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Holtvágányon a személyszállítás Dicsőszentmártonban

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

Mélyzuhanásban
a tömegközlekedés

FÉLÁRON!

Újabb charterjárat
Marosvásárhelyről

Kedden első alkalommal landolt a marosvásárhelyi Transilvania repülőtéren
az AirBucharest légitársaság Boeing
737-es repülőgépe, aminek színei –
piros-fehér-zöld – és a farkára festett
piros tulipán igencsak meglepetést
okozott a repülőtéren szemlélődőknek.
Az első, Hurghadából érkező járat
gépét kellő fogadtatásban részesítették, vízsugárkapuval várták, ami igazán látványos volt. A gép turistákat
hozott haza, és újabb csoporttal indult
vissza Egyiptomba.

_____________4.
A székely megyékben kevesebb
a panasz
Fotó: Nagy Tibor (archív)

Dicsőszentmártonban egyik percről a másikra megbénult a
több mint 64 éve működő helyi személyszállítás. A lejtőn
egy ideje elindult és egyre növekvő hógolyó pedig
sok mindent elsöpörhet, ugyanis a marosvásárhelyi és kolozsvári távolsági járatokat is ugyanaz a magáncég működtette. Egyelőre felfoghatatlan, hogy a XXI. század

ultramodern szállítóeszközeinek fejlesztésével és terjedésével egy municípium miként maradhat teljesen személyszállítás nélkül.

Szer Pálosy Piroska
(Folytatás a 4. oldalon)

Amint arról már beszámoltunk, április
7–9. között Marosvásárhelyen tartották az Erdélyi Múzeum Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Szakosztályának a XXX., jubileumi tudományos ülésszakát. A rendezvényt
megelőzően, április 6-án a Studium
HUB közösségi központban a pályakezdő orvosok és gyógyszerészek fóruma zajlott, amelyen fiatal
szakorvosok, rezidens orvosok számára szerveztek alternatív programot.

____________5.

Botránykrónika
– feltámadás után
Mózes Edith
Semmi sem számít, ha a politikai érdekek úgy kívánják. A politikusok
minden lehetőséget kihasználnak saját maguk fényezésére, ellenfeleik
lejáratására, ellehetetlenítésére.
Február óta háború van a szomszédban, amire odafigyelnek a világ
politikusai, különösen a romániaiak, és percről percre az országot fenyegető támadás lehetőségével riogatják az egyszerű embereket. Közben egymásról sem feledkeznek meg. Valamiféle perverz kéjjel
támadják egymást. Ugyanez érvényes nyugati szomszédainkra is, ahol
mintha még ma sem ért volna véget a kampány, teljes gőzzel folyik a
sárdobálás, különösen a vesztes baloldal részéről. És, hogy kerek legyen a kép, Romániába is „beszólnak”, miután az erdélyi magyarság
szavazatával azt a formációt támogatta, amelyet – szerintük – nem
kellett volna.
A minap petícióval és három zsák kommunális hulladékkal tiltakozott a budapesti román nagykövetség előtt a Jobbik három politikusa,
mondván, a szomszédos országból évtizedek óta hordják a szemetet a
folyók a határ magyar oldalára. Ami – idézzük, „nemcsak a környezetet károsítja, de a magyar szerveknek milliárdos nagyságrendű kiadásokat jelent”, mi több, „megmérgezik a jövőnket, megmérgezik
országunkat…” Állítólag a román kormány RMDSZ-es környezetvédelmi minisztere nem állt velük szóba, ezért petíciójukban
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 14 perckor,
lenyugszik
20 óra 27 perckor.
Az év 118. napja,
hátravan 247 nap.

Ma VALÉRIA,
holnap PÉTER napja.
PÉTER: a görög Petrosz név
latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol
neve Kéfa, Kéfás, ennek
görög fordítása a Petrosz, ami
a szintén görög petra szóból
ered, ami sziklát jelent.

Ünnepséggel emlékeznek a névadásra

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. április 27.

Eső várható
Hőmérséklet:
max. 14 0C
min. 9 0C

1 EUR

4,9474

1 USD

4,6601

100 HUF

1,3029

1 g ARANY

284,3458

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0265/268-854

Megyei hírek
A tánc világnapja Marosvásárhelyen
A tánc világnapján, április 29-én, pénteken 16 órától a
Maros Művészegyüttes és az Erdélyi Hagyományok Háza
Alapítvány nagyszabású eseményt szervez Marosvásárhelyen, a Színház téren. A szervezők azt szeretnék, ha a
közös néptánckavalkádon legalább ezren jelen lennének.
Aznap 19 órától a Maros megyei EMKE, a Maros Művészegyüttes és a Marosszék Kulturális Egyesület szervezésében, a Napsugár néptáncegyüttes és a Sopronból érkező
Pendelyes együttes közreműködésével kerül sor néptáncelőadásra a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében. A belépés díjtalan.

Rügyfakasztó Gyöngykoszorú
Április 30-án a 27. alkalommal szervezik meg a Rügyfakasztó Gyöngykoszorú néptánc-, népzene- és népdaltalálkozót Erdőcsinádon. Várják a városból kiruccanni
vágyókat. Idén a megye húsz településéről több mint 500
táncos érkezik és mutatja be táncát, viseletét. A rendezvény délben felvonulással kezdődik, és éjfélig tartó táncházzal zárul. Az erdőcsinádi rendezvény főszervezője a
református egyházközség presbitériuma.

Berecz András és fiai műsora
Április 28-án, ma 19 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében a Spectrum Színház, a Maros
Művészegyüttes és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezésében Berecz András népszerű mesemondó
fiaival együtt lép színpadra az Apja – fia című műsorral. Az
előadáson énekel és meséket mond Berecz András, táncol
és furulyázik dr. Berecz István, énekel és a filmillusztrációt
szignálja Berecz Márton. Közreműködik Ficzus László és
zenekara.

Dr. Kálmán Attila előadása
A Castellum Alapítvány szervezésében április 28-án, ma
18 órától a Bolyai utcai Studium HUB konferenciatermében
dr. Kálmán Attila A gróf Lázár család meggyesfalvi ága
című előadása hallgatható meg, a történész a gróf Lázár
család egyik alig ismert ágát mutatja be. Szó lesz többek
között a meggyesfalvi Lázár család szerepéről Marosvásárhely 1848-as eseményeiben, valamint a két világháború
közötti város legendás alakjáról, Bissingen Ottóné Lázár
Nóráról.

Interaktív vártúra
A marosvásárhelyi vár megismerésére (főként iskolásoknak) interaktív túrákat szervez a Forcamp egyesület. A
gyermekek játékos feladatok révén fedezhetik fel a vár
múltját. A részvételi szándékot az online kérdőív kitöltésével jelezhetik. Bővebb információ, útbaigazítás a 0755-625679-es telefonszámon. A program május 14-én kezdődik
a Múzeumok éjszakájával egy időben, és egy hétig, azaz
május 21-ig tart. A programon való részvétel ingyenes, támogató a Bioeel és a Petry Bistro.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Május 5–6-án ünnepi programmal emlékeznek a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum névadásának 65.
évfordulójára. Az esemény megnyitója május 5én 13 órától lesz a Nemzeti Színházban, ezt követően 17.30-tól a Kultúrpalota kistermében
három, az iskola történetéhez kapcsolódó könyvet is bemutatnak.

Nagy-Bodó Szilárd
Hajdú Zoltán, az iskola igazgatója tájékoztatott, hogy
pénteken, május 6-án az iskolában nem lesz oktatás, hanem
az ünnepségre való tekintettel különböző programok lesznek. Pénteken reggel a koszorúzással kezdődik a programsorozat, amikor is a református temetőben megkoszorúzzák
a két Bolyai sírját, ezután a szobornál, az iskola épülete
előtt is sor kerül egy koszorúzásra. Ezzel párhuzamosan a
diákszövetség szervezésében különféle események zajla-

RENDEZVÉNY
Pataki Hajnal fotókiállítása
Az egymást követő marosvásárhelyi fotóművészeti események egyre újabb látványvilágokat visznek a megyeszékhely közönsége elé. Az április 28-án 18 órakor
megnyíló kiállítás Pataki Hajnal csíkszeredai fotográfus
képeiből mutat fel szép, színvonalas válogatást a Bernády
Ház emeleti galériájában. Az Otthon – Itthon című egyéni
tárlat elsősorban a táj, a természet csodálatos látványával
váltja ki a nézők elismerését. A fotóművész mindenekelőtt
a szülőföld szépségeit örökíti meg felvételein, de sok fotója készült külföldön is. A mostani kiállítás előtt a Budapesti Unitárius Egyházközség kiállítótermében övezte
nagy érdeklődés a bemutatkozását.

Idősodrásban
Kozma Rozália marosvásárhelyi textilművész egyéni tárlata kapta ezt a nevet. A kiállítás április 28-án, ma 17 órakor nyílik meg a Bernády Ház földszinti galériájában.
Átfogó képet nyújt az alkotó munkásságának utóbbi két
évtizedéről, olyan új munkákat is bemutatva, amelyeket
eddig még nem láthatott a közönség. Dekoratív és gondolatgazdag műveknek örülhetnek az érdeklődők, monumentális kárpitok, újító és hagyományos textíliák,
installációk és minitextilek sorakoznak a falakon. Kozma

nak majd az iskolában is. 10 órától a régi bábszínház épületében, a Posta utcában Oniga Erika történész tart előadást
az iskola épületének a történetéről, majd 14 órától dr. OláhGál Róbert bemutatja Bolyai Farkas és Bolyai János életútját, illetve tevékenységét.
Szintén pénteken, május 6-án 18 órától a rendezvénysorozat a Kultúrpalota nagytermében gálaműsorral
zárul, itt a különféle művészi előadások mellett át fogják adni az idén először az Alma Mater és a Bolyai Farkas-díjakat.
Az iskola igazgatója kiemelte, hogy számos meghívót
küldtek ki, várják az iskola volt és jelenlegi tanárait, illetve
diákjait is, de minden olyan érdeklődőt szívesen látnak, akit
megmozgatnak, érdekelnek a Bolyaival kapcsolatos történelmi értékek. Az igazgató zárszóképpen elmondta, hogy
ez egy meghatározó pillanat a város életében, olyan esemény, ami egy kimagasló pillanatnak állít emléket.
Rozália művészetét és látványvilágát a megnyitón Cora
Fodor művészettörténész és Nagy Miklós Kund művészeti
író méltatja.

Mineralia
Április 29-e és május 1. között a megyeszékhely néprajzi
múzeumában újra lesz Mineralia kőzettani kiállítás, amely
naponta 10 és 19 óra között látogatható. Témája ezúttal a
gránátok családja. A marosvásárhelyiek három napig csodálhatják meg a kristályok, drága- és féldrágakövek ragyogását a Toldalagi-palotában, a Rózsák tere 11. szám
alatti belső udvarban. A belépés ingyenes.

A Superar kórus koncertje
A Gyulafehérvári Caritas szervezésében május 2-án, hétfőn délután háromnegyed öttől a Superar kórus koncertezik a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében. A
belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 0726-163-233-as telefonszámon lehet.

Pál István Szalonna koncertje
Marosfelfaluban
Miután Marosvásárhelyen, illetve Marosludason koncertezett Pál István Szalonna és bandája, április 28-án, ma
Marosfelfaluban lép fel 14 és 19 órától a Moldvától Nagykállóig című interaktív koncerttel.
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Románia fontolgatja a fegyverszállítást
Ukrajnának
Munkalátogatást tett kedden Kijevbe a román miniszterelnök. Nicolae Ciucăt Marcel Ciolacu képviselőházi elnök és Bogdan Aurescu külügyminiszter
kísérte el – tájékoztatott a kormányfő kabinetje.

A közlemény értelmében a kormányfőt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogadta, majd megbeszélést folytatott Denisz
Smihal miniszterelnökkel, illetve az ukrán parlament elnökével, Ruszlan Sztefancsukkal is.
A romániai delegáció felkereste a Kijev szomszédságában
fekvő Borodjanka és Irpiny településeket is, amelyeket súlyosan érintett Oroszország Ukrajna ellen indított törvénytelen és
indokolatlan agressziója – áll a közleményben.
Eszerint a román miniszterelnök a leghatározottabban elítélte az orosz inváziót, ugyanakkor biztosította tárgyalópartnereit arról, hogy Románia támogatja egy nemzetközi
kivizsgálás lefolytatását a nemzetközi bűncselekményeket elkövetők felelősségre vonása érdekében.
Nicolae Ciucă ismét hangsúlyozta, hogy Románia támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanak-

kor ismertette a háború sújtotta ország, illetve az onnan érkező
menekültek támogatására hozott intézkedéseket. Kiemelte,
hogy a március 9-étől Suceaván működő humanitárius logisztikai központ összesen 162 teherautóból álló 32 segélyszállítmány Ukrajnába juttatását szervezte meg.
A román kormányfő beszélt arról is, hogy április 5-étől Románia ideiglenesen liberalizálta a közúti áruszállítást az ukrajnai fuvarozók számára, továbbá megkezdték egy széles
nyomtávú vasúti vonal helyreállítását a galaci kikötőben,
hogy megkönnyítsék az Ukrajnából, illetve a Moldovai Köztársaságból érkező szerelvények hozzáférését és az áru átrakását. Tárgyaltak a konstancai kikötő áruforgalmi
kapacitásának bővítéséről és a két ország közötti új határátkelőhelyek nyitásának lehetőségeiről is – tájékoztatott a kormány közleménye.
Nicolae Ciucă miniszterelnök szerdán a Victoria-palotában
tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Románia fontolóra
veszi Kijev arra vonatkozó kérését, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának. (Agerpres)

Leállította a Gazprom a gázszállítást
Bulgáriába és Lengyelországba
A Gazprom leállította a gázszállítást a bolgár Bulgargaz és a lengyel PGNiG vállalatnak, mivel nem fizettek rubelben a megállapított határidőn belül –
erősítette meg szerdai közleményében az orosz
gázipari holding.

„A Gazprom Export értesítette a Bulgargaz és a PGNiG vállalatot a gázszállítások április 27-től kezdődő felfüggesztéséről
és a (Vlagyimir Putyin orosz elnök által kiadott) rendelet által
meghatározott rend szerinti kifizetésig” – közölte a Gazprom,
hozzátéve, hogy a Gazprom Export az április 26-i munkanap
végéig nem kapott fizetést ezektől a vállalatoktól az áprilisi
gázszállításokért.
A Gazprom emlékeztetett arra is, hogy Bulgária és Lengyelország tranzitország, így ha az orosz gáz harmadik országokba
irányuló tranzitmennyiségéből jogosulatlanul kivesznek, a
tranzitszállítások ezzel a mennyiséggel csökkennek.
A TASZSZ hírügynökség azt írta, hogy a hír hatására a gáz
ára Európában 21 százalékkal ugrott meg, meghaladva az ezer
köbméterenkénti 1370 dollárt.

Putyin elnök március 23-án rendelte el, hogy az Oroszországgal szemben barátságtalan országokkal folyó gázkereskedelemben át kell állni a rubelalapú elszámolásra. Mint mondta,
az orosz fél nem fogadja el az ilyen szerződések alapján történő kifizetéseket „kompromittált valutákban”, beleértve a
dollárt és az eurót.
A Gazprom kedden értesítette a lengyel és a bolgár importőr
vállalatot, hogy szerdától felfüggeszti a gázszállításokat, mivel
nem hajlandók orosz rubelben teljesíteni a végső kifizetéseket.
Az orosz szövetségi vámszolgálat szerint a Lengyelországba irányuló orosz gázszállítások tavaly 9,4 százalékkal,
10,58 milliárd köbméterre emelkedtek, a Bulgáriába irányulók
pedig megduplázódtak, és 3,15 milliárd köbmétert tettek ki.
Lengyelország évente mintegy 20 milliárd köbméter gázt
használ fel. Varsó közölte: megtalálta a módját annak, hogy
ne használjon többé orosz földgázt, mivel cseppfolyósított
földgázt vásárol az Egyesült Államokból és Katarból, valamint
Norvégiából is importál. (MTI)

Romániának nincsenek gázellátási nehézségei
Romániának nincsenek gázellátási nehézségei – jelentette ki az Agerpres közszolgálati hírügynökségnek adott nyilatkozatában Ion Sterian, a romániai
gázvezetékeket működtető Transgaz társaság vezérigazgatója.

A vezérigazgató szerint az ország földgázimportja az ütemterv szerint halad, és ebben az időszakban az ország saját forrásokból is képes biztosítani a gázszükségletét.
Ion Sterian elmondta, hogy az elmúlt napokban, amikor az
ortodox többségű országban a húsvétot ünnepelték, napi 1314 millió köbméter gáz fogyott el, azután a hazai gázkitermelő
társaság, a Romgaz csökkentette a termelését.
A Transgaz vezérigazgatója szerint szerdán a tervek szerint
3,5 millió köbméter importgáz érkezett az országba, akárcsak
az elmúlt napokban, ebből 3,2 millió köbméter Magyarország,
300 ezer köbméter pedig Bulgária felől.
„Románia ebben az időszakban képes a teljes szükségletét

a saját termelésből biztosítani. A fogyasztás nem haladja meg
a napi 20-21 millió köbmétert, a termelés pedig elérheti a 23
millió köbmétert. A gázimport azért fontos, hogy fel tudjuk
tölteni a tárolókat, és őszre, a hideg évszak kezdetére 3,2 milliárd köbméter gáz legyen a tárolóinkban” – nyilatkozta Ioan
Sterian. Azt is hozzátette, hogy a romániai tárolókban jelenleg
640 millió köbméter gáz található, 230 millió köbméterrel
több, mint egy évvel ezelőtt.
A Transgaz elnöke a BRUA (Bulgária – Románia – Magyarország – Ausztria) gázvezeték működésének a fontosságát
hangsúlyozta, mely mindkét irányba képes a gáz szállítására
az érintett országokban. A gázvezeték romániai szakaszát 2020
novemberében avatták fel az államfő és a miniszterelnök jelenlétében.
Az Agerpres annak kapcsán kérdezte a Transgaz vezetőjét,
hogy a Gazprom orosz gázszolgáltató szerdától leállította a
gázszállításokat Lengyelországba és Bulgáriába. (MTI)

Magyar kitüntetést nyújtottak át Lily Ebert
Londonban élő magyar holokauszt-túlélőnek
A kitüntetés átadása alkalmából rendezett keddi nagykövetA 98 esztendős Lily Ebert a londoni magyar nagykövetségen a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitün- ségi ceremónián Lily Ebert elmondta: már Auschwitzban megfogadta magának, hogy „ha minden esélyt meghazudtolva”
tetést vette át Kumin Ferenc nagykövettől.
Áder János köztársasági elnök a holokauszt témájában végzett kiemelkedő oktatási tevékenység elismeréseként részesítette a kitüntetésben Lily Ebertet.
Lily Ebertet Magyarországról 1944 nyarán az auschwitzi
koncentrációs táborba deportálták. Édesanyját, öccsét és egyik
lánytestvérét megölték. Két másik lánytestvérével együtt négy
hónap után egy lipcsei hadianyaggyárba küldték kényszermunkára, ahol az amerikai hadsereg 1945 áprilisában felszabadította őket.
A háború után rövid ideig Svájcban, majd csaknem két évtizedig Izraelben élt, ahonnan 1967-ben férjével és három
gyermekével Angliába költözött.
Itt kezdte el a holokauszt történetének megismertetését
célzó, idővel az egész világra kiterjedő tevékenységét.
Jelenleg Londonban él, három gyermeke, tíz unokája és 35
dédunokája van.
Ismeretterjesztő tevékenységét egyik dédunokája, Dov Forman is segíti, aki Lily Ebertnek TikTok-oldalt is létrehozott.
Az oldalnak már több mint 1,6 millió követője van.

túlélné a borzalmakat, mindent elkövet annak érdekében, hogy
megismertesse a világgal saját történetét és azokét is, akik nem
maradtak életben.
„Ezt teszem, mivel a világnak nem szabad elfeledkeznie az
emberiesség ellen valaha elkövetett legrettenetesebb bűncselekményről” – mondta Lily Ebert.
Hozzátette: a jelenlévőket is arra kéri, hogy legyenek az ő
tanúi akkor is, amikor ő már nem tud majd többé beszélni a
történtekről.
Kijelentette: az embereknek azt kell felismerniük, hogy ha
valaki más, attól sem jobb, sem rosszabb, mint ők.
Lily Ebert egyike volt annak a hét, Nagy-Britanniában élő
holokauszt-túlélőnek, akiknek portréit Károly brit trónörökös
személyes megbízásából az idén hét elismert brit festőművész
megfestette.
A hét portré a Korona kezelésében lévő páratlan képzőművészeti gyűjtemény, a Royal Collection része, és az év elején
több hétig volt kiállítva a Buckingham-palotában, a brit királyi
család első számú londoni rezidenciáján. (MTI)
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Ország – világ
Több mint 5100 cég szűnt meg
Romániában
Idén januárban és februárban 5155 cég szűnt meg
Romániában, 24,49 százalékkal több, mint 2021
azonos időszakában – közölte szerdán az országos
cégbíróság. A legtöbb vállalkozást Bukarestben törölték a cégjegyzékből, a fővárosban 934 cég szűnt
meg, 18,98 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Konstanca megyében 261 vállalatot (38,10 százalékos növekedés), Temes megyében 241
vállalatot (19,9 százalékos növekedés), Ilfov megyében 223 vállalatot (46,71 százalékos növekedés),
Kolozs megyében 216 vállalatot (24,86 százalékos
növekedés) számoltak fel. Tevékenységi terület szerinti lebontásban a legtöbb megszűnt cég nagybani
és kiskereskedelemmel, illetve járműjavítással foglalkozott, de sok vállalkozást számoltak fel az építőés a feldolgozóiparban is. (Agerpres)

Vonattal ütközött egy mentőautó
Vonattal ütközött egy mentőautó a vasúti átjáróban
a Máramaros megyei Sülelmeden (Ulmeni). A megyei mentőszolgálat igazgatója, Ligia Micle tájékoztatása szerint a mentőautó egy beteghez tartott a
szerdára virradó éjszaka, amikor a vasúti átjáróban
elsodorta egy vonat. A mentőn utazó orvos mellkasi
sérülést, a jármű sofőrje alsó végtagzúzódást szenvedett. Mindkettejüket a nagybányai kórházba szállították. (Agerpres)

Megbírságolták
a libegőbaleset okozóját
Hatezer lejre büntette a csendőrség azt a férfit, aki
miatt vasárnap leállt a dornavátrai libegő, és 51 személy rekedt a függőszékekben, köztük egy kiskorú
is. A Suceava megyei csendőrség szerdán közölte,
hogy a dornavátrai férfi április 24-én saját terepautóján behajtott a drótkötélpálya területére, amelyre
tilos a belépés, és nekiment az egyik alacsonyan haladó függőszéknek. Az ütközés következtében a libegő leállt, a függőszékekben utazó 51 turistát a
katasztrófavédelem, a hegyimentők és a csendőrség csapatai menekítették ki. (Agerpres)

Világbanki előrejelzés
Az Ukrajna elleni orosz háború okozta sokk következtében idén meredeken emelkednek a globális
energia- és élelmiszerárak – derül ki a Világbank negyedévente ismertetésre kerülő, árupiaci kilátásokról
szóló jelentése. A dokumentum összeállítói szerint
az idén a globális energiaárak 50,5 százalékkal
emelkednek tavalyhoz képest, 2023-ban viszont már
12,4 százalékkal csökkennek. Az élelmiszerárak az
idén várhatóan 22,9 százalékkal nőnek, jövőre viszont 10,4 százalékkal visszaesnek. A Világbank a
legjelentősebb, 29,7 százalékos növekedést a növényi étolajok szegmensében várja az idén. Emellett
a műtrágyák drágulása elérheti a 69,2 százalékot,
ami az egyik okozója a mezőgazdasági termékek
áremelkedésének.

Botránykrónika
– feltámadás után
(Folytatás az 1. oldalról)
arra szólítják fel Romániát, hogy számolja fel területén
az illegális szemétlerakókat, és biztosítsa, hogy megfelelő minőségű víz érkezzen Magyarországra.
A jelek szerint vagy nem tudták, vagy „nagyvonalúan
elfelejtették”, hogy a romániai környezetvédelmi minisztérium és a területi vízügyi igazgatóságok konkrét lépéseket tettek idén annak érdekében, hogy minél kevesebb
mennyiségű úszó szemét jusson át Magyarországra Románia területéről.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint a
Jobbik éket verne a magyar közösségek és a szomszédos
országok közé. És figyelmeztetett: a környezetvédelem
nem lehet olcsó politikai csatározások témája.
De az utóbbi napok botránykrónikája nem lenne teljes, ha nem említenénk meg a román kormányfő, a külügyminiszter és a képviselőház elnökének az ortodox
húsvét másodnapján Ukrajnában tett villámlátogatását,
az ukránokat támogatandó, amelyre – az előzetes hírek,
bejelentések ellenére – nem vitték magukkal a szenátus
elnökét. Holott még reggel az áll Cîţu közösségi oldalán,
hogy ő is utazik. Ami egy nappal később meg is történt,
de ő maga egyedül utazott Kijevbe.
Hogy miért nem mehetett a „delegációval”, arról nem
szólt a fáma, csupán a liberálisok „megmondóembere”
próbált hitelesnek nehezen nevezhető magyarázatot
adni. Állítása szerint már korábban megbeszélt találkozója volt, amelyről semmiképpen sem hiányozhatott.
Egyébként is a három hivatalos személy látogatása bizonyítja, hogy Románia támogatja Ukrajnát, és elítéli az
orosz agressziót.
Egyes politikai kommentátorok azonban azt mondják,
a volt miniszterelnök, expártelnök azért maradt le a
sleppről, mert magára haragította a nálánál nagyobbakat.
Úgy néz ki, a sok politikus számára – nemzetiségtől
függetlenül – lételem a botránykeltés. Egyébként is
rohan az idő, észre sem vesszük, és mindjárt nyakunkon
a parlamenti választások. Amelyek tétje hatalmas.

4 NÉPÚJSÁG

_____________________________________________________ KÖZÉLET_____________________________________________ 2022. április 28., csütörtök

Mélyzuhanásban a tömegközlekedés
(Folytatás az 1. oldalról)
Az utasok április 22-én – az ortodox
húsvét nagypéntekén – még türelmesen
várták az autóbuszok érkezését, de azok
már nem közlekedtek. A municípiummá
avanzsált város lakossága és a környékbeli települések lakosai még mindig értetlenkedve állnak a jelenség előtt.
Több mint hatvan éve bármilyen nehézségek is adódtak, még a kommunista
rezsim idején is, félóránként, óránként
számítani lehetett egy-egy krákogó, füstölgő autóbuszra. Igaz, a „lelket” is kihajtották a szerencsétlen járművekből,
télen farúddal rögzítették egy-egy busz
ajtaját, hogy menet közben ne nyíljon
ki, az ablakokra fagyott jégvirágok
egész nap megmaradtak, a sofőrök és
jegyellenőrök, utasok egyaránt végigfagyoskodták a telet a buszokban. Az
utóbbi években két-három alkalommal
menet közben égtek ki hősiesen a járművek, de legalább utolsó „leheletükig”
szolgáltak. Valami mégiscsak döcögött
az utakon, és szállította az utasokat,
nem kellett kilométereket gyalogolniuk
a lakosoknak. Most azonban a teljes bizonytalanság jellemzi mindazokat,
akiknek feladata lett volna időben lépni,
és alapos terveket, A, B, C változatot is
kidolgozni, minden eshetőséggel számolni. Mert csak arra hivatkozni, hogy
a meghirdetett közbeszerzési versenytárgyalásra nem volt jelentkező, a lakosság szempontjából sem kielégítő. „Ülj
le, fiam, négyes” – mondta volna annak
idején bármelyik pedagógus. A feladatfüzetekben rejlő számadatokat és feltételeket ugyanis csak a közvetlen
érintettek ismerhetik.
Választ vár a lakosság, a munkahelyre vagy iskolába ingázók, akik számára az autóbuszok jelentették az
optimális közlekedési lehetőséget, mert,
ugye, nem mindenki járhat saját környezetszennyező személyautóval, amit
lépten-nyomon hangsúlyoznak is a környezetvédők.
Üzemanyagárak
és bizonytalan jövőkép
– Miért alakult ki ez a helyzet, milyen
megoldásban gondolkodik a municípium önkormányzata és a képviselő-testület? – kérdeztük a polgármestert.
– Sajnos, 2022. április 23-ától Dicsőszentmárton valóban közszállítás nélkül
maradt, de remélhetőleg rövid időn
belül sikerül megoldást találni. Megszűnt a 2015. augusztus 20-án aláírt haszonbérleti szerződés a személy-

szállítási szolgáltatásról, melyet a 2015.
július 30-i 83-as számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá Dicsőszentmárton municípium és a TAR Rt. között. Az
üggyel időben foglalkoztunk, ennek ellenére bekövetkezett az, amire senki
sem számított – hangsúlyozta.
Dicsőszentmárton polgármestere,
Sorin Megheşan abban reménykedik,
hogy rövidesen megoldódik a helyzet,
addig is a lakosság elnézését kéri, és türelemre int. Mint hangsúlyozta, a koncessziós szerződés tavaly júniusban
lejárt, azóta kétszer is meghosszabbították, de további hosszabbításra már nem
volt jogi alapja a helyi tanácsnak. Amint
kérdésünkre megtudtuk, az első haszonbérbe adás 2004-ben történt, az akkori
feltételek között volt a járműpark felújítása, ennek akkor eleget is tett a működtető, majd a szerződést 2015-ben
2021-ig megújították. Azóta az autóbuszok elöregedtek, beruházás nem sok
volt, ezért volt annyi panasz az utasok
részéről. A két alkalommal is meghirdetett közbeszerzésre a szállítási engedélyre egyetlen szállítócég sem
jelentkezett, a jelenlegi szolgáltató sem.
Az okok között első helyen az üzemanyagárak robbanásszerű emelkedése
és a bizonytalan jövőkép szerepel. Felvetésünkre elmondta, hogy a dicsőszentmártoni
lakhelyű
diákok,
nyugdíjasok, fogyatékkal élők számára
kedvezményes bérleteket biztosítottak,
és a polgármesteri hivatal az összegeket
rendszeresen átutalta a szállítócégnek.
Arra a kérdésre, hogy a versenytárgyalás kiírásán kívül mégis mit tett még a
hivatal, az elöljáró elmondta, hogy tizennégy szállítócéget – többek között
Maros, Szeben, Fehér, Kolozs megyeit
– szólítottak meg a versenytárgyaláson
való részvételre, de válaszra sem méltatták a megkeresést.
Keresik a kompromisszumos
megoldást
A helyi képviselő-testület RMDSZes tanácsosát, Incze Csabát is megkérdeztük, mi az oka a buszjáratok előzetes
bejelentés nélküli beszüntetésének, és
mit tesz a helyi tanács a helyzet mihamarabbi orvoslása érdekében. Amint a
képviselő elmondta, a múlt héten online
rögtöngyűlést hívtak össze, amelyen
arról határoztak, hogy versenytárgyalás
nélkül, közvetlen tárgyalás útján ítélnék
oda a szolgáltatást egy olyan szállítócégnek, amely akár ideiglenesen is felvállalná a működtetést. Ezért is furcsa,

és a tanácsosok értetlenül állnak a jelenlegi helyzet előtt, hogy a tanácsülés
másnapján a szállítócég előzetes bejelentés nélkül felfüggesztette a tevékenységét. Felvetésünkre, miszerint a dicsői
szállítócég a nyereségéből nem fordított
látványos beruházásokra, megtudtuk,
hogy több mint egy fél éve a szállítócég
vezetősége beszerzett hat autóbuszt, amelyek némiképp pótolták a forgalomból kiesett járműveket, tehát a látszat ellenére
mégiscsak igyekeztek beruházni. Amint
az önkormányzati képviselő elmondta,
valóban, azt követően, hogy jóváhagyták
a közbeszerzési versenytárgyalás kiírásának tervét, ezt több szállítócégnek is elküldték, és ez remélhetőleg hasznos
időben célba is ért. A kiírás határideje
előtt a feltételeken újabb módosításokat,
könnyítéseket eszközöltek. Mivel teljesen magánkézben volt a dicsői szállítócég, mely a helyi járatok mellett
távolsági járatokat is működtetett, beláthatatlan következményei lehetnek
annak, ha a veszteségesnek ígérkező
ágazatban nem látnak nyereséges üzletet
a vállalkozók. Ez nagyon sok embert
érint, mivel diákok és alkalmazottak ingáztak Marosvásárhelyre, Kolozsvárra,
Radnótra vagy Ludasra.
Több mint hat évtizedes
a városi közszállítás
A hatvanas években a Kis-Küküllő
menti városban már meghatározott útvonalakon közlekedtek autóbuszok. A
dicsőszentmártoni Orbók Ferenc viszszaemlékezése szerint 1957/58-ban jelent meg az első piros színű busz, mely
Küküllődombó határától az üveggyárig
közlekedett, ezt követte két szürke,
román gyártmányú autóbusz, melyek a
hatvanas évektől a Botorkáig kijelölt útvonalon óránként megfordultak. Az
évek során a peremtelepülések lakossága Küküllődombóról, Bábahalmáról,
Borzásról, Csüdőtelkéről, Szőkefalváról
a helyi szállítási vállalat buszaival
utazhatott Dicsőbe. Ők most igencsak
hátrányos helyzetbe kerültek, de remélhetőleg mihamarabb megoldást találnak
azok, akik számára fontos a köz szolgálata.
A dicsőszentmártoni TAR Rt. ügyvezető igazgatóját, Coroş Ioant is szerettük
volna
megszólaltatni,
de
elfoglaltságára hivatkozott, így lapzártáig nem sikerült kapcsolatot létesíteni
vele. Amint eleget tesz felkérésünknek,
tájékoztatjuk olvasóinkat a szállítócég
álláspontjáról is.

Elmélkedések a munka világából
Érdekes, mindig volt munkám. Nem dicsekvésképpen mondom, még a példaadás ódiumát
sem vállalnám, csupán tényként kell megállapítanom, ha visszanézek a múltamra. Mindig
megtalált a munka. Nem is kellett sokat kopogtatnia. Ez láttam a szüleimtől, akiktől soha nem
hallottam azt a szót: unatkozom. Legfennebb,
ha a dolgok, filmek, könyvek, szövegek, alakok,
panaszok, sirámok és dicsekvések unalmassá
váltak, akkor szóltak: uncsi.
Az etimológiai szótár szerint szláv eredetű, a magyarba közvetlenül a szerb-horvátból vagy szlovénból került át, még a 10.
század előtt. Ami persze nem azt jelenti,
hogy e század előtt csak csatáztak, csatangoltak vagy lovagoltak, nem dolgoztak, munkálkodtak volna a magyarok, mert büdös
volt nekik a munka, ahogyan mondani szokás a lusta emberre. Az asszonyok bizonyosan tették a dolgukat a ház körül.
Tréfásabban és áltudományosan szólva –
orvosi körökben is ismert fogalom – a kétoldali munkaundorban szenvedés. Ez ugyanis
már dupla tagadás, sőt ismétlés, ugyanis a
magyarázószótár szerint a munka eredeti jelentése kín, baj, vesződség, szenvedés, gyötrelem. Ahogyan Mózesnél olvashatjuk az ő
első könyvében a paradicsomból való kiűzetés ítélethirdetésénél: „orcád verítékével
egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a

földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te,
s ismét porrá leszesz”. A Halotti beszédből
úgy tudjuk „haraguvék isten, es vetevé üt ez
munkás világbele”.
Jelentésfejlődéssel lassan vált a szó és
vele a munka teljesítménnyé, alkotássá, sőt
örömmé. A kötelező fejcsóválásoktól eltekintve, a szó a nyelvben, társadalomban, történelemben, politikában, propagandában és dalban
(„Nyolc óra munka,
nyolc óra pihenés…” vagy „Munka hadának a lépte dobog”) óriási karriert futott be.
Mindjárt itt van a származék, a munkás. Ez
különösen előnyös megvilágításba került a
marxi közgazdasági elméletben és káderlapokon a szocializmus időszakában, amikor
a munkáskáder, munkásszármazás, a munkásosztályhoz való tartozás, onnan eredés
specifikus, nyílt előnyt jelentett az iskolai,
egyetemi felvételinél, az alkalmazásnál a
fegyveres rendvédelmi és erőszakszervezeteknél vagy szelídebb munkahelyek esetében
is. Sőt a munkásökölnek kifejezetten kultikus
jelleget kölcsönöztek az osztályharcos tollforgatók, akinek ökle egészen kivételesen
volt oda csapó, „ahova köll”.
Helységnevekben nem alkotott sikert.
Egyetlen fontos előfordulása a történel-

Kezdődik a turistaidény

Újabb charterjárat
Marosvásárhelyről

Kedden első alkalommal landolt a marosvásárhelyi Transilvania repülőtéren az AirBucharest légitársaság Boeing 737-es repülőgépe, aminek színei
– piros-fehér-zöld – és a farkára festett piros tulipán igencsak meglepetést okozott a repülőtéren
szemlélődőknek. Az első, Hurghadából érkező
járat gépét kellő fogadtatásban részesítették,
vízsugárkapuval várták, ami igazán látványos
volt. A gép turistákat hozott haza, és újabb csoporttal indult vissza Egyiptomba.

Mezey Sarolta
Az AirBucharest charterjáratai Marosvásárhelyről két úti
cél felé, az egyiptomi Hurghadába és a törökországi Antalyába fogják szállítani a turistákat – közölte Bogdan
Dogaru, a repülőtér felügyelője.
Tekintettel arra, hogy a turistaidényben nagyon nagy a
kereslet a külföldi utak és üdülőtelepek iránt, a marosvásárhelyi repülőtérről a HiSky moldvai légitársaság is üzemeltet
charterjáratokat Hurghadába és Antalyába. Az antalyai járataik június 13. és szeptember 25. között bonyolítanak le
utasforgalmat. Egy harmadik légitársaság, az Animawings,
június 12. és szeptember 25. között szintén Marosvásárhely
és Antalya között szállítja majd a turistákat.
A környékbeliek által rég várt charterjárat indul majd június 15-én Kréta szigetére, annak is a fővárosába, Iráklionba. Ezen a járaton az Aegean görög légitársaság
repülőgépei közlekednek majd.
Bogdan Dogaru azt is elmondta, hogy a marosvásárhelyi
charterjáratok repülőgépei általában tele vannak utasokkal,
a turisztikai cégek intézik a foglalásokat, ezeket üdülési csomagokkal együtt árusítják. Ezért a charterjáratok meg sem
jelennek a repülőtér honlapján szereplő menetrendszerű járatok között.
A Transilvania repülőtérről heti öt alkalommal közlekedik a budapesti járat, és heti két-két alkalommal a londoni,
a memmingeni és a dortmundi járat.

Fotó: Nagy Tibor

münkben is szerepet játszó Munkács, illetve
a nevéből kirajzott néhány Bereg megyei település. De ha jobban belegondolok, és hiszem, ebben a nyelvészek is meg tudnak
majd erősíteni, ha dolgos kezük közé kerül e
kis szösszenet: a város, vár neve nem a munka,
hanem a szláv eredetű szenvedésre, kínra, vértanúságra utal. Ugyanis a magyarba a szláv
eredeti szótő kapott egy segédhangot, egy nazális n-t. Így lett munka. A vértanú oroszul
mucsenik, amit a román is átvett, és a vértanú
szenteket az ortodoxia
is mucenic-, sőt marele
mucenicnek
mondja.
De napjainkra már óriás szóbokor fejlődött a munka szóból: van munkaóra, munkabér, munkakutya, közmunka, feketemunka,
munkaruha, munkakedv, munkatárs, munkavacsora vagy -ebéd, egy időben újságaink
címoldala (tévéhíradója) tele volt a munkalátogatás szóval, melyet a Nagykivégzett és
neje, Ilonci tett az ország megyéiben, városaiban, derékig érő búzavetéseiben és kombinátjaiban, na meg természetesen
világszerte Afro-Ázsiában.
Érdekes módon a kezem ügyében heverő
Magyar szinonimaszótár diákoknak című
művecskében, mely már a rendszerváltás
után látott napvilágot, a munka szó szinonimája nem szerepel. Elfogyott volna mára?
Jelentésszűkülést szenvedett volna? Csak
munka van és munkanélküliség?

Érdekes, ismétlem, oly hosszú ideig volt
az emberiség paradicsomának, non plusz
ultrájának kikiáltott kommunizmusban kötelező a munka, és büntetendő a munkakerülés, hogy a munkanélküli szó az erdélyi
magyar nyelvében a rendszerváltás után
már nem is tért vissza – holott azelőtt a kapitalizmusban állandó és gyötrelmesen aktuális, agyonhasznált volt – az egyszerű
ember a somér szót használta (használja)
arra az állapotra, amikor nem volt, nincs
munkahelye, fizetett munkája, nem alkalmazzák sehova se. (A somérpénzt is kevés
ideig kapja segélyként.) Igaz, a somér szó a
két világháború között a magyar
anyanyelvű (és nem csak) ifjú cionisták
réteg-szóhasználatában a cserkészetet,
cserkészeket jelentette. Ugyanis akkoriban
a cserkészet etnikumspecifikus volt, és csak
a nagy dzsemorik idején barátkoztak más
ajkúakkal.
Végezetül valami vidámabb a munka világából. Egy orvos ismerősünk RMP-be való
felvételi előtt állott, és nagyon izgult, mit
fognak mondani a pártbizottságnál arra a
tényre, hogy nem munkásszármazású,
hanem apja az átkosban bankigazgató volt.
Anyám derűsen azt tanácsolta, mondja azt,
hogy apja vasutas volt, és nem is állna meszsze az igazságtól. Hogyhogy? – rökönyödött
meg a párttagjelölt.
Mondd azt, Béluskám, hogy édesapád váltókezelő volt.
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Orvosi műhibák és lehetséges következményeik

A székely megyékben kevesebb a panasz

Fotók: Studium

Amint arról már beszámoltunk, április 7–9. között Marosvásárhelyen tartották az
Erdélyi Múzeum Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának a
XXX., jubileumi tudományos
ülésszakát. A rendezvényt
megelőzően, április 6-án a
Studium HUB közösségi központban a pályakezdő orvosok
és
gyógyszerészek
fóruma zajlott, amelyen fiatal
szakorvosok, rezidens orvosok számára szerveztek alternatív programot.

Bodolai Gyöngyi
Bár a nyugati országokhoz képest az egészségügyi ellátás terén
általában le vagyunk maradva,
mégis van, amiben megközelítjük a
nyugati hozzáállást: az orvost, a
kórházat, a betegellátó személyzetet
egyre többen jelentik fel okkal vagy
ok nélkül. Mint ahogy egy korábbi
rendezvényen Gogolák Csongor
ügyvéd tisztázta, az orvos, a kórház
elleni feljelentéseket négyféle cso-

portba lehet sorolni: feljelentés érkezhet a megyei malpraxisbizottsághoz, polgári peres eljárást lehet
indítani az orvos ellen, büntető feljelentést lehet tenni az ügyészségen,
és az orvosi kamara (romániai szóhasználat szerint orvosi kollégium)
fegyelmi bizottságához lehet fordulni – mondotta bevezetőjében
dr. Tubák Nimród, a fórum egyik
szervezője, aki a kerekasztal-beszélgetést vezette.
A hasznos és szükséges tájékoztatást nyújtó fórumon arról értesülhettek a résztvevők, hogy milyen
következményekkel járhat, ha a
beteg a feltételezett orvosi műhiba
vagy etikátlannak tartott viselkedése miatt feljelenti az orvost. Erről
dr. Bíró László, a Hargita Megyei
Orvosi Kamara elnöke, dr. Opris
Zsolt, a Kovászna Megyei Orvosi
Kamara elnöke és dr. Sinkó János
igazságügyi orvosszakértő főorvos,
a Hargita Megyei Orvosi Kamara
vezetőségének és a Hargita Megyei
Malpraxisbizottságnak a tagja számolt be. Mivel megyénkben az
évek során megközelíthetetlennek
tűnt az orvosi kamara tevékenysé-

gébe való betekintés és a feljelentések nyomon követése, a témát a
vendégelőadók elmondása alapján
járjuk körbe, ami hasznos lehet
mind az orvosok, mind az elégedetlen páciensek, mind az orvosi ellátás közben elhunyt betegek
hozzátartozói számára.
Feljelentés a megyei kamaránál
– Mit jelent egy feljelentés az orvosi kamaránál, mi az útja, milyen
szempontból folyik a vizsgálat, milyen gyakorisággal érkeznek feljelentések, milyen arányban születik
kedvező vagy kedvezőtlen döntés az
orvos javára, illetve hogyan jut el
egy ügy a malpraxisbizottsághoz,
kik a bizottság tagjai, milyen eljárás során döntenek? – hangzottak
el a bevezető kérdések.
A Kovászna Megyei Orvosi Kamaránál az elmúlt évben öt-hat eset
került terítékre, a korábbi évben
ugyanannyi. Az eljárás a következő:
a panasztevő írásban fordul az adott
megye orvosi kamarájához, a saját
és a bepanaszolt orvos személyes
adatait feltüntetve. Amennyiben az
utóbbit nem tudja, segítséget kérhet
a kamara titkárságától. A forma-

nyomtatvány mellett egy kézzel
írott panaszt is be kell nyújtania. A
beadvány a kamara ügyvezető bizottsága elé kerül, amely láttamozza, majd ezt követően átteszi a
kamara keretén belül működő úgynevezett joggyakorlati bizottsághoz.
Ezt úgy kell elképzelni, mint az
ügyészséget, ami kivizsgálja az
ügyet, és mellékel minden olyan
adatot, ami segít, illetve lehetőséget
biztosít az ügy érdembeni tisztázására. Abban az esetben, ha halállal
végződött az eset, akkor a boncolási
jegyzőkönyvet, a kórlapot teszi a
panaszos beadványa mellé. Miután
minden adat feltöltése megtörtént,
az iratcsomó átkerül a fegyelmi és
etikai bizottsághoz, amely a történteket érdemben kivizsgálja. Ha
szükségesnek tartja, meghallgatja a
feleket, esetleg írásban kéri a véleményüket, és döntést hoz. Fontos
hangsúlyozni, hogy műhiba- és fegyelmi etikai bizottságról van szó.
Nagyon sok esetben a panasz nem
annyira szakmai műhiba jellegű,
mint inkább az etikai kódex elleni
vétség – hangzott el dr. Opris Zsolt
ismertetőjében.
Egy területi kamara csak a saját
tagsága irányában folytathat ilyen
jellegű eljárást. Ha például a csíkszeredai kórházban praktizál valaki,
és a panaszt okozó eset a kórházban
történt, de a bepanaszolt orvos a kovásznai kamara tagja, akkor nem a
Hargita megyei kamara hatáskörébe
tartozik az ügy kivizsgálása. Tehát
az adott területi kamara csak a saját
tagságának az ügyében járhat el –
hangzott el a pontosítás.
Minden esetet megpróbálnak
pártatlanul kezelni
A csíkszeredai elnök, dr. Bíró
László a mondottakat azzal egészítette ki, hogy a pályakezdő orvosok
már rezidensként kötelező jelleggel
tagjai kell hogy legyenek az orvosi
kamarának, az ezzel járó kötelezettségekkel együtt. Pályakezdőként
nem kell elfelejteni, hogy a feljelentés kivizsgálásakor az orvosok magukra maradnak. Egyre gyakoribb,
hogy a kollégák deffenzív medicinát gyakorolnak (azaz elsődlegesen
a szükségesnél több vizsgálati eljárást rendelnek el, hogy ne tudják
rossz orvosi gyakorlattal megvádolni őket). Arra gondolnak, hogy
előbb-utóbb fegyelmi eljárást kezdeményezhetnek ellenük, és a páciensek, valamint a hozzátartozóik
hamarabb ítélkeznek, mint ahogy
meghallgatnák a magyarázatot. A
kollégák egy része pedig nem is
akar magyarázattal szolgálni bizonyos esetekre, holott ez is oka lehet
annak, hogy feljelentik őket. Kamaránként változik, hogy miképpen
viszonyulnak a feljelentett kollégához. Az első dolog nem az, hogy
ütve-vágva felfüggesztik, majd utólag meghallgatják, hogy mit szeretne mondani. Minden esetet
próbálnak pártatlanul kezelni, hiszen mindannyian orvosok, és látják, hogy mivel kell szembesülniük
a hétköznapokban. A Hargita megyei kamaránál egy kicsivel több a
feljelentések száma, mint a kovásznainál, valószínűleg azért, mert
több orvos van a megyében.
Dr. Bíró László elmondta, hogy
sok esetben behívják a feljelentőt is,
legyen az hozzátartozó vagy szenvedő páciens, és megpróbálják
megérteni, hogy min bukott el a
dolog. A legtöbb esetben a kommunikáció hiánya a legfontosabb ok.
Azt a hibát soha nem szabad elkövetni, hogy nem válaszol a páciens
kérdéseire az orvos. Ha tízszer kérdezi meg, akkor tízszer kell elmondani neki ugyanazt. Alaposan fel
kell készíteni mindenre, ami a gyógyítás során megtörténhet. A feljelentések nagy része Hargita
megyében a sebészeti ágakhoz kötődik, a leggyakoribb a nőgyógyászat, de ortopédiás esetek is gyakran
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előfordulnak, mindig azért, mert a
páciensnek van egy elvárása, és a
műtét utáni eredmény nem felel
meg annak.
– Kovászna megyében más ágazatokban gyakoribb ez a probléma
– szólt közbe Opris doktor.
Jól kell tudni kommunikálni
pácienssel, hozzátartozóval
– Hiába örvend nagyon jó hírnévnek egy orvos, és hiába van nagyon jól felépített karrierje,
mégis becsúszhat egy feljelentés ellene. Számomra megkérdőjelezendő, hogy mennyire érdemes
nagy reklámot csapni, mert ha valaki etikailag jó orvos, és próbál úgy
eljárni, amire felesküdtünk, akkor
„nagyot hibázni” nem lehet. Úgy
gondolom, hogy a páciensek ezt
megbecsülik, és ha kell, kiállnak az
orvosért. Konkrét példa, ami a
csíkszeredai kórház szemészeti
osztályán történt. A páciensek
egyöntetűen kiálltak az orvos mellett, mivel jó a kommunikációja a
betegekkel. Ha elmagyarázzuk,
hogy melyek a lehetőségek, ha válaszolunk a kérdéseikre, akkor
megértik, elfogadják a következményeket. Sajnos olyan szakmában dolgozunk, ahol nem mindig
százszázalékos a sikerélmény.
Nem beszélve az onkológus kollégákról, ahol ez sokkal alacsonyabb, és ezt is jól kell tudni
kommunikálni – vélekedett dr.
Bíró László.
Nagyon sok szó esett és nagyon
helyesen az orvos és a beteg kapcsolatáról, csakhogy a Kovászna
Megyei Orvosi Kamara panasztevőinek a 90 százaléka nem a páciens. Hiába volt jó az orvos
kapcsolata a beteggel, ennek halála
után a hozzátartozója tesz feljelentést. Az orvos-beteg kapcsolat kialakításakor a legfontosabb a páciensre
koncentrálni, de kommunikálni kell
a hozzátartozóval is. Sokszor nagyon foglalt az orvos, különösen
sürgősségi ügyelet közben, de
„annak az elesettnek” is emberi
hangon kell magyarázatot adni,
holott az orvosban ott munkál egy
hamis felsőbbrendűségi érzés –
jegyezte meg a kamara elnöke.
Miért halt meg a páciens ?
– Nemrég készítettünk egy statisztikát az országos kamarának az
elmúlt ötévi 30-40 esetről, amiből
tárgyalásra évente kettő-három jut.
Megpróbáljuk megmagyarázni a
feljelentőnek, hogy mi történt a kifogásolt esetben, és a tények ismeretében arra kérjük, hogy álljon el a
feljelentéstől. Ebből kiindulva újra
csak azt tudom mondani, hogy a
legnagyobb hiányosság a megfelelő
kommunikáció. Az idei feljelentések nagy része arról szólt, hogy a
hozzátartozók nem tudták, hogy
miért halt meg a páciens. Értesítik a
kórházból, hogy a páciens meghalt,
elvihetik. Amikor a halál okáról érdeklődnek, a válasz az, hogy az illető nem tudhatja, mert ő csak az
asszisztens. Mivel orvos nem áll
szóba a hozzátartozókkal, ezért rögtön arra gondolnak, hogy valami
gyanús dolog történt a háttérben,
holott esetleg csak egy szövődményről volt szó, amin valóban
nem lehetett már segíteni. Csakhogy ezt vállalni kell. Kezdőként
nagyon nehéz, de mindig arra kell
gondolni, hogy ez az élet rendje, ha
születünk, meg is kell halnunk, amit
a hozzátartozóknak is úgy kell közvetíteni, hogy természetesnek fogadják el…
A kórház elhatárolódik az esettől
Egy másik érdekes aspektusa a romániai helyzetnek, hogy az orvos
hiába dolgozik egy kórházban, ha
feljelentik, az intézmény az első pillanattól kezdve elhatárolódik az esettől. Egyszer sem fordult elő, hogy
valamelyik kórház vezetősége azt
(Folytatás a 6. oldalon)
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Negyven feljelentés, egy műhiba

Nem tájékoztatták a beteget
– Ha a kezét a szívére
teszi, a Hargita Megyei
Orvosi Kollégiumhoz
(Kamarához) az elmúlt
öt évben benyújtott feljelentések közül hány esetben történt valóban
orvosi műhiba? – tettem
fel a kérdést dr. Bíró
Lászlónak, a csíkszeredai kamara elnökének.
– A körülbelül negyven feljelentés közül
egyben. Igazság szerint
még nincs lezárva a kivizsgálás, de valószínűleg el fogják marasztalni
a kollégát. Jelen pilla- Dr. Bíró László
natban az országos bizottságnál van egy rutinműtét, ennek során
sajnos elég gyakran megsértik a
van az ügy.
– A megyei döntéseket kötelező húgyvezetéket. Két esetünk is volt
módon el kell juttatni az országos egymás után, amelyben nem világosították fel a pácienst, hogy ez
bizottsághoz?
– Nem föltétlenül, ha a megyé- megtörténhet.
– Ilyenkor inkontinens lesz a
ben a fegyelmi bizottság felmenti
vagy elmarasztalja a feljelentett beteg?
– Nem, de mivel a vizelet nem
kollégát, akkor a döntést meg tudja
fellebbezni mind a kolléga, mind a a húgyhólyagba, hanem a hasüregbe kerül, fertőzések történfeljelentő.
– Meddig lehet halasztani egy hetnek. Emiatt muszáj katétert
tenni, újraműteni, plasztikázni,
ügyet?
– Nem sokáig, mert a megyei ezért a felépülés egy hosszas foután a következő lépés az országos lyamat.
– Végül is meggyógyul a pácikamara, és ha azzal a döntéssel
sincsenek a felek megelégedve, ens?
– Igen, ez nem is kérdés, de
akkor kötelező módon civil pert
kell indítaniuk. Ha azonban vissza- mivel nem tájékoztatták, hogy
tekintünk az utóbbi évekre, akkor vele ez megtörténhet, sokkiderül, hogy az országos kamara kal kellemetlenebbül érintette,
döntését valamennyi alkalommal mintha időben felkészült volna
a műtét esetleges következméhelyben hagyta a bíróság.
Az eset, amit említettem, öt év nyeire.
– A csíkszeredai Megyei Sürgősmúlva is eset lesz, egy komplex
ügyről van szó. Én úgy gondolom, ségi Kórház szemészeti osztályán
hogy a kolléga tévedett, hibázott, történt kellemetlen fertőzés ügyéamit mi fenntartottunk, de megfel- ben, ami 14 megműtött pácienst
lebbezték a döntést, így az orszá- érintett, hogyan végződött a kivizsgálás?
gos kamara elé került.
– Még nem záródott le, jelenleg
– Amikor műtétre jelentkezik a
beteg, a kórházban egy hosszú kér- is (április 4-én) tartanak a belső
dőívet kell kitöltenie, amelyben vizsgálatok. Nagyon nehéz ügy
mindenbe bele kell egyeznie, min- lesz, egy sor vizsgálatot akkor rögden felelősséget magára kell vál- tön kellett volna elvégezni. Ezt
lalnia. Ez a páciensek számára kórházi szinten fel kellett volna
gyakran bosszantó elővigyázatos- vállalják, de csak utólag tették
meg, és a kialakult helyzet sok feság nem védi meg az orvost?
– Nem, és mondok is rá egy szültséget eredményezett.
(bodolai)
konkrét esetet. Nőgyógyászoknál

A székely megyékben kevesebb a panasz
(Folytatás az 5. oldalról)
mondta volna: mi vagyunk a hibásak, mert a kolléga például arra
kényszerült, hogy öt éjszakát ügyeletezzen egymás után, vagy nem
volt megfelelő háttere, műszerezettsége az orvosnak, nem volt tökéletes a sterilizálás, vagy például
nem működött az ultrahangkészülék. Holott ilyen körülmények között, ha az ügyeletes furfanggal
nem oldja meg a beteg helyzetét,
reá háríthatják a felelősséget, és
műhibaper indulhat ellene.
A malpraxisbiztosítás nem fedez
semmit
Az orvosban, akit feljelentenek,
feltevődik a kérdés, hogy ilyenkor
mire jó a kötelező műhiba elleni
(úgynevezett malpraxis-) biztosítás. Igazából nem jó semmire. Ezt
jól tudja mindenki, ugyanis jelenleg nincsen Romániában egy olyan
jogszabály, amely kimondja, hogy
az orvosnak van egy malpraxisbiztosítása, s ha a páciensnek különböző sérelmei, követelései vannak,
és úgy dönt akár a kamara, akár egy
polgári bíróság, hogy az orvost
büntetni kell, akkor a biztosító kifizeti az anyagi vagy az erkölcsi
kárt. Sajnos a megfelelő törvény hiányában ez nem történik meg.
Egy példa is elhangzott. Egy orvosi beavatkozás közben elhunyt
családapa esetében az ügyvéd pontosan kiszámította, hogy mennyit ér
a szóban forgó ember élete, és ezt
az összeget követelték a vétkes orvostól az eljárás során. Bár az
ügyvédek pontosan tudják, hogy
mennyi pénzt kérjenek, a malpraxisbiztosítás nem fedez semmit.
Ezért kell ezeket a helyzeteket
megelőzni, hogy ne jussanak el
idáig. Jelenleg személyes sérelmeken alapuló feljelentések érkeznek
a kamarához, de ha kiderül, hogy
„ebből ki lehet hozni valamit”,
akkor az elégedetlen páciensek tömegesen folyamodhatnak feljelentéshez.
Bonyolult ügyintézés
a malpraxisbizottságban
Dr. Sinkó János igazságügyi orvosszakértő főorvos, a Hargita Megyei Malpraxisbizottság tagja arról
számolt be, hogy minden megyében működik egy ilyen bizottság,
ami az orvosok, az orvosi személyzet, a gyógyszerészek, a fogorvo-

A tájkép

Casoni Ibolya kiállítása
A napokban avatták fel Casoni Ibolya
felújított galériáját a marosvásárhelyi
Divatház előcsarnokában. Habár
kevés új munkával jelentkezett az alkotó, kiállított képeit új szemszögből,
a tájkép felől közelítve mutatja be az
érdeklődőknek.

A témát és a stílust is figyelembe véve, a
függőleges sorokban elrendezett alkotások
természeti és városképeket ábrázolnak, amelyek szimpla tájképekből érdekes történeteket
mesélő, szín- és formakavalkáddal körülvett
emberi alakokat keltenek életre, valamint realista pop art stílusú, beszédes
portréknak
szolgálnak hátteréül.
A neorealizmussal induló életmű fokozatosan
impresszionistává, majd
pop arttá, neo pop arttá,
később realista pop arttá
alakul, miközben mind
jobban közeledik egy
konceptuális beütésű
minimalista szimbolizmushoz, a formák pedig
a kubizmuson át a neokubizmusig fejlődnek.
Stílusának alakulását
illusztrálandó, elsőként
egy képpárost mutatott
be, amely a budapesti
Országházát ábrázolja
11 év különbséggel, kétféle stílusban.

sok reprezentatív bizottsága, és
nem a kamarákon, hanem a közegészségügyi intézményeken belül
működik kötelező módon. 13 tagja
van, hatszor kettő plusz egy. Kétkét személy képviseli a különböző
intézményeket (orvosi kamara 2,
fogorvosi kamara 2, gyógyszerészeti kamara 2, asszisztensek
rendje 2, egészségbiztosítási pénztár 2, közegészségügy 2) és egy törvényszéki orvos. A feljelentés
ugyanúgy a hozzátartozótól vagy a
károsított féltől érkezik. Az alapvető törvény, ami szerint a malpraxisbizottság dolgozik, a 95-ös, ami
már akkor elavult volt, amikor
megjelent. A feljelentést követő
három napon belül a bizottság
össze kellene hogy üljön, amit
megvalósítani szinte lehetetlen. Az
online világban működött úgyahogy, de a személyes jelenléttel
nagyon nehéz összeterelni a tagokat. Ha mégis sikerül, a bizottság
elutasíthatja a feljelentés kivizsgálását, vagy kinevez egy vagy több
szakértőt kötelező módon más megyéből, mint ahonnan a feljelentés
érkezett. A szakértő, szakértők díját
a felperesnek, azaz a sértettnek kell
fizetnie. A szakvéleményezés ára
változó, legkevesebb 1500 lejnél
kezdődik. A feljelentéstől számított
három hónapon belül kell a bizottságnak véleményt alkotnia, ami –
lévén annyi területen dolgozó személyről szó –, rendkívül nehéz. A
szakvélemény megírása a dokumentumok alapján történik, majd
visszaküldik a bizottságnak, amely
meghozza a döntést. A bizottság
összetételét illetően Sinkó doktor
elmondta: kíváncsi volt, miért van
a tagok között az egészségbiztosítási pénztár két képviselője. Kiderült,
hogy
az
Egyesült
Királyságban működő hasonló öszszetételű bizottságról vették a mintát, amelyben részt vesznek
azoknak az orvosokat biztosító társaságoknak a képviselői, amelyeknek fizetniük kell, ha az orvosi
műhiba megállapítást nyer. Így van
értelme, hogy ott legyenek, de a romániai egészségbiztosítási pénztár
nem biztosítja az orvosokat orvosi
műhibára. A törvény megalkotásához máshonnan vették a mintát,
ahol más valóságot fed, és aminek
hazai vonatkozásban nincsen ér-

Itt a hangsúly nem az épület identitásán
van, hanem az alkotó stílusának a fejlődésén.
Az alsó képen az épületet kevés színnel és
a neorealizmus, valamint az impresszionizmus elemeinek ötvözésével jeleníti meg, melyen már látszanak kibontakozni készülő
stílusának jegyei. A felső kép 11 év múlva készült, a már kiforrott fauvista, neopop és konceptuális elemeket tartalmazó és a
minimalista szimbolizmust a végletekig fe-

telme. Ha el is dönti a bizottság,
hogy orvosi műhibáról van szó,
ahhoz be kellene perelni a biztosítótársaságot is, és esetleg akkor
fizet, de az is lehet, hogy csak egy
hosszú, bonyolult procedúra következik. A probléma sokkal összetettebb, mint ahogy látszik. Jó
törvények nem igazán születtek,
rossz törvénytől a védelmet nem
lehet elvárni. Ha megállapítják,
hogy az orvos nem követett el egy
nyilvánvaló hibát, akkor a malpraxis szempontjából sem állja meg a
helyét a feljelentés, ezért visszautasítják.
Két úton az igazságügyben
A beszélgetés során többek között elhangzott, hogy az orvosi kamaránál tett feljelentés és a
malpraxisbizottságnál tett panasz
mellett a sértett fél az igazságszolgáltató szervekhez fordulhat.
Ennek két útja van. Polgári perben
eljárást indít az orvos vagy a kórház ellen, amit évekig lehet halogatni. Az igényelt kártérítés
összegének bizonyos százalékát a
felperesnek be kell fizetnie a bíróságon ahhoz, hogy elinduljon a per,
ami ilyen módon költséges lehet.
A sértettek választhatják azt a lehetőséget is, hogy feljelentést tesznek a rendőrségen, amit ügyészségi
eljárás követ. Ez a felperes számára
előnyösebb, mert kérheti a kártérítést az orvostól anélkül, hogy befizetési kötelezettsége lenne. Ha a
per lezártával elmarasztalják az orvost, az felfüggesztett vagy letöltendő börtönbüntetést vonhat maga
után – tisztázta a lehetőségeket
dr. Opris Zsolt.
Az is elhangzott, hogy bár korábban voltak kezdeményezések a
rossz malpraxistörvény megváltoztatására, és az országos kamara
erre tervezetet is kidolgozott, de
olyan nagy volt az ellenkezés a
biztosítótársaságok részéről, hogy
nem történt változás. Így a biztosítás az orvosok részéről továbbra
is egy fölösleges pénzkidobás,
mert annyira bonyolult az eljárás,
hogy végül egy lejt sem kell az orvosi műhibáért, etikai vétségért elítélt
orvosnak
a
biztosítótársaságok visszafizessenek – hangzott el több más érdekes
részlet mellett a fiatal orvosoknak
szervezett fórumon.

szítő, megtéveszthetetlen, egyéni stílusában.
Casoni Ibolya munkáit Angela Macarie
művészeti könyvtáros is méltatta, aki a képeket mesébe illő, elvarázsolt, tündérekkel
teli csodavilágnak nevezi, melyeket mint
értékes ajándékokat ajánl fel nézőinek az
alkotó. Szín- és fényorgiáról beszél, játékos
gyerekhez hasonlítja, aki színekkel és
formákkal játszva megalkotja a tökéletességet.
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Palántázás és a teleltetett növények ébresztése
Lassan, de egyre erőteljesebben ébredezik a természet.
Május közeledtével igencsak
gyarapodnak a házon kívüli
teendőink. A gyümölcsfák virágba borulnak, elkezdődik a
fűnyírási szezon is. Ilyenkor
még van időnk felkészülni a
nyári dömpingre, de ha ezt az
időszakot nem használjuk ki,
azzal akár negatívan is befolyásolhatjuk az évi termésünket.

Szigeti Botond
Sokan csalódottan mesélik, hogy
a május végén ültetett palánták
megégtek, nem fejlődnek kellően.
Ezeket a problémákat könnyedén
megelőzhetjük egypár nagyon egyszerű praktikával. Elsősorban az edzésről szeretnék beszélni, ami a
palántanevelés egyik legfontosabb

Ébredező muskátlik

lépése, mégis sokan nem fektetnek
rá kellő hangsúlyt, vagy akár teljesen ki is hagyják. Ennek következményei
a
későbbiekben
a
különböző kellemetlenségek. Az
edzés lényege az, hogy a kis palántanövényeket felkészítjük a szabadföldi körülményekre.
Ezt a valóságban úgy kellene
megvalósítani, hogy amikor megjelennek a palánták valódi levelei, fokozatosan hozzá kell szoktatnunk
őket a kinti körülményekhez. Kezdetben helyezzük ki az udvarra napi
egy órára, majd ezt az időtartamot
napról napra fokozatosan növeljük.
Ha ezt a folyamatot elvégezzük,
nagy valószínűséggel elkerülhető
lesz a napégés.
Egy másik, szintén sokak számára problémát jelentő jelenség,
hogy a növények kiültetés után egy
időre megállnak a növekedésben. A
jó hír az, hogy erre is van megoldás

abban az esetben, ha mi neveljük a
növényeket. Folyamatosan vissza
kell szorítanunk a tápanyag és az
öntözővíz mennyiségét, így amikor
kihelyezzük a növényeket a szabadföldbe, nem fognak megállni a növekedésben. Ha nincs lehetőségünk
otthon palántát nevelni, fontos,
hogy vásárlásnál tartsuk szem előtt,
hogy minél zömökebb növényt válasszunk, amelynek a levelei nem
méregzöldek. Ha a növény nagyon
sötétzöld, azt jelenti, hogy sok nitrogéntartalmú tápanyagot kapott,
ami hosszbeli növekedést okozott,
de az ellenálló képessége több mint
valószínű, hogy nem megfelelő.
Hasonlóképpen fontos a lakásban, lépcsőházban, garázsban vagy
esetleg a pincében kiteleltetett növények esetében is a külső környezethez való hozzászoktatás.
Az egyik legismertebb és a legtöbb lakásban előforduló növény a

Fényre vágynak a leanderek

Fotó: Szigeti Botond

muskátli. Lassan eljött az ideje,
hogy elővegyük, és elkezdjük hozzászoktatni a napfényhez és a rendszeresebb, gyakoribb öntözéshez,
hogy kellőképpen fel tudjon készülni a nyári szezonra.
Az első és legfontosabb teendőnk, hogy megtisztítsuk a száraz
levelektől, majd visszavágjuk az
ágait egészen a hajtáskezdeményekig. Ezután jöhet a rendszeres öntözés, és javasolt valamilyen tápoldat
használata is, hogy a hosszú tél után
új erőre kapjanak. Ami a környezethez való hozzászoktatást illeti, először ajánlott az ablakba helyezni
őket, majd később a szabadba. Figyelnünk kell arra is, hogy ne tegyük rögtön a tűző napra, mert a
friss hajtásaik nagyon hamar megéghetnek.
Szintén eléggé elterjedt, közkedvelt és gyönyörű növény a leander,
amely egész nyáron ontja a szebbnél szebb virágokat. Ilyenkor
tavasszal ajánlott megmetszeni.

Fontos szempont, hogy a leander
minden része mérgező, ezért vigyázzunk a metszés során, lehetőleg használjunk kesztyűt. Bevált
praktika, hogy a leander gyökereinek körülbelül egynegyedét visszavágják, ezáltal segítve azt, hogy
több tápanyaghoz jusson. Azonban
a tápoldat, granulált műtrágya használata ebben az esetben is javasolt.
Az első időszakban ajánlott védettebb helyre tenni, ahol sem a tűző
nap, sem a szél nem éri annyira,
majd később, egy-két hét elteltével
helyezzük csak a megszokott napos
helyére.
Ha akármilyen kártevőt észlelünk növényeinken, érdemes lemosni őket, és ajánlott évente
legalább háromszor megpermetezni, hiszen csak így tudunk biztonságot nyújtani a különböző
gombabetegségek és kártevők ellen.
Ne feledjék, kertészkedni kiskertben és tömbházban egyaránt
öröm!

Allergiás kötőhártyagyulladás
A conjunctivitis orvosi kifejezés a szem kötőhártyájának gyulladását jelenti. A
legtöbb ember, aki ezt a kifejezést használja, bakteriális vagy vírusos fertőzésre
utal, de a kötőhártyagyulladást allergia vagy irritáló anyagok is okozhatják.
Allergia és kiváltó okok
Az allergia egy természetellenes immunválasz a környezeti anyagokra, amelyek
a legtöbb ember számára ártalmatlanok. Ezeket az anyagokat allergéneknek
nevezik, ilyenek a virágpor, a háziporatkák, a penészgombák, az állati hámsejtek,
az élelmiszerek, a rovarok, a gyógyszerek stb. Az allergénekkel többféle módon
kerülünk kapcsolatba – a levegőből, az éteből, csípés vagy oltás által, bőrön vagy
a szemen keresztül, az orr és a hörgők nyálkahártyájával érintkezve.
Az allergiák fajtái:
Szezonális – a tünetek tavasszal, nyáron vagy ősszel jelentkeznek, és a pollen vagy
a penészgombák okozzák. A tavasszal előforduló allergiákat szénanáthának vagy
allergiás rhinitisnek nevezik.
Háziporatkaallergia – a tünetek egész évben jelentkeznek, és a házi atkák, a por,
az állati szőr stb. váltják ki.
Az allergiás reakciók kialakulását genetikai hajlam okozza, de vannak olyan gyakori

helyzetek is, amikor olyan emberek válnak allergiássá, akiknél a családban előtte
nem fordult ez elő. Átlagosan a lakosság 40%a allergiás. Életünk során bármikor
allergiássá válhatunk, az allergológusi és a szakorvosi kivizsgálás bármely életkor
ban indokolt.
Szemallergiák
A szemallergiát „allergiás kötőhártyagyulladás” néven is ismerik. Mint minden
más allergiás reakciót, ezt is az immunrendszer agresszív reakciója váltja ki, a
szem hisztamin nevű anyagot termel, hogy leküzdje az allergén jelenlétét. A szem
irritált, vörös, könnyezik vagy viszket. Ez utóbbi tünet további szövődményekkel
járhat, mivel a kezünkkel gyakran próbáljuk a viszketést enyhíteni, amely károsít
hatja a szem szerkezetét.
Allergiásak lehetünk:
– a fű, virág és fák pollenjére – a leggyakoribb szemallergia; szezonális allergiás kötő
hártyagyulladásnak nevezik. Nagyon agresszív pollen a parlagfű, amely nagy mennyi
ségű pollent szabadít fel a levegőbe, különösen a szennyezés és a hő hatására. Ez a
pollen súlyos kötőhártyagyulladást, rhinitist, de asztmát is képes kiváltani;
– a porra, állatszőrre és egyéb beltéri allergénekre – egész évben szemallergiát
okozhatnak, ezt krónikus kötőhártyagyulladásnak nevezik.
– a sminkre, parfümökre vagy egyéb vegyszerekre – ezt érintés okozta kötőhártya
gyulladásnak nevezik.
A szemallergia megelőzése és gyógymódjai
A szem környékén jelentkező tüneteket nehezebb ellenőrzés alatt tartani. Nagyon
fontos arra törekednünk, hogy a szem nyálkahártyáját ne károsítsuk. Válasszunk
olyan terméket, amely támogatja az irritált kötőhártya regenerálódását, amely
védőréteget képez az allergénekkel szemben (legyen szó pollenről, háziporatkáról
vagy állati hámról), amely közepes vagy hosszú távon használható, nyugtató ha
tású, annak érdekében, hogy elkerüljük a szem károsodását dörzsölés vagy nyo
más által.
Általános tanácsok:
• Viseljünk napszemüveget, amikor kimegyünk a szabadba. Ez megakadályozza a
pollennek és más allergéneknek a levegőből a szembe jutását.
• Öblítsük le a szemünket tartósítószermentes sós vízzel vagy borogassuk hideg,
nedves törülközővel.
• Használjunk síkosító szemcseppet (műkönnyet) a száraz szem nedvesítésére és
az allergének eltávolítására.
• Távolítsuk el a kontaktlencséket.
• Bármennyire is bosszantó a viszketés, ne dörzsöljük a szemünket.
• Rendszeresen porszívózzuk ki a szőnyegeket, vagy cseréljük le laminált padlóra
vagy parkettára.
• Vezetés közben tartsuk zárva az ablakokat, és szereljük fel az autó
szellőzőrendszerét szűrővel.
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Honnan ered az omikron?
Az eredetileg Vuhanból származó vírushoz képest 60 variációt tartalmazó omikron-változatnak
a
kialakulása
és
rendkívüli
fertőzőképessége azt bizonyítja, hogy még
nem szabadulunk meg a járványtól. Ahogy
egyik vírusváltozat hatása lecseng, érkezik
egy újabb, feltehetően abból a forrásból,
ahonnan az előző is származott.

A Covid–19 világjárványt okozó Sars-Cov-2 vírus
különböző mutációinak kialakulásával kapcsolatosan
közölt tanulmányt két egyesült államokbeli kutató:
William A. Haseltine, a Harvard Medical Schoolnak az
emberi genom kutatásában eredményes professzora és
Michael Z. Lin biokémikus, biomérnök, a Standford
Egyetem neurobiológusa. Munkájukat Czárán Judit
fordította magyarra, és az írás Szendi Gábor pszichológusnak, informatikusnak az orvostudomány friss híreiről beszámoló Tények és tévhitek című honlapján
jelent meg. Az omikron eredetéről és következményeiről szóló írásból válogattunk részleteket.
Az omikron eredetére három magyarázatot találtak
a kutatók. Az első szerint immunhiányos betegekben
alakulhatott ki, a második szerint ember-állat-ember
úton került vissza az emberre, a harmadik feltételezés
szerint covidos betegek gyógyítására használt mutagén, azaz génmutációt előidéző antivirális szerrel való
kezelés során jöhetett létre.
Az első változat szerint a különböző vírusváltozatok
„olyan folyamatos fertőzésnek kitett immunhiányos
Covid–19-betegekben tudnak kialakulni, akiket antivirális szerekkel, illetve antitestekkel kezelnek”. A bennük „kialakuló és általuk terjesztett vírusváltozatok
rengeteg mutációt tartalmaznak… Az omikronban vannak olyan mutációk, amelyek azonosak az ilyen betegekben kimutatott mutációkkal, vagy hasonlítanak
azokhoz…”
Az úgynevezett fordított zoonózis szerint „egy
humán vírustörzs átkerült állatokra, majd az állatokban
újjáalakult formában újra megfertőzött embereket”. A
koronavírus ugyanis sok állatot érintett, így például a
nyérceket, és főleg rágcsálókat (egereket, patkányokat), továbbá más állatokat is. Azok immunrendszeréhez alkalmazkodva sikerül túlélnie, és az adott
populáció egyedeit megfertőznie. Majd újraalakult formájában embereket is megfertőzhet. „Például a nyércről az emberre átvitt vírus tartalmazza azt a problémás
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Prévost d’Exiles francia író
egyik szentenciáját idézzük
a rejtvény fősoraiban.

N501K nevű új tüskefehérjét, ami az omikronban is
jelen van”.
New York város szennyvizét vizsgálva a kutatók
olyan vírusmutáció-kombinációkat találtak, amelyeket
emberekben nem mutattak ki, és amelyek ellenállóak
voltak a humán antitestekkel szemben. A projekt vezetője szerint ezeknek a vírusoknak a hordozói patkányok
és más állatok lehetnek. Az omikron-vírusváltozatban
és a patkányokban talált mutációk közti részleges hasonlóság arra utalhat, hogy az omikron valamilyen rágcsáló gazdatestében alakulhatott ki.
A „legkínosabb feltételezés” a szerzők szerint,
hogy az omikront az emberek hozták létre azzal, hogy
Covid-beteget egy erősen mutagén vírusellenes szerrel kezeltek. A molnupiravir úgy hat, hogy hibákat
okoz a vírus genetikai kódjában, és ha a hiba elegendő, „a vírus szaporodása lelassul, és kitisztul a
beteg szervezetéből”. Ha azonban a beteg nem szedi
be rendszeresen öt napon keresztül a teljes gyógyszeradagját, ennek hatására kialakulhatnak az eredeti
vírus erősen mutálódott és nagyon szaporodóképes
törzsei. Ha a beteget nem izolálják, és a környezetében lévők nem védekeznek megfelelőképpen, a kezelés első napjaiban a mutálódott vírus átkerülhet a
környezetében lévőkre (családtagok, ápolók), és megfertőzi őket.
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti
Hivatal (FDA), amely engedélyezte a molnupiravir
használatát, figyelmezteti a gyógyszer felírására jogosult orvosokat, hogy „fennáll egy mutáns vírus elszabadulásának a veszélye”. A tájékozatóban ugyanakkor
megerősíti: „Az ötnapos kezelés véghezvitele és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő folyamatos izoláció rendkívül fontos a vírus maximális kiürülése és a
továbbadás kockázatának a minimalizálása szempontjából”.
Ennek megfelelően a gyógyszer használatát szigorúan ellenőrzött körülmények között kellene engedélyezni, és csak olyan betegeknek felírni, akik egyedül
élnek, vagy akiket intézményes körülmények között jól
el lehet különíteni a kezelés idejére.
A molnupiravirt egyszerre engedélyezték a Paxloviddal, a Pfizer cég antivirális tablettájával, amely másképpen működik, és 89 százalékban csökkenti a
kórházba kerülés kockázatát, szemben az előzőével,
amely 30 százalékban biztosítja ugyanazt.
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mivel annál a beteg szervezetéből
eltűnik a vírus, csak a tünetek maradnak meg hosszú ideig.
Luke Blagdon Snell, a páciens
egyik orvosa – aki az esettanulmányt egy közelgő európai orvoskongresszuson ismerteti majd –
elmondta, hogy a páciens garatjából vett minták bizonyultak rendre
pozitívnak. Az orvos hozzátette: a
vírusgenom szekvenálásából nyert
információ alapján megállapították, hogy ez egy folyamatos fertőzés volt, a genetikai jellemzői
egyediek és állandóak voltak. A
kutatók szerint a hosszan tartó fertőzések ritkák, de már csak azért is
fontos a tanulmányozásuk, mert
esetleg a koronavírus új variánsai
fejlődhetnek ki belőlük.
Snell magyarázata szerint a
hosszú fertőzöttség alatt a vírus alkalmazkodik az emberi szervezethez, melyben szaporodik, és ez
lehetőséget teremthet új mutációk
születésére. Hozzátette: miközben
az általuk vizsgált betegek közül
néhánynál megfigyeltek vírusmutációkat, veszélyes vírusmutáció
egy esetben sem született. Snell azt
is hangsúlyozta, hogy egy krónikus fertőzött sem feltétlenül fertőz
másokat.
„Amikor a vírus szaporodik,
reprodukálnia kell az RNS-ét,
mintha egy könyvet kézzel másolnánk. Tudjuk, hogy ha egy egész
könyvet kellene leírnunk, hibákat
követnénk el, és a vírus is ezt teszi.
Minden egyes másolat mutációkat
produkál” – magyarázta David
Stein, az Exeteri Egyetem orvosi
karának munkatársa. (MTI)
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Londoni orvosai szerint ritka az
ilyen makacs, hosszú ideig tartó
fertőzés. A legtöbb ember szervezete magától megszabadul a vírustól, de a szóban forgó, meg nem
nevezett páciensnek nagyon súlyosan legyengült az immunrendszere.
A szakemberek kiemelték, hogy
az ilyen krónikus fertőzések tanulmányozása elősegítheti az új típusú koronavírus okozta Covid-19
és kockázatainak jobb megértését
– írta a BBC hírportálja.
Az esettanulmány szerint a páciens 2020 elején kapta el a koronavírus-fertőzést.
Jellegzetes
tünetei voltak, és a PCR-teszt megerősítette a fertőzöttséget. A következő 72 hétben hol kontrollvizsgálatok, hogy kezelések miatt
többször kellett kórházban feküdnie. Ez alatt az idő alatt mintegy 50szer tesztelték, és minden
alkalommal pozitív lett az eredmény. Orvosai szerint az alapos laboratóriumi elemzés azt mutatta,
hogy minden valószínűség szerint
nem többszöri visszafertőződésről
volt szó esetében, hanem az először elkapott fertőzéstől nem tudott megszabadulni, még az
antivirális gyógyszerek segítségével sem. Az eset nem a hosszú
Covid kategóriájába tartozik,
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Az eddigi leghosszabb Covidfertőzést dokumentálhatták
brit orvosok: egy beteg szervezetében több mint 16 hónapon, 505 napon át volt
kimutatható a koronavírus. A
brit páciensnek más betegségei is voltak, és 2021-ben
kórházban hunyt el.
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Pazar futballt játszott
a Manchester City és a Real Madrid
a BL-eldöntben
A Manchester City hétgólos mérk zésen
legy zte a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája el dönt jének els mérk zésén,
kedd este. Az eredmény 4-3.
Az angolok b tíz perc alatt kétgólos
el nyre tettek szert, de a Real Madridnak
rendre volt válasza az ellenfél találataira. A
City így hiába vezetett háromszor is két találattal, a királyi gárda – els sorban a duplázó
Karim Benzema vezérletével – mindig vissza
tudott zárkózni, azaz csupán egygólos hátrányba került.
A Manchester City óriási lendülettel vetette
magát a mérk zésbe, Kevin De Bruyne fejesével pedig már a második percben vezetést
szerzett. Az el ny birtokában sem vett vissza
a tempóból az angol csapat, amelynek rohamai hamar célt értek, ugyanis b tíz perc alatt
megduplázta az el nyét. A Real nem találta a
Manchester City ellenszerét, így utóbbi félóra
alatt jószerivel az egész párharcot eldönthette
volna, de Rijad Mahrez és Phil Foden elhibázta a maga helyzetét. A királyi gárda, ha
lassacskán is, de rendezte sorait, bombaformában lév középcsatára, Karim Benzema
pedig a reményt is visszaadta csapatának a
fejes góljával.

Eredményjelz
Bajnokok Ligája, eldönt, els mérkzés:
Manchester City (angol) – Real Madrid
(spanyol) 4-3 (2-1)
Manchester, vezette: Kovács (romániai).
Gólszerzk: De Bruyne (2.), Jesus (11.),
Foden (53.), Silva (74.), illetve Benzema
(33., 82., utóbbit 11-esb l), Vinicius (55.).

EL- és EKL-közvetítések
a televízióban
* Európa-liga, eldönt, els mérkzés:
West Ham United (angol) – Eintracht
Frankfurt (német), Pro Arena TV;
* Európa-konferencialiga, eldönt, els
mérkzés: Leicester City (angol) – AS
Roma (olasz), RTL+ TV.
Mindkét találkozó 22 órakor kezd dik.
A térfélcserét követ en ismét a hazaiak
kezdtek lendületesebben, ám Foden ziccerben
a kapufát találta el. Az angol válogatott támadó aztán a harmadik ordító helyzetét már
nem rontotta el fejjel. A City azonban nem
örülhetett sokáig, mert Vinicius Junior egy
félpályás szóló végén – amelynek során senki
nem támadta meg – azonnal visszaállította az
egygólos különbséget. A gyors szépítés „megfogta” a szigetországi együttest, játékosai elvesztették lendületüket, így sokkal kiegyenlítettebb lett a mérk zés a hátralév id ben.
Ennek ellenére a City szerzett újabb gólt,
mivel Olekszandr Zincsenko buktatása után a
spanyolok teljes védelme leállt, Bernardo
Silva – az el nyszabályt kihasználva – hatalmas gólt l tt a jobb fels sarokba. A góltól
ismét megélénkült a mérk zés, a slusszpoén
pedig a vendégeké lett, mert egy kezezés
miatt megítélt büntet t Benzema értékesített.
A visszavágót jöv szerdán rendezik Madridban.
A másik ágon a Liverpool tegnap kés este
fogadta a párharc els mérk zésén a Villarrealt.

Nagy zakót kapott a Ladies
Többhetes kihagyás után folytatódott a n i labdarúgó 1. liga a rájátszás 5. fordulójával. A Ladies
az alsóházat fölényesen vezet és a mez nyb l magasan kiemelked Piros Security otthonába látogatott, és 9-0-s vereséget szenvedett Aradon.
A marosvásárhelyi csapat egy helyet visszalépett
a rangsorban, továbbra is tíz pont el nye van azonban az els kies helyen álló Târgovitével szemben, öt fordulóval az idény vége el tt, így
gyakorlatilag nem forog veszélyben a helye az élvonalban a következ idényben sem.
A következ fordulót április 30-án rendezik, a
Ladies éppen Târgovitét fogadja, és esetleges sikerével a matematikai bennmaradást is bebiztosíthatja.

Eredményjelz
Ni labdarúgó 1. liga, 5. forduló:
* felsház: CSM Alexandria – Borgóprundi Heniu 0-3, Bukaresti Fair
Play – Székelyudvarhelyi Vasas Femina 1-2, Temesvári Politehnica –
Kolozsvári Olimpia 1-1;
* alsóház, 5. forduló: Aradi Piros Security – Marosvásárhelyi Ladies 9-0,
Galaci Universitatea – Nagybányai FF
1-3, Resicabányai Banat Girls – CSS
Târgovite 5-1.

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 18. forduló: Everton – Leicester 1-1; 19. forduló: Burnley –
Everton 3-2; 25. forduló: Chelsea – Arsenal
2-4; 30. forduló: Manchester City – Brighton
& Hove Albion 3-0, Newcastle United –
Crystal Palace 1-0, Liverpool – Manchester
United 4-0, Burnley – Southampton 2-0; 32.
forduló: Arsenal – Brighton & Hove Albion
1-2, Norwich – Burnley 2-0, Southampton –
Chelsea 0-6, Leicester – Crystal Palace 2-1,
Watford – Leeds United 0-3, Manchester
City – Liverpool 2-2, Everton – Manchester
United 1-0, Aston Villa – Tottenham 0-4,
Brentford – West Ham United 2-0, Newcastle
United – Wolverhampton 1-0; 33. forduló:
Southampton – Arsenal 1-0, Watford – Brentford 1-2, Manchester United – Norwich 3-2,
Newcastle United – Leicester 2-1, Tottenham
– Brighton & Hove Albion 0-1, West Ham
United – Burnley 1-1; 34. forduló: Leicester
– Aston Villa 0-0, Arsenal – Manchester United 3-1, Brighton & Hove Albion – Southampton 2-2, Manchester City – Watford 5-1,
Brentford – Tottenham 0-0, Crystal Palace –
Leeds United 0-0, Burnley – Wolverhampton
1-0, Norwich – Newcastle United 0-3, Chelsea – West Ham United 1-0, Liverpool –
Everton 2-0. Az élcsoport: 1. Manchester
City 80 pont, 2. Liverpool 79, 3. Chelsea 65.
* Spanyol La Liga, 21. forduló: FC Barcelona – Rayo Vallecano 0-1; 31. forduló: Osasuna – Alavés 1-0, Espanyol – Celta Vigo
1-0, Cádiz – Betis 1-2, Elche – Real Sociedad
1-2, Sevilla – Granada 4-2, Villarreal – Athletic Bilbao 1-1, Rayo Vallecano – Valencia
1-1, Mallorca – Atlético Madrid 1-0, Real
Madrid – Getafe 2-0; 32. forduló: Athletic
Bilbao – Celta Vigo 0-2, Atlético Madrid –
Espanyol 2-1, Alavés – Rayo Vallecano 1-0,
FC Barcelona – Cádiz 0-1, Elche – Mallorca
3-0, Getafe – Villarreal 1-2, Granada – Levante 1-4, Sevilla – Real Madrid 2-3, Valencia – Osasuna 1-2, Real Sociedad – Betis 0-0;
33. forduló: Atlético Madrid – Granada 0-0,
Betis – Elche 0-1, Osasuna – Real Madrid
1-3, Celta Vigo – Getafe 0-2, Espanyol –
Rayo Vallecano 0-1, Cádiz – Athletic Bilbao
2-3, Villarreal – Valencia 2-0, Mallorca –
Alavés 2-1, Real Sociedad – FC Barcelona
0-1, Levante – Sevilla 2-3. Az élcsoport: 1.
Real Madrid 78 pont, 2. FC Barcelona 63, 3.
Sevilla 63.
* Olasz Serie A, 19. forduló: Udinese – Salernitana 0-1; 32. forduló: AS Roma – Salernitana 2-1, Cagliari – Juventus 1-2, Genoa –
Lazio 1-4, Bologna – Sampdoria 2-0, Empoli
– Spezia 0-0, Torino – AC Milan 0-0, Venezia
– Udinese 1-2, Inter – Hellas Verona 2-0,
Sassuolo – Atalanta 2-1, Napoli – Fiorentina
2-3; 33. forduló: Fiorentina – Venezia 1-0,
AC Milan – Genoa 2-0, Atalanta – Hellas Verona 1-2, Cagliari – Sassuolo 1-0, Juventus –
Bologna 1-1, Lazio – Torino 1-1, Sampdoria

Szponzorvesztés, nyílt levél, történelmi eredmény
Bálint Zsombor
Nyílt levélben fordult a Román
Kosárlabda-szövetséghez és a nyilvánossághoz a Sirius n i kosárlabdacsapatának nevében a klub
elnöke, Kiss István. Ebben az áll,
amit mi is már jeleztünk ezeken a
hasábokon, hogy az ominózus CSM
Alexandria – Aradi FCC mérk zésen tapasztalt játékvezetés gyakorlatilag nem a meccset a bírói
ténykedés miatt elveszít aradiakat,
hanem a marosvásárhelyi csapatot
sújtotta, amely így az alapszakasz
végén a 6. helyre szorult, míg az
Alexandria elkerülte az aradiakat a
negyeddönt ben. Ezért furcsállják,
hogy a szóban forgó bíró, Mihai
Sndulache, akinek a döntéseit az
egész ország láthatta a találkozó videofelvételén, csupán hat hónapos
eltiltást kapott a szövetség fegyelmi
bizottságának részér l, ráadásul
abból négy hónapot a nyári szünet
tesz ki.
Mivel – látszólag – nem érintett
fél, hiszen nem vett részt ezen a
meccsen, a Sirius nem is fellebbezhet a döntés ellen, ám a nyílt levéllel próbálta felhívni a figyelmet arra

a visszásságra, hogy az ügy követ- ellenfél vezet je részér l hangzott Rögzítsük azonban a tényt:
keztében a valóstól eltér sorrend el, talán nem nehéz kikövetkeztetni, a marosvásárhelyi klub fealakult ki az alapszakasz rangsorá- hogy kit l: „Mit akarsz, meg akarod lülkerekedett a CSM Aleban. Mi több, áll a levélben, a csa- nyerni a bajnokságot az els xandrián, és megnyerte a
pat egyik fontos szponzora, miután évben?” „Engem akarsz te meg- párharcot – ezzel pedig törmegtekintette a felvételt, úgy dön- verni? Engeeem?”
ténete legjobb eredményét
tött, nem fordít több pénzt a n i koHogy végül mekkora szerepe elérve a Nemzeti Liga
sárlabdára, és visszalép a csapat volt ennek a levélnek a párharc ala- rangsorának 5. helyén fetámogatásától!
kulásában, nehéz megmondani. jezte be a bajnokságot.
A Sirius nem akarja, hogy
Mihai Sndulache valaha is bíráskodjon a csapatnak, írja a dokumentum. Tudni kell azonban,
hogy egy játékvezet t a szabályok
szerint egy klub nem utasíthat el...
Talán nem véletlen az sem,
mikor döntött a Sirius arról, hogy
a nyilvánossághoz fordul. Ezt
éppen a CSM Alexandria elleni
sorozat kezdete el tt tette, amelyet az 5. helyért rendeztek, és
amelyr l mindenki tudta, hogy
több mint egyszer helyosztó. Az
ellenfél volt ugyanis a botrányos
játékvezetés nyilvánvaló haszonélvez je, és… – nem teszünk
hozzá egyebet, mert nem tudunk
semmit bizonyítani. Mindenképpen idéznénk azonban mi is azt a
mondatot, amelyet a levél is idéz,
és amely egy meg nem nevezett A Sirius játékosai, vezeti, szurkolói ünneplik az 5. helyet
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– Salernitana 1-2, Spezia – Inter 1-3, Napoli
– AS Roma 1-1, Udinese – Empoli 4-1; 34.
forduló: Genoa – Cagliari 1-0, Bologna –
Udinese 2-2, Empoli – Napoli 3-2, Torino –
Spezia 2-1, Venezia – Atalanta 1-3, Hellas
Verona – Sampdoria 1-1, Inter – AS Roma
3-1, Lazio – AC Milan 1-2, Sassuolo – Juventus 1-2, Salernitana – Fiorentina 2-1. Az
élcsoport: 1. AC Milan 74 pont, 2. Inter 72,
3. Napoli 67.
* Német Bundesliga, 26. forduló: Augsburg – Mainz 2-1; 29. forduló: VfB Stuttgart
– Borussia Dortmund 0-2, Bochum – Bayer
Leverkusen 0-0, Hertha BSC – Union Berlin
1-4, Greuther Fürth – Mönchengladbach
0-2, Eintracht Frankfurt – Freiburg 1-2, RB
Lipcse – Hoffenheim 3-0, 1. FC Köln –
Mainz 3-2, Bayern München – Augsburg
1-0, Wolfsburg – Arminia Bielefeld 4-0; 30.
forduló: Arminia Bielefeld – Bayern München 0-3, Bayer Leverkusen – RB Lipcse
0-1, Borussia Dortmund – Wolfsburg 6-1,
Union Berlin – Eintracht Frankfurt 2-0,
Mainz – VfB Stuttgart 0-0, Augsburg –
Hertha BSC 0-1, Mönchengladbach – 1. FC
Köln 1-3, Freiburg – Bochum 3-0, Hoffenheim – Greuther Fürth 0-0; 31. forduló:
Bayern München – Borussia Dortmund 3-1,
Greuther Fürth – Bayer Leverkusen 1-4, RB
Lipcse – Union Berlin 1-2, Freiburg – Mönchengladbach 3-3, Hertha BSC – VfB Stuttgart 2-0, Eintracht Frankfurt – Hoffenheim
2-2, Wolfsburg – Mainz 5-0, Bochum –
Augsburg 0-2, 1. FC Köln – Arminia Bielefeld 3-1. Az élcsoport: 1. Bayern München
75 pont, 2. Borussia Dortmund 63, 3. Bayer
Leverkusen 55.
* Francia Ligue 1, 31. forduló: AS Monaco – Troyes 2-1, Clermont – Paris St. Germain 1-6, Lorient – St. Etienne 6-2,
Bordeaux – Metz 3-1, Olympique Marseille
– Montpellier HSC 2-0, Strasbourg – Lyon
1-1, Lens – Nice 3-0, Angers – Lille 1-1,
Brest – Nantes 1-1, Reims – Stade Rennes
2-3.; 32. forduló: St. Etienne – Brest 2-1,
Troyes – Strasbourg 1-1, Metz – Clermont
1-1, Nantes – Angers 1-1, Montpellier HSC –
Reims 0-0, Nice – Lorient 2-1, Lyon – Bordeaux 6-1, Lille – Lens 1-2, Paris St. Germain – Olympique Marseille 2-1, Stade
Rennes – AS Monaco 2-3; 33. forduló: AS
Monaco – Nice 1-0, Troyes – Clermont 0-1,
Lorient – Metz 1-0, Bordeaux – St. Etienne
2-2, Olympique Marseille – Nantes 3-2,
Strasbourg – Stade Rennes 2-1, Lens – Montpellier HSC 2-0, Angers – Paris St. Germain
0-3, Brest – Lyon 2-1, Reims – Lille 2-1; 34.
forduló: St. Etienne – AS Monaco 1-4, Clermont – Angers 2-2, Metz – Brest 0-1, Nantes
– Bordeaux 5-3, Nice – Troyes 1-0, Lyon –
Montpellier HSC 5-2, Lille – Strasbourg
1-0, Paris St. Germain – Lens 1-1, Reims –
Olympique Marseille 0-1, Stade Rennes –
Lorient 5-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 78 pont, 2. Olympique Marseille 65, 3.
Stade Rennes 59.

Arad szépített a döntben
Az FCC Arad nyerte a n i kosárlabdabajnokság dönt jének harmadik mérk zését a Sepsi SIC ellen. Kedden Aradon
67:61-re gy ztek a házigazdák a címtartó
bajnok háromszékiek ellen, a negyedik találkozót tegnap, lapzárta után rendezték.
A három gy zelemig tartó párharcban a
sepsiszentgyörgyi együttes 2-1-re vezetett.

Fotó: Nagy Tibor
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Két népszerű rendezvénnyel erősít Sepsiszentgyörgy

Júniusban Székely Vágta, augusztusban István, a király
Visszatér Sepsiszentgyörgy
két népszerű rendezvénye, a
szervezők sajtótájékoztatón
jelentették be az idei Székely
Vágta dátumát, valamint
nagyszabású kulturális produkcióját, emellett pedig
megerősítették:
2022-ben
újra látható lesz a Sepsi Arénában az István, a király székelyföldi
nagyprodukció,
amelyet öt alkalommal játszanak augusztusban.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke,
Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy
alpolgármestere, Demeter János és
Magyarósi Imola, a Vadon egyesület ügyvezető igazgatója, illetve elnöke, valamint Dancs Zsolt
producer közös sajtótájékoztatón ismertették a nyár két gigantikus eseményét, a Székely Vágtát és az
István, a király székelyföldi nagyprodukciót.
Antal Árpád polgármester fontosnak tartotta a Szent György
Napok alkalmával bejelenteni a két
eseményt, hiszen a város legnagyobb ünnepe jó alkalom arra, hogy
minél több emberhez eljusson a két
rendezvény híre. „Nekünk, magyaroknak két szent királyunk van, István és László, idén mindkettejük
emlékének adózunk. Az István, a
király tavalyi kiértékelőjén úgy fogalmaztam, hogy nagyon szeretnénk, ha lenne folytatása az
előadásnak, de ehhez több feltételnek kell teljesülnie. Nos, ezek teljesültek, így elmondhatom: idén
ismét lesz István, a király rockopera. Emellett bejelenthetem azt
is, hogy az idei Székely Vágtán a
Nemzeti Lovas Színház bemutatja
a Szent László, a lovagkirály című
népi rockoperát.”
Tamás Sándor, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke felvezetőjében
köszöntötte a 77 éves Szörényi Leventét, az István, a király egyik

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

szerzőjét. „1983-ban és 2021-ben is
nemzeti ügyet szolgált a rockopera.
Fontos hangsúlyozni ugyanakkor,
hogy ezek a rendezvények turisztikai vonzerővel bírnak, mi pedig
büszkén mondhatjuk, hogy Háromszéken van mivel eltölteni az időt.
Van egy kulturális erőtér Sepsiszentgyörgyön, amely erősíti a Székelyföldet” – fogalmazott az
elöljáró. Tamás Sándor a Székely
Vágta kapcsán kiemelte: a rendezvény a Czetz János-emlékév
jegyében zajlik, mintegy tisztelgés
az 1848-as szabadságharc legfiatalabb tábornoka születésének 200.
évfordulóján.
Demeter János, a Vadon egyesület ügyvezető igazgatója, a Székely
Vágta főszervezője azt hangsúlyozta, hogy az idei Székely Vágta
szeretné visszahozni az ezelőtti
vágták hangulatát, így programokban, futamokban és kísérőrendezvényekben is bővelkedik majd,
visszatér a Góbé futam, szombat

este pedig nagyszabású lovas és
kulturális produkciót láthat a közönség. A rendezvényt június 17–
19-e között tartják, a futamokra
pedig június 10-én 15 óráig lehet jelentkezni. Bármely Kovászna, Hargita
vagy
Maros
megyei
településnek jogában áll benevezni
egy csapatot, a Székely Vágta nevezési díja 1200 lej. Lovas lehet bármely 18. életévét betöltött személy.
A Székely Vágta díjai sem változtak: az első három helyezett jogot
nyer a Nemzeti Vágtán való részvételre.
A Góbé futam nevezési feltételei
csak részben térnek el a másik futamétól: ide bármilyen fajtájú és
nemű, 5 éves vagy idősebb lóval
lehet nevezni, amelynek állapota
megfelel a szabályzatban előírt állategészségügyi feltételeknek.
Demeter János azt is elmondta,
hogy terveznek hagyományőrző
produkciókat is, így jelen lesz az
Ugron Attila vezette Erdélyi Lovas

Kaszkadőr Egyesület, a Recsenyédi
Attila vezette Sasíjász Hagyományőrző Egyesület, Pászka Lehel
lovasíjász, valamint a szablyavívó
iskola is. Ezeken felül lesz gyermekfoglalkozás és vásár.
Magyarósi Imola, a Vadon egyesület elnöke bővebben ismertette a
Székely Vágta meghívott kulturális
produkcióját, a Nemzeti Lovas
Színház Szent László, a lovagkirály
című népi rockoperáját, amelyet június 18-án mutatnak be. Az előadás
célja a legendát életre hívni, és történelmünk dicső pillanatait e varázslatos király történetén keresztül
bemutatni. A produkció 20 lóval és
60 gyalogos szereplővel megvalósuló nagyszabású, a középkori lovagi tornák hangulatát idéző népi
rockopera. A Nemzeti Lovas
Színház, valamint a Székely
Vágta együttes küldetése megismertetni a nézőkkel azokat a legendás történelmi hőseinket, akik
valamilyen módon kapcsolódtak

a lóhoz. A lovas előadást Pintér
Tibor rendezte, aki egyben Szent
László szerepét is játssza, mellette pedig feltűnik Mohácsi
Márk, Ilyés Jenifer és Papadimitriu Athina is, továbbá közreműködik a Nemzeti Lovas Színház
tánckara és lovasai.
Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere az István, a
király székelyföldi nagyprodukció
részleteit ismertette. „Nem kétség,
hogy ez az előadás mind a szervezők, mind az előadók számára a tavalyi év kitüntetett produkciója
volt. Az augusztusi bemutatók után
egyfajta követelmény lett, hogy
2022-ben is megvalósuljon, így
büszkén mondhatom el, hogy idén
is az a 405 fő áll majd színpadra
vagy dolgozik a kulisszák mögött,
akikkel tavaly sikerre vittük a rockoperát” – hangsúlyozta. Az alpolgármester kiemelte Orza Călin
rendező-koreográfus, Szilágyi Zsolt
Herbert és Cserkész Emese énekkorrepetitorok, valamint Tőkés
Csaba Zsolt koreográfus szerepét,
akik idén is oroszlánrészt vállalnak
a produkció színpadra állításában.
Vargha Fruzsina azt is elmondta,
hogy öt alkalommal, augusztus 20.
és 24-e között játsszák újra a székelyföldi nagyprodukciót, amelyen
ezúttal is közreműködik „a világ
legjobb rockzenekara”, azaz Pál
Gábor (dobok), Kerezsi Csongor
(basszusgitár), Lőrincz Imre (ritmusgitár), Makkai Kálmán (szólógitár), Pál Zakariás (zongora,
orgona) és Sztakics István Attila
(szintetizátorok), a Háromszék
Táncegyüttes, a Bekecs Néptáncszínház, az Udvarhely Néptáncműhely és a Kincskeresők Néptáncegyüttes, a 32 tagú szimfonikus zenekar, valamint a válogatott énekkar, amelynek tagjait a Canticorum
Női Kar, a Cantus Firmus Vegyes
Kar, a Magyar Férfidalárda, a Cantus Kamarakórus, a Harmónia Kamarakórus, a Laudate Kamarakórus, a Pro Musica Kamarakórus,
a Székely Mikó Kollégium kórusa,
a VOCES és a Vox Humana kórusokból állították össze.
Antal Árpád polgármester még
annyit tett hozzá, hogy szeretné, ha
az István, a király Sepsiszentgyörgy
védjegyévé válna. „Nem tudom,
hogy Budapesten hányszor mutatták be, de az biztos, hogy Budapesten kívül sehol máshol nem
mutatták be 11 alkalommal, így a
legrosszabb esetben is második helyen végzünk.”
Dancs Zsolt producer a sajtótájékoztató végén arról beszélt, hogy a
már említett 405 fős stábot lehetetlen lenne mozgatni, így otthonra
leltek a Sepsi Arénában, és az a céljuk, hogy a közönség jöjjön hozzájuk. „Január óta azon dolgozunk,
hogy minden feltétel teljesüljön, és
mára már biztos, hogy az István, a
király székelyföldi nagyprodukció
a Zikkurat Színpadi Ügynökség ötlete, és az ügynökség, valamint
Bródy János képviseletében eljáró
Melody Kft. hozzájárulásával valósulhat meg.” A producer azt
mondta, júniusban kezdődnek a
próbák, a jegyértékesítésről azonban csak később tud részleteket
mondani. (közlemény)
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Színes programok
a Maros-parti családi majálison

Epic Music Battle

Szakmai zsűri és a fesztiválozók
döntik el, hogy milyen erdélyi
előadók lépnek fel a VIBE-on
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Idén az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete órától kerül sor Wolf Kati koncertjére, amely a családi
családi majálist szervez, amelyen számos ér- majálist zárja.
Napközben Troznai Boglárka Dorottya arcfestéssel
dekes, izgalmas program várja a gyerekeket
várja a gyerekeket, akik pedig szeretik a kihívásokat,
és a felnőtteket egyaránt.

Az eseményre május 1-jén, vasárnap délelőtt 11
órától kerül sor a Maros-parton. Az egész napos program a már hagyományosnak számító gulyásfőző versennyel indul. A csapatoknak három óra áll
rendelkezésükre, hogy előkészítsék, illetve megfőzzék a majális legjobb gulyását. Az elkészült ételek kiértékelése, valamint díjazása délután 2 órakor
kezdődik. Ezt követően Ábrám Tibor nótaénekes lép
színpadra, majd délután 4 órától a Borsika és Boróka
néptáncegyüttesek szórakoztatják a jelenlévőket. 19

kipróbálhatják magukat a Maros-parton felállított mászófalnál. Délelőtt 11 órától délután 4 óráig a szórakozás egy új dimenzióját is felfedezhetik az érdeklődők,
hiszen a VR-sátornál betekinthetnek a virtuális valóság
vadonatúj világába.
A helyszínen jelen lesz a népszámláló autóbusz is,
ahol egy számlálóbiztos segítségével (személyazonossági igazolvány felmutatásával) az egész család adatait
rögzíteni tudják 10-15 perc alatt. Mutassuk meg: így
élünk, itt élünk! (közlemény)

Kilenc koncert, ma estétől!

Minifesztivál a dzsesszklubban
Az Epic Music Battle a VIBE fesztivál tehetségkutatója, amelynek célja felkarolni az erdélyi előadókat és megismertetni őket az
erdélyi közönséggel. 2018-tól több mint 10 zenekarnak és 14 DJnek sikerült teljesíteni az álmát, hogy fellépjen Erdély legnagyobb
magyar fesztiválján, olyan fellépők mellett, mint Lost Frequencies,
a Sigma, a Modestep, Alle Farben, a Foreign Beggars, a Punnany
Massif, a Halott Pénz vagy a Wellhello.
Idén újult erőkkel startolt az Epic Music Battle a VIBE keretében. Nemcsak a közönség tetszését kell elnyerniük a versenyzőknek, hanem egy szakmai zsűriét is. A DJ és a zenekar kategória
esetében is szakmai zsűri dönti el, hogy ki fog továbbjutni a döntőbe, ahol majd a fesztiválozók a VIBE Instagram-oldalán szavazhatnak rájuk. A zsűri nemcsak pontoz, hanem véleményez is,
minden versenyző szakmai visszajelzést is kap. A zenekar kategória
zsűrije idén: André Ferenc, Dobai Csaba, Halmen Jozsó. A DJ kategória zsűrije: Detour, Halmen Jozsó, Módi Levente, Shiver.
Zenei workshopok is lesznek, amelyek nyitottak bárki számára.
A zsűrizés már lezárult, összeállt a döntős lista. Április 28-án
indul az utolsó „battle”, kiderül, hogy kik lesznek idén az Epic
Music Battle nyertesei. A szavazást az esemény Facebook- és Instagram-oldalán lehet követni.
MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
A Maros Megyei Tanács a Maros megye fejlesztési
terve 2021–2027 elnevezésű terv birtokosaként
értesíti az érdekelteket, hogy a különbizottság
ülésén, amelyre a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén került sor 2022. április 19-én, megállapították, hogy a fejlesztési
tervnek nincsenek jelentős környezeti hatásai,
így nincs szükség környezetvédelmi engedélyre.
A következőkben a fejlesztési terv környezetvédelmi engedély nélküli elfogadására kerül sor.
A határozat alapjául szolgáló dokumentáció megtekinthető a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén, Hídvég utca (str. Podeni)
10. szám alatt, hétfőnként 9–15 óra között és
keddtől péntekig 9–12 óra között.
A minősítési szakasz után hozott döntés felülvizsgálatára vonatkozó megalapozott észrevételeket
a hirdetés közzétételétől számított 10 naptári
napon belül lehet benyújtani a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. Elérhetőség:
0265-314-984, 0265-314-987.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Úgy tűnik, visszatért az élet a rendes kerékvágásba, végre igazi minifesztiválnak, élő
koncertek sorozatának ad otthont e hét végén
a marosvásárhelyi Jazz&Blues Club, ahol nem
kevesebb mint kilenc együttes lép fel – közöttük a magyar rock-, pop- és világzene nagy
nevei is! A koncertsorozat ma, csütörtök este
kezdődik, és pénteken is tart, az eseményen
több zenei stíl kedvelői is megtalálhatják a
maguk kedvenceit.

Kaáli Nagy Botond
A minifesztivál tehát ma, április 28-án este veszi
kezdetét a Sörház utcai klubban, ahol csütörtök este
az Esti Kornél, a Kávészünet és a Kvab zenekarok lépnek fel. A szépirodalomhoz is köthető a zenei est, hiszen a Kávészünet és a Kvab is ismert a
versfeldolgozásairól. A Kávészünet koncertjein a legismertebb klasszikus és kortárs költők művei, valamint saját szövegű versátiratok szólalnak meg
modern, dinamikus hangzással, zenéjük hidat képez a
mai fiatalság és az irodalom között. A kapunyitásra
18.30 órakor, a kezdésre 19 órakor kerül sor, a koncertet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Irodalmi Ügynökség támogatja.
Pénteken további hat, igencsak ismert és népszerű
együttes koncertjén vehetnek részt az érdeklődők a
Jazz&Blues Club különböző termeiben: a nagyteremben, a Piano teremben, valamint a Bunkerben.
19 órakor Dánielfy Gergő és az Utazók, a Konyha
és a No Sugar lép fel a klubban, a koncert létrejöttét a
Petőfi Kulturális Ügynökség támogatta.
Ugyancsak pénteken este 7 órakor a Bunkerben kezdődik a Kalapács zenekar koncertje, amely ezúttal a
Kalapács József 60, Kalapács 20, Gép 40 címet kapta.
Amint azt a szervezők írják, Kalapács immár 22 éve
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja a
felelősséget!

meghatározó zenekara a magyar metáléletnek. Ha csak
a koronázatlan éveket számoljuk, akkor idén pont 20
éves. 40 éve alakult a Pokolgép, 40 éve keveredett először a színpadra Kalapács József, 40 éve számít a magyar rockszíntéren a heavy metal zene. 2022. május
26-án lesz 60 esztendős Kalapács József. A fentiekből
következnek a bűvös hármas jubileum számai: 20-4060. A Kalapács zenekar erdélyi turnéjának állandó vendégzenekara a modern melodikus heavy/death metalt
játszó Dying Wish, amely 25 éve működik. Eleinte
angol nyelven, 2016-tól magyar szövegekkel jelennek
meg a lemezeik.
Szintén pénteken, 19 órakor a Djabe is fellép a
Jazz&Blues Clubban, ahol ezúttal lemezbemutató koncertet ad. A Djabe eMeRTon- és Arany Zsiráf díjas magyar együttes, amely dzsesszt, világzenét, fúziós
dzsesszt, progresszív rockot, illetve ezek speciális ötvözetét, egyfajta crossover zenét játszik. Zenéjüket a
hangszeres komplexitás és a szerteágazó világzenei stílusok ötvözése jellemzi, amit a magyar népzenei motívumok tesznek egyedivé. Műveikben, mind a
koncerteken, mind a stúdióban – az állandó felállás
mellett – a hazai és a külföldi színtérről több közreműködő művész is szerephez jut. Pályafutásuk során rengeteg hazai és külföldi koncertet adtak, több mint
negyven országban léptek fel. A djabe szó a ghánai
akan vagy más néven ashanti nyelven szabadságot jelent, az 1995-ben alakult zenekar nevét Sipos András
alapító tag adta, aki jó néhány afrikai hangszeren játszott, és több ízben járt a fekete kontinensen népzenét
gyűjteni. Koncertjeik vissza térő vendége Steve Hackett, a Genesis együttes legendás gitárosa, akivel az elmúlt tizenhét évben már számos albumot is készítettek
közösen.
A hétvégi minifesztiválról további információkat a
Jazz&Blues Club Facebook-oldalán találhatnak az érdeklődő zenekedvelők.

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (15676-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.
(15464)
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15578)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
György Attila. (15637-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT, MÉSZÁROST, VÁGÓT és
TÖLTŐNŐT. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. (23072)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (23072)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújítást, tetőjavítást, bádogosmunkát vállalunk 15% kedvezménnyel. Tel.
0757-247-615. (15759-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Megállunk néma sírod mellett,
szeretnénk megfogni még egyszer a kezed, és megköszönni
végtelen szereteted. Imádtad családod, mindenkit szerettél, boldog voltál, ha örömöt szereztél.
Az élet szép volt és vidám, de elrabolt tőlünk a kegyetlen halál.
Fájó szívvel emlékezünk április
28-án a székelyvajai születésű
GÁL TAMÁSRA halálának nyolcadik évfordulóján. Nyugodj békében! Szerettei. (15763)

Kegyelettel emlékezünk április
28-án, halálának harmadik évfordulóján a szeretett feleségre,
édesanyára, anyósra és nagymamára, ÖRDÖG MÁRIÁRA szül.
Fazakas, kinek áldozatos gondoskodását nem lehet elfelejteni.
Férje, lányai családjukkal együtt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (sz.-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- 118-932

• Prefektúra

- általános

- 118-800

• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat

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

112

- vidék
• Delgaz Grid

- 0265/210-110

• Aquaserv:

- 0265/210-177

Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal

- 0365/400-401

- 0800-801-929

- 0265/200-928
- 0800/800 928

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

- 0265/266-801

- 0265/929

- 0265/202-305

• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)

- 0365/404-664

- 0365/400-404

• Központosított ügyelet

• Rendőrség

- 0740-083-077

- 0265/268-330

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- központ

- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0265/250-120

- 0744-282-710

- 0265/263 351

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

• Optolens szemsebészet

- 0265/263-351

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

• Marmed

- 0265/250-344

koszorúk

- 0745-606-269

- 0756-468-658

és halottszállítás

- 0758-047-604

- 0729-024-380

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442

járóbeteg-rendelő:
Labor

- 0751-114-307

- 0265/262-907

e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
• Dora Medicals

- 0733-553-976

állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

Méltányos reklámdíj fejében

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

