
Évtizedek  
a fotóművészet 
szolgálatában 
Both Gyula fotóművész, a marosvá-
sárhelyi Marx József Fotóklub elnöke, 
mindannyiunk Gyuszija hatvanadik 
születésnapját ünnepli, és ebből az al-
kalomból újabb egyéni fényképkiállí-
tással és -albummal örvendeztet meg 
bennünket. Gyűlnek a percek, órák, 
napok, évek, évtizedek, amelyek 
során a fényképezőgép lencséjének a 
túlsó feléről szemléli és szemlélteti a 
világot. Nemcsak saját maga, hanem 
a mi örömünkre is.  

____________2. 
Virágok  
a kiskertben  
és a lakásban 
Napról napra jobban érezzük a tavasz 
közeledtét, nem csak azért, mert me-
legedik az idő és hosszabbodnak a 
nappalok, hanem azért is, mert ezen 
környezeti változások hatására a ter-
mészet is kezd ébredezni. Sok helyen 
virágzik már a tavasz hírnöke, a hóvi-
rág. De vannak olyan tavaszi növé-
nyek, amelyekről megfeledkezünk, és 
csak a hóvirágot tartjuk fontosnak. 

____________7.
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A járvány megpecsételte a légi közlekedést, ám az erdélyi 
repülőterek versenyében ebben a helyzetben is létfontos-
ságú a fejlesztés és a hosszú távú tervezés. A Transilvania 
repülőtér korszerűsítésére január 18-án két nagy projekt 
európai uniós finanszírozási szerződését írták alá. A vissza 
nem térítendő forrásból megvalósuló munkálatok értéke  

30 millió euró, azaz hozzávetőleg 150 millió lej. A beruhá-
zásokról Peti András, a repülőtér igazgatója számolt be a  
Népújságnak.  

Marad a maszk – de meddig? 

Bár az alkotmánybíróság eljárási mulasztás miatt érvénytelenítette 
a kültéri maszkviseléssel kapcsolatos 2020. évi 192-es sürgősségi kor-
mányrendeletet, a hír a közéletben úgy csapódott le, hogy alkotmány-
ellenes a védőmaszk. Így aztán nem kell csodálkozni, hogy sokan 
lemondtak a viseléséről, kültéren és nem csak. Valójában arról van 
szó, hogy a kormány elfogadta, de ezt megelőzően nem küldte el a ren-
delet tervezetét a törvényhozói tanácsnak, márpedig e testületnek vé-
leményeznie kellett volna azt. Nem tartalmi, hanem eljárásbeli kifogás 
miatt kaszálták tehát el a rendeletet, amelynek megszegéséért bírsá-
gokat is kiróttak. Ez utóbbiak esetében még kérdéses, hogy a ki nem 
fizetett pénzbírságok eltörlődnek-e, vagy ezek hatálytalanításáért pert 
kell majd indítani, illetve a már befizetett bírságokat visszafizetik-e.  

Szerdán az egészségügyi miniszter kijelentette, hogy továbbra is kö-
telező a maszkviselés a nyilvános zárt terekben, a közszállításban és 
a vásárcsarnokokban, a 2020. évi 55-ös törvény ugyanis érvényes. 
Ugyanakkor a miniszterelnök szerint az érvénytelenített kormányren-
delet ellenére a kültéri maszkviselés is kötelező mindaddig, amíg az 
alkotmánybíróság meg nem indokolja a döntését, és az meg nem jele-
nik a Hivatalos Közlönyben. Márpedig az ilyen jellegű ügyekben, az 
eljárás sebességét ismerve, könnyen megtörténhet, hogy április elején 
válik alkalmazhatóvá az alkotmánybírósági döntés, éppen akkor, ami-
kor a fertőzéshullám lecseng, és életbe lépnek a lazítások.  

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
Mezey Sarolta

Újabb fejlesztések a marosvásárhelyi repülőtéren 

Harmincmillió eurós beruházás 



Magyar népmesék, Fehérlófia, a Mézga család és Mézga 
Aladár különös kalandjai, János vitéz, Gusztáv – mind-
mind olyan történetek, amelyek Jankovics Marcell által ele-
venedtek meg a rajzfilm világában. A magyar animáció 
nagymestere 2021-ben hunyt el. Az életmű lezárult, de nem 
volt egyetlen elfecsérelt pillanata sem. Csak nagy témákkal 

foglalkozott, olyan életművet hagyott hátra, amely még sok 
évtizeden át inspirálni fogja a rajzfilmrendezők, grafiku-
sok, könyvillusztrátorok munkáját. A Kultúrcsepp műsor-
ban Jankovics Marcellre emlékeznek. 

Csütörtökön este 9 órától követhető a műsor az Erdély 
TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.

Súlyos eset  
a gyermeksebészeten  

Egy egyéves és 7 hónapos gyerek jobb kezének három 
ujját mentette meg a Maros Megyei Sürgősségi Kórház 
gyermeksebészeti részlegének orvoscsapata. A kisgyerek 
keze február 14-én egy darálógépbe szorult, Mezőzáh kör-
nyékéről szállította a rohammentő szolgálat helikoptere a 
megyeszékhelyre. A beszorult végtagot a dr. Bogdan  
Vanghelie vezette mentős csapat szabadította ki a készü-
lékből. Az ujjak megmentéséért végzett beavatkozást dr. 
Dorin Dorobanţu, a kórház plasztikai és helyreállító mikro-
sebészeti részlegének vezetője irányította. A baleset sú-
lyossága folytán a gyerek két ujját elvesztette. A szakorvosi 
vélemény szerint a továbbiakban szükség lehet egy újabb 
műtétre is.  

Akkreditált képzés a Bonus Pastornál  
A Bonus Pastor Alapítvány március 12-én Tanácsadás az 
addikciók területén néven indít akkreditált képzést. A nyolc-
modulos, összesen 120 órás képzést egészségügyi és 
szociális területen dolgozó, felsőfokú végzettséggel ren-
delkező szakembereknek ajánlják. Sikeres vizsga esetén 
az Oktatási és Munkaügyi Minisztérium által hitelesített 
szakmai oklevelet kapnak. Jelentkezni a 
https://cutt.ly/UO4Bsc5 linken, érdeklődni a 0265-254-460-
as telefonszámon lehet. 

Csütörtök a múzeumban 
Február 17-én (ma) 18 órakor a Maros Megyei Múzeum 
várbeli kiállítóterének földszinti helyiségében folytatódik a 
Csütörtök a múzeumban programsorozat. Oniga Erika, a 
múzeum művészeti osztályának muzeológusa és Sárándi 
Tamás, a történeti osztály muzeológusa tart magyar nyelvű 
tematikus tárlatvezetést az Időkapszula mint a közösségi 
emlékezet jelképe című kamarakiállításon. Egy jegy 12 
lejbe, nyugdíjasoknak 6, diákoknak 3 lejbe kerül. 24-én, 
jövő csütörtökön 17 órától a Kultúrpalota II. emeletén Cora 
Fodor művészettörténész, a Maros Megyei Múzeum kuta-
tója román nyelvű tárlatvezetést tart az Eugen Gâscă mű-
veit felvonultató időszakos kiállításon, amelynek 
látogatását április 29-ig meghosszabbították. A belépti díj 
16 lej, a nyugdíjasjegy 8, a diákjegy 4 lej. A programokon 
való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Jegy-
foglalás a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen, illetve a 
0749-912-992-es telefonszámon. Jegyek online a múzeum 
honlapján, személyesen az esemény helyszínén vásárol-
hatók, a rendelkezésre álló helyek függvényében (15 sze-
mély/vezetés). 

Tizenéves tolvajok Bándon 
Február 16-án, szerdán a mezőbándi rendőrök négy ház-
kutatást tartottak a településen többszörös lopás elköve-
tésének alapos gyanúja miatt. A kivizsgálás során 
megállapították, hogy január 28. – február 6. között három, 
17, 18, illetve 19 éves fiatal két lakásból és egy udvarról 
számos javat – többek között egy kazánt, egy lyukasztó-
gépet, egy mobiltelefont – tulajdonított el, 3000 lejes kárt 
okozva a tulajdonosoknak. Az ellopott tárgyak egy részét 
sikerült visszaszerezni. A fiatalokat 24 órára őrizetbe vet-
ték, majd előzetes letartóztatásba kerültek. Az eljárás foly-
tatódik. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma DÓNÁT,  
holnap BERNADETT napja.  
BERNADETT: a francia ere-
detű Bernát női megfelelője, 
jelentése: erős, mint a medve. 

17., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 24 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 50 perckor.  
Az év 48. napja,  

hátravan 317 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. február 16.

1 EUR 4,9405
1 USD 4,3406

100 HUF 1,3922

1 g ARANY 258,8389
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Fotó: Both Gyula

Évtizedek a fotóművészet szolgálatában

Kultúrcsepp – műsorajánló

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

Both Gyula fotóművész, a ma-
rosvásárhelyi Marx József Fotó-
klub elnöke, mindannyiunk 
Gyuszija hatvanadik születés-
napját ünnepli, és ebből az alka-
lomból újabb egyéni fénykép- 
kiállítással és -albummal örven-
deztet meg bennünket. Gyűlnek 
a percek, órák, napok, évek, év-
tizedek, amelyek során a fény-
képezőgép lencséjének a túlsó 
feléről szemléli és szemlélteti a 
világot. Nemcsak saját maga, 
hanem a mi örömünkre is.  

Gyuszi az egyetemes fotóművészet 
művelőjeként számos díjban része-
sült, több rangos nemzetközi egyesü-
let tagja. Bizonyára már neki is 
fejtörést okoz követni, hogy mely ki-
állításokon szerepeltek az öt világrész 
számos országát megjárt képei, mi-
lyen díjakat nyert, hány kiállítást szer-
vezett. A fotóművészet határtalan, a 
szó legszorosabb értelmében, hiszen 
sem alkotói határokat, sem országha-
tárokat nem ismer. Ráadásul utazni 
sem kell, csak szakszerűen boríté-
kolni a fényképeket, amelyek a mai 
kor vívmányainak köszönhetően 
hamar eljutnak a világ bármely sar-
kába.  

Méltató elmélkedésem során két 
dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy 
az éppen hatvanadik születésnapját 
ünneplő fotóművész élete nagyobbik 
részét a szabad gondolkodást és mű-
vészetet elnyomó kommunista rend-
szert követő „új világban” élte le. 
Szerencsére, hiszen ez kihívásokat és 
lehetőségeket biztosított számára „új 

időknek új dalaival”. A másik pedig 
az, hogy a nemzetközi kitekintése 
mellett Both Gyuszi megmaradt ízig-
vérig erdélyi magyar fotóművésznek. 
Fényképei, művészfotói kis hazánk, 
tágas országunk tájainak és lakóinak 
hangulatát tükrözik, életterét közve-
títik. Székelyföldből, kiemelten 
annak egyes településeiből és kisré-
gióiból (például Székelyvarság), Ka-
lotaszegből, a Szilágyságból és 
Máramarosból éppúgy ízelítőt nyúj-
tanak, mint a Gyimesek vagy 
Moldva, Bukovina vidékeiből. Nem 
véletlen hát, hogy abban az esztendő-
ben, amikor a helyi és nemzetközi 
szinten is elismert marosvásárhelyi 
fotóklub fennállásának hatvanadik (!) 
esztendejét ünnepelte, annak elnöke 
az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület oklevelét vehette át az 
alábbi indoklással: „az egyesület tag-
jai által elért sikerek méltatásakép-
pen, identitásmegőrző és kulturális 
értékeket közvetítő kiállítások szer-
vezése iránti elismerésül”.  

A jubileumi kiállításon változatosak 
a témakörök. Erdélyi hangulatok, szo-
kások, vallási és kulturális értékek, 
emberarcok közvetítésére vállalkozik, 
általuk fejezi ki alkotó kreativitását, ki-
finomult látásmódját, művészi ráérzé-
sét. Öt évvel ezelőtti méltatásom ma is 
helytálló, átfogó képet nyújt Both 
Gyuszi fotóművészetéről: „Múlt és 
jelen, ünnepi alkalmak és mindenna-
pok, különböző nemzedékek üzenetei 
elevenednek meg a fényképeken. Mi is 
együtt örvendezünk a népviseletbe öl-
tözött, vidáman éneklő fiatal lányok-
kal, gyönyörködünk a katrincában és a 
széki népviseletben, a kalotaszegi ve-
tett ágyas szoba lenyűgöző látványá-

ban, a székely lányok mellett sorakozó 
harisnyás-kalapos legényekben, a far-
sangtemetés maskarásain. Az ünnepi 
öltözeten és kinézeten túl a fényképek 
zöme mégis a hétköznapokból merít. 
A templompadra támaszkodó öreg 
néni, a zsoltárt éneklő asszonyok szá-
mára a mindennapok tartozéka az 
imádságoskönyv és a rózsafüzér. Fel-
sorakoznak a falusi élet tartozékai is, 
mint az orsó, ekevas, kasza, falvédő, 
rokka, fakapu, farakás, törökbúza, tu-
lipán, birkanyáj, lovak, tehenek, tyú-
kok. A mindennapoknak még 
nagyobb nyomatékot, egyúttal saját-
ságos hangulatot adnak a fekete-fehér 
képek, amelyek a puritánság kifeje-
zői: tapasztott vályogház, meszelt 
falak, egyszerű bútorzat és szoba-
belső, főzőkályha, fafaragásmotívu-
mok. Miközben olyan régi 
mesterségek, elemi foglalatosságok 
elevenednek meg, mint a szövés, sep-
rűkészítés, bőrszíjmegmunkálás, ló-
patkolás, tűzifa- és rőzsehordás. 
Kitűnő portrék is láthatók: a büszkén 
feltekintő cigánykovács, a könnyező 
cigánylány jó időben exponált arcki-
fejezéseitől a kopaszságukat szalma-
kalappal elfedő férfiak 
bámészkodásáig. Ráncos arcú, fekete 
kendős idősek életútjával ismerked-
hetünk, igen gyakori témája ez a fo-
tósnak, köztük a szekérrúdon 
megpihenő, görnyedt hátú vízhordó 
vagy vizet merítő asszonnyal, vagy a 
szénégető fiúnak és családtagjainak a 
portréjával.” 

 
A kiállítás február 18-án, pénte-

ken 18 órától nyílik a marosvásárhe-
lyi fotóklub székhelyén, a várban 
levő Szűcsök bástyájában.

Ábrám Zoltán



Rendőrőrsökre és ellenőrzőpontokra támadtak Szo-
mália fővárosában, Mogadishuban az al-Shabaab 
terroristaszervezet fegyveresei szerdára virradóan. 
A robbantásoknak és az ezt követő tűzharcnak leg-
alább kilenc halálos áldozata és több sebesültje van. 

A Sky News Arabia hírportál és az al-Dzsazíra pánarab hír-
televízió Abdullahi Mohamed Nur, szomáliai belbiztonsági 
miniszter Twitter-üzenetére hivatkozva azt közölte: a bizton-
sági erők urai a helyzetnek. 

Ahmed Fiki, a szomáliai hírszerzés korábbi vezetője  
újságíróknak kifejtette: a fővárost ért összehangolt támadás-
sorozat azt mutatja, hogy az al-Shabaab – jóllehet 2011-ben 
kiűzték a dzsihadistáit Mogadishuból – továbbra is komoly fe-
nyegetést jelent a nemzetbiztonságra. Sajtóforrások szerint a 
terroristák egy rövid időre átvették a város egyik rendőrőrse 

felett az irányítást, a harcokban pedig több épület megrongá-
lódott. A rendőrség közlése szerint autókba rejtett pokolgépe-
ket is felrobbantottak. 

A Shabelle független szomáliai hírtelevízió a Twitteren arról 
számolt be, hogy a terroristák több munkatársukat bántalmaz-
ták: az operatőröket és az újságírókat, akik az egyik rendőrőrs 
elleni támadást közvetítették, megkötözték, a szemüket bekö-
tötték és az út szélére fektették őket. 

Az al-Kaidával is kapcsolatban álló terrorszervezet jelent-
kezett a szerdai, máris az elmúlt évek egyik legsúlyosabbiká-
nak tűnő támadássorozat elkövetőjeként. A dzsihadisták 
szóvivője, Abdiasis Abu Musab hozzátette, hogy több rendőrt 
és katonát megöltek, és fegyvereket, valamint két járművet is 
zsákmányoltak. (MTI)

Ha Oroszország agresszióhoz folyamodik, Európa 
gyorsan és erőteljesen fog fellépni – jelentette ki 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
szerdán, az Európai Parlament plenáris ülésén. 

 Az elnök az ukrán-orosz konfliktusról, az Európai Unió és 
Oroszország közötti kapcsolatokról, az európai biztonságról 
szóló vitában elmondta: „válaszlépéseink nem csak a vagyon 
befagyasztásáról és orosz személyek utazási tilalmáról szól-
nak, hiszen Oroszország stratégiai érdeke az, hogy diverzifi-
kálja egyoldalú gazdaságát és felszámolja jelenlegi 
hiányosságait, de ehhez olyan technológiákra van szükségük, 
amelyekben mi globálisan vezető szerepet játszunk”. Majd 
hozzátette: „így ebben a tekintetben Oroszország teljesen tő-
lünk függ”. 

Az Európai Bizottság elnöke felhívta a figyelmet: az Európai 
Unió felkészült arra az esetre is, ha az orosz vezetés úgy dönt, 
hogy az energiaellátást fegyverként használja. „Jelenleg szá-
mos olyan országgal folytatunk tárgyalásokat, amelyek készek 
arra, hogy fokozzák az EU-ba irányuló cseppfolyósított föld-
gáz-exportjukat. Ennek eredményeként januárban rekordmeny-
nyiségű cseppfolyósított földgázt szállítottunk be – több mint 
10 milliárd köbméter cseppfolyósított földgázt” – tette hozzá.  

Von der Leyen kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben meg-
vizsgálták az összes lehetséges forgatókönyvet arra az esetre, 

ha Oroszország úgy dönt, hogy részben, vagy teljesen meg-
szakítja az EU-ba irányuló gázszállításokat. 

 „Modelljeink azt mutatják, hogy ezen a télen biztonságban 
vagyunk a gázellátás szempontjából, de diverzifikálnunk kell 
az energiaforrásainkat, hogy megszabaduljunk az orosz gáztól 
való függőségünktől. Nagymértékben be kell fektetnünk a 
megújuló energiaforrásokba is” – jelentette ki.  

Von der Leyen szerint Oroszország kedden „ellentmondá-
sos” jeleket küldött: egyrészt a hatóságok bejelentették az 
orosz csapatok egy részének visszavonását, másrészt a Duma 
(az orosz parlament alsóháza) megszavazta Donyeck és Lu-
hanszk független köztársaságként történő hivatalos elismeré-
sét. „A csapatok visszavonásáról szóló hírek ellenére a NATO 
még nem látta az orosz csapatcsökkentés jeleit” – hívta fel a 
figyelmet.  

„Az együttműködés az EU és Oroszország között még min-
dig lehetséges. De maradjunk éberek! És ha a Kreml az Uk-
rajna elleni erőszakot választja, akkor a mi válaszunk erős és 
egységes lesz” – emelte ki az elnök.  

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai 
főképviselője felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy az EU 
kész folytatni a diplomáciai tárgyalásokat, és kész cselekedni, 
hogy megoldást találjon „a legsúlyosabb válságra a hideghá-
ború óta”. (MTI)

Továbbá azt sem kell elfelejteni, hogy ott van az idei, ja-
nuár 8-tól életbe léptetett rendelet is a kültéri maszkvi-
selésről. Ha tehát nem akarjuk kockáztatni az újabb 
bírságokat, egyelőre hordani kell a maszkot, amely az 
egészségügyi tárcavezető szerint „nem megszorítás, 
hanem közegészségügyi védőeszköz”, „talán még  
az oltásnál is fontosabb” eszköze a fertőzés megelőzésé-
nek. 

Az ügy pikantériája, hogy az alkotmánybíróságra egy 
joghallgató egyetemista panasza nyomán került az ügy, 
akit éjszaka a maszkviselés elmulasztása miatt bírságol-
tak meg, és aki ezt nem hagyta annyiban, hanem bíró-
sághoz fordult. Érthetetlen, hogy ha ilyen, az oltásnál is 
fontosabb „eszközről” van szó, miért nem képes a kor-
mány egy jogszabályt rendesen, a kötelező eljárásmód 
szerint végigvinni? 

Működőképes a nagykövetség 
Románia kijevi nagykövetsége „teljes mértékben 
működőképes” azzal a 15 fős személyzettel, amely 
jelenleg szolgálatot teljesít ott – jelentette ki Bogdan 
Aurescu külügyminiszter. A tárcavezetőt meghallga-
tásra hívta szerdára a parlament két házának össze-
vont külpolitikai bizottsága a fekete-tengeri térség 
biztonsági helyzetével kapcsolatban. A miniszter el-
mondta, a nem létfontosságú személyzet egy részét 
rendelték haza – ez két személyt jelent -, és egye-
lőre nem indokolt a személyzet további csökkentése. 
Az uniós tagországok ezen a téren is összehangol-
ják az intézkedéseiket. Aurescu hozzátette, emellett 
lezárult a román diplomaták és követségi dolgozók 
családtagjainak hazaszállítása is. Ez az intézkedés 
a kijevi nagykövetséget, illetve az odesszai főkonzu-
látust érintette, az aknaszlatinai és a csernovici kon-
zulátust nem, utóbbi régiókban jobb a biztonsági 
helyzet. (Agerpres) 

Alkotmánysértő a hírszerzés  
bevonása a bűnüldözésbe 

Alaptörvénybe ütközőnek minősítette az alkotmány-
bíróság szerdán azokat a jogszabályi előírásokat, 
amelyek mindeddig lehetővé tették, hogy a Román 
Hírszerző Szolgálatot (SRI) bevonják a bűnüldö-
zésbe. Az alkotmánybíróság már 2016-ban meg-
szüntette a SRI által a bűnvádi eljárások keretében 
– főleg korrupciós ügyekben – végzett lehallgatások 
jogalapját, ezért az akkori, Dacian Cioloş vezette 
szakértői kormány sürgősségi rendeletben szögezte 
le, hogy a titkosszolgálat nem gyakorolhat nyomo-
zóhatósági jogkört, kivéve amikor a nemzetbizton-
sággal és terrorizmussal kapcsolatos 
bűncselekmények gyanújával elrendelt titkos infor-
mációgyűjtésre kap felhatalmazást. Az ombudsman 
óvásának helyt adva az alkotmánybíróság most ha-
tálytalanította azokat a cikkelyeket, amelyek lehe-
tővé tették, hogy a bűnvádi eljárásba a SRI-t is 
bevonják. (MTI) 

Intézkedéscsomagról tárgyaltak 
Nicolae Ciucă miniszterelnök kedden részt vett a tár-
caközi energiaügyi bizottság ülésén, amelyen meg-
vitatták azt az intézkedéscsomagot, amely segít 
megvédeni a lakosságot és a gazdaságot az emel-
kedő energiaárak hatásaitól. A kormány közleménye 
szerint az ülésen bemutatták az energiaszolgáltatók 
által kiállított számlák elszámolását leegyszerűsítő 
intézkedést, amely a Hivatalos Közlönyben való köz-
zétételt követően lép hatályba. Annak érdekében, 
hogy meghatározzák a legmegfelelőbb fenntartható 
megoldásokat, amelyek biztosítják a háztartási fo-
gyasztók és az üzleti környezet védelmét szolgáló 
intézkedések fenntarthatóságát az áremelési hullá-
mokkal szemben, az elkövetkező napokban folyta-
tódik a szociális párbeszéd partnerei és az illetékes 
hatóságok által előterjesztett javaslatok összegyűj-
tése, és a jövő héten folytatódnak a megoldásokat 
megvitató ülések – tájékoztatott a kormány. Miután 
a javaslatokat központosították, elküldik azokat az il-
letékes minisztériumoknak elemzésre, majd beke-
rülhetnek az intézkedéscsomagba. (Agerpres) 

Tömeges bezárások?  
A mezőgazdasági, élelmiszer- és dohányipari szak-
szervezeteket tömörítő Agrostar szövetség vezetője 
szerint tömegesen fognak bezárni a kisvállalkozá-
sok, ha a kormány sürgősen nem lép közbe. Ştefan 
Nicolae, az Agrostar vezetője Florin Cîţu szenátusi 
elnökkel találkozott szerdán. Mint a megbeszélés után 
elmondta, arra hívta fel a politikus figyelmét, hogy a 
kormány sürgős és határozott beavatkozása nélkül 
súlyos helyzetbe kerül a mezőgazdaság és az élelmi-
szeripar. Az ok egyrészt az energia- és üzemanyagá-
rak indokolatlan elszabadulása, másrészt a vásárlóerő 
csökkenése. A szakszervezeti vezető „nagyon jónak” 
tartja Florin Cîţu javaslatát a társadalombiztosítási 
hozzájárulás (CAS) 25 százalékról 20 százalékra 
csökkentésére vonatkozóan, mert ezzel mérséklődne 
a munkaerő költsége, javulna a vásárlóerő.A szak-
szervezeti vezető azt is elmondta, a helyzet javítása 
érdekében az ágazat piaci kapitalizációját, valamint a 
kistermelők középtávú befektetésekkel történő támo-
gatását kéri a döntéshozóktól. (Agerpres) 

Ország – világ 

Marad a maszk  
– de meddig?

(Folytatás az 1. oldalról)
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Ha Oroszország agresszióhoz folyamodik,  
Európa gyorsan és erőteljesen fog fellépni

Al-Shabaab-támadássorozat Mogadishuban 

Nancy Pelosi, az Egyesült Államok képviselőházának 
elnöke külügyi és hírszerzési ügyekkel foglalkozó 
képviselőkkel érkezett izraeli megbeszéléseire, és 
globális fenyegetésnek nevezte az iráni nukleáris 
fejlesztéseket – jelentette a The Jerusalem Post 
című angol nyelvű izraeli újság hírportálja szerdán. 

 A kneszetben (izraeli parlamentben) tett látogatásán Pelosi 
kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatni 
fogja Izrael biztonságát és stabilitását az iráni fenyegetés kö-
zepette. Leszögezte továbbá, hogy megítélése szerint a nukle-
áris Irán globális fenyegetést jelent. 

 „Együtt harcolunk az Irán gerjesztette terror és Teherán 
nukleáris fejlesztései ellen” – mondta Pelosi. „Ez a világot fe-
nyegeti, s Izrael közelsége Iránhoz mindannyiunkat veszélyez-
tet, és ez mindannyiunk felelőssége”- tette hozzá az amerikai 
politikus. 

„Izrael a 20. század legnagyobb politikai vívmánya, és az 
Egyesült Államok büszke arra, hogy a legrégebbi szövetségese” 
– hangsúlyozta az újságíróknak a demokrata párti Nancy Pelosi 
az izraeli kneszetben két év óta első hivatalos látogatásán.  

Pelosi a Háárec című újság honlapjának értesülése szerint 
külkapcsolatokkal és hírszerzéssel foglalkozó amerikai kong-
resszusi képviselők küldöttségét vezeti.  

Az amerikai házelnök hangsúlyozta, hogy az amerikai de-
legáció egységesen támogatja a palesztin és izraeli megbékélés 
„két népnek két államot” ígérő tervét, és továbbra is e cél ér-
dekében fog dolgozni. Azt is kiemelte, hogy létfontosságúak 

az izraeli kneszet és a Egyesült Államok kongresszusa közötti 
kapcsolatok.  

„Izrael hálás a biztonságáért folytatott, megalkuvás nélküli 
küzdelméért” – üdvözölte Miki Levi, a kneszet házelnöke Pe-
losit, és külön köszönetet mondott a rövid hatótávolságú ra-
kétáktól védő vaskupola légvédelmi rendszer pénzügyi 
támogatásáért. 

„Ön sok éven át védte jogunkat, hogy megvédjük állampol-
gárainkat, és mellettünk állt a legnehezebb időkben is, aho-
gyan azt a legutóbbi gázai hadművelet során is láthattuk” – 
mondta Levi. „Örökre Önhöz kötődik a vaskupola rendszer el-
fogórakéta-készleteinek utántöltését finanszírozó törvény el-
fogadtatása, amely mindig az amerikai nép és az Egyesült 
Államok képviselőházának egyik legnagyobb támogatása lesz 
Izraelnek. Izrael Állam nem is kívánhatott volna Önnél jobb 
barátot” – tette hozzá az izraeli házelnök. 

Nancy Pelosi korábban „diplomáciai remekműként” mél-
tatta az akkori izraeli kormány súlyos bírálatát kiváltó, 2015-
ös iráni nukleáris megállapodást, Jelenlegi látogatása 
egybeesik az Egyesült Államok erőfeszítéseivel a megállapo-
dáshoz történő visszatéréshez.  

Pelosi néhány nappal azután érkezett Izraelbe, hogy Naftali 
Bennett miniszterelnök és Joe Biden amerikai elnök telefonon 
Iránról egyeztetett. Ezt Ejal Hulata izraeli nemzetbiztonsági 
tanácsadó gyors látogatása követte Washingtonba, ahol talál-
kozott amerikai kollégájával, Jake Sullivannel és Wendy Sher-
man külügyminiszter-helyettessel. (MTI)

Pelosi: globális fenyegetést jelentenek  
az iráni nukleáris fejlesztések

Kártérítés megfizetésére kötelezte az áldozatok 
hozzátartozóinak a francia semmítőszék kedden 
annak a lakásnak a tulajdonosát, amelyben egy 
rendőrségi rajtaütésben megölték a 2015. november 
13-i, 130 halálos áldozatot követelő párizsi merény-
letek feltételezett fő szervezőjét, a belga-marokkói 
Abdelhamid Abaaoudot és két társát. 

A tulajdonost, Jawad Bendaoudot 2019. március 29-én négy 
év börtönbüntetésre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság, öt évre 
eltiltotta polgári jogainak gyakorlásától, s kötelezte, hogy több 
felperes, köztük a merényletek áldozatai hozzátartozóinak 
kártérítést fizesen. A vádlott a jogerős ítéletnek csak  
ez utóbbi, a kártérítést érintő részét támadta meg a semmítő-
széknél.  

Jawad Bendaoudot a 2015. november 18-i rajtaütés utáni 
órákban vették őrizetbe, és azóta azt állította, hogy november 

17-én este adta ki a lakást Abdelhamid Abaaoudnak és Chakib 
Akrouhnak, akikről nem tudta, hogy terroristák. Letartóztatása 
előtt, november 18-án reggel Jawad Bendaoud a legnézettebb 
francia hírtelevízió, a BFM kamerái előtt is elmondta, hogy 
fogalma sem volt arról, hogy a merényletek elkövetőinek adta 
ki a lakását.  

A párizsi fellebbviteli bíróság ugyanakkor úgy ítélte meg, 
hogy Bendaoud késleltette a terroristák letartóztatását, s ezzel 
a merényletekben elesettek hozzátartozóinak és a túlélőknek 
további szorongásokat okozott.  

A legmagasabb jogi szerv ugyanakkor eltörölte azt a kárté-
rítési kötelezettséget, amelyet a 35 éves elítéltnek Saint-Denis 
párizsi előváros önkormányzatának kellett volna megfizetnie, 
ahol a terroristák bujkáltak. A lakóházban élők és a lakások 
tulajdonosai sem jogosultak a semmítőszék szerint kártérítésre 
Jawad Bendaoudtól. (MTI)

A dzsihadisták szállásadójának  
kártérítést kell fizetnie az áldozatoknak



Kétszeresére bővítik  
az utasfogadó terminált 

– Két uniós projekten dolgo-
zunk. Az első pályázattal – amit 
nem gazdasági pályázatnak ne-
vezünk – a teljes poggyász- és 
utasellenőrző berendezést kor-
szerűsítjük, ami azt jelenti, 
hogy gyakorlatilag vadonatúj, 
technikailag a legmodernebb 
berendezésekre váltunk. Épí-
tünk egy tűzoltókocsiszínt is. Itt 
parkol majd három tűzoltóko-
csi, egy mentőautó és egy inter-
venciós autó. Öt parkolóhelyes 
tűzoltókocsiszín lesz. Az épület 
emeletén a tűzoltók számára 
megfelelő körülményeket, pihenő- és edzőter-
met alakítunk ki.  

A másik terv szerint a repülőgép-parkolót bő-
vítjük. Jelenleg két különálló repülőgép-parko-
lónk van, ezeket egyesítjük, ami 8300 
négyzetméteres felületet jelent. Ugyancsak e 
projekt keretében bővítjük az utasfogadó termi-
nált, aminek felületét 4 ezerről 10 ezer négyzet-
méterre növeljük. A bővítésre nagyon nagy 
szükség van.  

Ezt a két projektet valósítjuk meg tehát euró-
pai finanszírozással – mondotta Peti András, a 
Transilvania repülőtér igazgatója.  

 Kérdésünkre, hogy mikorra végzik el a mun-
kát, az igazgató elmondta, hogy a biztonsági be-
rendezések leszállítása folyamatban van, a 

tűzoltókocsiszín tenderdokumentációja készül, 
remélhetőleg márciusban meg lehet hirdetni a li-
citet. Ha a közbeszerzés zökkenőmentes, hat hó-
napos tervezési időszak után egyéves 
kivitelezési idő következik. Ha minden jól megy, 
év végén, jövő év elején kezdődhet el a kivitele-
zés. A repülőgép-parkoló és az utasterminál bő-
vítése esetében komplikáltabb a dokumentáció 
elkészítése, áprilisban kezdődik a folyamat, ide-
ális körülmények között július-augusztusban 
lehet megkötni a szerződést, s jövő év elején in-
dulhatnak a beruházások.  
Körvonalazódik a körforgalom kiépítése 

A repülőtér megközelítésének megkönnyítése 
érdekében körforgalmat építenek ki előtte. Régi 
igény ez, nagy szükség van rá. A körforgalom 

könnyebbé és gyorsabbá teszi a reptérre való be- 
és kihajtást. A kiépítésével távolsági buszmegál-
lókat, járdákat és gyalogátjárókat is létesítenek.  

A buszmegállók lehetővé teszik, hogy a távol-
sági buszokkal is elérhető legyen a repülőtér.  

– A körforgalom kivitelezési terve most ké-
szül. Miután meglesznek az építési engedélyek, 
meg lehet hirdetni a kivitelezést. Valószínűleg 
idén el is kezdik és be is fejezik a munkálatokat 
– mondta Peti András.  

A megyei érdekeltségű létesítmény kiépítésé-
hez magánterületeket kell kisajátítani, ez a fo-
lyamat elindult, azonban az erre vonatkozó, 
tavaly júliusban hozott 128-as számú megyei ta-
nácsi határozatot a múlt heti tanácsülésen ki kel-
lett igazítani, lévén, hogy eltéréseket találtak a 
dokumentációban feltüntetett helyzet és a kisa-
játításnak alávetett ingatlanok tulajdonjoga kö-
zött.  

A körfogalom megépítéséhez nyolc személy-
től 5548 négyzetméter területet fognak kisajátí-
tani. Ezért a területért hozzávetőleg 65 ezer lejt 
fizetnek ki. Az állam által meghatározott kisajá-
títási ár 11,25 lej négyzetméterenként.  

A körforgalom létesítése 2,7 millió lejbe 
kerül, ezt a Maros Megyei Tanács saját költség-
vetéséből fedezi – tájékoztatott Molnár Imola, a 
Maros Megyei Tanács tanácsadója.  

Peti András igazgató arról is beszámolt, hogy 
a fejlesztések folytatódnak, a repülőtér a Maros 
Megyei Tanáccsal közösen egy multimodális 
csomópont megvalósíthatósági tanulmányán 
dolgozik, amelynek az a célja, hogy vasúti és 
közúti összeköttetés létesüljön a repülőtérrel. Ez 
kapcsolódik a nagyvárosi övezet, illetve a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által tervbe 
vett helyi érdekű vasútvonal kialakításához. 
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Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Harmincmillió eurós beruházás 
(Folytatás az 1. oldalról)

Pillanatnyilag ezen a kora haj-
nalon abban bízom, hogy sikerül 
megírnom a csütörtöki kimenőt, 
amely reménynek ugyancsak biza-
lom az eredője, hogy meg is fog je-
lenni. Hacsak... 

Tehát elsősorban magamban 
bízom, ugyanis a családom még 
nem ébredt fel, Ancsika még nem 
indult el az iskolába. Ő abban 
bízik, hogy pontosan fog találkozni 
a barátnőjével, aki egy hajítás-
nyira lakik tőlünk, nem kell rá 
várni a hidegben, és együttesen 
sorok nélkül sikerül megvásárolni 
az uzsonnához oly szükséges kif-
lit/perecet/pizzaszeletet. Ugyanis 
egyáltalán nem bízza a véletlenre, 
hogy ehetőt kapnak az iskola-
uzsonna-akció perecein belül. Csa-
lódás sokszor érte őket, anélkül, 
hogy végzetesen megrázta volna. 
Hacsak... 

És még nem ébredt fel a felesé-
gem, aki egyben kritikus szemmel 
méreget engem és az írásaimat, de 
bízom abban, hogy megjelenés ese-
tén felposztol a közösségi hálóra, 
és az egyszerre csak függőággyá 
változik, ahol kellemesen himbáló-
zom a lájkok özönében. Hacsak... 

Tehát egyelőre csak annyit tudok 
mondani, hogy a legolcsóbb, ha 
magunkban bízunk. Így szólt 
anyánk és apánk, amikor az első 
szereplésünk volt az óvodában 
vagy az iskolai ünnepségeken, per-
sze mondták, hogy ők is ott lesznek 
a nézőtéren, az első sorok valame-
lyikében, és bízzak a pedagógusban, 
aki csak jót akar nekem, magának 
és az iskolának. Ez a két utóbbi 
szempont csak jóval később jutott 
tudomásomra, amikor kiderült, 
hogy a pedagógust is osztályozzák 
látható és láthatatlan hatalmak, 
evilágiak és kinevezett szervek. 
Szóval ne törődjek a lámpalázzal, 
bízzak abban, hogy megtanultam a 
leckét, vizsgázzak hidegvérrel. 
Nyugodtan menjek el a randevúra, 
mert az a lány. Hacsak... 

Másodsorban is bízhatunk fel-
menőinkben. A közvetlenekben: 
anyában és apában és még inkább 
– mert több idejük van, és nagyobb 
türelemmmel és tapasztalattal ren-
delkeznek – a nagyszüleinkben, 
amennyiben rendelkezünk ilyen ki-
vételes pluszvédnökökkel (nekem 
nem adatott meg, érthető értelmet-
len világpolitikai és észak-erdélyi 

okokból). Szóval anyánk nem akar 
becsapni – kivéve kegyes-praktikus 
okokból karácsonykor –, mert jó 
tanácsai segíthetnek keresztülgá-
zolni a nehézségeken. Próbált. 
(Nincs hacsak.) És a gonosz mos-
toha merő kitaláció. 

Bízhatunk a körülményekben, 
amennyiben van erőnk, képessé-
günk, szemünk-fülünk-orrunk a 
környülálló tények, tényálladékok, 
helyzetek, adottságok és véletle-

nek, törvények és törvényszerűsé-
gek felismerésében, a magunk 
javára fordításában. Például ha 
egy elejtett, ezerdollárosokkal tö-
mött tárcát találunk a Kuala Lum-
pur-i repülőtér mosdójában vagy a 
Kilimándzsáró keleti lejtőjén lefelé 
haladva, és körültekintve sehol 
sem pillantunk meg ismeretlen/is-
merős milliomosokat mászkálni. 
Hacsak... 

Hívő ember bízik Istenben. 
Hozzá számos ima és fohász szállt 
már a történelem folyamán, való-
színűleg azóta, hogy az emberi 

gondolat eljutott a fölöttes égi 
(mennyei) hatalom el- és felisme-
réséig. A totemtől és tabutól a lát-
hathatatlan, de mindenütt 
jelenvalóig. Magánügy, legbelülről 
fakadó érzés a gondviselésben való 
bizalom. Hit dolga és meggyőző-
désé. Hacsak... 

Bízhatunk olykor az intézkedő 
rendőrben, közlekedési táblákban, 
főszakácsban, ápolókban, orvosok-
ban. Sőt barátainkban is. Bízha-
tunk másrészt, ugyan fenn- 
tartásokkal, a mesteremberekben, 
szerelőkben-javítókban, a hatósá-
gokban, az igazságszolgáltatás-
ban, bízhatnánk jobban az 
emberek alapvető igazságérzeté-
ben, becsületességében. A menet-

rendben, bizonyos határokig. Ezek 
esetében már opcionális a bekez-
déseink végére csatolandó ’ha-
csak’-ba zárható jogos/jogtalan 
kétkedés. 

Bizalommal közelítsünk külföldi 
utazásaink során, ha eltévedünk, az 
első utunkba kerülő értelmes arcú 
idegenhez, nyugodtan kérdezzük 
meg, hol van az Eiffel-torony és 
Thaiföldön a legolcsóbb csapszék, 
az első nyilvános vécé, és bízzunk 
abban, mivel beszélünk egy nem-
zetközi zagyvanyelvet, amit az eu-
rópaiak értenek, nem is beszélve 

expresszív mutogatáskultúránk, 
színpadi alakításunk egyértelműsé-
géről, hogy megmutatják, hol van 
nyilvános illemhely (késedelem 
nélkül!), a Rue de la Paix, a kis ír 
korcsma, képtár, szuvenírbolt, tur-
káló, buszmegálló, peron vagy re-
pülőtéri 42-es kapu. 

Aztán mindjárt itt vannak a sar-
kon, az utca vagy pálya elején, sőt 
a tévénéző fotelünktől kétlépésnyire 
az igazán nehezen megszerezhető 
bizalmi indexek. Ami a véleménye-
ket, a médiát és az aktuálpolitikát, 
a jóslásokat és összeesküvés-elmé-
leteket, csudarecepteket, gyalog-
prófétákat és -kakukkokat, a pontos 
időt, az államilag garantált hordó-
szónokokat vagy a világegyetem 
eredetét és az angyalok nemét il-
leti. 

A fentieket lehetőleg fogadjuk 
kétkedve. Minden másban, aminek 
felsorolása e kicsiny tájékoztató ke-
retében nem került említésre, bíz-
hatunk. De azért legyen nálunk 
tiszta zsebkendő, elemlámpa, két-
napi hideg élelem vagy ezzel 
egyenértékű bogyó, némi pénzmag, 
fájdalomcsillapító és fényképes 
igazolvány, valamint az oly fölöt-
tébb szükséges ’hacsak’. Bármi-
lyen kiszerelésben. Bízzatok ben- 
nem. Hacsak...

Kiben, miben bízhatunk?

A zárt tereken 
a maszkviselés 
szabálya nem 
szűnik meg 

Nicolae Ciucă kijelentette, 
végrehajtják az alkotmánybí-
róság döntését, mely szerint 
alkotmányellenes a maszkvi-
selés a köztereken, bevásár-
lóközpontokban, tömegköz- 
lekedési eszközökön és a 
munkahelyen kötelezővé 
tevő 2020/192-es sürgősségi 
kormányrendelet. 

A kormányfő a szerdai kor- 
mányülés elején mondta ezt, hang-
súlyozva, hogy a határozat szöve-
gének és indoklásának a Hivatalos 
Közlönyben való közzétételéig a 
védőmaszkra vonatkozó törvényi 
rendelkezések formálisan hatály-
ban maradnak. 

Hozzátette, beszélt erről a kér-
désről Alexandru Rafila egészség-
ügyi miniszterrel, aki leszögezte 
szerdán, hogy a hatóságok semmi-
képpen sem fogják feloldani a zárt 
terekben, tömegközlekedési eszkö-
zökön és zárt piacokon érvényes 
maszkviselési kötelezettséget. 

Rafila arra reagált szerdai sajtó-
tájékoztatóján, hogy az alkotmány-
bíróság kedden alaptörvénybe 
ütközőnek nyilvánította a 
2020/192-es sürgősségi kormány-
rendeletet, amely kötelezővé tette a 
védőmaszk viselését nyilvános he-
lyeken. 

A miniszter elmagyarázta, két 
különböző jogszabályról van szó: 
az egyik a most alkotmányellenes-
nek nyilvánított 2020/192-es sür-
gősségi kormányrendelet, amely a 
kültéri maszkviselést tette kötele-
zővé. Ha az erre vonatkozó alkot-
mánybírósági döntés megjelenik a 
Hivatalos Közlönyben, a hatóságok 
ennek szem előtt tartásával fognak 
eljárni – mondta. 

A tömegközlekedési eszközö-
kön, zárt tereken, piacokon történő 
maszkviselésre azonban egy másik 
jogszabály, az 55-ös törvény vonat-
kozik – hangsúlyozta Rafila. 
„Tehát egyértelmű, hogy a zárt te-
reken a maszkviselés szabálya nem 
szűnik meg” – tette hozzá az egész-
ségügyi miniszter. (Agerpres)



Az Európai Bizottság elnöke, 
Ursula von der Leyen az euró-
pai digitális fejlődésről tartott 
konferencia (Masters of Digi-
tal) megnyitóján nagy elisme-
réssel adózott a magyar 
Oncompass Medicine-nak. Az 
elnök beszédében kiemelte, 
hogy az Oncompass által fej-
lesztett szoftver forradalmi 
áttörés az orvostudomány-
ban.  

A daganatos betegek kezelésekor 
az orvosok – a hagyományos terá-
piák mellett –, gyakran alkalmazzák 
a személyre szabott, célzott terápi-
ákat is. A célzott gyógyszerek 
száma folyamatosan nő, a világon 
újabb és újabb célzott gyógyszerek 
jelennek meg, amelyek közül sok 
már Magyarországon is elérhető. 
Egyre erőteljesebb az igény a daga-
nat részletes molekuláris diagnosz-
tikai vizsgálatára és a kapott 
eredmények átfogó elemzésére. Dr. 
Peták István, az Oncompass Medi-

cine egyik alapítója és tudományos 
igazgatója csapatával együtt egy 
olyan mesterséges intelligencián 
alapuló kalkulációs szoftvert (Real-
time Oncology Treatment Calcula-
tor) fejlesztett ki, amely rendszerezi 

és értékeli a molekuláris diagnosz-
tika eredményeit.  

Az orvos végzettségű Ursula von 
der Leyen, az Európai Unió legma-
gasabb rangú vezetője, a Forbes 
szerint a világ negyedik legbefolyá-

sosabb női vezetője megnyitóbeszé-
dében kiemelte:  

„Engedjék meg, hogy felhívjam 
a figyelmüket az Oncompass nevű 
magyar cégre, amely a Digital Eu-
rope tavalyi versenyén elnyerte A 
Jövő Unikornisa díjat. Az Oncom-
pass egy olyan szoftvert fejlesztett 
ki, amely abban segíti az onkológu-
sokat, hogy a leghatékonyabb terá-
piát válasszák ki betegeik számára. 
A mesterséges intelligenciának kö-
szönhetően ez a szoftver képes 
előre jelezni, hogy az egyes betegek 
hogyan reagálnak majd a számba 
jöhető sok ezer célzott terápiára. Ez 
egyszerűen elképesztő, ez lehet a 
következő új tudományos forrada-
lom! A mesterséges intelligencia 
egy folyamatosan fejlődő, hatalmas 
erő, amely egyre hasznosabban 
szolgálja az emberiséget.” 

 Dr. Peták István rákkutató, az 
Oncompass Medicine tudományos 
igazgatója így reagált Ursula von 
der Leyen elnök szavaira:  

„A csapatommal együtt nagyon 
meghatódtunk az Európai Bizottság 
elnökének szavain. Sok-sok év 
nehéz munkája után, a hazai és nem-
zetközi elismeréseket követően, 
most újra úgy érezzük, hogy érde-
mes kitartóan dolgoznunk, a világ is 
felfigyel az eredményeinkre. Rend-
kívül felemelő érzés számunkra ez a 
megbecsülés, erőt és biztatást ad a 
jövőre nézve. A személyre szabott 
orvoslás az emberiség régi célja, a 
mesterséges intelligencián alapuló, 
digitális egészségügyi fejlesztések – 
köztük az általunk fejlesztett kalku-
lációs szoftver – új korszakot nyit-
nak a betegek célzott gyógyításában. 

Büszkék vagyunk rá, hogy az On-
compass is hozzájárul ahhoz, hogy 
Magyarországra mint a tudományos 
kutatás és az innováció fellegvárára 
tekintsenek az Európai Unióban és 
szerte a világon.” 

Az Európai Bizottság elnöke által 
megnyitott Masters of Digital kon-
ferencián dr. Peták István is elő-
adást tartott. Az Industrial Days 
programján azt tárta a nemzetközi 
szakma elé, hogyan lehetne az új di-
gitális egészségügyi eszközöket 
minél gyorsabban eljuttatni Európa 
minden betegéhez. 

Dr. Peták István a múlt héten a 
dubaji világkiállításon a precíziós 
orvoslásról tartott szimpózium fel-
kért szakértőjeként vett rész. 

 Az Oncompass Medicine a kal-
kulációs szoftver fejlesztésért már 
több rangos magyarországi és nem-
zetközi innovációs díjban részesült. 
2019-ben megkapta az Amerikai 
Klinikai Onkológusok Társaságá-
nak (ASCO) díját és megnyerte a 
Get in the Ring! V4 versenyt. 2020-
ban otthon az Informatikai Innová-
ciós Díj mellett az OCM megkapta 
a Gyurós Tibor-díjat is, 2021-ben 
pedig – Európa legígéretesebb tech-
nológiai vállalkozásaként – elnyerte 
A Jövő Unikornisa díjat. 

Dr. Peták István Marosvásárhe-
lyen is tartott előadást 2019. de-
cember 11-én a digitális 
orvoslásról szóló konferencián. 
Akkor készült részletes beszélge-
tésünk Világszínvonalú eredmé-
nyek a precíziós orvoslásban 
címmel a Népújság 2020. április 
15-i számának Harmónia összeál-
lításában jelent meg. 

Ahogy telik az idő, és a koro-
navírus-járvány újabb hullá-
mai lecsendesednek, egyre 
inkább kiderül, hogy a nega-
tív teszt nem jelenti a pontot 
a betegség végén. A kórház-
ból való kibocsátást követően 
a betegség hosszan tartó utó-
hatását is le kell győznie a 
fertőzésen átesett szemé-
lyeknek. De még ezután sem 
lesz egyeseknek nyugta, mert 
a betegség úgy megviselte a 
szervezetüket, hogy a későb-
biekben jelentkező marad-
ványtünetekkel is meg kell 
küzdeniük.  

Korábbi Harmónia összeállítá-
sunkban a légúti, illetve a szívet 
érintő poszt-Covid tünetekről és 
azok enyhítéséről, gyógyításáról 
számoltunk be, ezúttal a felnőttek 
és gyermekek pszichiátriai tünetei-
nek ellátásáról beszélgettünk a Noé 
Psihocenter mentálhigiénés köz-
pontot vezető dr. Jakab Izabella 
pszichiáter főorvossal. Az 1918. 
December 1. úton lévő integrált 
központ 14 munkatársa pszichiát-
riai és pszichológiai problémákkal 
hozzájuk forduló felnőttek és gyer-
mekek szakszerű ambuláns ellátását 
végzi, és coachinggal (konkrét 
problémára való válaszkeresés), ne-
urofeedbackkel (EEG-n alapuló 
agytréning), és táplálkozási tanács-
adással is foglalkoznak.  

Jakab Izabella pszichiáter főor-
vos háromgyermekes édesanya, aki 
Kolozsváron tett szak-, majd Ma-
rosvásárhelyen főorvosi vizsgát. 
2012-ben nyitotta meg a magánren-
delőjét, amelynek személyzete az 
évek során szakorvosokkal és szak-
pszichológusokkal bővült. A ren-
delő igazgatását a férje vette át, így 
a doktornő munkája a páciensek el-
látására összpontosul.  

– Ami nem kevés, a váróteremben 
ülő páciensek számából ítélve. Gon-
dolom, hogy ehhez a Covid-19 be-
tegség is hozzájárult – érdeklődöm. 

– Sajnos, valóban nagyon meg-
nőtt a pszichés betegek száma. 

– Ismerőseimtől értesültem arról, 
hogy mennyire ijesztő tünetek, akár 
durva pánikrohamok is lehetnek a be-
tegség következményei. Milyen poszt-
Covid tünetekkel találkozik a 
szakorvos, és mi okozhatja ezeket, hi-
szen tudomásunk szerint a betegség el-
sősorban a légutakat és a tüdőt érinti?  

– A Covidból való kigyógyulás 
után egyre gyakrabban jelenik meg 
egy pszichés betegség, és akiknek 
már korábban megvolt, azoknál kiú-
jul, tünetei felerősödhetnek. Külföldi 
tanulmányok szerint a fertőzésen át-
esett betegek 34 százaléka a követ-
kező hat hónapban egy pszichiátriai 
betegséggel diagnosztizálható. Egy 

magyarországi tanulmány szerint a 
depressziós betegek száma a járvány 
kezdete óta a háromszorosára nőtt, a 
szorongásos betegeké pedig meg-
duplázódott. Ezt mi is tapasztaljuk.  

Egyelőre még nem teljesen tisztá-
zott, hogy maga a fertőzés hogyan 
okozhat ilyen súlyos pszichés prob-
lémákat. Valószínűleg az agyi kis 
erek bántalma is hozzájárulhat a tü-
netekhez.  

– Ahogy olvastam, az immun-
rendszernek a SARS-CoV-2-re adott 
túlzott válaszának is tekinthető. 

– Nagyon nagy százalékban vi-
szont az átélt trauma – azok köré-
ben, akik bekerültek a kórházba, 
vagy hozzátartozóik betegedtek és 
haltak meg –, továbbá a félelem, a 
rémhírek, hogy mi következhet, a 
bizonytalanság, hogy kinek higgye-
nek, mind hozzájárulhat a lelkiálla-
pot megváltozásához.  

A leggyakoribb tünet a szorongás, 
a depresszió, a hangulatzavarok, az 
alvászavar és az úgynevezett ködös 
agy (agyblokk), ami a koncentráció-
képesség csökkenését és a memória-
zavarokat jelenti. Az érintettek 
gondolkodása zavaros, nem találják 
a szavakat, ami a fiataloknál is meg-
figyelhető, de főleg a középkorúak-
nál jelentkezik. A demens betegeknél 
pedig súlyosbodnak a tünetek, má-
soknál kialakulhat a demencia. 

A megküzdési nehézségek között 
kell megemlítenem, hogy sokan az 
alkoholhoz nyúlnak, többet dohá-
nyoznak, kábítószert fogyasztanak.  

Hozzá kell tennem, hogy az 
utóbbi időben a gyászdepresszió 
hökkentett meg. Az új betegek 
többsége feketében jön, mert a szü-
leit, testvérét, férjét veszítette el. 
Ami nem a saját betegségük, hanem 
a szeretett hozzátartozó elvesztése 
miatti sokk következménye, mivel 
nem tudtak hagyományos módon 
elbúcsúzni, az illető személyhez 
méltó temetést szervezni. A legtöb-
ben azért lesznek depressziósak, 
mert bűntudatuk van, hogy miért 
nem hívták hamarabb a mentőt, 
miért nem tudtak többet tenni, miért 
nem oltatták be magukat és sorol-
hatnánk tovább.  

– Mit tud tenni a pszichiáter? 
– Sok mindent, attól függően, 

hogy kinek mennyire súlyos az ál-
lapota, és magától mennyire tud 
megküzdeni a problémájával. Van, 
akinek nem kell gyógyszeres keze-
lés, és az a fontos, hogy elbeszélge-
tünk, elmondom, hogy mit tehet, 
hogy a következőkben könnyebb 
legyen a helyzete. Akik enyhébb 
szorongásos tünetekkel jönnek, 
azoknak elég az életmód-változta-
tás, például ha elkezdenek spor-
tolni, vagy olyan hobbit találnak 
maguknak, ami leköti a figyelmü-
ket, többet járnak társaságba, hang-
versenyre, előadásokra. A jóga, a 
különböző relaxációs módszerek, a 
mindfulness (tudatos jelenlét medi-
táció) is segít. Ez utóbbi azt tanítja 
meg, hogy az ember figyeljen ma-
gára, a testére, arra, ami vele törté-
nik abban a pillanatban, ez nagyon 
jó módszer például a kiégés és a szo-

rongásos zavarok kezelésére. Ha sú-
lyosabb az állapotuk, főleg a fiata-
loknál, nagyon jól működik a 
pszichoterápia, ami idős embereknél 
nem annyira hatásos. Akiknél na-
gyon súlyosak a tünetek, azoknak 
gyógyszeres kezelést írunk fel, szo-
rongásoldót, antidepresszánst és alta-
tót egy időre. Ezekben az esetekben 
nagyon kell ügyelni a függőségekre, 
mert ilyenkor a páciensek hajlamo-
sak rászokni a nyugtatóra. Ahol mu-
száj, ott viszont rövid ideig azt is kell 
adni. Ha egy hónapnál tovább elhú-
zódnak a tünetek, és annyira befolyá-
solják a mindennapi életben az egyént, 
hogy nem tud dolgozni, aludni, és ál-
landóan fáradtnak érzi magát, akkor 
szakemberhez kell fordulni, akár 
pszichológushoz vagy pszichiáterhez. 

– Mennyi volt az állandó pácien-
sek száma a Covid előtt, és mennyi 
most utána vagy „közben”? 

– A felnőtteket a járvány előtt két 
pszichiáter látta el, mindkettőre 10-
10 beteg jutott. Jelenleg hárman 
dolgozunk, és napi 15-20 beteget 
fogadunk, amiben a telefonos kon-
zultáció is benne van. A pszicholó-
gusoknak naponta hat páciensük 
van. Az is nehezíti a dolgunkat, 
hogy a pszichiátriai klinikán csak a 
nagyon súlyos, sürgősségi eseteket 
fogadják és fektetik be, ami a ma-
gánrendelők túlterheléséhez vezet, 
bár sok a felnőtteket ellátó magán-
rendelő. Gyermekpszichiátria azon-
ban csak nálunk van.  

– Mennyire eredményes a keze-
lés, kérdezem, bár tudom, hogy 
rövid időben mérni a hatást ezen a 
területen nagyon nehéz. 

– Van, akinél teljes a gyógyulás, 
másoknál kialakul a krónikus be-
tegség. Akik átestek a Covidon, 
azoknál nagyon nehéz a memória-
zavarok és az álmatlanság kezelése. 
A memóriazavarokra jó a ginkgo 
biloba kivonata és a B-vitaminok. 
Az alvászavarokra melatoninkészít-
ményt lehet használni.  

A fontos az, hogy időben fordul-
janak orvoshoz, mert minden prob-
lémán lehet valamilyen mértékben 
segíteni, de ha elhanyagolják, akkor 
egyre nehezebb, ami különösen ér-
vényes a gyermekekre. 
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Émelygek, szédülök, fáj a 
fejem, úgy érzem, hogy men-
ten kipakolok. De közben 
mondogatom félhangosan, 
összeszorított foggal: kemény 
vagy, kibírod, képes vagy rá, 
harcolj, ne add fel, már nin-
csen sok! 

 

Kavarognak a gondolatok, és 
csak kóválygok egyik szik-

lától a másikig. Pole, pole, lassan-
lassan, mondja a helyi túravezető, 
de a hangok már nem ebből a világ-
ból érkeznek. Hát hogy is mehetnék 
gyorsabban, hiszen ólomsúlyúnak 
érzem magam! Felérek 5.756 mé-
terre, a kráter peremére, a Stella Po-
intig, s bár ez is csúcssikernek 
számít, a valódi csúcs további 30-
40 percnyi szenvedésre van. A ba-
rátom leül egy kőre, s azt mondja: 
nem megyek tovább, csak eddig 
akartam feljönni. Meghökkenek, 
mondom neki, álljon fel és men-
jünk, közel vagyunk, együtt fo-
gunk feljutni, nem hátrálunk meg 
a cél előtt. Pedig én is úgy érzem, 
hogy ott fogok összeesni, és szeret-
nék inkább leheveredni melléje. 
De nem teszem, mert félek, hogy 
elalszom, a bajtársam is rászánja 
magát, továbbmegyünk. Mind-
eközben iszonyatos széllökések 
próbálnak felborítani, arcomat hó-

dara sebzi, vizespalackom tartalma 
kővé fagyott, a tudatom és látökö-
röm beszűkül, mégis igyekszem 
szétnézni, és néhány fotót lőni.  

Amit látok, meseszerű, alig 
fogom fel. Az ilyen látványokra 
szokta mondani a túravezetőnk: 
„Ezt nem hiszem el, ilyen nincs, és 
mégis van!”. Azt sem tudom, hogy 
a maradék erőmet inkább fotózásra 
pazaroljam-e, megkockáztatva, 
hogy meggémberednek az ujjaim, 
vagy csak egyszerűen éljem a pil-
lanatot, és csodáljam az elképesztő 
tájat. Vulkanikus fekete hamu borít 
mindent, imitt-amott csillogó jég-
hegyek magasodnak. Hát van még 
hó a Kilimandzsárón! Jobbra város 
nagyságú, havas kráter, balra, mé-
lyen alattam vastag felhődunyha 
alatt lapul a csodás Afrika. Mintha 
csak repülőből bámulnám, és csak 
azért nem fagyok halálra a csontig 
hatoló hidegben, mert hét réteg véd 
a megdermedéstől. Feltűnik a 
csúcs, és már nem érdekel a pole-
pole, megszaporázom lépteimet, s 
amikor fellépek a tetőre, nem látok 
és nem hallok, a torkom majd szét-
durran a vad lüktetéstől. Időbe telik, 
mire visszanyerem a látásomat, és 
olvasom a táblán: „Kilimandzsáró-
hegy, gratulálunk! Ön most az 
Uhuru csúcson van, Tanzániában, 
5895 méterrel (19341 lábbal) a ten-
gerszint fölött, Afrika legmagasabb 
pontján. Ez a világ legmagasabb 
szabadon álló hegye, egyik legna-

gyobb vulkánja, a világörökség 
része, Afrika csodája”. Tényleg 
csoda, és az is, hogy én, mi ott va-
gyunk. A csoportból már többen fent 
toporgunk, csúcsfotózunk, egymás 
vállát veregetjük, ölelkezünk, sí-
runk. Ismét egy álmom vált  
valóra.  

De az álmok megvalósításá-
hoz mindig hosszú út vezet. 

Uhuru annyit jelent, hogy szabad-
ság. Ó, mennyit vágytam e szabad-
ságra! Hányszor gondoltam erre az 
elmúlt két év bezártságában! Meny-
nyire el voltunk kényeztetve koráb-
ban, amikor még azt hittük, hogy az 
utazás magától értetődő mindenki-
nek, mindenhová mehetünk, bármi-
kor. A kapuk egyik napról a másikra 
való bezáródása mellbe vágott. 
Már-már lemondtam arról, hogy 
ismét világot lássak, ezért ajándék-
nak tartom, és boldog vagyok, hogy 
elmehettem Afrikába. Legalább egy 
évtizede dédelgettem magamban 
kilimandzsárós álmomat, de soha-
sem mertem nekivágni, ezért most, 
hogy lehetőség kínálkozott rá, 
külön örvendtem annak, hogy előtte 
egy másik hegyet is megmásztunk, 
mert akklimatizációval lehet nö-
velni a sikeres csúcsmászás esélyét. 
A Meru-vulkánt választottuk a ma-
gashegyi alkalmazkodáshoz, de 
még mielőtt legyintenénk a Kili-
mandzsáró kistestvérére, tudni kell, 
hogy 4566 méteres csúcsa a Mount 

Blanc felé nyújtózkodik. A négyna-
pos túrán az afrikai szavannából a 
hegyi köderdőn át a magashegyi si-
vatagig jutottunk. A harmadik 
napon, éjfélkor indultunk a csúcsra, 
hat órát kapaszkodtunk sötétségben, 
és talán még jobb is így, mert leg-
alább nem láttuk az alattunk tátongó 
mélységeket, életveszélyes szaka-
dékokat. Hajnalban a már évezre-
dekkel korábban felrobbant 
krátercsonkról szemeztünk a nap-
keltétől lángra lobbant Kiliman-
dzsáróval. Az egész éjszakás 
menetelés után a falmeredek utolsó 
kúpra való felkapaszkodás ember-
próbáló kihívás, és bizonyos szem-
pontból még a Kilimandzsáró 
megmászásánál is nehezebb feladat 
volt. Meru-mászásunk igazi afrikai 
kalanddal végződött, ugyanis a 
hegy az Arusha Nemzeti Park terü-
letén található, ahol tömérdek állat 
él. Az élővilágot egyedi módon nem 
csupán a terepjárók biztonságából, 
hanem közöttük gyalogolva is meg 
lehet bámulni fegyveres őr kísére-
tében. Zsiráfok, kafferbivalyok, ví-
zilovak, majmok, varacskos 
disznók élnek ott. Büszkén olvas-
tam a nemzeti park bejáratánál, 
hogy egyik legelső európaiként gróf 
Teleki Samu is járt ott, megálla-
pítva, hogy a területen sok orr-
szarvú és víziló él.  

Telekit afrikai utamon mindvégig 
gondolataimban és szívemben hor-
doztam, s amikor a Meru-hegy után 

nekivágtunk a 
hatnapos Kili-
mandzsáró-túrá-
nak, büszke 
voltam erdélyi 
magyar elő-
dömre, aki 1887-
ben minden 
korábbi próbál-
kozónál feljebb 
jutott, a hegy ak-
kori hóhatáráig, 
5310 méterig. 
Csapatunk a 
csúcsra vezető 
hét ösvény közül 
a Machame gya-
logúton haladt, 
mert hullámvöl-
gyes jellege miatt 
itt lehet a legjob-
ban ráerősíteni a 
M e r u - h e g y e n 
már elkezdett akklimatizációra. Rá-
adásul ez a legszebb és a legválto-
zatosabb látnivalókban. Gyalog- 
lásunk 1800 méteren, a Madarasi 
Hargita csúcsának magasságában 
kezdődött, a nemzeti park bejáratá-
nál, ahol átadtuk csomagjaink nehe-
zét a helyi teherhordóknak, akiknek 
a sátortábor felszerelését és az élel-
miszert is cipelniük kellett. Nekünk 
nem maradt más dolgunk, mint egy 
kisebb csomaggal élvezni az egzo-
tikus tájat.  

Első nap hegyi esőerdőben te-
kergőztünk, mohás fák, liá-

nok, gyönyörű virágok között. 
Kíváncsis- kodó majomcsapatok 
fürkésztek bennünket, mi pedig vi-
szont közeli rokonainkat. 3000 mé-
teren éjszakáztunk, ahol 
elfogyasztottuk első tábori vacso-
ránkat, amibe kiváló szakácsunk a 
– tudományán kívül – szívét-lelkét 
is belefőzte. Második napon fás 
hangával benőtt lávagerincen ka-
paszkodtunk, ekkor már találkoz-
hattunk a hegy emblematikus 
növényeivel, a lobéliákkal és a gi-
gantikus szeneciókkal is. 3800 mé-
teren sátoroztunk, látva a hegy 
lepusztult Shira-kráterének gerinc-
vonulatát, a távoli Meru-hegyet és 
a Kilimandzsáró karnyújtásnyira 
tűnő, de valójában még többnapi já-
rásra levő központi tömbjét, a 
Kibót. Harmadik napunkon újabb 
szintet léptünk, megérkeztünk a 
magashegyi sivatag zord és élette-
len világába. Felhágtunk a 4630 
méteren ágaskodó Láva-toronyhoz, 
majd aláereszkedtünk 4000 mé-
terre, a szeneciókkal övezett, gyö-
nyörű fekvésű táborig. A negyedik 
napon nagy magasságban, nehéz, 
hullámzó terepen gyalogoltunk, 
megkerülve alulról a Kibót, megér-
kezve túránk legmagasabban fekvő 
táborába, ahonnan nyakunkat te-
kerve álmélkodtunk a csúcson, és 
ráláttunk a Kilimandzsáró harmadik 
tömbjére, a félelmetes Mawenzire. 
Azon az estén korán ágyba, azaz sá-
torba bújtunk, hogy még éjfél előtt 

dideregve felkeljünk és megkezd-
jük egész éjszakás csúcskalandun-
kat. Ez és a Meru-csúcs 
megmászása volt életem legnehe-
zebb hegymászói kihívása, csak ki-
váló mentális állapotban levő 
turistáknak ajánlom. A sötétben, fej-
lámpa fényénél megtett többórás, 
monoton kapaszkodást orkánszerű 
széllökések nehezítették. A kráter-
perem közelében felderengő pirka-
dat isteni reménnyel töltött el. 
Mindaddig csak bizakodtam, de 
attól a pillanattól kezdve már tud-
tam is, hogy a megpróbáltatásnak 
lesz eredménye, és fel fogok jutni a 
csúcsra. Az ötödik éjszakánkat 
4000 méterre visszaereszkedve töl-
töttük. Ezen az estén a kimerültség 
miatt még nem tudtunk felhőtlenül 
ünnepelni, de a hatodik napon már 
akkorát buliztunk, hogy még a min-
dig éneklő és táncoló teherhordóin-
kat is leköröztük. Huszonhárom 
személyes csapatunkat 73 helyi te-
herhordó és idegenvezető segítette, 
akiknek nagy hálával tartozunk, hi-
szen bivalyerejük, tapasztalatuk, 
lelkesítő mosolyuk, énekük és tán-
cuk nélkül nem jutottunk volna 
messzire.  

Utazásunk neheze ezzel lejárt, 
de még korántsem ért véget. 

Kétnapos szafari következett Tan-
zánia két fantasztikus nemzeti park-
jában. A Tarangire parkban szinte 
simogatásnyi közelségbe kerültünk 
az elefántokhoz, impalákhoz, zeb-
rákhoz, gnúkhoz, különféle maj-
mokhoz, prédára leselkedő 
leopárdhoz. A jellegzetes akáciás 
szavannákat évezredes majomke-
nyérfák és méretes termeszvárak 
tarkították. Mindez a gyermekko-
romban látott Daktari filmsorozatot 
juttatta eszembe.  

 Másnap a világörökség részét 
képező Ngorongoro Nemzeti Park-
ban folytattuk szafarinkat, ami 
egész utazásunk egyik legrendkívü-
libb élménye volt. A Ngorongoro-
kráter a világ egyik legnagyobb 
kalderája, millió évekkel ezelőtt ke-
letkezett egy Kilimandzsáró nagy-

ságú vulkán felrobbanása, majd 
összeomlása következtében. Ami-
kor a kráter pereméről letekintet-
tünk a 600 méteres mélységbe, a 
világ nyolcadik csodája hevert alat-
tunk. A 20 kilométeres medence mit 
sem változott az idők során. Az em-
beriség egyik bölcsőjének is tekin-
tett élőhelyen sok ezer állat 
vándorol szezonálisan, mióta világ 
a világ. Hihetetlen élmény volt az 
érintetlen vadonban átérezni a te-
remtést, az életet, a halált, a véget 
nem érő körforgást. 

A szafarit követően a kelet-afri-
kai Nagy-hasadékvölgyben, vulká-
nok és szakadékok tövében 
kirándultunk el a világ leglúgo-
sabb, Balaton nagyságú állóvizé-
hez, a Nátron-tóhoz. Útközben 
megismerkedtünk a maszájokkal és 
azzal a hihetetlen alkalmazkodóké-
pességgel, amivel a csontszáraz táj-
ban, a világ végén is képesek 
századok óta megélni és nyájaikat 
legeltetni.  

 Afrikai utunknak azonban még 
ezúttal sem tettünk pontot a végére, 
átrepültünk a Tanzánia partjaitól 
nem messze fekvő turistaparadi-
csomba, a trópusi szigetre, Zanzi-
bárra. Az izzadságos mászások, a 
poros utazások után végre eljött a 
felhőtlen lazulás, pihenés ideje. 
Gondtalanul merültünk el az Indiai-
óceán türkizkék vizében, csodálva 
a vakítóan fehér homokot, a barát-
ságos feketéket és a korallzátonyok 
színes élővilágát.  

 „Na, milyen volt Afrika?” – sze-
gezik nekem a kérdést hazatérésem 
óta számtalanszor. Válaszolhatnám 
azt kajánul, hogy „aha-ha”, de a fe-
lelet nem ennyire egyszerű. Egy 
évvel elutazásom előtt koronavírus-
betegségben szenvedtem. Lázban 
égtem vagy éppen hideg rázott, a fél 
tüdőmet kiköhögtem, kilókat fogy-
tam, oxigénszaturációm és pulzu-
som pocsékabb volt, mint a 
Kilimandzsáró tetején. Akkoriban a 
puszta létért küzdöttem, a csalá-
dommal együtt minden újabb nap-
ért hálát adtam Istennek, és 
gondolni sem mertem volna arra, 
hogy ezek után valaha Afrika tete-
jére léphetek. Isten azonban képes 
a rosszat jóra fordítani, hiszen 
„nem lesz mindig sötét ott, ahol 
most szorongatás van”. Nem kell 
csüggedni, a rossz dolgok vissza-
fordíthatók, van még hó a Kiliman-
dzsárón. S mi kell még a remény 
mellé? Kitartás, elszántság, kiváló 
túratársak, egy utazásszervező, 
aminek sokatmondó jelszava: „Ha 
unod az ipari turizmust”, olyan ki-
tűnő túravezetők, mint Szilveszter, 
Vincent vagy Goodchance, és 
olyan áldott teherhordó emberek, 
mint Halleluja. 
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Van még hó a Kilimandzsárón 

A csúcson Fotó: Veress Zsombor

Teherhordók

Veress Zsombor

Simogatásnyira az elefántoktól



A macskák és a kutyák szem-
betegségei közül a leggyako-
ribb a kötőhártya-gyulladás, 
melyet számos kórokozó elő-
idézhet. Macskáknál leggyak-
rabban a herpesz- és a 
calicivírus, de a betegség hát-
terében többféle ok állhat, 
ezért állatorvosi kivizsgálás 
szükséges. A szemészeti ke-
zelés fontos, mert anélkül a 
szem mélyebb rétegei is káro-
sodhatnak, és élethosszig 
tartó látászavar jöhet létre – 
hangsúlyozza a szakember. 

– Milyen tünetek jelzik, hogy az 
állatnak kötőhártya-gyulladása 
lehet? – kérdeztük dr. Pálosi Csa-
bát, a marosvásárhelyi Noé Bárkája 
kisállatklinika vezetőjét. 

– A kötőhártya-gyulladás lehet 
traumatikus (különböző sérülések), 
fertőző (vírus, bacilus vagy gomba), 
de parazitás eredetű is. Az első fi-
gyelmeztető jel, hogy a szem kötő-
hártyája vöröses, duzzadt, felületét 
szürkésfehér vagy sárgás váladék 
borítja. Az állat hunyorog, a szeme 
könnyezik, vakarja vagy tárgyakhoz 
dörzsöli azt. Az esetek többségében 
a gyulladás mindkét szemet érinti, de 
az is előfordul, hogy kezdetben csak 
az egyik szem érintett, majd napok 
elteltével jelenik meg a másik sze-
men is. Calicivírus- vagy Chlamy-
dophila-fertőzésnél a szemészeti 

elváltozásokhoz felső légúti tünetek 
is társulhatnak, ilyenkor orrfolyás, 
tüsszögés, láz, nehezített légzés ta-
pasztalható. Az újszülött cicáknál is 
előfordulhat szemfertőzés, amikor a 
szemük kinyílása előtt a szemhéjak 
mögött gennyes váladék halmozódik 
fel, és amennyiben nem kezelik, lá-
táskárosodáshoz vezethet.  

– Hogyan kezelhető a szem gyul-
ladása? 

– Fertőző eredetű betegségnél a 
kórok meghatározása nem egy-
szerű. Enyhébb esetekben a tüneti 
kezelést kell választani: gyulladás-
csökkentő szemcseppek, a másod-
lagos bakteriális fertőzések 
elkerülése érdekében antibiotikum-
tartalmú készítmények használata 
javasolt. Ha a kezelés nem vagy las-
san mutat eredményt, egyéb kiegé-
szítő vizsgálatok szükségesek, hogy 
kizárhassák a háttérben meghú-

zódó, esetleges súlyos fertőző be-
tegségeket, mint például a macska 
immunhiányos betegsége vagy a 
macskaleukózis (mindkettő vírusos 
megbetegedés). A herpeszvírusok 
szaporodásának visszaszorítására 
többféle humán antivirális szem-
csepp vagy tabletta vehető igénybe. 
Emellett táplálékkiegészítők, vita-
minok, immunerősítő készítmények 
javallottak. A sűrűbb állagú szem-
gélekkel (pl. dexpantenol vagy hia-
luronsav tartalmú) nyugtatni lehet a 
szemet, illetve nedvesíteni azt szá-
razszem-betegség esetében. 
Amennyiben a szaruhártya is érin-
tett, komplexebb kezelést kell alkal-
mazni, és gyakori vizsgálatok során 
ellenőrizni a szem állapotát. Ha 
fennáll a szaruhártyafekély is, a fe-
kély kiterjedtségétől függően szá-
mos gyógyszeres hatóanyag, 
esetleg sebészi eljárás alkalmazható 
a terjedés megakadályozása és a 
hám visszaépülése érdekében. 

– Megelőzhető-e a macskák kötő-
hártya-gyulladása? 

– Egyes vírusos eredetű kötőhár-
tya-gyulladások kialakulása védő-
oltással megelőzhető, ugyanakkor a 
nagyobb macskaállomány tömeges 
megfertőződése is elkerülhető az át-
oltottsággal.  

Kutyák kötőhártya-gyulladása  
– Van-e hasonlóság a macskák és 

kutyák kötőhártya-gyulladása között?  
– A kutyák kötőhártya-gyulladá-

sát is vírusos vagy bakteriális, eset-
leg gombás vagy parazitás 

(thelaziózis) fertőzés válthatja ki, de 
akár sérülés is okozhatja (például egy 
macska karmolása, cherry eyes be-
tegség – a harmadik szemhéj miri-
gyének előesése –, idegen test, 
például toklász, erős szél, por stb). Az 
allergiás betegségek esetében kiala-
kuló kötőhártya-gyulladást, éppúgy, 
mint az alapbetegséget, kezelni kell. 
Az emberektől eltérően azonban az 
állatok allergiás betegségeinél ritkáb-
ban tapasztalhatók szemészeti tünetek 
(inkább a bőrtünet a meghatározó). 

Amennyiben egy kutyánál a be-
tegségre utaló tünetek jelentkeznek, 
a macskákhoz hasonlóan, kiegé-
szítő vizsgálattal lehet megállapí-
tani, hogy „csak” kötőhártya- 
gyulladásról van-e szó vagy egyéb 
betegségnek a résztünetei mutat-
koznak, például szopornyicafertő-
zés, allergia, trauma vagy akár 

méhgyulladás stb. Az önállóan je-
lentkező conjunctivitis esetén a kö-
tőhártya kipirult, duzzadt, felületét 
különböző minőségű és mennyi-
ségű váladék fedi. Ez a váladék 
lehet fehéres vagy sárgás, esetleg 
zöldes, ami már bakteriális felülfer-
tőződést jelez. Az esetek többségé-
ben az állat hunyorog, vakarja, 
dörzsöli a szemét, amellyel további 
súlyos szaruhártya-sérüléseket 
okozhat magának. 

Önálló kötőhártya-gyulladásnál a 
szemfelszínt bevonó szemcseppet 
vagy gélt, antibiotikumos, illetve 
gyulladáscsökkentő készítményeket 
kell használni. Ha szükséges, kiegé-
szítő gyógyszeres kezelés, illetve 
védőgallér alkalmazható. Másodla-
gos kötőhártya-gyulladás esetében 
az alapbetegség kezelése a megha-
tározó.

2022. február 17., csütörtök ___________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________________________  NÉPÚJSÁG 7 

 Fotók: Antalfi Imola

Napról napra jobban érezzük 
a tavasz közeledtét, nem csak 
azért, mert melegedik az idő 
és hosszabbodnak a nappa-
lok, hanem azért is, mert ezen 
környezeti változások hatá-
sára a természet is kezd ébre-
dezni. Sok helyen virágzik 
már a tavasz hírnöke, a hóvi-
rág. De vannak olyan tavaszi 
növények, amelyekről megfe- 
ledkezünk, és csak a hóvirá-
got tartjuk fontosnak. 

A kiskertek dísze lehet a tavaszi 
sáfrány, a tőzike vagy a különböző 
hunyorfajok is. Ezek mind nagyon 
korán hirdetik a tavasz közeledtét. 

A tavaszi sáfránynak (Crocus 
ssp) hat lila szirma van. A nemesí-
tésnek köszönhetően már nemcsak 
lila, hanem nagyon sok színben 
megtalálható. Egy alfaja alkalmas 

fűszernek is, kézi eljárással eltávo-
lítják a bibét, ezt szárítják, majd ér-
tékesítik. Ez a világ legdrágább 
fűszere, többe kerül, mint az arany. 

A másik kevésbé ismert tavaszi 
növény, ami szintén megtalálható a 
természetben, és használható a kis-
kertben, az a tőzike (Leucojum 
ssp). Színe fehér, harangszerű vi-
rágai vannak, és a kis csengők szé-
lén sárga háromszögeket lehet 
felfedezni. Kora tavasszal ha sétá-
lunk az erdőben, egy-egy tisztáson 
lélegzetelállító látványt nyújtanak a 
fehér és lila színfoltok. 

A viszonylag magas hőmérséklet 
hatására elkezdtek bújni a hagymás 
növények is, amelyek a későbbiek-
ben válnak kertünk pompás  
díszeivé. 

A lakásban lévő dísznövények 
közül az azáleáról (Rhododendron 
simsii) is érdemes pár fontos dolgot 
megjegyezni. Hazánkban is jelen 
van, és a természetben ennek a köz-

kedvelt növénynek egyik rokona a 
havas szépe. Rózsaszín virágaival, 
ahogy a neve is sugallja, csak a ha-
vasokban találkozhatunk. Őshazája 
Kelet-Ázsia, cserepes növényként a 
virágboltokban lehet kapni.  

Sokan panaszkodnak arra, hogy 
a bimbók lepotyognak vagy a leve-
lek lehullnak, esetleg a növény las-
san elkezd romlani, majd elpusztul. 
Ha pár dolgot szem előtt tartunk, a 
növényt sikeresen újra virágoztatni 
tudjuk, és az élete is hosszas lesz. 
Mivel az azálea magashegyi kör-
nyezetből származik, a savas talajt 
szereti. Ezért nagyon fontos, hogy 
megfelelő tápoldattal kezeljük, ami 
biztosítja a megfelelő pH-t számára. 
A bimbók lehullását a túl magas hő-
mérséklet okozza, tehát igyekez-
zünk 15 és 18 C-fok között tartani. 
Öntözni heti 2-szer, 3-szor szüksé-
ges, és figyelni kell arra, hogy a ta-
laja mindig nedves legyen. Ha 
ezeket az apróságokat betartjuk, az 
azálea nagyon sokáig lakásunk 
színfoltja lesz. 

Ne feledjék, kertészkedni kis-
kertben és lakásban egyaránt csodá-
latos.

Házi kedvencek kötőhártya-gyulladása

A tavasz hírnökei 
Virágok a kiskertben és a lakásban 

Szigeti Botond

Szer Pálosy Piroska 



Mottó: „A fény mindig utat mutat 
annak, ki a mélyben kutat.” 
 
Kedves Olvasók! 
Idén február 18-ától március 20-áig tar-

tózkodik a Nap a Halak jegyében. Lassan, 
de biztosan megérkeztünk a tél utolsó har-
madához. Bár már a tavaszról álmodunk, 
jó eséllyel lesz még fagy, akármit is nyi-
latkoznak a medvejóslás szakemberei. 
Ennek ellenére konstatálhatjuk – szép ma-
gyarsággal kifejezve –, hogy a természet 
ébredése már felcsillan az idő láthatárán. 

A Halak az álmodozás nemzetközi 
nagymestere. Egy olyan, illúziókból szőtt 
burok veszi körül, melynek elpattanása 
szembesíti a csalódás örömtelen, fájó va-
lóságával. Halak ide, Halak oda, emelje fel 
a kezét az, aki még sohasem csalódott! Jo-
gosan tehetjük fel a kérdést, hogy mi is va-
lójában a csalódás? Nos, abban biztosak 
lehetünk, hogy ehhez minden esetben kell 
egy külső szereplő, aki valamit nem akkor 
és nem úgy tett, ahogyan azt elvártuk. És 
meg is érkeztünk a probléma lényegéhez: 
valamit elvárunk a másik embertől. Pél-
dául azt, hogy legyen pontos. Erről egy 
régi barátom jut eszembe, aki mellesleg 
Halak érdekeltségű. Ő mindig mindenhon-
nan elkésett. Rendkívül bosszantott, 
ugyanis én jó barátságban álltam a pontos 
idővel. Számtalanszor megígérte, hogy 
legközelebb nem fog késni, de ez sohasem 
sikerült neki. Évek repültek, mint a percek, 
mire rájöttem, hogy ő képtelen erre, mert 
valami váratlan rendszeresen közbejön. 
Elengedtem a problémát. Miközben vára-
koztam, elfoglaltam magam: olvastam, 
zenét hallgattam. Már az órámra sem mu-

tattam célzottan, ha megérkezett. Egy al-
kalommal csoda történt: nem késett. Sőt, 
olyan is volt, hogy előttem érkezett. Nem 
vártam el a pontosságot, így értelmetlenné 
vált a késésről szóló tanítás. Tulajdon- 
képpen nem is a másik emberben csaló-
dunk, hanem az elvárásainkban. Tehát ön-
magunkban. Az elvárás tulajdonképpen 
az a tévedés, miszerint a másik ember 
olyan, mint én. Pedig tudjuk, hogy külön-
böző egyéniségek vagyunk. Ha nem így 
lenne, véget nem érő szürkeségbe burko-
lózna az emberiség. Egyetlen előrevivő 
elvárás létezik: légy önmagad! Mert nem 
lehetsz én, én pedig nem lehetek te. Ez a 
személyes névmások alapigazsága. A 
világ akkor lenne igazán jó hely, ha min-
denki saját magát vállalná fel, és nem pró-
bálná beletuszkolni magát mások 
szerepeibe és játszmáiba. Aki mások 
életét akarja élni, egy idő után önmaga pa-
ródiájává válik. 

A Halak jegyéhez sorolják a Neptunusz 
bolygót. Az ő analógiás láncához tartozik 
az álom, az illúzió, a módosult tudatállapot 
és a hazugság. Ezekkel áll szemben az 
éberség, a valóság, a józanság és az igaz-
ság. Az álom nem ugyanaz, mint az álmo-
dozás, hanem fontos fiziológiás folyamat, 
amely a testünk pihenésének legfontosabb 
és leglényegesebb periódusaiban zajlik. 

Bizonyos álmokkal a tudattalanunk üzen a 
tudatunknak. Ha a megfejtés kulcsát birto-
koljuk, az nagyon komoly segítség lehet a 
fontos döntéseink meghozatalában. Az il-
lúzió sosem a valóságból táplálkozik, ezért 
többnyire csalódással, rosszabb esetben 
szenvedéssel és bukással végződhet. A 
módosult tudatállapot előrevivő lehet a 
meditációban, a hipnoterápiában és a mű-
vészetekben. Az alkohol és kábítószer 
rendszeres használata hosszú távon függő-
séget és leépülést okoz. A szenvedélybeteg 
problémája pont az, hogy el akarja fedni, 
rejteni a valóságot, amivel nem akar szem-
benézni. Öngyilkosságot csak módosult 
tudatállapotban lehet elkövetni. A tiszta tu-
dattal párosult életösztön ezt nem engedé-
lyezi. A hazugságról is érdemes kissé 
eltöprengeni. Csak érdekességképpen 
jegyzem meg, hogy amíg nem lepleződik 
le a hazugság, addig nem is az. Ami kívül 
van a tudatunkon, az számunkra nem léte-
zik. Ha egy feleség megcsalja a férjét, és 
az nem tudja meg, nem számít megcsalás-
nak. A férj számára nem az. A titok is a 
Neptunuszhoz, és ezáltal a Halakhoz tar-
tozik. Arról vitatkozhatnánk, hogy szüksé-
günk van-e a titkokra? Ezt Önökre bízom. 
Egy ember belépett egy titkos társaságba. 
Ott azt mondták, hogy ha átmegy az összes 
megpróbáltatáson és beavatási fokozaton, 
az utolsó szinten megtudja a nagy titkot. 
Hosszú évtizedekig sanyargatta magát, 
gyakorolt, és végre eljutott az áhított leg-
magasabb fokozatra. A nagymester a fülé-
hez hajolt, és azt súgta: „Most megismered 
a nagy titkot, mely abban áll, hogy nincs 
semmiféle titok”. Ez olyan lehetett a tanít-
vány számára, mint a keresztrejtvényfejtő 
rémálma, amiben megfejtette az utolsó ke-
resztrejtvényt. 

Vigyázzanak magukra és egymásra!  
Véleményüket, gondolataikat megírhat-

ják az asztros@yahoo.com címre.
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Tóth Sándor

Az asztrológus gondolatai

Február 10-i rejtvényünk megfejtése: Akik jó békét tudnának kötni, azok sohase győznek a háborúkban. 

A rejtvény fősoraiban  
Richard Burton  

amerikai filmsztár  
egyik furcsa állítását  

idézzük.
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Felfedezték az olvasás  
fontosságát 

Olvasás nélkül elképzelhetetlen a képzett 
Románia, meg kell találni a legmegfelelőbb 
eszközöket, hogy meggyőzzük a fiatal nem-
zedékeket ennek fontosságáról – jelentette 
ki kedden Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. 

A tárcavezető a Romániában első ízben megtartott 
olvasás napja alkalmából szervezett eseményen vett 
részt a fővárosi központi egyetemi könyvtár aulájá-
ban. Beszédében kifejtette, hogy az olvasás segít a 
gyerekeknek megálmodni, megérteni, felfedezni dol-
gokat, a világot, kalandokat megélni, és végső soron 
az ország aktív állampolgáraivá válni. 

„Nem lehet elképzelni egy képzett Romániát olva-
sás, oktatás és kultúra nélkül. Szeretném hinni, hogy 
mostantól kezdve minden év február 15-én az ország 
összes iskolájában és óvodájában három órán keresz-
tül kellő jelentőséget tudunk majd tulajdonítani az ol-
vasásnak” – fejtette ki az oktatásügyi miniszter. 

Hozzátette, meggyőződése, hogy minden óvónő, 
tanító és tanár megértette, hogy részt kell vennie 
ebben a projektben, amely a remények szerint időt-
álló lesz, és hozzá fog járulni ahhoz, hogy az olvasás 
mindennapi szokássá váljon „még egy olyan ország-
ban is, ahol a polgárok kevesebb mint 10%-a vásárol 
évente legalább egy könyvet”. 

A tanügyminiszter a közelmúltban jelentette be, 
hogy február 15-ét az olvasás napjának nyilvánítot-
ták. Ezen a napon minden oktatási intézményben 11-
től 14 óráig az olvasáshoz kötött tevékenységeket kell 
folytatni, melyekbe minden óvodást és iskolást be 
kell vonniuk a pedagógusoknak. 

A pedagógusoknak már az esemény előtti napok-
ban fel kell hívniuk a tanulók figyelmét, hogy aznap 
vigyenek egy-egy könyvet magukkal otthonról, vagy 
kölcsönözzenek a könyvtárból. Egyénileg vagy kis 
csoportokban is lehet olvasni – magyarázta Sorin 
Cîmpeanu. 

A tanügyminisztérium szerint a projekt célja az ol-
vasás népszerűsítése, mindennapi szokássá alakítása. 
A tevékenység kizárólag az olvasási élményre fóku-
szál, anélkül, hogy az olvasott szövegrészek megvi-
tatását vagy a szöveg elemzését szorgalmazná. 

A tárca nem csupán az iskoláknak és óvodáknak, 
hanem a helyi könyvtáraknak, könyvesboltoknak, 
művelődéssel foglalkozó nonprofit szervezeteknek is 
javasolja tematikus tevékenységek szervezését az ol-
vasás napján. (Agerpres)
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KC Ross-Miller a CSM új játékosa 
 
Az átigazolási id szak utolsó napjának 

estéjén bejelentette új játékosa nevét a Ma-
rosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata: a 
választás KC Ross-Miller irányítóra esett, 
aki alacsonybedobóként is használható, és 
betörésekre is képes. 

Hogy lesz új igazolás, azt már korábban 
közölték, csak a kosaras kiléte volt eddig 
kérdéses. Az amerikaiakra jellemz en a ke-
resztnevét (Kenneth) két kezd bet vel 

(Kéh-szí) használó Ross-Miller legutóbb a 
szlovák Extraligában szerepl  Komárom já-
tékosa volt, el tte két idény erejéig a 2. 
Bundesligában szerepelt. 183 cm magas, 
súlya 80 kg. Az oklahomai Tulsában szüle-
tett, az amerikai egyetemi bajnokságban az 
Auburn színeiben játszott, 2015 óta profi 
kosaras, 31 éves, tehát jelent s a játékta-
pasztalata. A komáromi csapatban 23-szor 
lépett pályára, átlagban 26,6 percet, 11,6 
ponttal, 3,4 gólpasszal és 41,6%-os me-
z nygólmutatóval. 

Ross-Miller leigazolásának szükséges-
sége a Bukaresti tiin ától 
elszenvedett sima vereség 
után merült fel, a klub 
ugyanis nem szeretné koc-
káztatni a feljutás célkit zé-
sének megvalósítását. A 
kiírás szerint az 1. ligából 
két csapat jut fel, ezekre a 
helyekre hárman pályáznak: 
a marosvásárhelyi klub mel-
lett két bukaresti egyesület, 
a tiin a és a Laguna. 

Az új légiós érkezése a 
klub bejelentése szerint a tá-
mogatókkal való egyezte-
tést követ en vált 
lehetségessé. A CSM tíz 
szponzor nevét jelentette 
be: közülük néhányan már 
rég a marosvásárhelyi ko-
sárlabda támogatóinak szá-
mítanak, ám vannak 
közöttük meglep  nevek is.  

Közben kit zték a követ-
kez  bajnoki mérk zés id -
pontját is. A CSM vasárnap 
14 órától a Bukaresti NN 
Ulisse csapatát fogadja a li-
geti sportcsarnokban. 

Európai focikörkép 
* Angol Premier Liga, 18. forduló: 

Manchester United – Brighton & Hove Al-
bion 2-0; 24. forduló: Wolverhampton – 
Arsenal 0-1, Manchester City – Brentford 
2-0, Norwich – Crystal Palace 1-1, Aston 
Villa – Leeds United 3-3, Liverpool – Lei- 
cester 2-0, Tottenham – Southampton 2-3; 
25. forduló: Brentford – Crystal Palace 0-
0, Burnley – Liverpool 0-1, Everton – 
Leeds United 3-0, Watford – Brighton & 
Hove Albion 0-2, Leicester – West Ham 
United 2-2, Manchester United – Sout-
hampton 1-1, Newcastle United – Aston 
Villa 1-0, Norwich – Manchester City 0-4, 
Tottenham – Wolverhampton 0-2. Az él-
csoport: 1. Manchester City 63 pont/25 
mérk zés, 2. Liverpool 54/24, 3. Chelsea 
47/24. 

* Spanyol La Liga, 24. forduló: Atlético 
Madrid – Getafe 4-3, Alavés – Valencia 2-
1, Espanyol – FC Barcelona 2-2, Cádiz – 
Celta Vigo 0-0, Sevilla – Elche 2-0, Villar-
real – Real Madrid 0-0, Rayo Vallecano – 
Osasuna 0-3, Mallorca – Athletic Bilbao 
3-2, Real Sociedad – Granada 2-0, Levante 
– Betis 2-4. Az élcsoport: 1. Real  
Madrid 54 pont, 2. Sevilla 50, 3.  
Betis 43. 

* Olasz Serie A, 25. forduló: AC Milan 

– Sampdoria 1-0, Atalanta – Juventus 1-1, 
Genoa – Salernitana 1-1, Empoli – Cagli-
ari 1-1, Torino – Venezia 1-2, Hellas Ve-
rona – Udinese 4-0, Lazio – Bologna 3-0, 
Sassuolo – AS Roma 2-2, Spezia – Fioren-
tina 1-2, Napoli – Inter 1-1. Az élcsoport: 
1. AC Milan 55 pont/25 mérk zés, 2. Inter 
54/24, 3. Napoli 53/25. 

* Német Bundesliga, 22. forduló: Bo-
chum – Bayern München 4-2, Union Ber-
lin – Borussia Dortmund 0-3, Eintracht 
Frankfurt – Wolfsburg 0-2, Bayer Lever-
kusen – VfB Stuttgart 4-2, Freiburg – 
Mainz 1-1, Mönchengladbach – Augsburg 
3-2, Greuther Fürth – Hertha BSC 2-1, 
Hoffenheim – Arminia Bielefeld 2-0, RB 
Lipcse – 1. FC Köln 3-1. Az élcsoport: 1. 
Bayern München 52 pont, 2. Borussia 
Dortmund 46, 3. Bayer Leverkusen 41. 

* Francia Ligue 1, 24. forduló: AS Mo-
naco – Lorient 0-0, Clermont – St. Etienne 
1-2, Metz – Olympique Marseille 1-2, 
Nantes – Reims 1-0, Montpellier HSC – 
Lille 0-1, Lyon – Nice 2-0, Paris St. Ger-
main – Stade Rennes 1-0, Lens – Bor- 
deaux 3-2, Angers – Strasbourg 0-1, Brest 
– Troyes 5-1. Az élcsoport: 1. Paris St. 
Germain 59 pont, 2. Olympique Marseille 
46, 3. Nice 42.

Fotó: a városi sportklub honlapja 

Szalai Ádám az FC Baselben folytatja pályafutását 
A svájci bajnokságban harmadik helyen álló FC Basel labdarúgóklubjában folytatja 

pályafutását a magyar válogatott csapatkapitánya, Szalai Ádám. 
A 34 éves támadó eddigi egyesülete, a német Bundesligában szerepl  Mainz a hi-

vatalos honlapján számolt be szerdán a csatár távozásáról. 
A Mainz közlése szerint Szalai 2023 nyaráig írt alá Bázelben, az eredetileg a mos-

tani idény végéig szóló mainzi szerz dését pedig felbontották. 
A 78-szoros válogatott támadó 2010 januárja és 2013 nyara között játszott el ször 

Mainzban, ahová 2019-ben visszatért. A csapatban a két id szak alatt összesen 146 
tétmérk zésen lépett pályára, s 28 gólt szerzett. 

Nem az olimpián tartják meg  
az éremátadást

Nem adják át az érmeket a m korcsolya csapat-
versenyben, és ha Kamila Valijeva az els  három 
között végez, a n i egyéni versenyben sem – jelen-
tette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB). 
A szervezet elfogadta a Nemzetközi Sportdönt bí-
róság döntését, amely rajtjogot adott Valijevának – 
ahogy közleményükben fogalmaznak: „be kell tar-
taniuk a törvényt, zöld utat kell adnunk a verseny-
z nek” –, de mivel szerintük a decemberi pozitív 
minta ügye még nincs lezárva, emiatt nem is lehet 
gy ztest nyilvánítani. A NOB arra kéri a Nemzet-
közi Korcsolyázószövetséget, hogy ha Valijeva 
dönt be jut, növelje meg eggyel a dönt  létszámát, 
így elkerülve, hogy bármelyik sportoló más dop-
pingvétsége miatt lemaradjon a dönt r l. Továbbá 
biztosította a sportolókat: az ügy lezárása után meg-
tartják az éremátadót, amely ilyenként emlékeze-
tesnek ígérkezik. 

Egy másik ünnepség is minden bizonnyal beke-
rül a sporttörténelembe: Kaillie Humphries mono-

bobban nyert, ezzel  lett az els  sportoló, aki két 
különböz  nemzetnek szerzett érmet. Olyanok 
sokan voltak, akik váltottak, el bb egyik országot 
képviselték, utóbb egy másiknak a színeiben álltak 
rajthoz, gondoljunk csak Miklós Editre, aki Vancouver- 
ben még Románia képviseletében versenyzett, 
utóbb pedig magyar színekben lett 6. n i lesiklás-
ban, Szocsiban. Olyan azonban, aki két különböz  
zászló alatt nyert érmet, még nem volt: Humphries 
az els . A n i monobobban az Egyesült Államok-
nak aranyat szerz  versenyz  az el z  olimpiákon 
még Kanada kettes bobját irányítva nyert – kétszer 
is. Utóbb, miután összeveszett a kanadai szövetség 
vezet ségével, két évet várt, amíg megkapta az 
amerikai állampolgárságot, pedig Kína például 
azonnali honosítást ígért, igen tetemes „berendez-
kedési költség” ígéretével. „Sokan megpróbáltak 
keresztbe tenni – mondta a Humphries –, harcol-
nom kellett, el kellett hagynom a szül hazámat, 
ezért ez az érem rendkívül kedves számomra.” 

BL: Az utolsó percekben  
gy zött a PSG,  

hengerelt a Manchester City 
A Paris Saint-Germain Kylian 

Mbappé 4. hosszabbításpercben 
szerzett góljával 1-0-ra nyert otthon 
a Real Madrid ellen a labdarúgó 
Bajnokok Ligája nyolcadddönt jé-
nek els  mérk zésén. 

A nyolcaddönt s párharcok slá-
gerpárosításában az els  félid ben a 
PSG játszott jelent s mez nyfölény-
ben, a spanyol bajnoki listavezet -
nek egyetlen kapura lövési kísérlete 
volt a szünetig, ilyen legutóbb 2014-
ben egy Borussia Dortmund elleni 
összecsapáson fordult el  a csapat-
tal. A folytatásban is a francia lista-
vezet  akarata érvényesült, és a 61. 
percben megszerezhette volna a ve-
zetést, de a Kylian Mbappé által ki-
harcolt büntet t Lionel Messi nem 
tudta értékesíteni, a hétszeres arany-

labdás – aki a Barcelona futballistá-
jaként 26-szor volt eredményes pá-
lyafutása során a Real Madrid ellen 
– 11-esét Thibaut Courtois hárította. 

A találkozó végül a 90+4. percben 
d lt el, ekkor a hazaiak világbajnok 
támadója két véd  között tört be és 
l tt a kapuba. 

A másik keddi mérk zésen az 
angol bajnok és listavezet  Man-
chester City egyetlen félid  alatt 
gyakorlatilag eldöntötte a továbbju-
tást, miután a szünetben már négy 
góllal vezetett. A BL történetében 
korábban még nem fordult el , hogy 
a kiesési szakaszban egy idegenben 
játszó együttes négygólos el nyt 
harcolt volna ki az els  45 percben. 

A visszavágókat március 7-én 
rendezik. 

Bálint Zsombor

Televíziós közvetítések az 1. ligából és az Európa-ligából 
* 19.45 óra, Pro X: Barcelona (spanyol) – Napoli (olasz) 
* 19.45 óra, RTL+: Borussia Dortmund (német) – Rangers FC (skót) 
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Academica 

Clinceni – Konstancai Farul (23. fordulóból elhalasztott mérk zés) 
* 22.00 óra, Pro X: FC Porto (portugál) – Lazio (olasz) 
* 22.00 óra, RTL+: RB Lipcse (német) – Real Sociedad (spanyol) 

Eredményjelz  
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddönt , els  mérk zések: 
* Paris Saint-Germain (francia) – Real Madrid (spanyol) 1-0 (0-0) 
Gólszerz : Mbappé (90+4.). 
* Sporting Lisszabon (portugál) – Manchester City (angol) 0-5 (0-4) 
Gólszerz k: Mahrez (7.), Bernardo Silva (17., 44.), Foden (32.), Ster-

ling (58.). 

Dönt be jutottak a románok kettes bobban 
Egyetlen magyar versenyz  sem állt rajthoz Pekingben kedden, Románia is csak egyetlen sportág-

ban, a férfiak kettesbob-versenyében volt érdekelt. Mihai entea és Ciprian Daroczi a 18. helyr l foly-
tatta az els  két menet után. A harmadikban a 15. id t teljesítették, de nem sikerült el bbre lépniük az 
összesítésben, ám így is részt vehettek a dönt  futamban, amelyben a legjobb 20 bobos állhatott rajthoz. 
A negyedik futamban két el ttük álló bob is hibázott, ezzel két helyet sikerült el bbre lépniük, a me-
netben a 16. id t teljesítették és az összesítésben is a 16. helyet szerezték meg.  

Börtönbe kerülhet a kínaiak amerikai származású nagy sztárja, a m síz  olimpiai bajnok Eileen Gu. 
Az eset pedig újabb bizonyítéka annak, hogy milyen veszélyes terep tud lenni az internetes közösségi 
háló. Gunak, akinek milliós rajongótábora van az Instagramon, valaki feltette az alábbi kérdést: „Miért 
használhatod az Instagramot, miközben kínaiak milliói nem használhatják? Miért részesülsz kínai ál-
lampolgárként kivételezett bánásmódban? Ez nem igazságos! Tudnál harcolni azokért a honfitársaidért, 
akik nem használhatják szabadon az internetet?” A mit sem sejt  18 éves sportoló válasza szerint bárki 
ingyenesen letölthet egy VPN-t az appstore-ból, ami segít megkerülni a felhasználója tartózkodási he-
lyének az azonosítását. Csakhogy Kínában szigorúan tilos használni a hasonló programokat, börtön-
büntetés terhe alatt! A pártállami cenzúra azonnal törölte a posztot, ám kés n, már nagyon sokan 
olvasták. Eddig még senki nem úszta meg börtönbüntetés nélkül Kínában, akit ilyen szoftverekkel el-
kaptak. 



Először jelenik meg 
magyar kiadásban 
Frida Kahlo világhírű 
mexikói festő (1907-
1954) életének utolsó 
tíz évében vezetett 
naplója – mondta el 
Szabó T. Anna József 
Attila-díjas költő, a 
kötet műfordítója. 

Frida Kahlo kultusza az 
egész világot meghódította, 
a feminista mozgalom 
egyik ikonjává vált, számos 
film készült róla, az egyik 
legismertebb a Salma 
Hayek főszereplésével for-
gatott Frida (2002). A festő 
képeit Magyarországon elő-
ször 2018-ban a Nemzeti 
Galériában állították ki.  

„A kiállítás posztere, 
Frida Kahlo tövisnyaklán-
cos önarcképe egy teljes 
éven keresztül bámult rám a 
dolgozószobám faláról” – 
idézte fel Szabó T. Anna, aki a kilencvenes évek-
ben ismerkedett meg a művész munkáival. 

Véleménye szerint Frida azért válhatott ilyen 
népszerűvé, mert a popkultúrának ugyanúgy 
része, mint a magas kultúrának. „A színes, a har-
sány, az egyszerűen értelmezhető keveredik 
benne a rétegekkel és finomságokkal. A harsány-
ság a visszafogottsággal, a gondolkodás a játék-
kal” – fogalmazott. 

Az 1907-ben Mexikóvárosban született Kahlo, 
akit 17 éves korában súlyos közlekedési baleset 
ért, majdnem 30 operáción esett át, egész életét 
végigkísérte a testi szenvedés, amely festményein 
is megjelenik. A napló Szabó T. Anna szerint 
abban is segít, hogy ne csak azt a Fridát lássuk, 
aki számos önarcképén megjelenik. Minden fáj-
dalma ellenére vágyott az életre. „Viva la vida” – 
hirdette. A napló élete utolsó tíz évében ábrázolja 
a világgal való kapcsolatát – tette hozzá a költő, 
író, műfordító.  

 Nem járt Mexikóban, nem látta a nyüzsgő 
nagyvárosban álló híres kék házat, ahol Frida fér-
jével, élete nagy szerelmével, a festőművész 

Diego Riverával élt, de sze-
rinte a napló is olyan, mint 
ez a kék ház: kívül harsány, 
látványos, de van egy belső 
kertje, ahol a buja növények 
és állatok laknak.   

 „Frida szövegei szabad-
versként szárnyalnak. A 
vers jelleg a spanyol nyelv 
muzikalitásából is követke-
zik, emellett az is jellemző, 
hogy asszociatívan gondol-
kodott. Szavakkal festett. A 
szavak hangzása érdekelte, 
és engem is ez a muzikalitás 
fog meg a költészetben” – 
magyarázta.  

A több tucatnyi vízfest-
ményt és rajzot, különböző 
színekkel írt bejegyzéseket 
tartalmazó naplóban Frida 
gyakran fogalmazza meg 
Diegóhoz fűződő szenvedé-
lyes szerelmét.  

Szabó T. Anna szerint a 
napló politikával foglalkozó 

részét volt a legnehezebb lefordítani. „A szere-
lemről vallott felfogásával nagyon tudok azono-
sulni, én is úgy gondolom, hogy csak lángolva 
érdemes élni. Szabó Magda mondta, hogy +tisz-
telem a szenvedélyeket, a közönnyel nem tudok 
mit kezdeni+. Frida is eszerint élt, és ez a szenve-
délyessége csapott át politikai szenvedélyességbe 
is. A nagy tanulság számomra, hogy egyrészt tel-
jesen tudok azonosulni vele a szerelmi rajongása 
miatt, másrészt egyáltalán nem.” 

A munkával kapcsolatban kiemelte: hónapokon 
keresztül foglalkozott a szöveggel. „Nekem első-
sorban a költőisége volt fontos, a szavakkal festés 
ereje, valamint a napló dinamikája, lélegzete.” 

Mivel Fridát festőként ismerjük, meglepte az a 
költői intenzitás, amit el tud érni, pusztán szavak-
kal. „A sűrítettség, az asszociativitás és a szenve-
dély együtt van jelen a szövegeiben, de a képek 
nélkül sok mindent valóban nehéz értelmezni.” 

1953-ban, egy évvel halála előtt, egyik lába 
amputálását követően jegyezte le naplójában az 
egyik legtöbbet idézett frázisát: „Minek nekem a 
láb? Van helyette szárnyam!”  (MTI) 
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Frida Kahlo  Fotó: Guillermo Kahlo/ Wikipedia

Megjelenik Frida Kahlo naplója 
A törpeegeret választotta 2022-
ben az év emlősének a Vadonleső 
Program, amelyet az Agrármi-
nisztérium (AM) és a Herman 
Ottó Intézet Nonprofit Kft. mű-
ködtet a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum közremű- 
ködésével. 

A Vadonleső Program önkéntesek be-
vonásával 18 védett növény- és állatfaj 
elterjedési és veszélyeztetettségi adatait 
gyűjti 2009 óta. Nyolc éve indították út-
jára „az év emlőse” kezdeményezést, 
amelynek apropóján egész éves ese-
ménysorozattal hívják fel a figyelmet a 
kiválasztott védett vagy fokozottan vé-
dett emlősfaj és környezete fontossá-
gára, jellemzőire – olvasható a Herman 
Ottó Intézet Nonprofit Kft.-nek az MTI-
hez hétfőn eljuttatott közleményében. 

Mint írják, a védett törpeegér – a leg-
kisebb rágcsáló mifelénk – mindössze 
annyit nyom egy levélmérlegen, mint 
egy zacskó sütőpor. Tudományos neve, 
a Micromys minutus is 10 és 15 cm kö-
zötti, apró termetére utal, bár ennek is a 
felét önmagához képest hosszú farka 
adja. Az egér háta vörhenyes barna, ol-
dala világosabb, míg hasa egészen 
fehér. 

A törpeegér elterjedése és állománya 
Európában visszaszorulóban van, első-
sorban a magaskórós mezsgyék, vízparti 
nádasok, a cserjés erdőszélek és a sűrű 
sövények számának, kiterjedésének 
csökkenése miatt. Ezért is esett a válasz-
tás az idei évben e kevéssé ismert fajra, 
a döntés lehetőséget ad arra is, hogy sé-
rülékeny élőhelyeinek védelmére is fel-
hívják a figyelmet. 

Mint írják, a szegélyélőhelyek meg-
őrzése, fenntartása, a külterjes, kistáb-
lás, búvósávokkal tagolt mezőgazdaság 
erősítése, a természetes erdőszerkezet 
fenntartása, valamint az általános rág-
csálóirtók visszaszorítása kiemelten 
fontos a faj védelme érdekében is. 

A törpeegér Magyarországon 2012 
óta védett állatfaj, pénzben kifejezett ér-
téke 25 ezer forint. Bár Magyarország 
egész területén, a számára alkalmas élő-
helyfoltokon előfordul, a természetben 
ritkán kerül szem elé. Ezt rejtőszíneze-
tén és apró termetén túl sűrű növényzetű 
élőhelye is magyarázza. A magas nö-
vényzetben, mezsgyesávok magaskóró-
saiban, nádasokban, sövényekben és 
bozótos erdőszegélyeken szinte láthatat-
lan. A sűrű növényzet közé építi művé-
szien kialakított, ökölnyi fűfészkét is, 
amelyet tavasztól őszig használ. Moz-
gására jellemző, hogy fürgén, szinte ak-
robatikusan mászik fűszálakon, a 
bokrok, cserjék legvékonyabb ágain, de 
a fák törzsén is felszalad, és jól úszik. 
Mászás közben rendkívül mozgékony 
farkával nemcsak egyensúlyoz, hanem 
ügyesen kapaszkodik is. 

Az egész éven át tartó rendezvényso-
rozat keretében az adott fajról, valamint 
élőhelyéről szóló tudományos és nép-
szerűsítő programokat szerveznek, 
gyermekeknek és fiataloknak szóló pá-
lyázatokat hirdetnek meg. Az elmúlt 
években több mint tízezer pályamunka 
– plakátterv, ékszer- és érmegrafika, ka-
rikatúra, képregény, videóklip, mese, 
vers – érkezett különböző korosztályok-
ból a Vadonleső Program pályázataira. 
Neves művészek, köztük a Természet-
védelem Nagykövete címet viselő írók, 
költők, zenészek, előadóművészek kap-
csolódtak be saját műveikkel a prog-
ramsorozatba, és kezdeményezésükre 
számos, az év emlőséhez kapcsolódó 
vers, mese, dal látott napvilágot – áll a 
közleményben. 

Mint írják, az idei évi eseményeket, 
programokat a Vadonleső honlapján, 
közösségi oldalain, valamint a Herman 
Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján és 
közösségi felületein követhetik az ér-
deklődők. (MTI)

A törpeegér lett  
az év emlőse

Peren kívüli egyezségre jutott kedden 
András yorki herceg és az amerikai 
Virginia Giuffre, aki szexuális támadás 
vádjával nyújtott be keresetet a brit 
uralkodó harmadik gyermeke ellen. 

A 62 éves hercegre – aki a kilencedik he-
lyen áll a brit trónutódlási sorrendben – pol-
gári per várt volna ősszel az Egyesült 
Államokban, miután az illetékes New York-i 
bíróság a múlt hónapban a herceg ügyvédei-
nek kifogásait elvetve szabad utat adott a bí-
rósági eljárásnak. 

András hercegről már évekkel ezelőtt kide-
rült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt 
Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, 
aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett sze-
xuális visszaélések miatt többször is megjárta 
a börtönt. 

Epsteint 2019 nyarán ismét őrizetbe vették 
hasonló vádakkal, de nem sokkal később ön-
gyilkosságot követett el börtöncellájában. 

Jeffrey Epstein szexuális üzelmeinek egyik 
volt áldozata, a jelenleg 38 éves floridai Vir-
ginia Giuffre – akkori nevén Virginia Roberts 
– azon a címen terjesztette be keresetét, hogy 
Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalom-
mal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt 
András herceggel. 

Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és 
a floridai törvények szerint akkor még kisko-
rúnak számított. 

A kereset szerint Epstein New York-i ott-
honában, az Amerikai Virgin-szigeteken lévő 
birtokán, illetve egykori barátnője és tettes-
társa, Ghislaine Maxwell londoni házában 
2001-ben és 2002-ben háromszor kényszerí-
tette szexuális kapcsolatra Virginia Giuffrét 
András herceggel. 

Nem sokkal annak bejelentése után, hogy 
a herceg ügyvédei nem tudták megakadá-

lyozni az amerikai bírósági eljárást, az udvar 
– a yorki hercegi cím kivételével – megvonta 
Andrástól a brit királyi családban betöltött po-
zíciójából, illetve katonai múltjából eredő 
összes titulusát, így a perben magánember-
ként védekezett volna a vád ellen. 

Brit médiabeszámolók szerint azonban 
kedden, teljesen váratlanul peren kívüli meg-
egyezés jött létre András herceg és Virginia 
Giuffre között, és az erről szóló dokumentá-
ciót a herceg jogi képviselői már be is terjesz-
tették az eljáró New York-i bíróság elé. 

Az ügyvédi tájékoztatás hangsúlyozza, 
hogy az egyezség pontos pénzügyi részleteit 
nem hozzák nyilvánosságra, de a herceg jogi 
stábja közölte, hogy András jelentős összeg-
gel járul hozzá Virginia Giuffre jótékonysági 
alapítványához, amely a szexuális támadások 
áldozatait segíti jogaik érvényesítésében. 

A megegyezésről a bíróság elé benyújtott 
dokumentum szerint András hercegnek soha 
nem állt szándékában, hogy Virginia Giuffre 
személyiségéről rosszakarattal nyilatkozzon, 
és elismeri mindazt a szenvedést, amelyet volt 
vádlója szexuális visszaélések áldozataként, 
valamint igazságtalan, nyilvános támadások 
célpontjaként átélt. 

Az okirat szerint András herceg sajnálko-
zásának ad kifejezést az Epsteinnel fenntartott 
egykori kapcsolataiért. 

Az udvar kedd estig nem adott ki hivatalos 
közleményt az ügyben, így egyelőre nem is-
mert, hogy a megegyezés nyomán András 
herceg visszakapja-e a tőle nemrégiben meg-
vont titulusokat, és az sem, hogy ezek után 
részt vesz-e a királyi család képviseletében az 
idei platinajubileumi, vagyis a királynő trónra 
lépésének 70. évfordulója alkalmából rende-
zendő nagyszabású ünnepi eseményeken. 
(MTI)

Peren kívüli egyezségre jutott  
András yorki herceg és vádlója

Az amerikaiak csaknem háromne-
gyede, köztük a demokrata párti 
szavazók mintegy kétharmada is 
úgy gondolja, hogy fontos volna ki-
vizsgálni Hillary Clinton korábbi de-
mokrata párti elnökjelölt szerepét, 
miután az ügyben vizsgálódó külön-
leges ügyész megállapította, hogy 
Clinton kampánystábja megbízott 
egy techcéget, hogy kémkedjen 
egykori ellenlábasa, Donald Trump 
után. 

Clinton kampánystábjának munkatársai 
„Trump elnököt Oroszországgal összekap-
csoló narratíva létrehozására tettek erőfe-
szítéseket” – állapította meg John Durham 
különleges ügyész. 

A TechnoMetrica Institute of Policy and 
Politics (TIPP) által 1308 ember bevonásá-
val az interneten készített felmérés eredmé-
nye szerint a megkérdezettek 47 százaléka 
nagyon fontosnak, 26 százaléka pedig „va-
lamennyire fontosnak” nevezte Clinton sze-
repének kivizsgálását. A demokrata párti 
válaszadók közül 31 százalék nagyon fon-
tosnak, 36 százalék pedig valamennyire 
fontosnak nevezte a kérdést. A republiká-
nusok elsöprő többsége, 76 százaléka na-
gyon fontosnak nevezte Clinton szerepének 
feltárását.  

Paul Sperry oknyomozó újságíró a TIPP 
Insights honlapon arra mutat rá, hogy a de-
mokrata pártiak körében 20 százalékkal 
emelkedett a Clinton elleni vizsgálat támo-
gatottsága, amely arra utal, hogy Durham 
vizsgálata hatással van arra, mit gondolnak 
az ügyről.  

Nincs lényeges eltérés abban a kérdés-

ben, hogy mennyire követik a pártok szim-
patizánsai a vizsgálatot. A demokraták 33, 
a republikánusok 31 százaléka mondta azt, 
hogy szorosan figyelemmel kíséri Durham 
vizsgálatát. 

A felmérésben a jelenlegi elnök és csa-
ládja ügyeiről is kérdezték az embereket. A 
válaszadók 68 százaléka arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy Joe Biden elnök fiának, 
Hunternek és az elnök testvérének, Jimmy-
nek nem szabad az amerikai kormánnyal 
üzletelnie, míg Biden az elnök. A többség 
szerint az elnök rokonainak nem lenne sza-
bad szakpolitikai kérdésekről beszélniük az 
elnökkel és tanácsadóival. A demokrata 
párti és a republikánus szavazók többsége 
egyaránt úgy véli, hogy az a helyes, ha az 
elnök családtagjai tartják a tisztes távolsá-
got a kormányzattól. 

Hunter Biden tavaly hozta nyilvános-
ságra, hogy adócsalás miatt vizsgálat indult 
ellene, de azt állítja, hogy mindent jogsze-
rűen és szabályosan csinált. Nemrég derült 
fény arra is, hogy a delaware-i ügyész hi-
vatalosan bekérte Hunter és Jimmy Biden, 
valamint egykori üzlettársaik banki papír-
jait. Biden fiának komoly üzleti ügyei van-
nak Kínában is. 

A TIPP felmérése arra is kitér, hogy Mer-
rick Garland igazságügyi miniszter jogta-
nácsosának, Maggie Goodlandernek ki 
kellene vonnia magát a Durham-vizsgálat-
ból, mert a férje, Jake Sullivan, Biden nem-
zetbiztonsági tanácsadója, és a neve 
szerepel a Clinton-stábbal kapcsolatos 
egyik vádiratban. Ezzel a republikánus és a 
demokrata párti szavazók túlnyomó több-
sége is egyetért. (MTI)

Kivizsgálnák Hillary Clinton szerepét 
a Trump befeketítését feltáró ügyben



MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Hívja-
nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 
(14836) 

GYERMEKSZERETŐ dadust kere-
sünk hosszú távra Marosvásárhe-
lyen. Tel. 0742-940-744. (14810-I) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0720-313-818. (14887-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-
lós. (14843) 

VÁLLALUNK ház körüli munkát, ke-
rítéskészítést, járólaplerakást, tetőké-
szítést és más sürgős javítást. Tel. 
0759-552-041. (14932) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk február 
17-én KÁSA ILONÁRA szül.  
Kosztándi halálának 10. évfordu-
lóján. Drága emlékét, gondos-
kodó szeretetét szívünkben 
őrizzük. Nyugodjon békében! Fia 
és családja. (14882) 

 
Elmentél tőlünk egy csendes haj-
nalon, köszönni, búcsúzni nem 
volt alkalom. Az idő nem gyó-
gyítja sebeinket, mert te igazán 
szerettél bennünket. Egy célod 
volt, a családodért élni, ezt csak 
a kegyetlen halál tudta széttépni. 
Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 17-én a drága jó férjre, édes-
apára, apósra, nagytatára, id. 
SZENTGYÖRGYI SÁNDORRA ha-
lálának 5. évfordulóján. Nyugod-
jon csendesen! Szerettei. 
(14939-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
„Sok szál gyertya ég, könny-
csepptől áznak,  
Lelkedre odafenn az angyalok vi-
gyáznak,  
Már nincsenek szavak melyeket 
suttog a szád,  
Ma lehajtott fejjel, némán emléke-
zünk rád!”  
Mély fájdalommal búcsúzunk 
szeretett sógorunktól,  

DEMÉNY JÁNOSTÓL 
aki életének 80. évében 2022. 
február 15-én örökre eltávozott 
tőlünk. 
Emlékét szívünkben megőrizzük: 
sógornői, sógora és azok csa-
ládja határon innen és határon 
túl. (p.-I) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
anyós, rokon, jó barát és isme-
rős, 

özv. FÜLÖP ROZÁLIA 
szül. Kósa 
(Zsazsa) 

életének 77. évében örökre meg-
pihent. 
Drága halottunkat február 18-án, 
pénteken 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőbe.  
Búcsúzik tőle leánya, Emese és 
férje, Levente, lánya, Kinga és 
férje, Zsolt, valamint két unokája: 
Orsika és Blanka. (14929) 

 
Mély fájdalommal búcsúzom 
drága, szeretett férjemtől,  

BALOG ÁRPÁD  
fodrásztól.  

Temetése február 18-án, pénte-
ken 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Nagy bánattal, felesége, Rózsika. 
(14931-I) 
 
 
Mély fájdalommal búcsúzom 
drága jó édesapámtól,  

BALOG ÁRPÁD  
fodrásztól.  

Temetése február 18-án, pénte-
ken 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. 
Nyugodjon békében!  
Fia, Árpika, menye és két uno-
kája. (14931-I) 
 
 
Mély fájdalommal búcsúzom 
drága jó édesapámtól,  

BALOG ÁRPÁD  
fodrásztól.  

Temetése február 18-án, pénte-
ken 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. 
Nyugalma legyen csendes!  
Fia, Csabika és felesége.  
(14931-I) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, apa, nagyapa, 
dédpapa, 

SZABÓ MÁTYÁS 
életének 90. évében, hosszas be-
tegség után 2022. február 15-én 
örökre megpihent. 
Drága szerettünk örök nyuga-
lomra helyezése 2022. február 
17-én, csütörtökön 16 órakor lesz 
a marosvásárhelyi római katoli-
kus temetőben, katolikus szertar-
tás szerint. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (14937)
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

Viharos szélre figyelmeztető elsőfokú (sárga 
jelzésű) riasztásokat adtak ki a meteorológu-
sok kedden 27 megye magasan fekvő terüle-
teire. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elő-
rejelzése szerint csütörtökön reggel 6 órától péntek este 
8 óráig 70-80 kilométer/órát meghaladó sebességgel 
fog fújni a szél előbb a Keleti-Kárpátok északi részé-
ben és az Erdélyi-szigethegységben, majd a többi 
hegyvidéki zónában is. A gerinceken 100 
kilométer/órás sebességet is meghaladhatják a széllö-
kések. Időnként hóviharokra kell számítani, amelyek 
miatt jelentősen csökken a látótávolság. Az északon 
fekvő hegységekben mérsékelt mennyiségű hó hullhat. 

Egy másik riasztás értelmében csütörtök reggel 8 
órától péntek reggel 6 óráig erős szélfúvás várható az 
északnyugati országrészben. A széllökések sebessége 

meghaladhatja az óránkénti 55-65 kilométert, elszige-
telten pedig a 70 kilométert. 

A meteorológusok figyelmeztetnek ugyanakkor, 
hogy az ország többi részében is megélénkül a szél, át-
lagban 45-55 kilométer/órás sebességgel fog fújni. A 
pénteki nap folyamán a régiók többségében viharossá 
válik időnként a szél, meghaladva a 45-55 
kilométer/órás sebességet, és a központi, keleti és déli 
területeken helyenként a 70 kilométer/órás széllökések 
sem lesznek ritkák. 

Az ANM szerint a következő megyéket érinti a ri-
asztás: Fehér, Argeş, Arad, Bákó, Bihar, Beszterce-
Naszód, Brassó, Buzău, Kolozs, Krassó-Szörény, 
Kovászna, Dâmboviţa, Gorj, Hunyad, Hargita, Mehe-
dinţi, Máramaros, Maros, Neamţ, Prahova, Szeben, 
Szilágy, Szatmár, Suceava, Temes, Vâlcea és Vrancea. 

(Agerpres)

Viharos szélre és havazásra figyelmeztetnek  
a meteorológusok

A kormány gazdasági előrejelzési bizottsága 
csökkentette az idei évre prognosztizált gaz-
dasági növekedést, amely az új becslés sze-
rint várhatóan 4,3 százalék lesz. 

A testület korábban 4,6 százalékos bruttó hazai ter-
mék (GDP) növekedést valószínűsített. A 0,3 százalék-
pontos csökkentést azzal indokolták, hogy a tavalyi 
negyedik negyedévben az infláció jelentős mértékben 
sújtotta a gazdaságot, akárcsak a koronavírus-járvány 
ötödik hulláma, és az idei év elejétől is gyorsult a 
magas energiaárak okozta infláció. Leszögezték, hogy 
az új prognózis megállapításakor nem számoltak egy 
esetleges orosz–ukrán fegyveres konfliktussal. 

A gazdasági előrejelzési bizottság azt követően 
csökkentette az idei prognózisát, hogy az or- 
szágos statisztikai intézet kedden közzétett gyorsje-
lentése szerint tavaly jelentősen elmaradt a várako-
zásoktól a gazdasági növekedés, amely 5,6 százalék 
volt a korábban remélt 7 százalékhoz képest. A tava-
lyi utolsó negyedévben a GDP 0,5 százalékkal csök-
kent a harmadik negyedévhez mérten. Éves 
összevetésben a negyedik negyedévben a nyers ada-
tok szerint a román GDP 2,2 százalékkal volt na-
gyobb, mint 2020 azonos időszakában, a szezonális 
és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 
2,7 százalék volt. (MTI)

A kormány csökkentette  
az idei gazdasági növekedési előrejelzését

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860.  
(66302-I) 
ELEGÁNS MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM hosszú távra 
keres új PINCÉR, PINCÉRNŐ kollégát. Kiszámítható munkarendet, 
jó fizetést, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja 
a 0730-525-535-ös telefonszámot. (66297-I) 
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKA-
PONTRA alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 
eurós órabér. Tel. 0762-986-532. (22965-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

 MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 

Közvita 
2022. 02. 15-én a Maros Megyei Tanács, a köz-
igazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló, 
52/2003. számú törvény rendelkezéseivel össz-
hangban, nyilvános közvitára bocsátja Maros me-
gyének a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó 
fejlesztési stratégiáját.  
 A dokumentum egy munkaeszköz, amely azono-
sítja a létező igényeket, meghatározza a megye 
céljait, közép- és hosszú távú fejlesztési irá-
nyait, hogy megalapozza a jövőbeli beruházási 
projekteket, amelyek hozzájárulnak Maros 
megye általános fejlődéséhez.  
 A dokumentum elérhető a Maros Megyei Tanács 
honlapján, a www.cjmures.ro oldalon, a Maros 
Megyei Fejlesztési Terv 2021-2027 menüpont 
alatt.  
 A konzultációra bocsátott dokumentummal kap-
csolatos javaslataikat, véleményeiket 2022. már-
cius 15-ig küldhetik el a következő e-mail-címek 
valamelyikére: cjmures@cjmures.ro vagy  
magyarossy.andrea@cjmures.ro. A benyújtott ja-
vaslatokat a következőképpen kell megjelölni: 
„Javaslatok a Maros Megyei Fejlesztési Terv 
2021-2027 kidolgozására”.  
 A javaslatok és vélemények elemzése után vég-
legesítik Maros megye 2021-2027-es időszakra 
vonatkozó fejlesztési stratégiáját, és a dokumen-
tumot benyújtják jóváhagyásra a Maros Megyei 
Tanácsnak.  
A dokumentum kifüggesztésének időpontja: 
2022. 02. 15.
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Hirdetőink figyelmébe! 
Felhívjuk hirdetőink  

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,  
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő 

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen 
a reklam@e-nepujsag.ro címre.  

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 


