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Marosvásárhelyen kezdődik a Tamási Áron-emlékév

Nagyszabású produkcióval
készülnek
Járdaépítés
Backamadarason
Mintegy félmillió lejt szánt arra Backamadaras önkormányzata, hogy valamilyen szinten rendezze a
járdakérdést a településen.

____________2.
Környezetvédelem
és tisztább
település a cél

Marosszentanna községben is február
elsejétől a szemétcsökkentés és a
környezet megóvása érdekében áttérnek a háztartási hulladék új típusú
szelektív gyűjtésére.

Fotó: Henn Attila

125 éve született Tamási Áron, az évforduló alkalmából pedig
Tamási-emlékévet hirdetett a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága mind Magyarországon, mind a határon
túli, magyarlakta területeken. Az ünnepségsorozatból Marosvásárhely is kiveszi a részét, olyannyira, hogy január 22-én,
a magyar kultúra napján, illetve annak előestéjén itt kezdődik az eseményekben gazdag rendezvénysorozat.

Kaáli Nagy Botond

A marosvásárhelyi nyitórendezvényt – egy év kihagyást követően –
ismét Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezi, együttműködve a Magyarság Házával és a Maros Megyei Tanáccsal. Ez évben a
szóban forgó emlékévnyitó produkció a Tamási Áron Tündöklő Jeromos
című drámájából készült színházi előadás, amely a marosvásárhelyi Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes közös munkájaként valósult meg, és a jeles alkalomból a Kultúrpalotában kerül bemutatásra.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Zöldszámon
jelenthető
a gyermekeket érő
bántalmazás

A 119-es szám ingyenesen hívható
minden vezetékes (fix) vagy mobiltelefon-hálózatról a nap bármely órájában.

____________5.

Reform helyett
tanévhosszabbítás
Antalfi Imola
A tanügyminiszter úgy akar eredményességet elérni a közoktatásban, hogy hosszabbá tenné a tanévet. Erről készül egyeztetni Sorin
Cîmpeanu a tanári, a tanulói és a szülői szervezetekkel. Már a 2022–
2023-as tanévben hosszabb lenne az oktatási időszak, mint az előző
iskolai években volt: elkezdődhet szeptember 15-e előtt, és tovább
tartana, mint június 10. A tárcavezető olyan országokkal példálózik,
amelyek oktatási rendszere rendkívül eredményes. Nos, példaként fel
lehet hozni például Angliát, ahol július 25. körül ér véget a tanév,
szeptember első hetében már elkezdődik a következő, és hasonló tanévszerkezetű országok vannak még. Azonban mielőtt hosszabbításról
egyeztetne, nem ártana összevetni az eredményes országok tantervét
az itthonival. A tananyag mennyiségét, minőségét, a gyakorlati képzést, a pedagógusok felkészültségét stb.
A minap jelentették be, hogy a világ élvonalához tartozó finn oktatási rendszert megreformálják: többé nem lesznek külön tantárgyak, hanem a diákok holisztikus módon fognak tanulni, például nem
fognak külön matematikát tanítani nekik, hanem egy bizonyos jelenséget alaposan elemeznek, az oktatók hangsúlyt fektetnek a kritikus
gondolkodás kialakítására, a csapatban való dolgozásra, a tapasztalattal megszerezhető tudásra. Pontosan arra, ami a romániai oktatási rendszer hiányossága. Azért, hogy a diáknak ne teher legyen
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 3 perckor,
lenyugszik
16 óra 59 perckor.
Az év 13. napja,
hátravan 352 nap.

Ma VERONIKA, holnap
BÓDOG és VIKTOR
napja.
BÓDOG: régi magyar személynév, amely a boldog szóból származik, akkori jelentése: gazdag.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:
max. -3 0C
min. -5 0C

BNR – 2022. január 12.

1 EUR

4,9445

1 USD

4,3541

100 HUF

1,3874

1 g ARANY

254,4439

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
142 új fertőzött
A járvány kezdetétől tegnapig (január 12-ig) Maros megyében 41.191 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap
142-vel nőtt a megyében az új esetek száma, 21 korábbi
fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint szerdán 76
koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 25en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig 39.158an gyógyultak meg, és 1697-en vesztették életüket a
megyében a Covid-19 miatt.

Új igazgató a sürgősségi kórháznál
Január 5-étől dr. Vasile Harbor a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház új orvosigazgatója, a kórházhoz tartozó járóbeteg-rendelő vezetését is beleértve. Dr. Harbor
sebész főorvos, számos országos tudományos társaság
tagja, a marosvásárhelyi sürgősségi kórház általános sebészeti osztályán 1991. január elsejétől gyakorolja hivatását.
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Járdaépítés Backamadarason
Mintegy félmillió lejt szánt arra
Backamadaras önkormányzata,
hogy valamilyen szinten rendezze a járdakérdést a településen. Az első lépésben 400 méter
térköves járda épült meg a faluközpontban és a községháza
felé, még decemberben.

Ez utóbbi szakaszon tizenhárom
évvel ezelőtt készült járda betonlapokból, ezeket most felszedték, de újrahasznosítják, azaz szegélyek közé
lerakva más utcákban alakítanak ki belőlük járdát. A múlt év vége felé a
pénztárban gyűlt egy kisebb összeg, de
volt költségvetés-kiigazítás is, ezért
egy vállalkozóval 130 ezer lejes szerződést kötöttek 400 méter térköves
járda építésére és további száz méter
járda kialakítására a felszedett betonlapokból – tudtuk meg Szőcs Antal
polgármestertől.
A munkálat tavasszal folytatódik,
szeretnének még további egy kilométer járdát építeni, hiszen a megyei út
mellett, Ákosfalva irányába nagyon
rossz a gyalogjáró, ugyanúgy új járófelületre volna szükség a Szentgericére
vezető községi út mellett is. Erre a tavaly decemberi költségvetés-kiigazítással kapott összegekből különítettek
el 300 ezer lejt. A legutóbbi járdaépítés
során is csak egyetlen kilométert sikerült elkészíteni, a Nyárádszereda felé
vezető főút és a Koronka felé vezető
községi út mentén létrehozott járdákat
nem illesztették szegélyek közé, ezért
a betonlapok elmozdultak, egy részüket benőtte a fű, nehéz seperni őket –
mutatott rá az elöljáró.
Az is gondot okozott, hogy a községben még nincs sem szennyvízcsatorna-, sem ivóvízhálózat kiépítve,
ezek kialakítása előtt nem igazán üdvös
járdát építeni. Ezzel a községvezetés is

Mintegy félmillió lejt szántak arra, hogy néhány hónap alatt megépüljön másfél kilométer járda
Fotó: Gligor Róbert László

tisztában van, a szakemberek szerint
viszont még marad hely a vezetékes
utcai infrastruktúra számára is. Nem
tudni, hogy mikor kerül sor csatornázásra, vízvezetésre, de járni addig is
kell, a főutakon pedig annyira megnö-

Mobilitási felmérés
A Marosszéki Közösségi Alapítvány a muresMobil projekt
keretében január 10–30. között egy mobilitásról szóló közvélemény-kutatásra hívja a város közösségét. A kérdőív
Marosvásárhely tömegközlekedésére vonatkozik, a lakosság véleményét olyan lehetséges új intézkedések bevezetéséről kéri, amelyek a városi tömegközlekedés
hatékonyságát növelik. Az 5–7 percet igénybe vevő kérdőívet magyar nyelven a https://forms.gle/cxKn2e4sajMBeqw99,
román
nyelven
a
https://forms.gle/
38sv6fjJbVESvc4r6 linken lehet elérni.

Már lehet adót fizetni
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adóügyi osztálya
hétfőn megkezdte a helyi adók és illetékek begyűjtését. A
hivatal épületében és a Tudor negyedi kasszáknál lehet fizetni, de szorgalmazzák az online kifizetéseket a
ghiseul.ro portálon vagy a polgármesteri hivatal honlapján
található Ghişeu online impozite şi taxe használatával, továbbá a Selfpay termináloknál, amelyekből Marosvásárhelyen 26 található, egy a polgármesteri hivatalban, egy a
lakosság-nyilvántartó hivatal épületében, a többi a nagyáruházakban. Az adóügyekkel kapcsolatos kérdéseket
vagy tulajdonviszonyi módosulásokat az itl@tirgumures.ro,
a szemétdíjhoz kötődő változásokat a declaratii.salubrizare@tirgumures.ro e-mail-címre lehet beküldeni.

Állatgyilkosság és magánlaksértés
Január 11-én, kedden a reggeli órákban arról értesítették
a marosludasi rendőrséget, hogy az azt megelőző éjszaka
Kisiklandon ismeretlen tettesek jogtalanul behatoltak egy
ingatlan udvarára, ahol egy tompa tárggyal agyonvertek
egy kutyát. A vizsgálat során a rendőrök három 25 és 34
év közötti férfit azonosítottak, akiket kétszeres bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. Az illetőket őrizetbe
vették szándékos, jogtalan állatölés és magánlaksértés
alapos gyanúja miatt, az eljárás folytatódik.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK
Előadás a Medve-tóról
Dr. Hantz Péter kutatóbúvár, biofizikus a Medve-tó
mélyének kutatója tart előadást január 14-én,
pénteken 18 órától a szovátai unitárius templomban. A
tudós fényképei és videófelvételei egy eddig ismeretlen,
csodálatos, gazdag élővilágot mutatnak be, hangradaros
vizsgálatai és mikrobiológiai elemzései is lenyűgözőek.
Az előadáson a járványügyi szabályok betartásával lehet
részt venni.

Gyergyószárhegy 2021 – kiállítás
Idén is együttműködik a Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művészeti Központ és a marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány. A megszokottnál szűkebb körben és a járványügyi szabályok betartásával január 13-án, csütörtökön (ma) 18 órakor nyitják meg a
Bernády Ház első 2022-es festészeti kiállítását. A tárlat a
kortárs művészet jegyében 36 vizuális művész munkáit
viszi közönség elé. Az anyag válogatás azokból az alkotásokból, amelyek a Szárhegyi Művésztelep tavalyi alkotótáboraiban születtek.

Rendkívüli utószilveszteri
hangverseny
Január 13-án, csütörtökön (ma) 19 órakor rendkívüli utószilveszteri hangversennyel folytatódik a szórakoztató
zenei fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a Marosvásárhelyi TVR
közös szervezésében sorra kerülő koncerten a filharmó-

vekedett a forgalom, hogy kockázatos
ott közlekedniük a gyalogosoknak,
ezért tartják fontosnak, hogy járdák
építésébe is beruházzanak már a vezetékek földbe helyezése előtt – érvelt a
polgármester. (GRL)

nia vegyes karát és szimfonikus zenekarát Vladimir Lungu
vezényli, szólisták: Kocsár Katalin szoprán, Tiberius Simu
tenor, György Levente bariton. Műsoron: híres nyitányok,
táncok, áriák és kórusrészletek F. Von Suppé, Lehár Ferenc, George Grigoriu, J. Strauss, Kálmán Imre, Offenbach, Bizet, Csajkovszkij, Eduardo di Capua és Giuseppe
Verdi műveiből. A koncertet 14-én, pénteken 19 órakor
megismétlik.

A Lúdas Matyi
az Arielben
Január 14-én, pénteken 18 órától a Lúdas Matyit játsszák
a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. A
járványhelyzet miatt az előadásokra a helyek száma korlátozott, ezért előzetesen helyet kell foglalni a 0740-566454-es telefonszámon.

Farsangi esztendő kereke
A marosvásárhelyi Világló Egyesület és a Maros Megyei
Múzeum néprajzi és népművészeti osztálya szervezésében január 15-én, szombaton délelőtt 10 órától a Farsangi
esztendő kereke című, elemista gyermekeknek szóló interaktív rendezvényre kerül sor a néprajzi és népművészeti múzeumban. A foglalkozásra, amelyről nem hiányzik
majd a zene, tánc, hangszersimogató és számos kézműves foglalkozás sem, a kisdiákok (0–IV. osztályosok) mellett a kísérő szülőket, nagyszülőket is várják. A
részvételhez előzetesen be kell jelentkezni a
vilaglo.posta@yahoo.com e-mail-címen, a felnőttek számára zöldigazolvány felmutatása szükséges. A belépő 5
lejbe kerül. A program szakmai partnere az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány.
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Vörös zónában Bukarest
és az erdélyi megyeszékhelyek többsége
Az erdélyi megyeszékhelyek többsége után szerdán Bukarest is az
úgynevezett „vörös zónába”, azaz
a legfertőzöttebb zónába került,
miután itt is meghaladta a lakosság három ezrelékét az előző két
hétben diagnosztizált koronavírus-fertőzések
aránya.
Ezen
küszöbérték felett további korlátozások lépnek életbe, és bezárnak azok az iskolák, ahol alacsony
a tanári kar átoltottsága.

A megyeszékhelyek közül Kolozsváron a legmagasabb, 6,5 ezrelékes a kéthetes fertőzöttségi ráta, de Brassó,
Nagyvárad, Temesvár, Nagyszeben,
Gyulafehérvár, Szatmárnémeti, Csíkszereda, Déva és Arad is átlépte a három-

ezrelékes küszöböt. Bukarestben szerdán elérte a 3,3 ezreléket az utóbbi két
hétben megfertőződött lakosok aránya,
így a fővárosban is – az ország másik
40 városához hasonlóan – már csak befogadóképességük 30 százalékát kihasználva, legkésőbb 22 óráig működhetnek a vendéglátóhelyek, színházak, mozik, sportlétesítmények és
egyéb rendezvénytermek, amelyekbe
csakis Covid-igazolvánnyal, egészségügyi maszkkal, egymástól biztonságos
távolságot tartva léphetnek be az emberek.
A háromezrelékes fertőzöttségi
ráta felett online oktatásra kell áttérni
azokban az iskolákban, amelyekben a
pedagógusok kevesebb mint 60 száza-

léka oltatta be magát. Az oktatási miniszter szerint Bukarest mintegy 300 iskolájából legalább 55-öt be kell zárni a tanári kar alacsony átoltottsága
miatt.
Romániában szerdán 8600 új fertőzésről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs (GCS), s ez több mint
kétszerese az utóbbi két hét átlagának.
Az utóbbi 24 órában 44 fertőzött hunyt
el, ami a kéthetes mozgóátlag másfélszerese.
Az utóbbi egy hétben 35 százalékkal
nőtt az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás: szerdán 3063 koronavírusos fertőzöttet ápoltak kórházban,
közülük 417 súlyos esetet az intenzív terápián. (MTI)

35 erdélyi magyar szimbólum szabad használatát
biztosította az RMDSZ 2021-ben
„Két erdélyi megye és 33 erdélyi
magyar település használhatja
szabadon a helyi közösség saját
zászlaját, címerét, erre szereztünk törvényes garanciát 2021ben, és idén ezt a munkát
folytatjuk” – nyilatkozta Cseke
Attila fejlesztési és közigazgatási
miniszter.

A szaktárcavezető elmondta: a minisztérium összesen 112 címert és zászlót
terjesztett elfogadásra a kormány elé az
elmúlt évben, ezek közül 35 az erdélyi
magyar közösség sikere. Cseke Attila elmondta: az RMDSZ kormányzati szerepvállalását megelőző évben összesen
30 zászló- és címerkérelmet fogadtak el.
„Megsokszoroztuk a munkát ezen a területen, és kinyitottuk azt az évekig

zárva levő fiókot, amelyben a magyarlakta települések kérelmeit tartották” –
mondta el az RMDSZ-es miniszter.
Mint ismeretes, az önkormányzatok a
fejlesztési és közigazgatási minisztériumnál kérvényezik a helyi szimbólumok elfogadtatását, miután a vexillológiai és
heraldikai bizottsággal egyeztettek, és a
helyi tanács döntött ebben a kérdésben. A
szaktárca ezt követően a kormánynak terjeszti fel a szimbólumok jóváhagyását.
„Az RMDSZ harcol a magyar közösség szabad szimbólumhasználatáért. A
kormány által hivatalosított címer, zászló
garancia erre. Ezek a döntések azért fontosak, mert így senki nem veheti le a kitűzött lobogót, senki nem bírságolhat
meg egyetlen magyar közösséget sem
azért, mert szülőföldjének címerét, zász-

Válogatott szorongások
Az emberek általában együtt élnek
szorongásaikkal. Legalábbis erre mutat
a sok évszázados tapasztalat, amelyet a
történelem hajtóerejének neveznek
egyes szorongáskutatók és történelemművelők.
Másfelől vannak a túlzók, akik azt állítják, hogy a szorongás egyidős az emberiséggel, és a humanizációval
szinkronban alakult ki. Mondjuk – állítják, holott soha nem jelentkezett rendelőjükben egy homlokát ráncoló barlangi
medve vagy kardfogú tigris –, soha nem
aggodalmaskodik, hogy mit eszik másnap (egyáltalán ismeretlen volt zsigereiben és tudatában az idő), és a kardfogú
tigris mamája sem szólt rá kisfiára,
hogy már megint kibírhatatlan a leheleted, mikor mostál utoljára fogat? Így
nem mehetsz randevúra. Megutálnak a
szabad nőstények... Vagy kardfogú
papa rettegve sem arra gondolt, hogy
másnap be kell mennie dr. Kardos paleodentológushoz fogtömésre.
A szorongások igazából a civilizált
embernél (homo europaeus) az iskolával kezdődnek. Előtte ugyanis az anya
gondoskodik arról (ő szorong), hogy
szelíd erőszakkal felráncigálja gyermekét, majd rá a ruhát. A gyermek
álmos tudatlanságban vitetik az óvodába, bölcsibe, ott levetkőztetik, miközben az áldozat már befelé pislog a
játékszobába, és felhőtlen boldogságban és várakozásban hagyja magát felöltöztetni óvodai egyenruhácskájába.
Kötényke, játszócipő, zsepi, egyenfityula, székely ruha, katrinca stb.
Az iskolához már a közismert szorongások fűződnek: elkésem, nincs meg a
román leckém, kibombáznak felelni,
vészjóslóan forgatják azok ott fenn a
katedrán az osztályozónaplót, ellopják,
kiverik a kezemből az uzsonnát, torna-

órán nem sikerül az istennek sem az a
kurva bakugrás, nem jut eszembe
semmi szabadfogalmazáskor, milyen
verset kellett mára kívülről megtanulni,
úgyis tudom, hogy a matekdolgozatom
nulla a köbön, meg sem hallgatom az
osztályelsőt, amikor elmondja, hogyan
kellett megoldani a hatos fizikafeladványt, otthon felejtettem a puskám, az
isten sem tudja megtanulni törciből azt
a sok dátumot, érettségire mennyi marhaságot kell bebiflázni, vajon átmegyek, vajon felvesznek kilencedikbe
stb., stb.

Csütörtöki kímélő
Felnőttkorban folytatódik mindez a
párválasztás gyötrelmeivel. Stresszes az
élet, apám szerint a stresszt nem véletlenül egy kelet-közép-európai ember
írta le és vezette be a pszichológiába,
ugyanis emitt hatványozottan igaz volt
minden korban, még Mátyás király idején is, idehaza ennek van tökéletes magyar szinonimája is: a frász.
Amennyiben pedig egész közösségre
körkörösen ki lehet terjeszteni, az a
frászkarika.
Felnőtt szorongástípusok? Kifut a
kávé, a leves, az idő alólunk valamely
feladat megoldása közben, megbukunk
a teszten, elkésünk, ellenőrzést kapunk,
leordítja ma a fejünket a főnök, új főnököt kapunk, valami fővárosból szalajtott
őrültet, kiesünk valakinek a kegyeiből,
nem nyílik ki az ejtőernyő, újra érettségizni kell, elfelejtettük anyuka születésnapját, nem mi kapjuk meg azt a
munkát, szerepet, az utolsó finom szeletet, becsapnak a boltban. Lehúzzák

laját büszkén, szabadon használja” – nyilatkozta Cseke Attila.
Az RMDSZ kormányzati munkája
nyomán a következő erdélyi, magyarlakta települések szimbólumait hivatalosította a kormány: Apáca, Barátos,
Bogdánd, Csíkcsicsó, Csíkszentmárton,
Csíkszereda, Érmihályfalva, Gyergyószentmiklós, Gyimesközéplok, Jedd, Kányád, Kerelőszentpál, Kézdiszentlélek,
Kézdivásárhely, Kökös, Kommandó,
Kovászna megye, Kovászna városa,
Kraszna, Magyaró, Málnás, Mezőpetri,
Mezőterem, Nyárádszereda, Sarmaság,
Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Székelyudvarhely, Szilágycseh, Szilágynagyfalu, Temes megye, Tusnád, Uzon,
Vámosgálfalva, Végvár. (RMDSZ-tájékoztató)
kártyánkról az utolsó fityinget is, nem
jön a busz/villamos/metró/űrrakéta/taxi/bivalyfogat, nincs nálam szájmaszk
(az újabb kori frászok közül), nem tud
visszaadni a bérkocsis (régebbi emlék),
vidékre helyeznek, elküldenek valamiért, elfelejtem, kiment a fejemből, hiába
csöngetek, nincs otthon senki, elvesztem
a lakáskulcsot, nem indul az autóm, lerobbanunk az éjszaka közepén a Szaharában vagy a Góbi-sivatagban, megint
nem sikerül megmásznom a Mount Everestet, elvesztem a személyazonosságimat, útlevelemet, külföldön nem értenek, pedig hét nyelven sem beszélek, lerobban a hűtőszekrény júliusban, a mosógép, a kávéfőző, mikrohullámos sütő
és hajszárító, kenyérpirító, ciklofazotron (évszaktól függetlenül), nem kapunk
jegyet, megbukik a gyerek, nincs már
hely a tengerparton, poloskás a szálloda, undok a recepciós, nem felelünk
meg az állásinterjún, pocsék nyugdíjam
lesz, a gyerek már hónapok óta fel sem
hívott, nem megyek orvoshoz, mert
úgyis kideríti, hogy valami gyógyíthatatlan betegségem van, a temetésemre
úgysem jön el senki stb., stb.
Ha tágítanánk a kört, kiderülne,
hogy a kis nemzetek is szoronganak kollektíve, hogy nem kerülnek be a világtörténelembe, az EU-ba vagy más ilyen,
vidéki rangot adó társulásba, ezért
mindenféle törvényeket hoznak ama
társasági szellem meghonosítása érdekében. Sőt a történészek egy nagyobb
csoportja már évszázadok óta azon
igyekszik, hogy a nagyokhoz méltó, sőt
azokat überelő mítoszt, képzelt történelmet teremtsen, amivel aztán igencsak
lehet kivonulni zászlódíszben, sétálni,
derűsen jobbra-balra köszöngetni, elegáns lábemeléssel rollerozni a világ
ötödik sugárútján (Fifth Avenue, Fifth
Dimension) vagy bármely tetszőleges
főtéren. Mondom, tessék módszeresen
szorongani. Megéri.
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Ország – világ
Tüntetnek a tanügyiek
A három tanügyi szakszervezeti szövetség csütörtökön tiltakozó akciókat szervez a kormány épülete,
valamint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) bukaresti székháza előtt. A
tanügyi alkalmazottak ezzel fejezik ki elégedetlenségüket amiatt, hogy a kormány nem emelte a fizetésüket a közalkalmazotti béreket szabályozó
2017/153-as törvénynek megfelelően – jelentették
be szerdán az érdekvédelmi szervezetek. A szakszervezetek emlékeztetnek, hogy az ágazat dolgozói 2020 szeptemberétől lettek volna jogosultak a
2017-ben elfogadott bértörvényben rögzített fizetésemelésre, de a kormány elhalasztotta ezt az intézkedést. A 2022. január elsejétől ígért 4 százalékos
béremelés, amely mindössze mintegy 65 lej pluszbevétel az embereknek, általános elégedetlenséget
szült az oktatásban dolgozók körében – szögezik le
a közleményben. Rámutatnak arra is, hogy jelenleg
a tanügyi személyzet az egyetlen közalkalmazotti
kategória, amely nem kap a munkakörülményekért
járó pótlékot. (Agerpres)

Növelnék az amerikai katonai
jelenlétet
Továbbra is „fontos” célkitűzés marad az amerikai
katonai jelenlét növelése Romániában – jelentette ki
szerdán Klaus Iohannis államfő a Bukarestbe akkreditált diplomáciai testületek vezetőivel tartott éves
találkozóján. „Ebben az időszakban a biztonsági kérdések prioritást élveznek. A közelmúlt biztonsági kihívásai kapcsán egyértelmű, hogy erőteljesebb
fellépésre van szükség az elrettentés és védelem
terén, amelyet a transzatlanti egység, együttműködés és kötelezettségvállalás szellemében kell megvalósítani” – fejtette ki az elnök a Cotrocenipalotában lezajlott tanácskozáson. Az államfő részletesen beszélt a román–amerikai partnerség célkitűzéseiről, kitérve a kis méretű moduláris atomreaktorok Romániába telepítését célzó együttműködésre. Megjegyezte, Bukarest szeretne előrelépni a
román állampolgárok vízumkötelezettségének eltörlése terén is. (Agerpres)

Csökkentenék a földgáz héáját
Marcel Ciolacu PSD-elnök kedden bejelentette,
hogy a kormánykoalíció vezetőinek következő találkozóján javasolni fogja, hogy ne csak a villamos
energia, hanem a földgáz héáját is csökkentsék. Leszögezte, a kedden meghozott döntés mintájára a
földgáz héáját is le lehet csökkenteni, és nem április
elsejétől, hanem már február elsejétől, mert a lakosság zsebe nem áprilisban érzi meg leginkább az
energiaszámlákat. (Agerpres)

Megbírságolták Şoşoacă szenátort
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD)
5000 lejes bírságot szabott ki Diana Iovanovici-Şoşoacă szenátorra a katasztrófavédelmi főigazgatóság
(DSU) vezetőjéről, Raed Arafatról tett diszkriminatív
kijelentései miatt. Az intézmény közleménye szerint
Şoşoacă szenátornak a „miért nem megy Raed Arafat
úr a szülőföldjére”, „harmadik személyben beszél önmagáról, ez valószínűleg a szülőföldje nyelvéből származik”, „nem tudom, hogyan ment át Raed Arafat úr
az állampolgársági vizsgán”, „az árulóknak nincs helyük Romániában” kijelentései a 2000/137-es sürgősségi rendelet 2. és 15. cikkelye értelmében
diszkriminációnak minősülnek. (Agerpres)

Reform helyett
tanévhosszabbítás
(Folytatás az 1. oldalról)
az iskola, utálat tárgya, kötelező rossz. Hogy ne az legyen, mint nálunk: ne reggel 7-8 órától délután 4-ig
„gyűrődjön” az iskolában, majd a tízkilós hátizsákot cipelve, hazaérve még 3-4 órát tanuljon, magánórákra járjon, mert az iskolai oktatás képtelen felkészíteni az
érettségire. Hogy az értékelés – ma is helyenként, akár
a líceumi oktatásban is – ne egy füzet bemutatására szorítkozzon. A digitalizáció, a táblagépek, a nem papíralapú jegyzettömbok világában ez már vicc kategória. A
jó iskola fogalmát kellene már kitalálni: azét, amelyik a
társadalom igényeire ad választ. Ehelyett még mindig
több évtizedes tananyaggal kell megbirkózniuk a gyerekeknek, a szakoktatás szinte nulla, a mai munkaerőpiaci
követelményekkel köszönő viszonyban sincs, a tehetséggondozás, az elitképzés hiányzik. Az oktatás átpolitizált,
gyakran korrupt, a pedagógusi bérezés nem teljesítményorientált. Az érettségi vizsga egyre kevesebb diáknak sikerül, az 50 százalék körüli átmenési arány elkeserítő, a
PISA-teszteken utolsók vagyunk és még lehetne sorolni.
A járvány miatti online oktatás sem tett jót az elavult,
megújulásképtelen oktatási rendszernek. Amit ismételten
nem megreformálni akarnak, hanem tanévet hosszabbítani. Nem csoda, hogy a tárcavezető – bevallása szerint
– „ellenállást” érez az oktatási periódus meghosszabbítására vonatkozó szándékával kapcsolatban. Gondolom,
a szülők sem örülnek neki, a diákokról nem is szólva…
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Nagyszabású produkcióval készülnek
(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar kultúra napi Tamásielőadással, valamint a kezdődő Tamási Áron-emlékévvel kapcsolatosan szerda délelőtt a Kultúrpalota
kistermében tartottak sajtótájékoztatót a szervezők.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, Tóth
László elmondta, hagyománnyá
vált, hogy a magyar kultúra napja alkalmából a konzulátus Marosvásárhelyen ünnepi eseményt szervez.
– A tavaly a vírushelyzet miatt ez
elmaradt, az idei évre készülődve
sem tudtuk, hogy lehet-e rendezvényt szervezni, de a partenereinkkel egyetemben mégis úgy
döntöttünk, hogy ha legrosszabb
esetben csak online részvétellel is,
de sor kerül az idén a magyar kultúra napi előadásra. Idén van Tamási
Áron születésének 125. évfordulója,
ennek tiszteletére a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága kedden Tamási-emlékévet
hirdetett, amelynek keretében az év
folyamán számos rendezvényre
kerül sor Magyarországon, a Kárpát-medencében és a diaszpórában
is. Nagy megtiszteltetés a konzulátus számára, hogy ennek az emlékévnek a nyitórendezvényét Marosvásárhelyen tarthatjuk a magyar
kultúra napján. A Spectrum Színház
és a Maros Művészegyüttes előadását valószínűleg sokan ismerik, hiszen már bemutatták, de ekkora
színpadon és ilyen formában még
nem játszották. A magyar kultúra
napi előadást pedig január 21-én egy
Tamási-album bemutatója előzi meg
a Teleki Tékában. A kiadvány a tavaly jelent meg Szabó Magda szer-

Fotó: Henn Attila

kesztésében, itt lesz a szerkesztő, az
előtanulmány szerzője. Az előadásra
jegyeket keddtől lehet vásárolni. A
korábbi években is árultunk jegyet,
a teljes bevételt pedig minden évben
jótékony célra fordítjuk. A korábbi
években ezt hagyományosan egy
művészeti iskolában tanuló gyereknek ajánlottuk fel kvázi ösztöndíjként, az idén – tekintettel az előadás
jellegére – egy fiatal néptáncos tehetség továbbtanulását segítjük vele.
A mai, értékválsággal küszködő világban abba, amit Tamási Áron képvisel, bele tudunk kapaszkodni, mi
pedig ezt az értékrendszert szeretnénk közvetíteni, ezért az emlékév
keretében az Ábel-trilógia díszkiadása is meg fog jelenni.
A csíkszeredai főkonzulátus és a
magyar kormány rendkívül fontosnak tartja, hogy a külhoni területeken a magyar kultúrát megőrző
szervezeteket felkarolja, támogassa,

arra biztassa őket, hogy a legnehezebb körülmények között is működjenek, készítsenek előadásokat.
Továbbra is meggyőződésünk, hogy
a kultúrának megtartó ereje van, felemel, erősebbé teszi a közösséget, és
segít nekünk megmaradni. A főkonzulátus egy államigazgatási szerv,
amelynek elsődleges feladata nem a
kultúraszervezés, de számunkra fontos, hogy ha már itt vagyunk, akkor
részt vegyünk a kulturális életben is
annyira, amennyire erőnkből és
anyagi forrásainkból telik.
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke hozzátette: megtiszteltetés mindannyiunk számára,
hogy Marosvásárhelyen kezdődik a
Tamási-emlékév, és megköszönte a
szervezők munkáját, igyekezetét.
– A partnerségünk kötelez, amikor a magyar kultúra napjáról vagy
hasonló ügyről van szó, akkor mi is
részt veszünk ezek szervezésében.

A Tamási Áron-emlékévvel kapcsolatosan a Magyarság Házának
igazgatója, Csibi Krisztina is felszólalt, ő Budapestről online vett részt
a sajtótájékoztatón.
– Létrejött a Tamási Áron-emlékbizottság, és nagy öröm számomra,
hogy az emlékév fővédnökségét elvállalta Kövér László házelnök úr.
Az év során számos rendezvényt
szervezünk, úgy terveztük, hogy
programjainkkal jelen legyünk az
egész Kárpát-medencében. A Magyarság Háza életében a nemzeti
összetartozás mindig kiemelt szerepet játszik, a programjainkat ezért is
helyezzük ki számos helyszínre.
Barabási Attila Csaba, a Maros
Művészegyüttes igazgatója elárulta:
nagy megtiszteltetés számukra,
hogy részt vehetnek a Tamási-emlékév eseményeiben.
– A művészegyüttes eddig is szerepet vállalt a magyar kultúra napi
ünnepségeken, ám az idén különleges és megtisztelő felkérést kaptunk.
Ez a produkció az összefogás jegyében született, Tamási világa pedig a
Maros Művészegyüttes világa is. A
Spectrum Színházzal közösen a Tamási-emlékév keretében több előadást tervezünk, közöttük például az
Ábel bemutatóját is. A január 22-i
esemény szintén az összefogás jegyében született, és ezen összefogás
fogja jellemezni a következő időszakot is.
Török Viola, a Tündöklő Jeromos
rendezője elmondta, Tamási Áron
125 éve született ugyan, de minél távolabbiak az évszámok, annál aktuálisabbá válnak az író művei.
– Ez egy csoda, hiszen az ő értékeit nem kell újraértékelni, mert önmagukról beszélnek. A világjárvány,
a félelmeink, az életünkkel kapcsolatos gondolataink kapcsán is na-

gyon sokat segített Tamási világa, hiszen azt az értékrendszert képviselte,
amiben lehet hinni, amely erőt tud
adni nekünk. 2019-ben már elkezdtük a próbákat, amelyek éppen az
említettek kapcsán folyamatos erőforrásnak bizonyultak, noha a vírushelyzet miatt csak kevésszer
adhattuk elő a produkciót. Így érkeztünk meg az emlékévhez, és közben
megért az előadás, a néptáncokkal,
népzenével pedig egy új Tamásiképet tudtunk színpadra vinni, kibővítettük az üzenetét. A mű az
évkezdés, a téli ünnepkör üzenetét
hordozza az adventtől a tavaszi megújulásig, ugyanakkor az embereknek
a saját erejükbe és saját értékrendszerükbe vetett hitét is hangsúlyozza.
Természetesen az elkövetkezendőkben több Tamási-előadás során is hirdetjük majd ezt az üzenetet, és
nagyon szeretnénk az év folyamán
ezekkel a produkciókkal eljutni például a Székelyföldre, valamint a teljes magyar nyelvterületre. Reméljük,
hogy Tamási segítségével mindenki
megleli az otthont a világban.
A magyar kultúra napi, emlékévkezdő előadás január 22-én 18 órától lesz a Kultúrpalota nagytermében. A Tündöklő Jeromos című Tamási-mű Török Viola rendezésében kerül színpadra, a főbb szerepekben Pál Hunor, Györffy András,
György Károly, Farkas Sándor
Csaba és Márton Emőke-Katinka
lesz látható. Zene: Kelemen László,
koreográfia: Horváth Zsófia és
Varga János. Az előadás a járványügyi szabályok betartásával tekinthető meg, a belépés oltási igazolással lehetséges. A belépő ára 20
lej, jegyek korlátozott számban kaphatók a Kultúrpalota jegypénztáránál.

Új típusú szelektív hulladékgyűjtés Marosszentannán

Környezetvédelem és tisztább település a cél
Marosszentanna községben is február
elsejétől a szemétcsökkentés és a
környezet megóvása érdekében áttérnek a háztartási hulladék új típusú
szelektív gyűjtésére. Marosvásárhelyen január 17-étől kezdik az újrahasznosítható anyagok elkülönített
gyűjtését, egyelőre csak a családi
házak bevonásával; a műanyag zsákok kiosztása folyamatban van.

Az elkülönített hulladékgyűjtés az a folyamat, mely során a háztartásokban keletkező,
feleslegessé vált, de hasznosítható anyagokat
külön gyűjtik, és megfelelő módon és állapotban adják tovább hasznosításra, feldolgozásra. A szelektív hulladékgyűjtés célja a
környezetvédelem, az emberi tevékenységből
eredő környezetterhelés csökkentése, a hul-

ladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, valamint a másodnyersanyagok (pl. papír, üveg) kinyerése és hasznosítása, a természeti erőforrások kímélése. A szelektíven gyűjtött hulladék szállítása a vegyes
háztartási hulladéktól elkülönítve történik,
nem a lerakóba szállítják, hanem megfelelő
kezelést követően újrahasznosítják.
A környezet megóvása a lakosságnál kezdődik, hangsúlyozta Marosszentanna polgármestere, Moldovan Dumitru, aki tájékoztatott
az új típusú szelektív gyűjtés módozatáról, a
kommunális hulladék mennyiségének csökkentésében reménykedve. A megyeszékhely
vonzáskörzetében lévő községben megszűnnek a szelektív gyűjtőhelyek, amelyeket az
utóbbi időben egyesek szemétdombnak véltek, és a gumiabroncstól az elhullott állattetemig minden elképzelhető hulladékot és
szemetet a műanyag palackok és kartonok
mellé hajították.

Marosszentannán felszámolják a szelektív gyűjtőpontokat

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska

Tavaly, 2021-ben, július 12-től december
31-ig a községből összesen 757 tonna háztartási hulladékot szállítottak el 340.000 lej értékben, ekkora összeg pedig bármelyik
önkormányzat számára hatalmas érvágást jelenthet – hangsúlyozta a községvezető. Mivel
nagyon megnőtt a kommunális szemét menynyisége és az elszállításával megbízott cégnek fizetett összeg, a község csatlakozott a
metropoliszövezet kezdeményezéseihez, és
stratégiát váltva szeretné csökkenteni a szemétmennyiséget, ezért új típusú szelektív
gyűjtéssel próbálkozik. Ugyanakkor eleget
kell tenni az EU környezetvédelmi akcióprogramjai keretében leszögezett környezetvédelmi előírásoknak is, melyek bírságokat
írnak elő, amennyiben az újrahasznosítható
anyagok begyűjtését nem szorgalmazzák.

Környezetvédelem és újrahasznosítás

A községben idéntől az új szemétszállító a
mezőcsávási Sylevy Salubriserv Kft., amely
versenytárgyalás útján nyerte el a szolgáltatást, és szerződést kötött a községi önkormányzattal. A műanyag zsákokba szelektíven
gyűjtött újrahasznosítható anyagokat a szolgáltató munkatársai az átvétel előtt személyesen ellenőrzik, és amennyiben szabálytalanságot fedeznek fel, nem szállítják
el.
A februártól startoló szelektív hulladékgyűjtés módozatáról kétnyelvű szórólapokon
is tájékoztatják a község lakosságát annak érdekében, hogy tartsák be a környezetvédelemre vonatkozó előírásokat, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltató ajánlásait, és a háztartási hulladékot kategóriánként
(háztartási szemét, karton/papír, műanyag,
vas stb.) elkülönítve adják át a szolgáltatónak. Különböző színű műanyag zsákokat osztanak ki: kéket a papír és a karton, sárgát a
műanyag számára. A begyűjtés az alábbi
program szerint történik majd:
– háztartási szemét: a régi menetrend szerint hétfőn Szentanna, kedden Udvarfalva és
Várhegy, szerdán Bárdos és a Horgosa lakótelep;

Fotó: Marosszentannai Polgármesteri Hivatal

– szelektív hulladék – műanyag és fém,
papír, karton – : csütörtökön Szentanna, Udvarfalva és Várhegy, pénteken Bárdos és Horgosa;
– az üveget minden hónap utolsó szerdáján
szállítják majd el.
Az újrahasznosításra szánt hulladékot tartalmazó zsákokat nem kell bekötni, mivel
annak tartalmát egy alkalmazott ellenőrzi,
hogy ne kerüljön bele oda nem illő anyag, ha
összevegyítik, nem szállítja el a szolgáltató.
A gyűjtési program alatt a szemétszállító vállalat az önkormányzat segítségével osztja ki
a színes zsákokat. A lomtalanítás, a nagy méretű hulladék gyűjtése évente kétszer történik: a tavaszi és őszi nagytakarítás alkalmával.
A hulladékszállítási illetéket a Marosszentannai Polgármesteri Hivatal pénztárában kell
törleszteni, a helyi tanács tavaly decemberi
101-es határozata alapján 2022-ben ez személyenként havonta 10 lejbe kerül.
A lakosság megértését és együttműködését
előre is köszönve az önkormányzat abban reménykedik, hogy közös erővel sikerül tisztábbá tenni a község településeit. A szemétszállítással kapcsolatos kérdésekkel az
önkormányzat munkatársát, Vass Tamást
lehet kérdezni a 0741-650-430-as telefonszámon.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Zöldszámon jelenthető
a gyermekeket érő bántalmazás
Az elmúlt héten helyezte
üzembe a Különleges Távközlési Szolgálat a 119-es egységes hívószámot, amelyen
jelezni lehet a gyerekekkel
szembeni bántalmazásokat,
elhanyagolást – jelentette be
a napokban Gabriela Firea
családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi miniszter. A 119es szám ingyenesen hívható
minden vezetékes (fix) vagy
mobiltelefon-hálózatról a nap
bármely órájában. A hívásokra a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok
munkatársai válaszolnak, és
amennyiben a hívást fogadó
szakember úgy ítéli meg,
hogy a rendőrség vagy a mentők azonnali beavatkozása
szükséges, átirányítja azt a
112-re.

Menyhárt Borbála

szik orvoshoz, ha betegek, és egyötödük néha éhesen fekszik le esténként. Öt százalék például azoknak a
gyerekeknek az aránya, akiket bevallásuk szerint az iskola helyett
munkába küldtek a szüleik. Hat százalékuk arról számolt be, hogy durván verik vagy hosszan térdepeltetik őket büntetésből otthon. A
válaszokból az is kiderül, hogy a
gyermekek öt százalékát fizikailag
bántalmazták a pedagógusok az iskolában. Viszont a szervezet által
2013-ban végzett felméréshez képest csökkent ez az arány, hiszen
akkor a gyerekek hét százaléka vallotta azt, hogy fizikai erőszakot alkalmaz vele szemben valamely
pedagógus. A korábbi, 2013-as kutatás eredményeivel összevetve a
következőket állapítja meg a szervezet: csökkent az „enyhe” fizikai
bántalmazás (pofonok) előfordulása
(62 százalékról 46 százalékra), enyhén csökkent a pálcával történő
verés előfordulása is (18 százalékról 13 százalékra), a szíjjal való
verés kivételével (amelynek előfordulása csaknem 2 százalékponttal
nőtt) csökken az egyéb tárgyakkal
(tömlő, fakanál, bot) történő fizikai
büntetés előfordulása. A büntetéssel
való fenyegetés alkalmazását elismerő szülők aránya növekszik (19
százalékról 22 százalékra), valamint
azon gyermekek aránya is, akik úgy
érzik, hogy szüleik elhanyagolják
őket. A „Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet szakemberei azonban több ízben arra is rávilágítottak,
hogy sajnos magas a társadalmi elfogadottsága az enyhébb fizikai
bántalmazásnak, mint pl. a pofon,
hajhúzás, fülhúzás, valamint a lelki
terrornak, mint a gyerek megalázása, trágár szavakkal való illetése,
és emiatt, ha egy kívülálló szemtanúja is annak, amikor ezek a családban történnek, nem jelenti.
Ugyanakkor legtöbb esetben akkor

A „Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet rendszeresen tesz
közzé statisztikákat a romániai viszonylatban igen aggasztó méreteket öltő gyermekbántalmazás
kapcsán, legutóbb december elején
küldte el a sajtónak is egy, általa
végzett felmérés eredményeit, amiből kiderül, hogy a megkérdezett
gyerekek közel ötven százalékát
testileg fenyítik, verik.
Pontosabban a gyermekek 46
százaléka vallotta azt, hogy verik
őket a családban, miközben a szülőknek csak a 28 százaléka ismeri el
a testi fenyítés alkalmazását – derül
ki az 1115 kiskorú és 880 felnőtt
megkérdezésével készült felmérésből, amelyet a „Mentsétek meg a
gyermekeket” romániai szervezete
tett közzé december elején. Az
elemzés szerint a szülők három százaléka számolt be arról, hogy gyermekük szexuális visszaélés áldozata
volt, az esetek kétharmadában
pedig elkövetőként egy ismeretlen személyt neveztek meg.
A kamaszok 2,9 százaléka állította azt, hogy szexuális kapcsolatra kényszerítették őket.
A gyermekek 90 százaléka
számolt be arról, hogy szidják
őket a szüleik, 50 százalékuk
rendszeresen tanúja a szülei
veszekedésének. Mintegy 4-5
százalék azoknak a gyerekeknek az aránya, akiket otthon
éheztetéssel büntetnek. A szülők 56 százaléka mondta,
hogy megbünteti a gyermekét, ha hibázik, 44 százaléka pedig azt állította, hogy
soha nem alkalmaz büntetést.
Azonban a gyermekeknek
csupán 31 százaléka válaszolta azt, hogy otthon soha
nem büntetik meg. A gyermekek egyharmadával előfordult már, hogy nem kaptak
otthon meleg ételt, több mint
egyötödüket nem mindig vi- Illusztráció

sem jelentik ezeket az eseteket,
amikor a bántalmazásra a nyilvánosság előtt kerül sor, ugyanis nevelő
célzatú
viselkedésnek
minősítik, amely a gyerek fegyelmezését szolgálja. A tapasztalat azt
mutatja, hogy miközben mindenki
megbotránkozik, ha egy csecsemőt
vagy kisgyereket bántalmaznak,
minél nagyobb gyerekről van szó,
például 5-6 évnél idősebbről, annál
kevésbé szúrnak szemet a bántalmazás enyhébb formái, ugyanis a
köztudatban az él, hogy a gyerek viselkedésével biztosan rászolgált
arra.

Deak Elida

gyerekekről volt szó. A bejelentések
nyomán 58 gyereket helyeztek el
sürgősségi úton a védelmi rendszerben, 109 gyerek pszichológiai segítségnyújtásban részesült, ugyanis
bűncselekmények – közülük 79-en
szexuális erőszak – áldozatai voltak. A 871 bejelentett esetből 27ben
fizikai,
19-ben
lelki
bántalmazás áldozata volt a gyerek,
a legtöbb, 734 esetben pedig elhanyagolásról volt szó. Hét gyerek
Maros megyében
szexuális kizsákmányolás áldozata
nem újdonság a segélyhívó
volt, 27 kiskorút pedig koldulásra
Maros megyében már van egy jól
kényszerítettek.
működő precedens a segélyhívó voAz esetek több mint felében lánalra, a Gyermekvédelmi és Szocinyok
váltak erőszak áldozatává, és
ális Ellátási Igazgatóság immár
túlnyomó
többségben a bántalmazás
több mint hat éve működteti a gyera
családban
történt, vagy a szülők
mekvédő hívószámot (telefonul covagy
pedig
tágabb
családhoz tartopilului), amelyen jelezhetők a
zók
voltak
az
elkövetők.
Az életkor
gyerekeket érő bántalmazások, és
tekintetében
az
áldozatok
között
amelyre évente több mint ezer hívás
érkezik. Deak Elida, az intézmény többségben vannak a 14–17 évesek,
igazgatóhelyettese lapunknak el- ezt követi a 10–13 éves korcsoport
mondta, 2015 óta működtetik a – tudtuk meg Deak Elidától.
Érdeklődésünkre hozzátette: az
0800-800-883 zöldszámot, amelyelhanyagolásnak
számos formája
nek tulajdonképpen a kiegészítése
van,
előfordulhat,
hogy a gyerek
lesz a 119 egységes hívószám.
nem
részesül
megfelelő
egészségAz igazgatóhelyettes rámutatott:
ügyi
ellátásban,
amire
az
állapota
az utóbbi évek tapasztalata az, hogy
amióta működik a gyermekvédő hí- alapján szüksége van, sok esetben
vószám, évente nőtt a bejelentések, az egészségügyi dolgozók, a sürde ugyanakkor azon esetek száma gősségi betegellátó egységek szeis, amelyekben a hívást követően mélyzete jelzi, hogy mennyire
beigazolódott a bántalmazás gya- súlyos, elhanyagolt állapotban kenúja, mondhatni az utóbbi évek rült hozzájuk a gyerek.
Ugyanakkor szintén elhanyagosorán háromszor több eset jutott a
hatóságok tudomására. Az elmúlt lásnak számít, ha nem kap enni a
év első kilenc hónapjában (azaz gyerek, annak ellenére, hogy a csaszeptember végéig) 871 gyerek lád különféle segélyekben részesül,
bántalmazásáról érkezett bejelentés illetve nem járatják iskolába, mert
vagy a segélyhívó számon, vagy például koldulni küldik, vagy munpedig a gyermekvédelmi igazgató- kára fogják helyette. Ez utóbbi jesághoz. 557 esetben vidéken élő lenséget általában az iskolák jelzik
a gyermekvédelmi igazgatóságnak. Ezeket a helyzeteket kivizsgálják, általában
a polgármesteri hivatal szociális asszisztensével, ugyanis a helyi önkormányzatoknak is szerepük van ezen jelenség megelőzésében.
A törvény értelmében a
polgármesteri
hivatalok
nappali központ típusú szolgáltatásokat kellene biztosítsanak ezeknek a gyerekeknek, illetve a szülőkkel
is dolgozni kellene. A megyében vannak polgármesteri hivatalok, amelyek
működtetnek nappali központokat, vagy partnerséget kötöttek erre különböző alapítványokkal. Az
ezekben a központokban
nyújtott szolgáltatásokkal
megelőzhető az elhanyagolás, valamint az iskolaFotó: Nagy Tibor elhagyás.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Általában szakemberek
telefonálnak
Érdeklődésünkre, hogy elsősorban kik tárcsázzák a segélyhívót,
amelyen jelezhetők a gyerekeket
érő bántalmazások, Deak Elida kifejtette, a legtöbb bejelentés szakemberektől érkezik, többek között a
polgármesteri hivatalokban dolgozó
szociális asszisztensek, rendőrök,
családorvosok, vagy kórházakból, a
sürgősségi osztályokról jelzik, hogy
egy gyerek esetében fennáll a bántalmazás gyanúja, de olyan helyzetek is adódnak, amikor szomszédok
vagy pedagógusok telefonáltak.
Vannak esetek, amikor maga a gyerek van a vonal túlsó oldalán, ellenben ez ritkább.
Az igazgatóhelyettes úgy érzi, az
utóbbi években történt előrelépés a
közösség részéről, egyre többen jelzik, ha gyanítják, hogy környezetükben egy gyereket bántalmaznak.
A Maros Megyei Szociális Ellátási
és Gyermekvédelmi Igazgatóság
folyamatosan népszerűsíti a gyermekvédő hívószámot, partnerintézményekkel évente szerveznek
kampányokat, amelyek a jelenség
megelőzését célozzák.
– Viszont tisztában vagyunk
azzal, hogy sok még a teendő,
ugyanis a gyerekek, akikről tudomást szerzünk, csupán egy részét
képezik azoknak a kiskorúaknak,
akik bántalmazás áldozatai – tette
hozzá Deak Elida.
Mint mondta, amikor valaki
gyermekvédő számon kér segítséget, a hívást egy szakember fogadja,
és a beszélgetést rögzítik is. Amenynyiben maga a bántalmazott gyerek
van a vonal túlsó végén, lehetősége
adódik beszélni egy pszichológussal, aki tanácsokkal látja el. Ha veszélyhelyzet áll fenn, az igazgatóság
erre szakosodott mobilcsapata azonnal a helyszínre siet a rendőrséggel
közösen, ugyanis a gyerekeket érő
bántalmazásos esetek egy részében
bűncselekményről van szó. A szakemberek a helyszínen felmérik a
helyzetet, ebben részt vesznek az
adott polgármesteri hivatal munkatársai, például a szociális asszisztens. Adott esetben a rendőrség
nyomozást indít, ha indokolt, sor
kerül igazságügyi orvostani vizsgálatra, a gyermekvédelmi igazgatóság pedig arról gondoskodik, hogy
a gyerek biztonságba kerüljön. Ha a
szakemberek úgy értékelik, hogy
nincs veszélyben az otthonában,
akkor a családban marad a szülőkkel, ellenben ha az a környzet nem
biztonságos számára, akkor esetenként a tágabb rokonságnál próbálják
meg elhelyezni, viszont ha erre
nincs lehetőség, akkor bekerül a védelmi rendszerbe.
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Jótékonysági projekt

A betelefonálók zöme tűzifát kért
December második felében zajlott a
Rotaract Club Téka jótékonysági projektje, amelynek keretében egy fahasábokból álló karácsonyfát építettek
fel Marosvásárhely főterén, majd az
ünnep lejártával tűzifaként adományozzák oda rászoruló családoknak.
Ezzel párhuzamosan pénzadományokat is fogadtak, amit nehéz sorsú családok számláinak a kifizetésére
fordítanak. A rászorulók december
végéig jelezhették ez irányú igényüket a Telefonos Szeretetszolgálatnál.

Menyhárt Borbála
A projektben a Rotaract Club Téka partnere a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
mellett a Solidaris Egyesület volt, a családok
kiválasztásában a Telefonos Szeretetszolgálatot is működtető egyesület segítségét kérték. A hátrányos helyzetűek, illetve bárki,
akinek tudomása van ilyen személyekről, a
Telefonos Szeretetszolgálat 0265-555-555ös számán igényelhetett segítséget december
15–30. között, és a hívások nyomán adatbázis
készült a rászorulókról.
A projekt eddigi tapasztalatai kapcsán Sajó
Norbert, a Solidaris Egyesület vezetője lapunknak elmondta, ebben a kezdeményezésben közvetítő szerepük volt, a Rotaract Téka
azért kérte fel őket erre, mivel az általuk működtetett telefonvonal száma közismert,
egyre többen hívják, és egyre szélesebb társadalmi körökből, hiszen bárkinek lehet
szüksége információra, ellátásra, ápolásra,
bevásárlásra. A program válasz a jelenlegi
helyzetre, amikor jelentős a drágulás, megugrott a gáz- és villanyszámla értéke, és az
embereknek egyre nehezebb megbirkózni
ezek kifizetésével.
– Egyik érdekesség, amit megfigyeltünk,
hogy elsősorban nem a tömbházlakók jelentkeztek, hanem magánházakban élő személyek, és nem azt kérték, hogy pótoljunk be a
gázszámlájukba, hanem a betelefonálók
90-95 százaléka tűzifát igényelt. Az is érdekes, hogy kisebb arányban kerestek meg
maguk a rászorulók, inkább közbenjárók fordultak hozzánk: pedagógusok, szomszédok,
akiknek tudomásuk van segítségre szorulók-

Fotó: Facebook/Solidaris Egyesület

ról. Ebből azt a következtetést vontuk le,
hogy a közösségi médiát kevésbé fogyasztja
a valóban rászoruló réteg, őket nem sikerült
közvetlenül megszólítani. Pedagógusok hívták fel a figyelmünket sokgyerekes családokra, szomszédok jelezték, hogy akad idős
ember, akinél elkelne a segítség. 30-40 kmes körzetből hívtak bennünket, a környező vidéki településekről is – például a
Nyárádmentéről –, hogy tűzifagondokkal
küszködnek – számolt be a tapasztalatokról
Sajó Norbert, aki szerint erdős környékről
lévén szó, érdemes lenne olyan közösségi
programokat kezdeményezni, amelyekkel segíteni lehetne a nehéz helyzetben élőknek
abban, hogy tűzifához jussanak.
Mint mondta, a jelenlegi körülmények között, amikor jelentős drágulásokkal kell
szembenéznie a lakosságnak, sokkal több hívásra számítottak. Talán az egyik magyarázata ennek, hogy decemberben – amikor a
projekt keretében ezeket a hívásokat fogadták
– még nem emelkedett olyan mértékben a
számlák értéke, hogy komoly gondokat
okozott volna az embereknek. Sajó Norbert
úgy véli, az elkövetkező időszakra nézve érdemes átgondolni a segítségnyújtás módozatait, tudatosítani kellene a támogatók
körében, hogy segíteni akár egy számla átvállalásával is lehet, hiszen ezáltal sok rászoruló
család egyik legnagyobb gondját oldanák
meg.
A Solidaris Egyesület vezetője megjegyezte: a jótékonysági projekt keretében betelefonálók 90 százaléka olyan személy volt,
aki mindaddig még nem fordult a Telefonos
Szeretetszolgálathoz segítségért, tehát a kezdeményezés egyik hozadéka, hogy új, nehéz
helyzetben élő emberekről szereztek tudomást, és ugyanakkor olyan személyek is megismerték őket, akik esetleg eddig nem
hallottak róluk és a tevékenységükről.

Nőtt a segélykérő hívások száma –
a legtöbben gondozót keresnek
Érdeklődésünkre, hogy más ügyekben
érezhető-e növekedés a Telefonos Szeretetszolgálathoz érkező segélyhívások számát illetően, Sajó Norbert igennel válaszolt, mint
mondta, az utóbbi két évben, a járvány kitörése óta folyamatosan nő a Telefonos Szeretetszolgálathoz érkező hívások száma. Míg

Fotó: Facebook/Rotaract Téka Club

régebben 10 volt a napi átlag hívásszám,
most általában 15-20 körül mozog.
– Olyan akut problémákkal keresnek meg
emberek, amelyekre eddig nem volt példa. A
leggyakoribb, amivel hozzánk fordulnak, az
idősek, betegek ellátása, nagyon sokan keresnek gondozót. Ezen a téren nagy szerep hárult a hatvanas éveikben járó generációra,
amely gyakran vállalt idősgondozást. Ebből
a generációból most sokan kiestek, vagy
azért, mert megbetegedtek, vagy visszahúzódtak, mert esetleg nem szeretnék beoltatni
magukat, vagy pedig megkapták a vakcinát,
de nem vállalják a rizikót, a napi jövés-menést, a másokkal való találkozást, mert félnek. Így ez a generáció lemorzsolódott, és

óriási űrt hagyott ezen a területen. A fiatalabbak külföldön vállalnak munkát jelentősen
magasabb jövedelemért, az egészen fiatalok
pedig általában nem vállalnak idősgondozást.
Ez egy jelentős társadalmi átalakulás, és most
jöttünk rá arra, hogy a hatvanas éveikben
járók oroszlánrészt vállaltak a hazai idősgondozásban. A járvány kitörésekor, a kezdeti
időszakban ez a korosztály gyakorlatilag az
utcára sem volt szabad kimenjen, így egyik
napról a másikra maradtak idősek gondozó
nélkül – vázolta fel az egyesület vezetője a
problémát, amivel hetente többször is szembesülnek a munkatársai.
Ezekben az esetekben a Solidaris Egyesület a közvetítésben próbál segíteni, hirdetik
folyamatosan, hogy szükség van gondozókra,
ellenben az arány úgy néz ki, hogy minden
héten jelentkezik 2-3 személy, akinek szüksége van gondozóra, és egy gondozójelölt. A
gondozást vállalókkal próbálnak személyesen találkozni, elbeszélgetni velük annak érdekében, hogy felállítsanak egy profilt, amely
majd egyezik vagy sem a segítségre szoruló
igényeivel.
Mint mondta, két nagy gond van az idősgondozás terén: az egyik, hogy van-e olyan
személy, aki vállalja, a másik pedig, hogy
kompatibilis-e a két fél. Az utóbbi időben például sok esetben a megbízhatóság mellett azt
is feltételként szabja meg az ellátásra szoruló
idős ember, hogy a gondozó legyen beoltva.
– A tapasztalatunk az, hogy három-négy
kategóriába sorolhatók a gondozók: az egyik
elmegy külföldre, és ott dolgozik, a másik itthon van, de évek óta elköteleződött valaki
mellett, a harmadik, aki sehol nincs, de nem
véletlenül. A negyedik kategória, a legszűkebb réteg tagjai, akik épp fölszabadultak,
mert meghalt az a személy, akit gondoztak,
de ez azt jelenti, hogy legtöbb egy-másfél
hétig szabadok, mert azonnal lecsap valaki
rájuk. Én meg tudom érteni azokat az időseket, akik ódzkodnak az idősotthontól, és a
saját otthonukban szeretnének maradni. Ez a
kérdés szívügyünk, és szeretnénk segíteni,
akár egy-két időst ellátni az otthonában, az
elkövetkezőkben kiépítenénk ennek az infrastruktúráját, hogy megtaláljuk azt az egykét alkalmazottat, akiket be tudunk vonni
ebbe – osztotta meg az egyesület igény szülte
terveit Sajó Norbert.
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Enikő receptjei
Rózsa Enikő

Citromos gombaszósz
A csiperkegombát megmosom, felszeletelem (nem hámozom meg), sózom, borsozom, és
egy kisebb fej felaprított hagymával folytonos keverés mellett 10 perc alatt megpárolom.
Botmixerrel picit felaprózom, de nem pépesítem teljesen, majd 3 evőkanál száraz fehérbort,
1 mokkáskanál mustárt, 3 evőkanál tejet, pici őrölt szerecsendiót keverek a gombamasszához.
3 dl tejszínnel felöntöm, és összeforralom. Apróra vágott petrezselyemzöldet is keverek
hozzá. A forró szószba két karika citromot teszek, majd lefedem. Bármilyen hússal, körettel
nagyon finom.

Finom „nyakleves”
Egy fej hagymát, 5 cikk fokhagymát apróra vagdalunk, kevés kacsazsíron 2 nagyobb,
apróra vágott murokkal picit megdinszteljük, figyelve arra, hogy szép sárga legyen a zsiradék. Feltöltjük 4 l vízzel. Egy közepes zellergumót, 1 szál petrezselyemgyökeret, 1 kisebb paszternákot, 1 szelet karalábét, 1 kisebb darab friss paprikát felkockázunk, és 6
darab tyúknyakkal együtt a vízbe tesszük. Pár szemes borsot, 1 szál zellerzöldet, 3 tyúkhúsleveskockát és ízlés szerint sót adunk hozzá, majd egy közepes méretű paradicsomot
apróra vágva. Lassú tűzön főzzük, amíg minden hozzávaló meg nem puhul. Legvégül 1
dl mirelit zöldborsót, 2 krumplit kockára vágva, 3 evőkanál apró száraztésztát adunk
hozzá. Kb. még 20 percet főzzük. Legvégül 1 dl paradicsomlével és 1 dl vízzel feltöltjük
a levest, ízesítjük darált borssal, csilivel. Vagdalt lestyánnal és zöldpetrezselyemmel szórjuk meg, citromlével savanyítjuk. Fél liter savanyú káposzta levét is adhatunk hozzá,
ebben az esetben a paradicsomlé és a citrom elmarad.

Narancsos kacsamáj
baconbe tekerve
A májat jó nagy darabokra vágjuk, majd 2 dl tejfölbe sót, borsot, 2
nagy narancs reszelt héját, valamint 6 cikk zúzott fokhagymát teszünk,
és ebben 2 órát állni hagyjuk a májat. 2-3 szelet bacont egymás mellé
teszünk, a közepébe a fűszeres-tejfölös májat, egy szelet vöröshagymát és egy cikk narancsot. Felgöngyöljük, és a lerben kb. 25 percig
sütjük, alája egy kis fehérbort öntünk. Krumplipürével, savanyú káposztával fogyasztjuk.

Gyömbéres-kakaós kenyér
Húsz dkg vajat, 1 darab reszelt gyömbért (gyömbérpor esetén 2 kávéskanálnyit), 20 dkg porcukrot, 7
tojássárgát, 1 dl tejszínt, 1 citrom reszelt héját, két csomag vaníliát jól összedolgozunk. 25 dkg lisztet egy
kis tasak sütőporral összekeverünk. A tojások felvert habját, pici darált fahéjat, csipetnyi sót és a lisztet
az előbbi masszához adjuk. A massza negyedéhez 2 púpozott evőkanál kakaót keverünk. 10 dkg étcsokoládét gőz fölött felolvasztunk, 1 evőkanál olajat keverünk hozzá, és a kakaós masszába belekeverjük.
A kakaós részt a sárga massza tetejére öntjük, és hurkapálcikával összevissza vagy körkörösen húzogatjuk,
hogy márványos legyen. 180 fokon 45-50 percig sütjük. Mi baracklekvárral, mascarponéval, mogyoróvajjal fogyasztottuk.
Jó étvágyat kívánok!

Az év első felében elérhető lesz az omikronra szabott vakcina
Már az év első felében elérhető lesz az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) omikron
nevű változatára szabott oltóanyag a vakcinákért felelős
német szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich Intézet
(PEI) szerint.

A hatóság vezetője, Klaus Cichutek egy hétfői interjúban elmondta, hogy a világhírű magyar
kutató, Karikó Katalin vezetésével
kidolgozott úgynevezett hírvivő
RNS (mRNS) technológiára épülő
oltóanyagokkal foglalkozó gyártók
már elkezdték az omikronhoz igazított vakcinák fejlesztését, és ezzel
a munkával párhuzamosan elindult

az új készítmények engedélyeztetési eljárása is.
Az év első felében, legkésőbb júniusban az egész folyamat lezárul,
és nemcsak az új készítmény és a
forgalmazási engedély lesz meg,
hanem az oltási kampányhoz kellő
mennyiség is – mondta az Európai
Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai
Gyógyszerügynökséggel (EMA)
együttműködő német hatóság vezetője a ZDF országos köztelevíziónak.
Ugyanakkor az még nem teljesen biztos, hogy pontosan milyen
tulajdonságokkal rendelkezik majd
az új oltóanyag – jelezte a PEI ve-

zetője. Mint mondta, „van még egy
kis vita” arról, hogy egyszerűen
hozzáigazítsák a vakcinát az omikronhoz, vagy kifejlesszenek egy
olyan készítményt, amely nemcsak
ezzel a vírusváltozattal szemben hatékony, hanem szélesebb körben.
Klaus Cichutek hangsúlyozta,
hogy a világjárvány megállításához
egyszerre több intézkedésre, a védekezést szolgáló eszközök kombinációjára van szükség. Bár
„reményt ad”, hogy az emlékeztető
oltások jelentősen erősítik a védelmet az omikron változattal szemben, továbbra is szükséges például
a maszkviselés és a higiéniai szabályok betartása.

A járvány elleni küzdelem
„többrétegű”, vagyis az oltás a védekezési szabályok betartásával
együtt vezethet eredményre –
mondta a PEI elnöke.
Németország az omikron variáns
szétterjedése miatt elindult ötödik
járványhullám kezdeti, erősen
emelkedő szakaszában tart. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfői adatai
szerint az utóbbi 24 órában 25.255
ember szervezetében mutatták ki a
SARS-CoV-2-t. Ez csaknem 40
százalékos emelkedés az egy héttel
korábbi 18.518-hoz képest.
A járvány tavaly tavaszi kezdete
óta így már 7.535.691 fertőződést

regisztráltak. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben
52 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így
114.029-re emelkedett.
Teljes védőoltással a Covid-19
ellen a németországi lakosság 71,9
százaléka – 59,8 millió ember –
rendelkezik. A teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 42,9 százaléka – 35,6 millió ember – kapta
meg.
Az oltatlanok 21,1 millióan vannak, a lakosság 25,4 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan – a
lakosság 4,8 százaléka – ötévesnél
fiatalabb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag. (MTI)
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Hangverseny elektronágyúval
Szilágyi Mihály
Akár találós kérdés is lehetne, hogy melyik
fegyver a kettő közül: a Sztálin-orgona vagy
az elektronágyú? A történelmet kevésbé ismerők valószínűleg az elektronágyúra szavaznak, és úgy vélekednek, hogy ez az
elektromos szerkezet csakis a jelenkor csúcstalálmánya.
A kifejezések iróniája, hogy amit hangszernek neveznek, az fegyver, az elektronágyú pedig – bár felforgatta a világot – mégse
nevezhető fegyvernek. A fogalmak tisztázása
érdekében jegyezzük meg, hogy a Sztálin-orgona, vagyis a katyusa a második világháború egyik legrettegettebb orosz fegyvere
volt. A célpont körül nagyjából másfél kilométeres körzetben mindent teleszórt repeszekkel, és alig volt esély fedezékbe vonulni
előle. Ezzel szemben az elektronágyú a képcsöves televíziók képernyőjének egyik alkotóeleme. A légüres térben az elektronágyúból
nagy sebességgel kilépő elektronsugarat víz-

Kísérletezés közben

1.
Georg Wilhelm Friedrich
Hegel német filozófus egyik
okoskodását idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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szintes és függőleges eltérítő mágnesek irányítják a foszforral bevont üvegfelületre – a
képernyőre –, amelyen elképesztő gyorsasággal apró felvillanó pontokból megalkotja a
képet. A színes katódsugárcsövekben már –
egy kisebb Sztálin-orgona – három elektronágyú üzemel.
Mindezek után már csak az a nagy kérdés,
hogyan kapcsolódik a technikának ezen ága
a zenéhez. A válasz egy Magyarországon
született feltaláló személyében keresendő.
A Goldmark Péter Károly név a zenetörténetet részletesen ismerők számára megtévesztő lehet, mert volt egy Goldmark Károly
nevű zeneszerző, hegedűművész. Ebből a
családból származott Goldmark Péter feltaláló.
Goldmark Péter második nevét, a Károlyt,
a zenész nagybácsi tiszteletére kapta. A Budapesten lakó szülők remélték, hogy az 1906ban megszületett gyermek is az idős
zenemesterhez hasonló zenei tehetség birtokosa lesz.
A kis Goldmark Péter valóban figyelemre méltó zenei tehetség volt. A
család azonban két utat jelölt ki a különleges képességű fiúnak: vagy művész lesz, vagy tudománnyal foglalkozik. Péter végül a tudomány világában kötött ki, de a zenét sose mellőzte. Budapesten érettségizett, ezután
a bécsi, majd a berlini műszaki egyetemeken tanult, és megismerkedett a
korszak legújabb találmányaival.
A XX. század első fele a televíziózás történetének legizgalmasabb fejezete. Feltalálók sora igyekezett
megoldani a „távolba látás” problémáját. Az elektromechanikus televízió elvét Paul Nipkow már 1885-ben
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Goldmark Péter

színes és mozgóképeket közvetítő televízió
rendszerét. Csupán egy fél évnek kellett eltelnie, és megtalálta a módját a mozgóképek
továbbításának. 1940-ben bemutatta az első,
gyakorlatban is használható színes televíziót,
és még ugyanebben az évben laboratóriumi
szinten az első színes adás is felvillant a képernyőkön.
A második világháború kitörése után Goldmark Péternek felsőbb utasításra kutatási területet kellett váltania. Azt a feladatot kapta,
hogy találja meg a módját a rendkívül jól működő német radarkészülékek zavarásának. A
találékony mérnök rájött, hogyan béníthatja
meg a német felderítőrendszert. A radarok
frekvenciáját bemérve ő is ugyanolyan frekvencián sugárzott hamis jeleket, amelyektől
a német műszerek összezavarodtak. A sikeren
felbuzdult hadvezetés Japánba vezényelte
Goldmarkot, de már nem kellett odamennie,
mert közben vége lett a háborúnak.
(Folytatjuk)
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szabadalmaztatta. Bár az általa alkotott készülékkel nem sikerült elfogadható képet
megjeleníteni, mégis ez az elv alapozta meg
a további kísérleteket. 1925-ben Vlagyimir
Kozma Zvorikin megalkotta a képet elektromos jellé alakító ikonoszkópot, majd
1929-ben a megjelenítő katódsugárcsöves
kineszkópot. Ezzel elvileg már létrejött a
„távolba látás” lehetősége.
Goldmark Péter Károly huszadik születésnapját egy képalkotó szerkezet megalkotásával ünnepelte. 1926. december 6-án biztosan
nagy öröme lehetett, mert sikerült bemutatnia
professzorának, Gábor Dénesnek a 2,5x3,8
centiméteres, bélyegnagyságú kis képátviteli
eszközét. Manapság már gyakran egy karóra
is nagyobb képernyővel büszkélkedhet, de ez
abban az időben óriási jelentőségű sikernek
számított. Eredményének híre gyorsan eljutott a világ első tévétársaságához, az angliai
BBC-hez. Azonnal meghívták Goldmark Pétert, hogy náluk tevékenykedjen. Cambridgeben találkozott Zvorikin találmányával, a
képcsővel. Azonnal felismerte, hogy ez az eljárás lesz sikeres a mechanikus televíziózás
helyett.
1933-ban Amerikába utazott. S mivel itt is
egyre-másra szabadalmaztatta érdekesebbnél
érdekesebb távközlési ötleteit, a CBS televíziótársaság 1935-ben alkalmazta. Az akkori
televíziók még csak állóképeket közvetítettek, de az is rendkívülinek számított.
Goldmark Péter erőfeszítéseit és kutatásait
egy különös esemény inspirálta. 1939-ben a
Technicolor bemutatta a világ első színes mozifilmjét, ami nem más, mint az Elfújta a szél
című legendás alkotás. A technikai zseni csodálattal nézte végig a színekben, árnyalatokban gazdag, kitűnő minőségű filmet.
Elhatározta, hogy mindenképp kidolgozza a

q
BŰNHŐDŐ

u

Január 6-i rejtvényünk megfejtése: Kidobták az elmegyógyintézetből, mert lehangolta a betegeket.
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Minden idk legkiszámíthatatlanabb világversenye kezddik
A koronavírus-járvány miatt
minden idk legkiszámíthatatlanabb kézilabdás világversenye lehet a mától január
30-ig tartó magyar–szlovák
közös rendezés Európa-bajnokság, de szerencsés esetben ez kedvezhet a magyar
válogatottnak.

A 15. alkalommal megrendezett
tornán 24 válogatott szerepel, és 18
nap alatt 65 mérkzést játszanak. A
csoportkörben a budapesti MVM
Dome, a szegedi Pick Aréna, a debreceni Fnix Aréna, a kassai Steel
Arena, valamint a pozsonyi Ondrej
Nepela Arena ad otthont a találkozóknak.
A világjárvány miatt a két szlovákiai csarnokban a lelátói kapacitásnak csupán a negyedét vehetik
igénybe a szurkolók, Magyarországon nincs létszámkorlátozás. A
hazai pálya biztosan elnyt jelent
Mikler Rolandék számára, hiszen
mindhárom csoportmeccsükön telt
ház, 20 ezer néz várható, olyan
szempontból viszont nem, hogy
egyetlen edzmérkzést sem játszhattak az új MVM Dome-ban annak
átadása, vagyis december közepe
óta.

Az esélyesek
A hat csoportból az els két helyezett jut tovább a budapesti, illetve a pozsonyi középdöntbe – és
magával viszi a másik továbbjutó
elleni eredményét –, onnan pedig az
els két-két együttes kerül az eldöntbe, a harmadik helyezettek
pedig az ötödik helyért játszhatnak.
A dönt hétvége mérkzéseit a magyar fvárosban rendezik.
Az európai szövetség négy szakértje közül a spanyolokat és a dánokat is ketten-ketten tartják a
legesélyesebbnek a végs gyzelemre, hárman arra számítanak,
hogy a magyar válogatott lesz a
meglepetéscsapat, egyikük szerint
pedig Máthé lesz a legjobb fiatal
kézilabdázó.
A dán Rasmus Boysen, a sportág
egyik legismertebb és legfelkészültebb szakírója ugyanakkor a közösségi oldalán azt jósolta, hogy az
olimpiai címvéd Dánia nyeri a
kontinenstornát, a második helyen

Magyarország, a harmadikon a vbezüstérmes Svédország, a negyediken
pedig
a
legutóbbi
Európa-bajnokságon gyztes Spanyolország végez. Vélekedése szerint a meglepetéscsapat Szerbia
lesz, a legnagyobb csalódást pedig
a két éve Eb-második Horvátország
okozza majd. Boysen szerint a gólkirályi címet Máthé Dominik szerzi
meg, a legértékesebb játékosnak
(MVP) Bánhidi Bencét, a legjobb
fiatalnak pedig a svéd Eric Johanssont választják majd.

Koronavírus
A torna eredményét nagy mértékben befolyásolhatja az aktuális járványhelyzet. Sokatmondó ilyen
tekintetben, hogy december óta Európa-szerte több felkészülési mérkzés maradt el, mint amennyit
meg tudtak rendezni.
A Handball World szakportálon
december 28-a óta ismertetik a tornáról sérülés vagy betegség miatt
hiányzó játékosok névsorát, amely
azóta is naponta több alkalommal
frissül, olyan gyakran érkeznek
újabb és újabb hírek koronavírusos
esetekrl.
A portugálok, a hollandok, a horvátok, a szerbek és az ukránok keretét is alaposan megtizedelte a
világjárvány, valamint a sérülések,
de a másik ágon a németek, a bosnyákok, a lengyelek és az oroszok
is nehéz helyzetben vannak, ezért
az erviszonyok egyelre nehezen
megjósolhatóak.
A válogatott kereteket húsz játékos alkotja, közülük mérkzésenként 16 léphet pályára, és a
december elején kihirdetett 35 fs
kereten belül egyaránt két-két f
cserélhet a csoportkör, a középdönt és a dönt hétvége alatt.
Aki a torna idején megfertzdik, annak legalább öt napot kell elszigeteltségben töltenie, és csak két
negatív PCR-teszttel térhet vissza.

Magyar szereplés
Ez lesz a 13. kontinenstorna,
amelyen a magyar csapat is részt
vesz, de az els férfi felntt világverseny a sportágban, amelynek –
részben – Magyarország ad otthont.
Az eddigi legjobb Eb-szereplés az
1998-as hatodik hely volt, legutóbb

Mi megnézhetjük a magyar csapat meccseit?
A ma esti magyar–holland meccset csak a Magyar Televízió 4-es
csatornája közvetíti, a romániai sportadók közül egyik sem érdemesítette arra az összecsapást, hogy msorára tzze. Ez az elfizetik igen
nagy hányadát jelent magyar televíziónézk arcul csapását jelenti!
Csak az M4 Sport adása jelenthet némi reményt a kézilabdasport erdélyi barátainak, de megtörténhet, hogy Brüsszel keze megint elér Budapestig, és akkor mozgóképek helyett Erdélyben ismételten a
geokódolási kötelezettség ismertetése merevedik majd ki a képernykre
magyar és angol nyelven a mérkzés idejére.

Az újonnan átadott Budapesti Kézilabda Aréna 2021. december 16-án. Az 50 ezer négyzetméter alapterület, 20 022 ember befogadására képes
multifunkcionális csarnok 27 hónap alatt épült fel. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

kilencedik lett a csapat, idén pedig
a legjobb nyolc közé kerülés a magyar szövetség elvárása. A budapesti B csoportban ma 21.30-tól
Hollandiával, vasárnap 19 órától
Portugáliával, kedden 19 órától Izlanddal találkoznak a társházigazdák, akik a két évvel ezeltti tornán
Izlandot 24-18-ra legyzték, Portugáliától 34-26-ra kikaptak. A hollandokat eddig mind a húsz
alkalommal legyzték a magyarok,
akik továbbjutás esetén a Szlovénia,
Dánia, Észak-Macedónia, Montenegró, illetve a Horvátország, Szerbia,
Franciaország,
Ukrajna
négyesbl érkez két-két együttessel találkoznak a középdöntben.
A tavalyi világbajnokságon ötödik helyezett magyar válogatott a
2020 novembere és tavaly június
között megrendezett Eurokupát
megnyerte a horvátok, a spanyolok
és a szlovákok eltt. Novemberben
a bosnyákokat elbb 26-24-re, majd
26-23-ra legyzte Gulyás István
szövetségi kapitány együttese,
amelynek a múlt csütörtökre tervezett edzmeccse elmaradt, mert koronavírusos megbetegedés történt a
vendég fehéroroszok keretében.
A magyar válogatottat ez a veszély elkerülte, mert viszonylag elszigetelt körülmények között
készült a Magyar Labdarúgó-szövetség edzközpontjában, Telkiben,
ahol a kontinenstorna alatt is lakik
majd, ezért kedvez helyzetben
van: sérülés miatt csak Hornyák
Péter és Leimeter Csaba hiányzik a
keretbl, az egyetlen koronavírusos,
Máthé Dominik pedig december
végén, illetve január elején négy
nap alatt átesett a betegségen.

Elhunyt Czakó János
A hétfrl keddre virradó éjszaka elhunyt a marosvásárhelyi labdarúgás egykori kiválósága, Czakó János.
Játékosként és edzként is beírta magát
a város futballjának történetébe. A hatvanas-hetvenes évek egyik meghatározó
hátvédjeként tartják nyilván. 1962-ben
kezdett futballozni Marosludason, majd
Marosvásárhelyen, a Lemnarulnál folytatta. 1963-ben került az AS Armata csapatához, ahol 1975-ig szerepelt. 1967-ben
tagja volt az A osztályba feljutó alakulatnak.
Miután visszavonult, öt évig a klub
gyerekközpontjánál tevékenykedett, majd
1982 és 1988 között a felntt csapatot irányította. Szakvezeti pályája következ
állomását az Elektromaros csapata jelentette, amelyiknél 1993-ig dolgozott. Késbb a gyerekképzésben és a megyei
labdarúgás szervezésében is szerepet vállalt.
Czakó János 78 évesen hunyt el.

Az eddigi legnagyobb
érvágás...
...José María Rodríguez Vaquero
– sportági becenevén Chema – hiányzása volt. Mivel a spanyol edz
családjában több megbetegedés történt, így csak hétfn csatlakozhatott
a csapathoz, addig él videókapcsolat segítségével kísérte figyelemmel
az edzéseket, vagyis látta és hallotta, ami történt, és el is tudta mondani a véleményét a játékosoknak,
illetve a szakmai stáb többi tagjának.

A közös munka els két szakasza
december 16. és 22., majd 27. és 30.
között zajlott, január 2-tl múlt
szombatig folytatódott, végül két
nap kimen után hétfn gyltek
ismét össze a játékosok.
Egy felkészülési mérkzést is játszottak Bahrein ellen: szombaton
Szigetszentmiklóson 36-30-as hazai
siker született. A csapat egyik legjobbja, Bánhidi Bence kisebb derékfájdalmak miatt kihagyta a
meccset, de az Eb-szereplése nincs
veszélyben.

A csoportbeosztások
A ma kezdd magyar-szlovák
közös rendezés kézilabda Európa-bajnokság csoportbeosztása:
* A csoport (Debrecen, Fnix
Aréna): Szlovénia, Dánia, ÉszakMacedónia, Montenegró
* B csoport (Budapest, MVM
Dome): Magyarország, Portugália,
Izland, Hollandia
* C csoport (Szeged, Pick
Aréna): Horvátország, Szerbia,
Franciaország, Ukrajna

* D csoport (Pozsony, Ondrej
Nepela Arena): Németország,
Ausztria, Fehéroroszország, Lengyelország
* E csoport (Pozsony, Ondrej
Nepela Arena): Spanyolország,
Svédország, Csehország, BoszniaHercegovina
* F csoport (Kassa, Steel
Arena): Norvégia, Szlovákia,
Orosz csapat, Litvánia

Az 1. forduló msora
Január 13., csütörtök:
* 19.00 óra: Spanyolország – Csehország (TV: DigiSport 2, M4
Sport), Szlovénia – Észak-Macedónia (DigiSport 3, Telekom Sport 3,
Look Sport 2), Szerbia – Ukrajna (DigiSport 4), Orosz csapat – Litvánia (Telekom Sport 2, Look Sport)
* 21.30 óra: Svédország – Bosznia-Hercegovina, Norvégia – Szlovákia, Magyarország – Hollandia (M4 Sport), Dánia – Montenegró
(DigiSport 4, Telekom Sport 2, Look Sport 2), Horvátország – Franciaország (DigiSport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 3)
Január 14., péntek:
* 19.00 óra: Németország – Fehéroroszország (DigiSport 2, Telekom
Sport 1, M4 Sport)
* 21.30 óra: Portugália – Izland (DigiSport 2, Telekom Sport 1, M4
Sport), Ausztria – Lengyelország (DigiSport 3, Telekom Sport 3)

Európai focikörkép

Fotó: Czakó János közösségi oldala

* Spanyol La Liga, 20. forduló: Osasuna – Cádiz 2-0, Alavés
– Athletic Bilbao 0-0, Espanyol – Elche 1-2, Granada – FC Barcelona 1-1, Sevilla – Getafe 1-0, Villarreal – Atlético Madrid
2-2, Rayo Vallecano – Betis 1-1, Real Madrid – Valencia 4-1, Real
Sociedad – Celta Vigo 1-0, Levante – Mallorca 2-0. Az élcsoport:
1. Real Madrid 49 pont/21 mérkzés, 2. Sevilla 44/20, 3. Betis
34/20.
* Olasz Serie A, 20. forduló: AC Milan – AS Roma 3-1, Juventus – Napoli 1-1, Lazio – Empoli 3-3, Sampdoria – Cagliari 1-2,
Sassuolo – Genoa 1-1, Spezia – Hellas Verona 1-2; 21. forduló:
AS Roma – Juventus 3-4, Cagliari – Bologna 2-1, Genoa – Spezia
0-1, Empoli – Sassuolo 1-5, Torino – Fiorentina 4-0, Venezia –
AC Milan 0-3, Hellas Verona – Salernitana 1-2, Inter – Lazio 2-1,
Napoli – Sampdoria 1-0, Udinese – Atalanta 2-6. Az élcsoport: 1.
Inter 49 pont/20 mérkzés, 2. AC Milan 48/21, 3. Napoli 43/21.
* Német Bundesliga, 18. forduló: Bayern München – Mönchengladbach 1-2, Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 2-3,
Bochum – Wolfsburg 1-0, Bayer Leverkusen – Union Berlin 2-2,
Greuther Fürth – VfB Stuttgart 0-0, RB Lipcse – Mainz 4-1, Hoffenheim – Augsburg 3-1, Freiburg – Arminia Bielefeld 2-2,
Hertha BSC – 1. FC Köln 1-3. Az élcsoport: 1. Bayern München
43 pont, 2. Borussia Dortmund 37, 3. Hoffenheim 31.
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Az EP tiszteleg Sassoli emléke előtt

Megemlékezés január 17-én
Január 11-én elhunyt David
Sassoli, az Európai Parlament
elnöke. A Parlament jövő hétfőn Strasbourgban tiszteleg
az emléke előtt.

Mózes Edith
David Sassoli kedden, január 11én a korai órákban hunyt el az
olaszországi Avianóban, ahol december 26. óta kórházban kezelték.
David Sassoli 2009 óta volt az Európai Parlament képviselője, 2019
júliusa óta pedig elnöke.

„Európának főként és
mindenekelőtt reményre van
szüksége”

A járvány alatt Sassoli elnök döntött a Parlament működéséhez szükséges rendkívüli intézkedések
bevezetéséről, amelyeknek köszönhetően a Parlament végig elláthatta
a szerződések által meghatározott
feladatait. David Sassoli az unió

hosszú távú költségvetése és a hatékony helyreállítási eszköz elfogadásában is kulcsszerepet játszott. Az
elnök szolidaritásból is példát mutatott akkor, amikor a járvány kezdetekor megnyitotta a parlamenti
épületeket az erőszak áldozatául
esett nőket segítő jótékonysági szervezetek előtt, amelyek szállást és ellátást biztosítottak a rászorultaknak. Sassoli arra törekedett,
hogy az általa vezetett intézmény
okuljon a járványból, ezért a parlamenti demokrácia átgondolását és
megerősítését célzó vitafolyamatot
indított el.
Sassoli elnök elkötelezett európaiként néhány hete, az Európai
Tanács decemberi ülése előtt
kijelentette: „Európának főként és
mindenekelőtt reményre van szüksége. A reménynek úgy adhatunk
alapot, ha három cél megvalósításán kezdünk el dolgozni: az innovatív Európán, a védelmet nyújtó
Európán és az utat mutató Európán.”

Az ásványvíz és a felszíni
kitermelési illeték 80%-a
helyben marad
Az RMDSZ javaslatára döntött
szerdai ülésén a kormány
annak a törvénynek a hatályba léptetési metodológiájáról, amely segítségével a
felszíni kitermelésből származó bányailleték nyolcvan
százaléka a helyi és megyei
önkormányzatoknál marad –
nyilatkozta a kormányülést
követően Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A javaslat értelmében, amelyet a
fejlesztési szaktárca terjesztett a kormány elé elfogadásra, minden kitermelő az illeték 40%-át a helyi,
40%-át a megyei önkormányzatnak
utalja, és 20%-ot utal az állami
kincstárba. Az ásványvíz-kitermelés
után fizetett illetéknek pedig a 45%a a helyi és 35%-a a megyei önkormányzat költségvetését gyarapítja.
„Az RMDSZ javaslatára született
meg az a törvény, amelyhez most a
szükséges életbe léptetési szabályozást is elfogadta javaslatunkra a kormány.
Ennek
eredményeként

alkalmazni lehet ezt a jogot, és a települések nagyobb költségvetésből
gyarapodhatnak, hiszen a helyben
kitermelt jövedelem elsősorban a
helyieket illeti” – mondta el Cseke
Attila.
A miniszter hozzátette: évente
több mint 420 millió lej folyt be a
központi államkasszába olyan felszíni bányászat után fizetett illetékekből, mint a kavics- és a
homokkitermelés vagy az ásványvíz-palackozás. A döntés értelmében
ennek a 80%-a, azaz több mint 300
millió lej a helyi közösségek rendelkezésére áll.
Az elfogadott jogszabály értelmében az eredeti, 2019–2020-as törvények hatályba lépése után behajtott
összegeket is kiosztják a helyi önkormányzatoknak, a döntés hatályba
léptetése után pedig egyenesen a
helyi önkormányzatoknak kell utalni
az illetéket, nem várja meg a helyi
költségvetés a központi visszaosztást – zárta nyilatkozatát a fejlesztési
miniszter. (RMDSZ-tájékoztató)

A vallásszabadság
ünnepe
A Magyar Unitárius Egyház január 13-án délelőtt 11 órától Tordán,
majd 18 órától Kolozsváron ünnepi
istentisztelettel emlékezik az erdélyi
országgyűlés 1568-ban hozott határozatára, amely Európában először
foglalta törvénybe a lelkiismeret
szabadságát.
Tordán az unitárius templomban
11 órakor kezdődő istentiszteleten a
szolgálatvégző Csete Árpád (lelkész, Homoródalmási Unitárius
Egyházközség, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének elnöke), énekvezér: Simándi Teréz
(Torockói Unitárius Egyházközség).
A tordai országgyűlés 1568-as vallásügyi határozatát Nagy Norbert
(IV. éves teológiai hallgató, Protestáns Teológiai Intézet) olvassa fel,
majd köszöntőbeszédek hangzanak
el. Az istentiszteleten köszöntőbe-

szédet mond Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára is. Az istentisztelet után a megemlékezés résztvevői átvonulnak a vallásszabadság
emlékművéhez, ahol koszorúzás
lesz.
Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban 18 órától lesz istentisztelet, szolgálatvégző: Bálint
Benczédi Ferenc nyugalmazott püspök, énekvezér: Kiss Erika (Kolozsvár – Belvárosi Unitárius Egyházközség). A tordai országgyűlés
1568-as vallásügyi határozatának
felolvasása után itt is köszöntőbeszédek hangzanak el. Brendus Réka,
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is felszólal. Az istentisztelet
után a résztvevők Dávid Ferenc
szobránál koszorúznak.

Megemlékezés a strasbourgi
plenáris ülésen

Január 17-én, hétfőn, a strasbourgi plenáris ülés megnyitásakor
a Parlament Sassoli elnök emléke
előtt tisztelegve megemlékezést
tart. A megemlékezésen részt vesz
Enrico Letta korábbi parlamenti
képviselő, volt olasz miniszterelnök
is.
David Sassolit Rómában, az önkormányzati palota Protomoteca
termében ravatalozzák fel csütörtökön (ma) 10–18 óra között. A temetési szertartást január 14-én délben
tartják a Santa Maria degli Angelibazilikában.

Az EP új elnökének
megválasztása

A Parlament eljárási szabályzatának 20. cikke alapján az új elnök
megválasztásáig átmenetileg az intézmény első alelnöke tölti be az elnöki posztot. A Parlament
elnökének megválasztására a Sas-

soli elnök halála előtti eredeti terveknek megfelelően jövő kedden
kerül sor a strasbourgi plenáris ülésen. Az elnök megválasztása után a
Parlament új alelnököket és kvesztorokat is választ a 9. parlamenti
ciklus második felére.

A választás menete

A posztért induló jelölteket vagy
a képviselőcsoportok jelölik, vagy
egy legalább 38 képviselőből álló
csoport. A választásnál legfeljebb
négy forduló lehetséges, az utolsó
fordulóban a verseny a között a két
jelölt között dől el, akik a legtöbb
szavazatot kapják a megelőző körben.
A jelöltek közül az lehet az EP elnöke, aki megkapja a képviselők
által leadott szavazatok abszolút
többségét.
A Parlament elnöke irányítja az
EP tevékenységét, levezeti a plenáris üléseket, és képviseli a Parlamentet a többi uniós intézménnyel
szemben.

Forrás: Wikipédia

Az elnök távollétében néhány
feladatot átruházhat a 14 alelnökre,
akiket szintén az első plenáris ülésen választanak meg.
A Parlament elnökét, a 14 alelnököt és az öt kvesztort a képviselők választják maguk közül két
és fél évre.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája, EP-weboldal-hírek)

Antibiotikumnak ellenálló szuperbaktérium
fejlődött ki sünökön
Antibiotikumnak ellenálló szuperbaktérium
fejlődött ki sünök bőrén természetes
módon, egy gomba és egy baktérium közötti harc eredményeként.

A bizonyítottan a sünöktől származó szuperbaktérium még jóval azelőtt kifejlődött, hogy felfedezték volna a ma ismert antibiotikumokat – írja a BBC
hírportálja.
Egy nemzetközi kutatócsoport megállapította,
hogy egy, a sünök körében gyakori bőrgomba természetes módon termel antibiotikumot. Erre válaszul fejlesztett ki az állat bőrén élő baktérium az
antibiotikummal szembeni rezisztenciát.
A kutatóknak a Nature című tudományos lapban
bemutatott eredményei arra világítanak rá, hogy hogyan vezettek természetes biológiai folyamatok
ennek a szuperbaktériumnak a kialakulásához mintegy 200 évvel ezelőtt.
A mecC-MRSA nevű speciális baktériumot tejet
adó teheneknél fedezték fel elsőként, ezért a tudósok
azt feltételezték, hogy a farmokon alkalmazott antibiotikumok okozták kialakulásukat. A kutatási eredmények szerint azonban ez egy viszonylag ritka
példája annak, hogyan alakulhat ki természetes
módon az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia
– fejtette ki Mark Holmes, a Cambridge-i Egyetem
tudósa, aki szerint a valódi kockázatot továbbra is

az antibiotikumok túlhasználata jelenti. A vizsgálattal egy régi rejtélyt oldottak meg, azt, hogy honnan
származik ez a bizonyos MRSA-típus, amelyet egy
évtizede fedeztek fel cambridge-i szakértők. Mint
Holmes elmondta, megpróbálták kideríteni, mekkora a probléma, ezért vadon és farmokon élő állatokat is megvizsgáltak.
Kiderült, hogy széles körben elterjedt a baktérium
a természetben, különösen a sünöknél: minden második tesztelt egyednél megtalálható volt az MRSAnak ez a típusa.
A koppenhágai Statens Serum Institut munkatársaival együttműködve több mint ezer, Európában
vadon élő állatoktól származó mintát elemeztek. Genetikai kódon alapuló idővonalat hoztak létre,
amelyből kiderült, hogy az ellenálló baktériumtörzs
az 1800-as évek elején alakult ki az európai sünnél
(Erinaceus europaeus) – tehát jóval az antibiotikumok klinikai alkalmazása előtt.
A sün bőrén növekvő gomba penicillint termelt.
A baktériumnak ellenállónak kellett lennie ahhoz,
hogy tovább éljen a sün bőrén: „ahol gomba van, ott
ellenállónak kell lenni azzal az antibiotikummal
szemben, amit termel” – fejtette ki Holmes.
A szakértő hozzátette: az MRSA ezen típusa az
emberi egészségre „nagyon kicsi – szinte jelentéktelen” kockázatot jelent. (MTI)

A csődök számának növekedésétől tartanak
a kelet-európai vállalatok
A kelet-európai régió cégeinek 39 százaléka
tart attól, hogy a kormányzati mentőcsomagok várható kivezetésével több lesz az
idén a csőd – közölte az Atradius hitelbiztosító szerdán az MTI-vel 1400 magyar, lengyel, cseh, szlovák és török vállalat
megkérdezésével készült elemzése alapján.

A tanulmányból kiderül, hogy a régióban a vállalatközi vásárlások (B2B) fele hitelre történt, ugyanúgy, mint 2020-ban; ez Magyarországon 48 százalék
volt.
A késve kiegyenlített számlák aránya a térségben
45-ről 43 százalékra javult. A magyar cégek pedig
arról számoltak be, hogy tavaly a régiós átlaghoz képest nagyobb mértékben javult, 46 százalékról
34 százalékra csökkent a késve fizetett számlák
aránya.
Az elemzés rámutatott arra, hogy tavaly a lejárt
számlák 56 százalékát Szlovákiában lassabban sikerült behajtani, mint előzőleg, a romániai cégek 56

százaléka nem tapasztalt eltérést a lejárt követelések
kifizetésében, a magyar cégek 26 százaléka viszont
hamarabb tudta behajtani a követeléseit, mint 2019ben.
A felmérésben részt vevő kelet-európai cégek 73
százaléka növekedést vár az idei évre, a cégek 51
százaléka bízik abban, hogy ennek nyomán javulnak
majd a fizetési szokások is.
A térség vállalatainak 53 százaléka a koronavírusjárvány elhúzódását tekinti az első számú kockázatnak. Az Atradius a világ 54 országában több mint
160 irodát üzemeltet, 260 millió cég adatait tartalmazó hitelinformációs adatbázissal rendelkezik,
munkatársai 20 ezer hitellimit-megállapítást végeznek naponta.
A vállalatcsoport árbevétele 2 milliárd euró volt
2019-ben, globális piaci részesedése pedig 26 százalék. Az Atradius tulajdonosa a spanyol Grupo Catalana Occidente biztosító. Magyarországon az
Atradius az egyik piacvezető hitelbiztosító. (MTI)
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Zsaroló e-mailek
Több tízezer romániai internetfelhasználó kapott tavaly július óta zsaroló e-maileket – hívták fel a
figyelmet kedden a Bitdefender kiberbiztonsági szakemberei. A vállalat közleménye szerint a hackerek a
levélben azt állítják, hogy hozzáférést szereztek a címzett informatikai
eszközéhez, és kompromittáló felvételeket készítettek az online tevékenységéről.
Az úgynevezett spam-szűrőket
sok esetben sikeresen kijátszó zsaroló e-mailek tavaly nyáron kezdtek
el terjedni kelet-európai országokban, főként Romániában, Horvátországban és Magyarországon.
Feladóik közlik, hogy egy biztonsági rést kihasználva megszerezték
– vagy más hackerektől megvásárolták – a címzett jelszavait, hozzáférnek a felhasználói fiókjaihoz, így
figyelemmel tudják követni az online tevékenységüket, és hang-, illetve videófelvételeket tudnak
készíteni magánéletük intim pillana-

tairól – tájékoztatott a Bitdefender.
A hackerek 1200 euró átutalását követelik bitcoinban 48 órán belül az
áldozataiktól. Figyelmeztetik őket,
hogy ne próbáljanak rendőrséghez
vagy informatikai szakemberekhez
fordulni, mert akkor nyilvánosságra
hozzák a birtokukban lévő kompromittáló felvételeket.
A Bitdefender adatai szerint a romániai felhasználókhoz érkezett
zsaroló e-mailek több mint felét romániai IP-címekről küldték. A vállalat szakemberei a jelszavak
rendszeres frissítését és fiókonként
eltérő jelszavak alkalmazását ajánlják a felhasználóknak. Azt tanácsolják az áldozatoknak, hogy ne
válaszoljanak a zsaroló e-mailekre,
hanem a legrövidebb időn belül értesítsék róluk a hatóságokat. További javaslatuk a kétlépcsős
azonosítás alkalmazása, illetve egy
hatékony biztonsági szoftver telepítése valamennyi informatikai eszközükre. (Agerpres)

KLARA javasasszony 100%-ban megoldja a hozzá
fordulók problémáját, feloldja a kötést és az átkot, gyógyítja
az alkoholizmust, depressziót, impotenciát, epilepsziát,
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és
nyereséget hoz a házhoz, szétvált családokat újból
összehoz, tarot-kártyából megnézi a múltat, jelent és a
jövőt, bármilyen egyéb problémában is segít.
Köszönetnyilvánítások:
Anica Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével egyévnyi távollét után; Marian
Ákosfalváról hálás, mert fia kigyógyult az alkoholizmusból,
a depresszióból, és jó útra tért; Gergely Nyárádszeredából
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, és megismerkedett élete szerelmével; Antonela
Ernyéből köszönetet mond, mert megszabadult a családi átoktól és ismét boldogok;
Irén férje Vásárhelyről az epilepsziából gyógyult ki; Cristian Dicsőből hálás, mert
újra együtt van kedvesével.
Tel. 0742-450-214, Klara látnok. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Lakhatási pályázat Marosvásárhelyen
13 szolgálati lakás elfoglalására
A Studium–Prospero Alapítvány a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásával pályázatot
hirdet Marosvásárhelyen végzett orvosok,
rezidens orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, művészek, a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem doktoranduszai, tanársegédei
számára tizenhárom szolgálati lakás elfoglalására február 15-ei beköltözéssel. A lakhatási támogatás 2 évre szól, egyszeri
hosszabbítási lehetőséggel.

A tizenhárom szolgálati lakás Marosvásárhely belvárosában (Bolyai utca 15. szám alatt) található, a
Studium–Prospero Alapítvány által létesített, 2021
decemberében felavatott Studium HUB közösségi intézmény épületének két felső szintjén. Az épület
olyan felvonóval is rendelkezik, melyet kizárólag az
ott lakók fognak használni. A lakások amerikai konyhás nappalival, hálószobával, fürdőszobával rendelkeznek. A konyha teljes egészében felszerelt a
háztartás vezetéséhez szükséges nagy konyhai gépekkel (hűtőszekrény, tűzhely, sütő, mosógép), illetve bútorzattal. A hálószobában ágykeret áll a nyertes
pályázók rendelkezésére. A lakás többi része önállóan
berendezhető, hogy kényelmes otthonná váljon mindenki számára.
A pályázáshoz szükséges dokumentumok:
*Házastárs/élettárs esetén házastársé/élettársé is
mellékelendő
• Felvételi kérelem (formanyomtatvány letölthető
vagy igényelhető az office@studium.ro e-mailcímen)
• Munkahelyi igazolás
• Utolsó kéthavi fizetésről kiállított bizonylat*

• Személyazonossági igazolvány fénymásolata*
• Utolsó tanulmányi oklevél fénymásolata*
• Házassági levél fénymásolata
• Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának
fénymásolata
• Curriculum vitae*
• Kézzel írt indoklás az alapítvány kuratóriumának
címezve, amelyben szerepel, hogy miért van szükség
a lakhatási támogatásra
• Tudományos tevékenységet, civil tevékenységet
bizonyító iratok.
A nyertes pályázók önköltségi áron lakhatnak a
szolgálati lakásokban. Ugyanakkor ez a költség még
ki fog egészülni a következő tételekkel: az ingatlan
adójának arányos része, konyhabútor és konyhai eszközök amortizációja, felvonó-karbantartás, az ingatlan lakórészéhez tartozó közös terek takarítási
költségei. A pályázati iratcsomót, kérjük, küldjék el
postán vagy futárszolgálattal a Studium–Prospero
Alapítvány Központi Hivatalába (540066, Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca 11. szám).
Érdeklődni az office@studium.ro címen lehet.
A Marosvásárhelyen szolgálatot teljesítő unitárius
lelkészek is a célcsoportunkat képezik. Számukra további információkat a Bolyai utca 15. szám alatti Studium HUB irodából vagy bármelyik marosvásárhelyi
unitárius gyülekezet révén biztosítunk.
Azzal, hogy a pályázó beküldi pályázatát, beleegyezik abba, hogy a Studium–Prospero Alapítvány
jelen pályázat lebonyolítása során személyes adatait
felhasználja. A pályázati anyagban megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag jelen pályázati felhívásban foglalt kötelezettségeink teljesítéséhez használjuk fel.
Pályázati határidő: 2022. január 25.
(közlemény)

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény
A MAROS MEGYEI TANÁCS, az „Árkok kiépítése
Vámosgálfalva település területén” projekt birtokosa, értesíti az érdekelteket, hogy a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség meghozta
a tervről a besorolási szakaszra vonatkozó döntést, nincs szükség a környezetre gyakorolt hatást felmérő tanulmányra. A projektet
Vámosgálfalva községben a 142A jelzésű megyei
út mentén, a 0+100-0+145, 0+450-0+572,
1+935-2+020 km szelvényeknél tervezIk kivitelezére.
A besorolási döntés tervezete és annak indoklása
a következő internetes oldalon tanulmányozható: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével
kapcsolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket elküldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökséghez az internetes oldalán való közléstől számított 10 napon belül.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
ÚJ DROGÉRIA A VÁROSBAN! A DERMA BEAUTY DROGÉRIÁBAN minőségi táplálékkiegészítők, vitaminok, krémek, dermokozmetikumok állnak rendelkezésükre. Hétfőtől péntekig 8-18 óra
között kedves kiszolgálással, tapasztalattal, jó tanácsokkal várjuk
önöket. Január 12-15. között ajándék jár minden vásárlónak. Cím:
Gheorghe Marinescu utca 66. szám, November 7. negyed (a körforgalomnál, a Pofte vendéglő mellett). Tel. 0755-646-070. (sz.-I)

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

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)

MINDENFÉLE
MEGBÍZHATÓ, komoly házvezetőnőt
keresek napi 7-8 órás munkaidőre,
hosszú távra, Marosvásárhelyre, kölcsönös megegyezés alapján munkakönyves alkalmazással. Főzés és
egyéb háztartási munkákban jártas
hölgyek jelentkezését várom Marosvásárhelyről és környékéről. Érdeklődni a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERELÉST
vállalok. Tel. 0746-638-960. (14470-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14480)

MEGEMLÉKEZÉS
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre
megmarad. Szomorú szívvel emlékezünk január 13-ára, amikor 12 éve
itthagyott örökre a legdrágább férj, apa, após, nagyapa, TÓTH JÓZSEF.
Emléked örökké élni fog szívünkben. Nyugodjál csendesen! Felesége
és gyermekei. (14478-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa,
nagytata, rokon, jó barát,
CZAKÓ JÁNOS-LEVENTE
január 10-én, életének 78. évében, hosszú szenvedés után örökre elaludt.
Drága halottunk temetése január 13-án, csütörtökön 14 órakor lesz katolikus szertartás szerint a református temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Szomorú szívvel búcsúzik Tőle felesége, Kati, leánya, Kati,
unokája, Timi. (p.-I)

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.”
(2. Tim. 4,7)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós,
testvér, rokon, anyatárs, jó szomszéd,
özv. LAKATOS HERMINA
szül. BONI
nagy türelemmel viselt szenvedés után, életének 83. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Drága szerettünket január 14-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi katolikus temetőben. Emlékét szívünkben
örökre megőriz-zük nagy szeretettel.
Búcsúznak tőle fiai: Tibike és Zsolt, menyei: Judit és Jutka, valamint unokái: Orsika és Eszterke.
Virrasztás január 13-án, csütörtökön 17 órakor. (14501)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

