

Búcsúztatása és örök nyuga13-án, szombaton 11 órától lesz,
szerint a református temetőben.

Emlékét örökké a szívünkben
őrizzük.

Felesége, Jolán, két fia: László
és Zoltán családjukkal együtt.

Nyugalmad

Drága Tata!

legyen

csendes,

A gyászoló család. (13808-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Semmi sem fájdalmasabb az

életben, mint egy szeretett

személy elvesztése. Osztozunk a Krecz család mély fáj-

dalmában ezekben a szomorú
és fájdalmas percekben, melyet

szerettük,

KRECZ

LÁSZLÓ elvesztése okozott.

Őszinte részvétünk a gyá-

szoló családnak. A Jánosi

család. (13803-I)

Megrendülten vettünk tudo-

mást ZILLER JÓZSEF szom-

szédunk elhunytáról. Mély

együttérzéssel

osztozunk

családja fájdalmában és gyá-

szában. A Parângului utca 12.

lakói. (13805)
Szomorúan

búcsúzunk

ZILLER JÓZSEF szomszé-

dunktól, őszinte részvétünk

gyászoló szeretteinek. Nyugodjon békében, emléke le-

gyen áldott! A Bíró és a Máté
család. (13813)

Együttérzésünket fejezzük ki

a Hunyadi családnak BABUCI

halála miatt érzett fájdalmuk-

ban. Vigasztalódást Jutkának,
Zsófinak és Ákosnak. Mi, a

volt

kolléganők,

barátnők,

több száz régi tanítványa sze-

retettel gondolunk rá. Örök

álmod legyen békés, BABUCI!
Borka Éva. (13809-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás

szívvel

mindazoknak,
halottunk,
LUDA)

akik

köszönjük

ÁGOSTON

OLGA

drága

(szül.

ERZSÉBET

temetésén részt vettek, sírjára
virágot

gyászunkban

helyeztek

osztoztak.

gyászoló család. (13804-I)

és

A
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