
A Marosvásárhelyen, január 17-én meg-
kezdett szelektív hulladékgyűjtés kap-
csán tartott szerdán sajtótájékoztatót 
Soós Zoltán, a város polgármestere a 
Bőség utcában. A hulladékelszállító vál-
lalat járművei éppen akkor gyűjtötték 
össze a magánházak elé kihelyezett 
szemetet, és átadták az ott lakóknak az 
újabb adag színes zsákokat. A szelektív 

hulladékgyűjtést hamarosan a lakótele-
pekre is kiterjesztik. A városvezető 
hangsúlyozta, a szelektíven gyűjtött 
hulladék újrahasznosításával legalább 
20 százalékkal csökkennek a tárolási 
díjak, és ez hosszú távon a szolgáltatás 
díjának a csökkenését eredményezheti. 

A szelektív hulladékgyűjtés marosvásárhelyi 
rajtolását követő harmadik napon tartott sajtó-
tájékoztatón Soós Zoltán elmondta: hónapokig 
tárgyalások zajlottak annak érdekében, hogy 
meg tudják változtatni a köztisztasági szerző-
dést. Nem a szolgáltató cseréje volt a cél, hanem 
a szerződés tartalmának a módosítása, hiszen 
egy örökölt, kedvezőtlen szerződést kellett 

Megnyílik a Magyar 
Képtár állandó tárlata 
A Magyar Képtár átrendezve, felújított 
helyiségekben, a Kultúrpalota belső 
dekorációjának összhatásához igazí-
tott színvilággal és megvilágítási kon-
cepcióval nyílik újra.  
____________2. 
Marosvásárhelyen 
gyógyítottak, oktattak  
Egy sorozat harmadik köteteként je-
lent meg dr. Kiss Csekme Márta nyu-
galmazott családorvos Orvosaink 
emlékezete 3. – A marosvásárhelyi 
Nyár utcai zsidó temető orvos-sírjai 
című fényképes albuma. A kiadvány 
az egykori Széll Kálmán utcai izraelita 
sírkertben nyugvó orvosoknak állít 
emléket. 
____________6. 
Sokba kerülhet  
a külföldi mobil- 
telefon-használat 
Az Európai Unióban mostanra már 
majdnem ugyanúgy telefonálhatunk 
vagy internetezhetünk az okostelefo-
nunkon, mintha itthon lennénk. Azon-
ban, ha nem uniós országban 
vagyunk,  csak akkor használjuk a te-
lefonunkat, amikor valóban kell, mert 
óriási többletköltségekre kell számí-
tani.  
____________10.(Folytatás a 4. oldalon)
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Menyhárt Borbála  

Sportolni, órák után 
Országos hírügynökség hozza a Mentsétek Meg Romániát Szövet-

ség (USR) egyik parlamenti képviselőjének közleményét, miszerint 
a kormány megtámadta az alkotmánybíróságon azt az USR által kez-
deményezett törvénytervezetet, amelyik lehetővé teszi a diákok szá-
mára az iskolák szabadtéri sportpályáinak oktatási időn kívüli 
ingyenes használatát, ez pedig „támadás a gyermekek és a serdülők 
egészsége ellen”. Kicsit erős a kijelentés, de alapvetően elmondható, 
hogy az iskolák szabadtéri sportpályáin való sportolás a diákok 
egészségének egészen biztosan jót tesz, hiszen egyrészt nagyon kevés 
sportolási lehetőség van a gyerekek számára, a járvány elmúlt két 
évében pedig az otthonülésre kényszerített fiatalok a megszokottnál 
is többet töltöttek táblagépek, telefonok és számítógépek képernyői 
előtt. Egy olyan törvény, amely lehetővé teszi, hogy oktatási időn 
kívül is mozogjanak, sportoljanak a tanintézmények sportpályáin, 
mindenképpen hasznos.  

Egy ilyen döntés meghozatalát a POL képviselői vagy 4 éven át 
szorgalmazták a marosvásárhelyi tanácsban, végül 2021 végén a 
testület határozatot hozott, rábólintva, hogy a tanórák után ingye-
nesen használhassák az iskolák sportpályáit a diákok, megelőzve 
ezzel az USR-törvénytervezetet. Kivételt azok a tanintézetek  
képeznek, ahol csak épületen keresztül lehet eljutni a sportpályára. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Bekapcsolódhatnak a tömbházlakók is 

Megkezdődött a szelektív  
hulladékgyűjtés a magánházaknál 

Fotó: Nagy Tibor

Antalfi Imola 



Ma FÁBIÁN és SEBESTYÉN, 
holnap ÁGNES napja.  
ÁGNES: görög eredetű, jelen-
tése: szent, tiszta, szemérmes.

A Tündöklő Jeromos a magyar 
kultúra napján 
A magyar kultúra napi ünnepi előadásra, a Magyarország 
csíkszeredai főkonzulátusa és a budapesti Magyarság 
Háza kezdeményezte Tamási Áron-emlékév első rendez-
vényére kerül sor január 22-én, szombaton 18 órától a 
Kultúrpalota nagytermében. A Tündöklő Jeromos című Ta-
mási-művet Török Viola rendezésében állítják színpadra, 
a főbb szerepekben Pál Hunor, Györffy András, György 
Károly, Farkas Sándor Csaba és Márton Emőke-Katinka 
látható. Zene: Kelemen László, koreográfia: Horváth Zsó-
fia és Varga János. Az előadás a járványügyi szabályok 
betartásával tekinthető meg, belépés oltási igazolással. A 
belépő ára 20 lej, jegyek korlátozott számban kaphatók a 
Kultúrpalota jegypénztáránál.  

Vokálszimfonikus hangverseny a 
román kultúra napja alkalmából 
Január 20-án, ma 19 órakor rendkívüli vokálszimfonikus 
hangverseny lesz a Kultúrpalota nagytermében a román 
kultúra napja alkalmából. A Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia és a Marosvásárhelyi TVR együttműködésében 
zajló koncerten a filharmónia szimfonikus zenekarát és ve-
gyes karát Vlad Maistorovici vezényli, szólista Daniel Row-
land angliai hegedűművész. Műsoron: Vlad Maistorovici-, 
M. A. Turnage-, Bartók Béla- és George Enescu-művek. 

Teleki Samu nyomdokain 
A marosvásárhelyi Studium–Prospero Alapítvány negye-
dik alkalommal ünnepli egyhetes rendezvénysorozattal a 

román és a magyar kultúra napját. A január 22-ig tartó 
programsorozat keretében 21-én, pénteken 18 órától vetí-
téssel egybekötött kerekasztal-beszélgetés lesz Teleki 
Samu nyomdokain Afrikában címmel a Studium HUB föld-
szinti konferenciatermében, a Bolyai tér 15. szám alatt. A 
beszélgetésen részt vesz Veress Zsombor gyógyszerész, 
világutazó és Kálmán Attila történész. A beszélgetést 
Nagy Zsolt néprajzkutató vezeti. Meghívott Teleki Kálmán, 
a gernyeszegi Teleki-kastély tulajdonosa. Az esemény 
társszervezője a Gernyeszegi Teleki-kastély Egyesület. 

Emberközelben – Bálint Zsigmond 
fotókiállítása 
A magyar kultúra napja alkalmából január 22-én, szomba-
ton 17.30 órakor fotókiállítás nyílik a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota előterében Bálint Zsigmond fotóművész képeiből. 
Az Emberközelben című tárlatot már bemutatták a buda-
pesti Hagyományok Házában. A kiállítás február 20-ig lesz 
látogatható. A kiállítás Magyarország csíkszeredai főkonzu-
látusa, az Erdélyi Hagyományok Háza és a Maros Művész-
együttes szervezésében valósul meg. 

Kettős könyvbemutató a Bernádyban  
Január 25-én 18 órától a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban kettős könyvbemutatóra kerül sor. A Székelyföldi Ma-
gyar Újságírók Egyesületének kiadásában 2021-ben 
megjelent Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva 
(szerkesztette Ambrus Attila) és a Múltból jövendőt – Tör-
ténelem hazulról (szerkesztette Szekeres Attila) köteteket 
és az egyesületet Galbács Pál, a Székelyföldi Magyar Új-
ságírók Egyesületének tiszteletbeli elnöke, a könyvek öt-
letgazdája, a szerkesztők, Ambrus Attila és Szekeres 
Attila, valamint Nagy Miklós Kund mutatják be. Az est  
házigazdája Vajda György, a Népújság szerkesztője. A 
könyvbemutatón több társszerző is jelen lesz.

A brémai muzsikusok az Arielben 
Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban 21-én, pénteken 
18 órától és 23-án, vasárnap 11 órától A brémai muzsiku-
sok című nagytermi mesejáték van műsoron. Rendező: Vi-
dovszky György. A járványhelyzet miatt az előadásokra a 
helyek száma korlátozott, ezért előzetesen helyet kell fog-
lalni a 0740-566-454-es telefonszámon. 

Ökumenikus imahét 
Idén, az érvényben levő járványügyi szabályok betartása 
érdekében, a marosvásárhelyi egyetemes imahét isten-
tiszteleteinek a Vártemplom ad otthont. Az alkalmak min-
dennap 18 órakor kezdődnek – közölte Szénégető István 
római katolikus plébános. Az imahét témája, mottója: „Lát-
tuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk 
őt./Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemu-
tassuk neki hódolatunkat (Mt 2,2)”. Az imahéten a maros-
vásárhelyi történelmi egyházak lelkészei hirdetik az 
evangéliumot. Csütörtökön, ma Balázs Ferenc római ka-
tolikus plébános, pénteken Kecskés Csaba unitárius lel-
kész, szombaton Fekete Márton kistemplomi református 
lelkész szolgál, míg vasárnap Sebestyén Péter római ka-
tolikus plébános igehirdetése zárja az imahetet. 

Bemutatják id. Veress László  
főgyógyszerész kötetét 

A kultúra hete alkalmával mutatják be id. Veress László fő-
gyógyszerész Népgyógyászat és hivatalos orvoslás ha-
tárán. Segesvár gyógyszerészet-történeti emlékei című 
kötetét. Az eseményre csütörtökön, ma 17 órakor Maros-
vásárhelyen, a Studium HUB földszinti konferenciatermé-
ben, a Bolyai utca 15. szám alatt kerül sor. A kötet a 
Studium Kiadó gondozásában jelent meg, bemutatja dr. 
Péter H. Mária gyógyszerész, gyógyszerészet-történész, 
ny. egyetemi adjunktus és Nagy Zsolt néprajzkutató, a 
kötet szerkesztője. Köszöntőt mond Brendus Réka, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosz-
tályvezetője és dr. Vass Levente egészségügyi államtitkár, 
a Studium–Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke. 

Fiktív szolgáltatásokat számoltak el 
vakációs jegyekkel 

Szerdán Maros megyében 24 húsz házkutatást tartottak 
vakációs utalványokkal való csalás gyanújával. Az okozott 
kárt egymillió lejre becsülik. A Román Rendőr-főkapitány-
ság közleménye értelmében több Maros megyei cég kép-
viselői fiktív szolgáltatások fejében üdülési csekkeket 
vettek át, amelyek értékének 60 százalékát készpénzben 
visszafizették a tulajdonosoknak, majd engedélyezett vál-
lalkozásokkal elszámoltatták a teljes összeget. A Maros 
megyei házkutatások mellett további 13 megyében és Bu-
karestben iratokat foglalnak le. A közlemény szerint kilenc 
személyt kísértek be kihallgatásra. Az akciót a marosvá-
sárhelyi bírósági ügyészség felügyeli. 

Egyre gyakoribbak a tűzesetek 
Kedden Szovátán, a Farkas utcában egy lakóház kémé-
nye gyúlt meg, majd a Felsőrépához tartozó Marosligeten 
gyúlt ki egy lakóház. Szerdán hajnalban Magyarón egy 
lakás kéménye kapott lángra. Mindhárom esetben a tűz-
oltók gyors akciója révén sikerült megakadályozni, hogy a 
elterjedjenek a lángok – közölte a katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta  
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IDŐJÁRÁS 
Részben napos 
 Hőmérséklet: 

max.  -1 0C 
min.   -9 0C

Megyei hírek 

RENDEZVÉNYEK

A Maros Megyei Múzeum 
Művészeti Osztálya január 
21-én 17 órakor megnyitja a 
Magyar Képtár állandó tárla-
tát a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota bal szárnyának 
harmadik emeletén. A meg-
nyitó után, 18 órától Koszika 
fellépésére kerül sor. 

A Képtár 1913-ban jött létre, és 
a Kultúrpalota felavatásával egy 
időben nyílt meg. A Képtár magját 
az a 68 festmény képezi, amelyet 
a Budapesti Szépművészeti Mú-
zeum helyezett letétbe itt. Ezt egé-
szítette ki a Bernády György 
polgármester által nagy műgond-
dal kiválasztott és a város pénzén 
megvásárolt 15 alkotás. Ez volt a 
későbbi gyűjtemény magja, és az 
új kiállítási elrendezés is ezt követi 
nyomon. 

A Magyar Képtár átrendezve, 
felújított helyiségekben, a Kultúr-
palota belső dekorációjának össz-
hatásához igazított színvilággal és 
megvilágítási koncepcióval nyílik 
újra. A kiállítás elsősorban a képtár 
kezdeti gyűjteményének festmé-
nyeit mutatja be, melyekhez két új 
szerzemény, Körösfői-Kriesch 
Aladár Három gyermek és Hege-
dűs László Herkules válaszúton 
című reprezentatív festményei tár-

sulnak. Régóta nem látott képek is 
szerepelnek, mint például: Kár-
páthy Rezső Reggeli hangulat 
Budán, Hollósy Simon Férfiportré 
és Női portré, Eisenhut Ferenc Hu-
nyadi kirohanása, Csánky Dénes 
Kőbányában, Edvi Illés Aladár 
Búzahordás című alkotásai. A tár-
lat anyagát csaknem 80 műtárgy 
képezi. 

Az új kiállítási koncepció alap-
ján az alkotások stilisztikai és te-
matikus hasonlóságok, iskolák 
vagy művészeti központok, vala-
mint művészeti irányzatok alapján 
vannak csoportosítva. Olyan rep-
rezentatív festőktől láthatunk alko-
tásokat, mint például Munkácsy 
Mihály, Paál László, Wágner Sán-
dor, Hollósy Simon, Ferenczy Ká-
roly, Barabás Miklós, Demeter 
Róbert és Vida Árpád. 

A tárlat nyitvatartása: kedd–
péntek: 9–16 óra között, szombat–
vasárnap: 9–14.30 óra között. 

A járványügyi korlátozások 
miatt a rendezvényen előzetes be-
jelentkezés alapján lehet részt 
venni. Belépőt foglalni a pr@mu-
zeulmures.ro e-mail-címen lehet a 
rendelkezésre álló helyek számá-
nak függvényében. A részvé- 
tel zöldigazolványhoz kötött.  
(m.s.) 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra  
között, szombat – vasárnap zárva.   

Tel. 0742-828-647

20., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 58 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 10 perckor.  
Az év 20. napja,  

hátravan 345 nap.

Megnyílik a Magyar Képtár állandó tárlata 

Pilinszky János verseivel ünnepli a magyar kultúra nap-
ját az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp című műsora 
csütörtökön este 9 órától. 

A magyar kultúra napjához közeledve a magyarság 
szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális érté-
kekről. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban 
január 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 
Ennek tiszteletére 1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra 
napját, lehetőséget teremtve arra, hogy még nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk hagyományainknak, értékeinknek, a 
nyelvünknek. 

,,A nyelv titokzatos dolog. Nemcsak a beszéd, a szó 
közöl, többet mond olykor a szem, egy félbehagyott kéz-
mozdulat” – vallotta a XX. századi magyar líra egyik leg-
jelentősebb képviselője, Pilinszky János. Az ő versei 
hallgathatók, láthatók Kicsid Gizella színművész előadá-
sában; a versekhez Horváth Zoltán orgonaművész Johann 
Sebastian Bach dallamait szólaltatja meg csütörtökön este 
9 órától a Kultúrcseppben. 

A műsor Magyarország kolozsvári főkonzulátusának tá-
mogatásával jött létre.

Kultúrcsepp: Pilinszky János versei 
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A tervezet vitái során mindig az volt a kifogás, hogy kik 
azok, akik felelnek az esetleges rongálásokért, például a 
betört ablakszemekért. Nem mondhatjuk, hogy nem jogos 
az aggodalom a polgármesteri hivatal részéről, hiszen a 
város tulajdonában vannak a tanintézetek, avagy az is-
kolaigazgatók részéről, akik ügykezelik az ingatlanokat. 
Ámde a megoldáskeresés helyett a viták folytak, míg 
végül a jelenlegi tanács elfogadta a javaslatot. Vissza 
lehet emlékezni, évtizedekkel ezelőtt is birtokba vehették 
az iskolák diákjai a sportpályákat délutánonként, én 
magam kosárlabdázni jártam délutánonként a 14-es is-
kola kosárlabdapályájára. Senki nem rongált semmit, jó 
volt egy-két órát sportolni. Napjainkban más szelek fúj-
nak. De ma segíthetnek a térfigyelő kamerák azonosítani 
az „elevenebb” diákokat (ne feltételezzük a szándékos 
károkozást), e berendezések beszerzésének költsége még 
mindig kisebb, mint kapust vagy őrt fizetni.  

Lehet, hogy eltart egy ideig, míg az alkotmánybíróság 
döntése megszületik. Lehet, hogy a sportpályákat nem 
fogják tudni bérbe adni a tanintézetek, és elapad ez a jö-
vedelemforrás. De lesznek fiatalok, akik néhány órán át 
sportolni fognak, ami az egészségük szempontjából sok-
kal fontosabb. Remélhetőleg az alkotmánybírák majdani 
döntése miatt nem kell módosítani ezt a helyi tanácsi ha-
tározatot.  

Enyhítenék az energiaválság  
hatásait 

Jövő héten fogadja el a kormány az energiaválság 
hatásainak csökkentését célzó újabb intézkedések-
ről szóló sürgősségi rendeletet – közölte a minisz-
terelnök a kabinet szerdai ülésének elején. Nicolae 
Ciucă felszólította az érintett minisztereket, véglege-
sítsék a jogszabály tervezetét, hogy legkésőbb pén-
tekig tudják közvitára bocsátani. A kormányfő 
beszámolt arról is, hogy kedden a hazai energiater-
melők és -szolgáltatók képviselőivel folytatott meg-
beszélést, és velük is ismertette az 
intézkedéscsomagot. (Agerpres) 

Megszúrtak egy 17 éves fiatalt 
A nyílt utcán, iskolába menet szúrtak meg egy 17 
éves fiatalt szerda reggel Temesváron. A nyomozás-
hoz közel álló források szerint a fiú iskolába tartott, 
amikor szóváltásba keveredett egy másik hasonló 
korú fiúval, és a vita közepette egy lány „egy éles 
tárggyal mellkastájékon megszúrta”. A sérültet kór-
házba szállították, állapota stabil. A másik két fiatalt 
a rendőrség hallgatja ki, és eljárás indult ellenük üt-
legelés és egyéb erőszakos tettek gyanúja miatt. 
(Agerpres) 

Országos rákellenes terv 
Szerdán délután mutatták be a Cotroceni-palotában 
az országos rákellenes tervet. Az Európai Bizottság 
tavaly februárban hozta nyilvánosságra az európai 
rákellenes tervet, amelyhez 4 milliárd eurót rendel-
nek a különféle megelőzési, kutatási és kezelési 
programok finanszírozására, a daganatos betegsé-
gek korai felismerésének elősegítésére. A parla-
mentben munkacsoportot hoztak létre az európai 
tervnek a hazai jogrendbe történő átültetése érde-
kében. A jelenleg érvényben levő országos onkoló-
giai program keretében az egészségbiztosítási 
pénztár részben támogatja a daganatos betegségek 
kezelését és a vizsgálatokat, illetve néhány szűrő-
programot. (Agerpres) 

Támogatás a kényszer- 
szabadságon levőknek 

Ismét állami támogatásban részesülnek a járvány 
miatt kényszerszabadságra küldött alkalmazottak – 
jelentette ki szerdán a miniszterelnök. Nicolae Ciucă 
a kormányülés elején rámutatott: a kabinet sürgős-
ségi rendeletet készül elfogadni a munkahelyek és 
a gazdaság védelmére irányuló intézkedésekről. Így 
ismét állami támogatásban részesülnek majd azok 
az alkalmazottak, akiket munkáltatójuk kényszersza-
badságra küld a járványhelyzet indokolta korlátozá-
sok miatt. A kényszerszabadság ideje alatt az 
alkalmazottak bérük 75 százalékát kapják meg, a 
juttatás azonban nem haladhatja meg az országos 
bruttó átlagbér 75 százalékát. Az intézkedés 2022. 
március 31-éig érvényes – tette hozzá a kormányfő. 
(Agerpres) 

Ország – világ 

Sportolni, órák után
(Folytatás az 1. oldalról)

Konzorciumot hozott létre  
a három erdélyi magyar egyetem 

Egyetemi konzorciumot hozott létre a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), a Partiumi 
Keresztény Egyetem (PKE) és a Protestáns Teológiai 
Intézet. 

A Pro Bono Publico egyetemi konzorcium céljairól Tonk 
Márton, a kolozsvári, marosvásárhelyi és csíkszeredai karok-
kal működő Sapientia EMTE rektora, Pálfi József, a nagyvá-
radi PKE rektora és Kolumbán Vilmos József, a kolozsvári 
Protestáns Teológia rektora beszélt egy szerdai kolozsvári saj-
tótájékoztatón.  

Tonk Márton elmondta: a három tanintézetben képezik a 
magyar nyelven tanuló romániai egyetemi hallgatók harmad-
részét. A konzorcium célja a közös érdekérvényesítés és a 
célok közös megvalósítása. Közösen kívánnak fellépni Romá-
niában a felsőoktatási kérdésekben, valamint a magyarországi 
és a nemzetközi kapcsolatok építésében.  

A névválasztást azzal magyarázta, hogy a három egyetem 
az erdélyi magyar közösség javát kívánja szolgálni, semmi-
lyen haszonszerzési érdek nem kapcsolódik a létrehozásá- 
hoz.  

Pálfi József hozzátette: a konzorcium létrehozásával a for-
mát teremtették meg, amelyet a következő időszakban kell tar-
talommal megtölteni. Hozzátette: a három egyetem szellemi, 
fizikai infrastruktúráját kívánják közösen felhasználni.  

Kolumbán Vilmos József kitért arra, hogy jelenleg egyik 
egyetem keretében sem működik doktori iskola. Arra készül-
nek, hogy ezt közösen szervezzék meg a konzorcium kereté-
ben.  

Tonk Márton azért is fontosnak tartotta a közös doktori is-
kola elindítását, mert – mint fogalmazott – ez az egyetemi ok-
tatói utánpótlás nevelésének a helyszíne. A nyugat-európai 
egyetemeken doktoráló erdélyi magyar fiatalok közül sokan 
nem térnek már vissza a szülőföldjükre. Azt is megjegyezte 
azonban, hogy a hiányszakokon szeretnének doktori képzést 
indítani: ezek sorában a teológiát, az alkalmazott mérnöki, a 
biotechnológiai és a jogtudományi képzést említette.  

Tonk Márton a célok közé sorolta annak a lehetővé tételét, 
hogy a három egyetem diákjai hallgathassák a másik egyetem 
óráit is, és ott osztályzatot, kreditpontokat kapjanak. Hozzá-
tette: az aláírt dokumentumban az is szerepel, hogy közösen 
használják a három egyetem által birtokolt könyvtárakat, kol-
légiumokat, közösen fizetnek elő a nemzetközi adatbázisok 
használatára.  

Amint a rektorok közölték: a Pro Bono Publico konzorciu-
mot a három egyetem anyagi forrásainak a felhasználásával 
kívánják működtetni. Héttagú vezető testületében a három 
egyetem mindenkori rektora, rektorhelyettese, illetve a Sapi-
entia szenátusának elnöke vesz részt. (MTI)

Konferencia Európa jövőjéről:  
Plenáris ülésen vitatják meg a polgári vitacsoportok 

ajánlásait 
A január 21–22-i plenáris ülés két, 
európai polgárokból álló vitacso-
port 90 ajánlását vitatja meg töb-
bek között a jogállamiság és az 
éghajlatváltozás témájában, tud-
tuk meg az Európai Parlament 
Magyarországi Kapcsolattartó 
Irodája közleményéből.  

A plenáris ülés résztvevői az „Európai 
demokrácia/ Értékek és jogok, jogálla-
miság, biztonság” csoport  és az éghaj-
latváltozás, környezetvédelem és 
egészségügy témákkal foglalkozó vita-
csoportok ajánlásait, valamint a nemzeti 
polgári vitacsoportok kapcsolódó javas-
latait tekintik át.  

Eddig két vitacsoport  
véglegesítette az ajánlásait 

Eddig ez a két európai polgári vitacso-
port véglegesítette az Európa előtt álló 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra vonat-
kozó ajánlásait azt követően, hogy két-
száz, különböző korú és hátterű tagjuk 
személyesen és online megvitatta és el-
fogadta azokat. 

Az Európai demokrácia/ Értékek és 
jogok, jogállamiság, biztonság munka-

csoport decemberben 39 ajánlást foga-
dott el a firenzei Európai Doktori Intézet 
által szervezett utolsó ülésén. Az Éghaj-
latváltozás, környezetvédelem és egész-
ségügy vitacsoport januárban ülésezett 
az Európa Tanulmányok Szakkollégiu-
mának a Varsóban található natolini 
campusán, ahol 51 ajánlást fogadott el. 

Ezt a 90 javaslatot, valamint a nemzeti- 
polgári vitacsoportok kapcsolódó ajánlá-
sait terjesztik elő és vitatják meg a kon-
ferencia január 21–22-én Strasbourgban 
tartandó plenáris ülésén. A konferencia 
megnyitásakor a résztvevők megemlé-
keznek David Sassoliról, az Európai Par-
lament január 11-én elhunyt elnökéről.  

A konferencia plenáris ülése megvi-
tatja mind a nemzeti, mind az európai 
polgári vitacsoportok ajánlásait, vala-
mint a többnyelvű digitális platformon 
közzétett ötleteket, témák szerint csopor-
tosítva.  

A plenáris ülés konszenzus alapján 
terjeszti javaslatait a vezető testület elé. 
Ez utóbbi a plenáris üléssel teljes 
együttműködésben és teljes átláthatóság 
mellett készít jelentést. A vitacsoportok 
80 polgárt választottak ki – 20-at min-
den vitacsoportból –, ők képviselik a vi-
tacsoportot a konferencia plenáris 
ülésén. Ezek a képviselők az október 
23-án Strasbourgban tartott második 

plenáris ülésen kezdték meg mandátu-
mukat. Az Európa jövőjéről szóló kon-
ferencia a polgárok által irányított 
folyamat. A vitacsoportok tanácskozá-
saik során figyelembe veszik a polgárok 
Európa-szerte, a többnyelvű digitális 
platformon keresztül és a tagállamokban 
tartott rendezvényeken gyűjtött hozzá-
szólásait. Az eseményeken prominens 
tudományos szakemberek és más szak-
értők előadásaira is sor kerül. 

A plenáris fórum összetétele 
A plenáris üléseken a Parlament 108 

küldötte mellett a Tanács 54 (tagálla-
monként két), a Bizottság három és a 
nemzeti parlamentek 108 képviselője 
vesz részt egyanrangú félként, valamint 
108 európai polgár. A polgári csoporto-
sulások részéről az európai polgári vita-
csoportok képviseletében 80, a nemzeti 
vitacsoportok és rendezvények képvise-
letében 27 (tagállamonként egy) fő, va-
lamint az Európai Ifjúsági Fórum elnöke 
vesz részt a tanácskozásokon. Rajtuk 
kívül jelen van a Régiók Bizottsága és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság 18-18 képviselője, a regionális és 
helyi hatóságok 6-6 megválasztott kép-
viselője, a szociális partnerek 12 képvi-
selője, valamint a civil társadalom 8 
képviselője is. 

Az EP új alelnökei
Kedden délután az Európai Parlament megválasz-
totta 14 alelnökét a jelenlegi ciklusból hátralévő két 
és fél évre.  

A Parlament eljárási szabályzatának 15. cikke szerint az al-
elnököket ugyanúgy jelölik, mint az elnököt: vagy képviselő-
csoportok, vagy a képviselők huszada terjeszthet be  
jelöltet.  

A 14 alelnököt egyetlen szavazólapon, a leadott szavazatok 
abszolút többségével választják meg. Ha a sikeres jelöltek 
száma nem éri el a 14-et, akkor a fennmaradó helyekért ugyan-
ilyen feltételek mellett második szavazási kört tartanak. Ha az 
összes alelnök megválasztásához még egy körre van szükség, 
ott már az egyszerű többség is elegendő (17. cikk). 

A strasbourgi plenáris ülésen leadott szavazatok alapján az 
első fordulóban kilenc, a második fordulóban pedig három al-
elnököt választottak. Az utolsó két helyet a harmadik fordu-
lóban töltötték be. 

Az Európai Néppárt uniós parlamenti frakciójának 3, a szo-
cialistáknak 5, a Renew frakciónak 3, valamint az ECR-nek, 
a Zöldeknek és az Európai Baloldalnak 1-1 képviselőt sikerült 
az alelnöki székbe juttatnia.  

A Fidesz jelöltje, Járóka Lívia a szavazás megkezdésekor 
visszalépett az ECR-es jelölt Robert Zile javára.  

Az első szavazási fordulóban kilenc, a másodikban további 
három alelnököt választottak meg. A leadott szavazatok meg-
választáshoz szükséges abszolút többség: 346.  

Az újonnan (abszolút többséggel) megválasztott alelnökök 
neve, megválasztásuk sorrendjében: 

1. Othmar Karas (EPP, Ausztria) 536 
2. Pina Picierno (S&D, Olaszország) 527 
3. Pedro Silva Pereira (S&D, Portugália) 517 
4. Ewa Kopacz (EPP, Lengyelország) 467 
5. Eva Kaili (S&D, Görögország) 454 
6. Evelyn Regner (S&D, Ausztria) 434 
7. Rainer Wieland (EPP, Németország) 432 
8. Katarina Barley (S&D, Németország) 426 
9. Dita Charanzova (Renew, Csehország) 406 
10. Michal Šimecka (Renew, Szlovákia) 494 
11. Nicola Beer (Renew, Németország) 410 
12. Roberts Zile (ECR, Lettország) 403 
13. Dimitrios Papadiomoulis (Baloldal, Görögország) 329 
14. Heidi Hautala (Zöldek/EFA, Finnország) 294 

Az alelnökök feladata 
A 14 alelnök és az öt kvesztor az elnökkel együtt alkotja a 

Parlament elnökségét. Az elnökség a Parlament zökkenőmen-
tes működéséhez szükséges szabályok megalkotásáért felelős 
testület. Egyéb feladatai mellett az elnökség állítja össze a Par-
lament előzetes költségvetés-tervezetét, és dönt az adminiszt-
ratív, személyzeti és szervezeti ügyekben. 

Az alelnökök az elnökségi munka mellett helyettesíthetik 
az elnököt a plenáris ülésen, és szükség esetén képviselhetik 
a Parlamentet hivatalos eseményeken. (mózes) 
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megváltoztatni úgy, hogy az lehetővé tegye a 
szelektív hulladékgyűjtést, és a városlakók 
érdekeit szolgálja. Egy átmeneti időszak után 
sikerült olyan feltételekben megállapodni, 
amelyeknek köszönhetően el tudták indítani 
– első lépésben a városbeli magánházaknál – 
a szelektív hulladékgyűjtést, ez mintegy hét- 
ezer háztartást érint városszerte. Ezt – a kez-
deti szakaszt követően – az idei év második 
harmadától kiterjesztik a tömbháznegyedekre 
is. Már folyamatban van egy közbeszerzési 
eljárás, ami 216 hulladéktároló konténer be-
szerzését célozza, ami a tömbháznegyedek-
beli igények mintegy harminc százalékát fedi 
le. A fennmaradó részhez szükséges összege-
ket belefoglalják az idei költségvetésbe, 
ugyanis szeretnék mielőbb az egész városra 
kiterjeszteni ezt a szolgáltatást, és 2023-ra 
minden marosvásárhelyi lakosnak lehetősé-
get biztosítanak majd arra, hogy szelektíven 
gyűjtse a hulladékot. 

– Ahogyan viszonyulunk a kérdéshez, 
annak döntő szerepe lehet abban, hogy ez 
életstílussá váljon. Úgy kell tekinteni az új-
rahasznosított hulladékra, mint egy gazdasági 
forrásra, meg kell érteni, hogy minden szét-
választott hulladék hozzájárul a környezet-
szennyezés csökkenéséhez, ugyanakkor 
nagyon fontos szempont, hogy a különválasz-
tott szemét tárolása jóval olcsóbb, mint a 
szentpáli lerakóban elhelyezett hulladéké, és 

ha helyesen, különválogatva tudjuk ezt átadni 
a szolgáltatónak, a szolgáltatás költségei fel-
tehetőleg 20 százalékkal fognak csökkenni, 
ami a hulladékelszállítási díj csökkenését is 
eredményezni fogja. A szolgáltatás sikere 
azonban azon múlik, hogy jól együtt tud-e 
működni ezen a téren a lakosság, a szolgál-
tató és a város – hangsúlyozta a városvezető. 

10 százalékos kedvezmény annak, aki 
június 30-ig befizeti az évi szemétdíjat 

Mint mondta, a hulladékdíj befizetési mód-
ját még 2020-ban állapították meg, nemrég 
pedig a polgármesteri hivatal tudomásul vette 
a megyei tanács 2021-es határozatát, amely-
nek értelmében emelkednek a köztisztasági 
díjak, ami a városi hulladékdíj összegében is 
megmutatkozik. Ilyen körülmények között 
néhány, a lakosság támogatását célzó kezde-
ményezés is napvilágot látott: eltörölték az 
50 lej értékű tavaszi-őszi nagytakarítási díjat, 
a sokgyerekes családok felkarolása érdeké-
ben a helyi tanács jóváhagyta, hogy legtöbb 
két kiskorú gyerek után kell hulladékgazdál-
kodási díjat fizetni. Mentesülnek ugyanakkor 
a díj kifizetése alól a háborús veteránok, ezek 
özvegyei, a súlyos és halmozottan sérült sze-
mélyek, illetve idéntől azok, akik nem laknak 
egy adott, a nevükön lévő ingatlanban. Egy 
következő kedvezmény, amely február 1-től 
lép érvénybe, hogy aki június 30-ig befizeti 
az évi hulladékdíjat, az 10 százalék kedvez-

ményben részesül – sorolta a ked-
vezményeket a város vezetője. 

Újságírói kérdésre válaszolva 
Ilyés Szilárd Levente, a Sylevy 
Salubriserv hulladékelszállító vál-
lalat képviselője elmondta, a ma-
gánházaktól szétválasztva 
begyűjtött hulladékot egy Maros 
megyei engedélyezett állomásra 
szállítják feldolgozás végett. 

Térfigyelő kamerákkal  
tartanák távol a guberálókat 

Lapunk kérdésére, hogy miként 
képzelték el a tömbháznegyedek-
ben a szelektív hulladékgyűjtést, 
tervezik-e esetleg zárt tárolók ki-
alakítását azért, hogy a guberálók 
ne túrják szét a zsákok tartalmát, 
Soós Zoltán polgármester kifej-
tette: a tömbháznegyedekben szi-
getekként képzelik el a szelektív 
gyűjtőpontokat, oda kell majd 
vinniük a lakóknak a külön zsá-
kokba gyűjtött szemetet, hogy az 
ne keveredjen a háztartási hulla-
dékkal. Az önkormányzat térfigyelő kamerák 
felszerelését tervezi ezekre a gyűjtőpontokra, 
ami által egyrészt meg szeretnék akadályozni 
azt, hogy a guberálók szétszórják a zsákok 
tartalmát, másrészt pedig fülön csípnék azo-
kat is, akik háztartási hulladékot helyeznek el 
a szelektív gyűjtőpontokon, és ezek a szemé-
lyek bírságra is számíthatnak majd. Tavaly 
ősszel is több olyan egyént megbírságoltak, 
akik a lomtalanítás lejárta után pakolták ki a 
fölöslegessé vált holmijaikat. A városvezető 
hozzátette: a gyűjtőpontok bekerítésén is 
gondolkodnak, viszont első körben a térfi-
gyelő kamerákkal fognak próbálkozni. 

Fontos, hogy ne keveredjenek  
a különböző típusú hulladékok 

Amint arról már előzőleg is beszámoltunk, 
a január 17-én elindított program keretében 
az újrahasznosítható hulladék négy típusát 
gyűjtik különböző színű zsákokba: a mű-
anyagot, fémet sárgába, a papírt és kartont 
kékbe, az üveget zöldbe, a biológiailag le-
bomló hulladékot pedig tetszőleges színű 
zsákba. Rendkívül fontos, hogy a különböző 
típusú szemetet ne vegyítsék össze. Első al-
kalommal mindenik színű zsákból egy-egy 
darabot kaptak a lakók, és minden alkalom-
mal, amikor a cég alkalmazottai elszállítják 
a kihelyezett hulladékot, átadják a lakóknak 
a következő hétre szükséges új zsákokat. 

Amennyiben egy udvaron több család lakik, 
de csupán egy adag zsákot kaptak, lehet még 
igényelni a szolgáltatótól annak székhelyén, 
a marosvásárhelyi Jegenye sor 12. szám alatt 
vagy a 0799-858-892 telefonszámon, amely 
hétköznap 7 és 13 óra között hívható. Az 
egyes zsákokat négy különböző jármű gyűjti 
össze, amelyek nem feltétlenül egyszerre ér-
keznek a házakhoz, így a lakók ne aggódja-
nak, ha látják, hogy egy zsákot elvittek, a 
többi pedig ottmaradt, ugyanis betartják az 
előre meghatározott ütemtervet, és még 
aznap elszállítják a többit is. A szelektív 
gyűjtés nem befolyásolja a már megszokott 
szemétszállítási rendet, a háztartási hulladé-
kot a már jól ismert program szerint viszi el 
a szolgáltató. Az utcák napokra lebontott 
jegyzéke elérhető a polgármesteri hivatal 
honlapján is, a lista alapján hétfői napon a 
November 7. negyed övezetéből, kedden 
Meggyesfalva, a Bodoni út, a Kövesdomb 
környéke, szerdai napon a Cuza Vodă utca, a 
Szabadság utca övezete, csütörtökön az 
Egyesülés negyed, pénteken a Somostető és 
a Kornisa negyed környékén lévő utcák, 
szombaton pedig a Tudor, a Budai és a Bel-
vedere negyedek kerülnek sorra. A főtéri zó-
nához tartozó utcákból az ütemterv szerint 
kedden és szerdán éjjel szállítják el a kihe-
lyezett színes zsákokat a Sylevy Salubriserv 
járművei. 

Megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés a magánházaknál 
(Folytatás az 1. oldalról)
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Fotó: Nagy Tibor

„Hajnalban, hajnal előtt ró-
zsafa nyílik az ablak előtt.” Hát 
nem, még nem. Sőt a völgyben a 
virágok még csak gondolatban 
sem készülnek nyílni, mert a három 
nappal ezelőtti bőséges havazás 
ebbe a szürke-fekete, semmizöld 
városi környezetbe egyszerűen va-
lami izgalmasat varázsolt. A sűrű 
hóesés kicsalogatta estelend az ut-
cára a népeket, kortól, nemtől füg-
getlenül, és eszeveszett téli 
játékokba kezdtek. Ugrásszerűen 
megnőtt a hóemberek száma, ame-
lyeket az emberi találékonyság 
mindenféle hulladékból arckifeje-
zéssel látott el. Mondhatni lejárt a 
bamba és klasszikus hóbácsik 
kora. Mert, teszem azt, ki rakna 
sárgarépát, jó: murkot, a fehér 
pacák orra gyanánt, mikor a sár-
garépa megdrágult, és abból még 
pompás zöldséglevest lehet főzni, 
vagy az a csúcs a grízgaluska mel-
lett egy kiadós aranytalléros hús-
levesben? Szénből szemeket? Na 
és ha a kék szeműek megsértőd-
nek?!! A politikai korrektségnek itt 
is működnie kell. 

Ami pedig a téli ember kalapját, 
sapkáját, sábeszdeklijét illeti, ma 
már keresve sem találsz lyukas 
edényeket. Ugyanis a városi ház-
tartások legtöbbje lecserélte klasz-
szikus zománcos edénykészletét 
inox jószágokra, amelyeket egy 
életre garantál a kereskedő, a cég 

és a reklám. Már csak a megrög-
zött, nagyon-nagyon szépkorú 
nénik őrzik a piros és kék lábaso-
kat, amelyekről lekopott a zománc, 
behorpadtak az aktív évek főzés-
technikájának, mosogatáskultúrá-
jának köszönhetően, csalá- 
di/gyermeki ügyetlenség folytán 
történő leejtés során váltak hasz-
nálhatatlanná. Nincs már „folto-
zóvarga”, aki az udvarról 
felkiabál, hogy bármit megreperá-
lok, naccsága.  

Felhasználásuk – a kidobás el-
odázására – végső módja a szeme-
tesvödör, -lábas, -fazék. Vagy 
virágcserép gyanánt szolgálnak, 
amelyekbe beleállítják kis földdel 
a szomszédasszonytól kapott ole-
ander-muskátli-cinerária-citromfa 
vagy varjúháj-pozsgásak és kaktu-
szok elpusztíthatatlan légióját. 
Ezekért érdemes felkelni, ha már 
az embernek nincs macskája, ku-
tyája. Lehet hozzájuk beszélni. Ők 
legalább türelmesek, nem mint az 
ember gyereke, aki folyton siet, 
más elfoglaltságokra hivatkozva 
röviden lezárja, szépen szólva, le-
kerekíti a beszélgetést, és rohan 
dolgára, bevásárolni, autót sze-
relni, intézni, vesztébe.  

Hógolyózás, hóangyal, sízés, 
nordic walking. Lehetőségek. És 
persze az utóbbiakhoz pénz is 
szükségeltetik. 

Ja és van még egy újabb sütetű 

téli (nyári, időtlenül aktuális) szó-
rakozás: az önarcképkészítés. Más 
néven szelfizés. Havas tájjal, utca-
lámpa fénykörében, sejtelmes hát-
térrel, kivilágított ablaksorral a 
mélységben ott állunk mi, a készí-
tők és szeretteink, akik nem akar-
ják a szelfportré készítőjének 
alkotókedvét szegni, ezért jó és 
szép arcot vágnak, hogy a megörö-
kített téli kép majd kellemes utóér-
zeteket keltsen azokban, akik 

megnézik, avagy magában a kép-
alkotóban, amikor a Facebook fel-
hozza a gépi emlékezet 
bányatárnáiból az aznapi elmélá-
zásra/ujjongásra rendelt képeket. 

Gondolj bele, szegény Leonar-
dónak vagy Tintorettónak, esetleg 
Caravaggiónak hányszor kellett a 
tükör elé ülnie, amíg összehozott 
egy valamirevaló szelfit. Akarom 
mondani önarcképet, amihez aztán 
társított virágot, képzeletbeli jele-
netet, feszületet, különös formájú 
városképet, elmosódott női alakot, 
bármit, amivel az önarckép bele-
helyeződik a társadalmi, városi, 
vidéki, erdőségi, történeti vagy 
csak egyszerűen műtermi környe-
zetbe, hangulatba, korszakjelző 
tárgyegyüttesbe. 

S ha megfigyelted, ha jártál 
szorgalmasan, kényszer nélkül, de 
önként, sőt türelmetlenül vártad, 
hogy belépj külhonokban és bel-
világunkban a képtárakba, múze-
umokba: milyen különösek a 
megfestett alakokat körülvevő, lá-
buknál heverő állatok! Nekem 
főleg a kutyák tűntek fel. Ma nem 
látni ilyen agarakat, házi és vadász- 
ebeket. Eltűntek? Átalakultak? 
Kihaltak? Átalakította őket az em-
beri kényszer, szeszély, divat, ke-
gyetlenség, újdonságra vágyás? 
Nem voltak hosszú távon életké-
pesek, és akkor jött egy-egy zseni-
ális állatorvos, aki szebb és 
ellenállóbb, hűségesebb, vadá-
szabb fajták átalakítását sikeres 
kereszteződésekkel elvégezte VIII. 
Fülöp vagy XI. Ince pápa paran-
csára? Nem tudom. Szegény Ke-
lemen Ata lehetett volna a 
megmondója, aki biztosan kutya-
históriában is otthon volt, nem 
csupán a madarak világában és 
aktuálkinológiában. (Mellesleg 
nekem gyermekkori ismerősöm 
volt, nem állítom, hogy a bará-
tom, túl távoli volt az érdeklődési 
körünk, de azért együtt úsztunk 
vagy együtt kezdtük el a politizá-
lást annak idején, jó harminc 
évvel ezelőtt. Ő bírta cérnával, 
karrierje felívelt. Én kiábrándul-
tam, kiebrudaltak, visszavonultam 
az íráshoz, amelyet igazi, kényel-

mes honommá raktam össze.) Kár, 
hogy elment, hamar itthagyott. 
Utoljára egy híres egykori úszó 
keresztnevére voltam kíváncsi, aki 
édesapjával egy időben úszott, és 
a harmincas-negyvenes években 
sorra döntötték a hazai rekordo-
kat minden számban. (Akkor Vá-
sárhely úszónagyhatalom vala.) 
Felhívtam telefonon. Azóta 
tudom, hogy Aranyossi Lászlónak 
hívták. Ma már nem sokan emlé-
keznek rá. 

Összefoglalva a fentieket, pilla-
natnyilag tél van, és ezzel mono-
mániás meggyőződésem csupán 
megszilárdult. A tanügyben alap-
jaiban elhibázott szünidő-stratégia 
működik. Olyankor adják ki a téli 
vakációt, amikor a városi környe-
zetben idelent az erdélyi fennsíkon 
egy csöpp hó sem hull, a gyerek 
szánkója ott rozsdázik a garázs-
ban, fészerben, erkélyen, kamrá-
ban. Korcsolyapálya szerencsére 
kettő is van, de abból ma már bár-
mikor lehet művit is létrehozni. 

Szóval, ha a tanügyi főhivatal 
rugalmas lenne, és önkormányza-
tokra bomolhatna, az egyes isko-
lák a mindenkori hóhelyzet 
függvényében adnák ki a téli szün-
időt. S ha nem esik egy maréknyi 
hav sem azon a télen? Akkor a ta-
vaszi és nyári vakációval kellene 
kompenzálni a megrövidült ifjú 
polgárcsemetéket. 

Téli összkép szelfivel és emlékezéssel 
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A kis magyar nép világvi-
szonylatban elismert tudóso-
kat, feltalálókat, Nobel- 
díjasokat adott a világnak.  

Békésy György személyében a 
magyar tudomány olyan nemzetkö-
zileg is elismert szaktekintélyt tisz-
tel, akinek tudományos 
tevékenysége a modern orvostudo-
mányban alapvető jelentőségű. 
Nemrég ünnepelhettük a Nobel-díja 
átvételének hatvanadik évforduló-
ját, és nemsokára megemlékezhe-
tünk halálának ötvenedik 
évfordulójáról.  

Békésy 1899. június 3-án szüle-
tett Budapesten. Apja az Osztrák–
Magyar Monarchia diplomáciai 
testületében, Európa különböző fő-
városainak nagykövetségein teljesí-
tett szolgálatot, ezért a családnak 
folyton költözködnie kellett. A csa-
lád otthon magyarul beszélt, de a fi-
atal Békésy Konstantinápolyban 
franciául, Svájcban olaszul, Mün-
chenben németül tanult. Már tizen-
hét éves korában leérettségizett, és 
a természettudományok iránti fogé-
konysága döntő módon befolyá-
solta pályaválasztásában. 
Kezdetben a kémia foglalkoztatta, 
de fokozatosan a fizika került ér-
deklődésének előterébe. Fizikai 
doktorátusát a budapesti Tudo-

mányegyetemen szerzi meg 1923-
ban, Tangl Károly irányítása alatt 
(Folyadékok diffúziós állandójának 
meghatározása a Jamin-féle inter-
ferenciális refraktor segítségével).  

A vesztett háború és a trianoni 
sokk, a Tanácsköztársaság és a po-
litikai fordulat okozta káosz nem 
éppen ígéretes jövőképet festett egy 
ambiciózus és tehetséges, kutatni 
vágyó fizikus elé, mégis amikor fel-
kínálják neki a svájci állampolgár-
ságot és egy csábító állásajánlatot, 
önérzetesen visszautasítja. Saját el-
mondása szerint osztoznia kell ha-
zája sorsában, és részt kíván venni 
annak újjáépítésében. A Posta Kí-
sérleti Állomás laboratóriumában 
kezdett dolgozni, mégpedig a tele-
fonok hangátvitelének tökéletesíté-
sén, ugyanis a recsegő, sípoló 
háttérzaj nagymértékben zavarta a 
telefonbeszélgetéseket. Mérései 
során rájött, hogy az emberi fül sok-
kal érzékenyebb a telefonkagyló 
hallgatójának membránjánál, ezért 
elhatározta, hogy először magának 
a hallásnak a mechanizmusát pró-
bálja meg kideríteni. A Posta Kísér-
leti Állomásán hallásvizsgáló 
készüléket tervezett. Ezt a készülé-
ket Békésy-féle audiométernek ne-
vezik. Ezt még Magyarországon 
építette meg Pulvári Károly hang-
mérnökkel közösen. Olyan új elvet 
alkalmazott, amelyet más érzék-
szervek vizsgálatánál is használni 
lehetett. A Békésy-féle audiométert 
mind a mai napig használják a vilá-
gon, a hallásvizsgáló intézetekben. 

Kutatásai lényegét néhány biofi-
zikai ismeret felvázolásával közelít-
hetjük meg. Ismeretes, hogy a 
hangot mechanikai rezgések keltik, 
s hullámok útján terjed a közeg sű-
rűségétől függő sebességgel. A fül, 
a természet e csodálatos berende-
zése a rezgéseket elektromosfe-
szültség-ingadozásokká alakítja át, 
amelyek az agyban hangérzetet kel-
tenek. A levegő rezgéseit először a 
dobhártya közvetíti a fül belsejébe, 
a neki támaszkodó kalapács, üllő és 
kengyel csontocskák segítségével 
egy újabb érzékeny hártyára. Emö-
gött helyezkedik el a három félkör- 

íves járat (melynek egyensúlyérzé-
künknél van fontos szerepe) és a 
csiga. A hallás szempontjából igen 
lényeges szerep jut a csigának, de 
ennek működéséről Békésy előtt 
semmi biztosat nem tudtak. A csiga 
háromszorosan megcsavarodott, 
mintegy 3-4 centiméteres csö-
vecske, melynek egész hosszában 
kifeszített hártya fut végig. Ezen 
négy sorban kb. 16 000 rendkívül 
finom szőrsejt található. A csigát 
sűrű folyadék tölti ki, amely a dob-
hártya rezgéseit közvetíti az alap-
hártyához úgy, hogy a dobhártyára 
ható parányi nyomást a folyadék 
több mint hússzorosan nagyobb 
nyomássá növeli, akár egy hidrau-
likus prés. Békésynek sikerült na-
gyon precíz technikával behatolnia 
a csigába, és közvetlen módon ta-
nulmányozni a működését. Megfi-
gyelte, hogy a csigát megtöltő sűrű 
folyadékban rezgés hatására nem-
csak longitudinális hullámok, 
hanem örvények is keletkeznek, és 
minél magasabb a hang, annál kö-
zelebb van az örvény a csiga kezde-
téhez. Az alaphártya 
kimozdulásaira az érzéksejtek csil-
lószálai elhajlanak, ami bioáramok 
keltését eredményezi. Fontos volt 
Békésynek az a felismerése is, hogy 
az alaphártyán a hanghatásnak csu-
pán a durva érzékelése történik, mi-
közben más érzékszerveink 
működéséhez hasonlóan, az ún. ol-
dalirányú gátló hatás – az ingerek 
közt mintegy válogatva a zörejeket 
és egyéb zavaró hatásokat el-
nyomva – csak a lényeges hangin-
gerületeket juttatja további 
feldolgozásra az agyba. A hangma-
gasságok szűrésének és osztályozá-
sának végső munkálatai már a 
„hangstúdió számítógéptermében”, 
az agy idegrendszerében történnek. 

A nemzetközi elismerések hatá-
sára Békésyt az MTA – 1939-ben – 
levelező tagjává választja. Ezt kö-
vetően a Pázmány Péter Kísérleti 
Fizika Tanszék vezetőjeként dolgo-
zik, ahol Eötvös és Tang utódjának 
tekinthető. 

1945-ben az MTA rendes tagja 
lesz.  

1946-ban engedélyt kért, miután 
a kísérleti laboratóriumát lebom-
bázták, hogy Svédországba távoz-
zon a kísérleteit folytatni. 1947-ben 
az Egyesült Államokba, Bostonba 
költözött, és a Harvard Egyetemen 
épített fel egy új halláskutató labo-
ratóriumot. Itt kezdte tanulmá-
nyozni a fül csigájának elektromos 
folyamatait. 

Ez időben Magyarországon a 
szocializmus ideológiája vált ural-
kodóvá. A hazájukat elhagyó tudó-
sokat, szakembereket 
megbélyegezték. Az egyetemek 
visszavonták az egyetemi tanári ki-
nevezéseiket, és az MTA kizárta 
őket a tagjai közül. Ezt az állapotot 
az Akadémia csak 1989-ben sem-
misítette meg. Békésy soha nem tért 
haza. 

Mint már szó volt róla, 1961-ben 
orvosi Nobel-díjat kapott: „a fül csi-
gájában létrejövő ingerületek fizikai 
mechanizmusának felfedezéséért”. 

Ki kell emelnünk, hogy kutatá-
sait még Budapesten végezte, és a 
II. világháború előtt publikálta is 
eredményeit. Tehát Békésy a ma-
gyarországi kutatásaiért kapta az or-
vosi Nobel-díjat. Habár 1947-től az 
Egyesült Államokban tartózkodott, 
de minden évben az amerikai Ma-
gyar Nagykövetségen meghosszab-
bította a magyar állampolgárságát. 
Békésy György magyar állampol-
gárként hunyt el 1972-ben az Egye-
sült Államokban. 

Érdemes még néhány dolgot 
megemlítenünk. Habár a fejlettebb 
nyugati államokban a kutatási fel-

szereltség lényegesen jobb volt, 
mint Magyarországon, Békésy ki-
váló kutató fizikusi képzettsége le-
hetővé tette olyan célműszerek 
megtervezését és kivitelezését, 
amelyek máshol nem léteztek. Ez 
azt is jelenti, hogy az eredmények 
kiugróak lehettek, és valóban lettek. 

Ugyancsak ki kell emelnünk, 
hogy az 1914-es orvosi Nobel-díjat 
(hadifogolyként) az ugyancsak ma-
gyar Bárány Róbert kapta. „Fő 
munkája az ember egyensúlyát 
fenntartó szerv funkcióját, továbbá 
a fül belseje és a kisagy között fenn-
álló összefüggést derítette fel, és a 
kisagy betegségeinek diagnosztiká-
ját állapította meg.” A kapcsolat 
nyilvánvaló. 

Békésy összefoglaló munkát so-
hasem írt, a neve alatt kiadott két 
könyv egyike 1958-ig megjelent 
dolgozatait, illetve azok fordítását 
tartalmazza, a másik egy előadás-
sorozatának följegyzett anyaga. Tu-
dományos dolgozatainak száma 
százhúsz körül van, ebből három je-
lent meg magyar fordításban is. 
Nem volt egyoldalú tudós. A közép-
amerikai indián kultúrák nemzetkö-
zileg elismert szakértője is volt. 
Értékes gyűjteményét a Nobel-ala-
pítványra hagyta. 

Hamvait a Csendes-óceánba 
szórták. 

Forrásmunkák 
Vincze János: Békésy György 

doktori disszertációja. Emlékezünk 
orvosainkra, NDP K., 47. kötet, Bu-
dapest, 2019., 5–10. 
https://www.webbeteg.hu/ 

Prof. dr. Tőkés Béla

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond
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Egy közvélemény-kutatás hétfőn 
ismertetett eredményei szerint az 
erdélyi magyarság kevésbé, a szé-
kelyföldi viszont inkább szkeptikus 
a koronavírus elleni oltással szem-
ben, mint a romániai átlag. 

Az erdélyi magyarságról repre-
zentatív mintán készült telefonos 
közvélemény-kutatást a Bálványos 
Intézet végezte a Transylvania In-
quiry és a TT Research & Commu-
nications közvéleménykutató cégek 
2021. november 16. és december 
20. közötti adatfelvételével. 

A kutatás szerint Romániában a 
felnőtt lakosság 53 százaléka kapott 
legalább egy koronavírus elleni vé-
dőoltást. A magyarok körében 58 
százalékos az oltottak aránya, Szé-
kelyföldön viszont a lakosság mind-
össze 39 százaléka oltatta be magát. 

Toró Tibor szociológus, a Bálvá-
nyos Intézet kutatási igazgatója 
annak tulajdonította, hogy az ada-
tok kis mértékben különböznek a 

romániai hivatalos adatoktól, hogy 
csak a felnőtt lakosság helyzetét 
vizsgálták, és viszonyítási alapként 
a rezidens lakosság adatait vették fi-
gyelembe.  

Romániában a teljes nagykorú 
népesség 28 százaléka zárkózik el 
kategorikusan az oltástól. Ez az 
arány az erdélyi magyarok között 
24 százalékos, a Székelyföldön vi-
szont 40 százalékos. A falun élők, 
az alacsonyan képzettek, a rossz 
anyagi helyzetben lévők között ma-
gasabb az oltatlanok és az oltás- 
szkeptikusok aránya. A magyar 
mintában magasabb az oltási haj-
landóság és alacsonyabb az oltás- 
szkepticizmus az idősek, illetve a 
protestánsok között. A római kato-
likusok nagyobb arányú oltásszkep-
ticizmusa és alacsonyabb oltási 
hajlandósága a kutatók szerint rész-
ben a nagyobb székelyföldi ará-
nyukkal függ össze. 

A románok 32, az erdélyi magya-

rok 35 és a székelyföldiek 40 szá-
zaléka tekinthető vírusszkeptikus-
nak, vagyis gondolja azt, hogy a 
Covid–19 valójában nem jelent ve-
szélyt. 36, 31, illetve 44 százalék 
véli úgy, hogy az oltás nem jelent 
hatékony védelmet a járvány ellen. 

A kutatás során rákérdeztek a 
megfertőződésre, illetve arra is, hogy 
azok, akik a fertőzés egyértelmű je-
leit észlelték, készítettek-e koronaví-
rustesztet. A felmérés szerint a 
romániai népesség 13 százalékának 
volt pozitív Covid-teszt eredménye, 
az erdélyi magyarok esetében 12 
százalékos, a székelyföldiek eseté-
ben pedig 9 százalékos a bizonyítot-
tan fertőzöttek aránya. Ha azonban 
azokat is fertőzöttnek tekintették, 
akik a fertőzés egyértelmű tüneteit 
érzékelték, kiderült, hogy míg orszá-
gosan a fertőzöttek 72 százaléka ké-
szíttetett tesztet, az erdélyi magyar 
fertőzötteknek csupán az 59, a szé-
kelyföldieknek pedig csupán 41 szá-

zaléka. Így Székelyföldön nem an-
nyira a fertőzöttségi arány, mint a 
fertőzöttek tesztelése marad el az or-
szágos átlagtól. 

A Bálványos Intézet megállapí-
totta: az érintettség (családtagok, is-
merősök megbetegedése, 
elhalálozása) jóval erősebben hatott 
a romániai oltási hajlandóságra, 
mint az erdélyi magyarokéra. A 
román minta esetében a közéleti 
részvétel, a magyarok esetében az 
önkéntesség növelte az oltási hajlan-
dóságot és csökkentette az oltássz-
kepticizmust. Azt is megállapították, 
hogy míg Romániában a bizalomhi-
ány táplálja az alacsony átoltottságot 
és az oltásszkepticizmust, ez az 
összefüggés nem volt megállapít-
ható a magas személyközi bizalom-
mal jellemezhető Székelyföld 
esetében. 

Amint Kiss Tamás szociológus 
elmondta: Romániában az állam in-
tézményeibe vetett bizalom „ro-
mokban hever”, és az országos 
mintában ez is növeli az oltásszkep-
ticizmust. A magyar mintában azon-
ban egyedül az egyház esetében 
mértek számottevő összefüggést. Az 

derült ki, hogy az egyházban bízó 
magyarok sorában kisebb az oltottak 
aránya, mint az egyházban nem 
bízók sorában. Hozzátette: ez az ös-
szefüggés nem rajzolódott ki a több-
ségükben ortodox románok 
esetében. Kiss Tamás az MTI-nek 
elmondta: tény, hogy a történelmi 
magyar egyházak püspökei az ol-
tásra biztattak, de nem lehet tudni, 
hogy az üzeneteiket a papok és a lel-
készek milyen mértékben képvisel-
ték a vallásos közösségekben. 

A kutató szerint a székelyföldi 
alacsony oltottsági adatokat a házi-
orvosok viszonyulása is magyaráz-
hatja. Míg Romániában a 
megkérdezettek 46 százalékát az 
oltás beadatására biztatta a házior-
vosa, ez az arány a székelyföldiek 
esetében csupán 24 százalékos. 
Azoknak a válaszadóknak, akik 
meg is kérdezték a háziorvosukat, 
18 százaléka nyilatkozta, hogy or-
vosuk kifejezetten az oltás ellen ér-
velt. Kiss Tamás hozzátette: további 
kutatásokat kell végezniük annak a 
megértésére, hogy a székelyföldi 
háziorvosok befolyásolták a közvé-
leményt, vagy csak igazodtak 

A Bálványos Intézet közvélemény-kutatása 
Oltásszkeptikus székelyek  

Az emberi fül szerkezete

Békésy György a Nobel-díjjal

Békésy György, az akusztika magyar atyja



Egy sorozat harmadik kötete-
ként jelent meg dr. Kiss 
Csekme Márta nyugalmazott 
családorvos Orvosaink emléke-
zete 3. – A marosvásárhelyi Nyár 
utcai zsidó temető orvos-sírjai 
című fényképes albuma. A ki-
advány az egykori Széll Kál-
mán utcai izraelita sírkertben 
nyugvó orvosoknak állít em-
léket a református (2017), 
majd a római katolikus 
(2012) temetőben felleltáro-
zott, és kötetekben megörö-
kített orvossírokhoz 
hasonlóan.  

A könyvet január 17-én a Stu-
dium-Prospero Alapítvány szerve-
zésében mutatták be a Bolyai téri 
Studium Hub látványkávézót meg-
töltő érdeklődő közönség jelenlété-
ben. A református temető 238, a 
katolikus sírkert 143 sírhelyében 
nyugvó gyógyítók bemutatása ezút-
tal 39 zsidó orvos alakjának, éle- 
tének és munkásságának a feleleve-
nítésével bővült, illetve azok névso-
rával, akik külföldre távoztak, és ott 
hunytak el, továbbá akiknek teste és 
szelleme „a tűz és az ostoba gyűlö-
let martaléka lett”. 

A Studium kiadó nevében a hely-, 
család- és várostörténeti kötet szer-
zőjét és méltatóit – dr. Kiss Zsu-
zsánna, Sebestyén Mihály –, 
továbbá dr. Vass Levente államtit-
kárt, a Studium–Prospero Alapít-
vány ügyvezető elnökét Nagy Zsolt, 
a kötet szerkesztője köszöntötte.  

Dr. Kiss Zsuzsánna irodalomtör-
ténész, a kötet lektora, a szerző 
lánya előadásában a marosvásárhe-
lyi zsidó orvosok emlékét idézte. 
Amint elmondta, mindannyian dé-
delgetünk szívmelengető emlékeket 
olyan orvosokról, akik elesettsé-
günkben felemeltek, válságos pilla-
natokból kisegítettek vagy reményt 
öntöttek belénk, amikor hozzátarto-
zóink életéért aggódtunk. Egy pél-
dát is idézett városunk jeles 
személyiségéről, aki 27 éves korá-
ban vesekőműtétje előtt tele volt ag-
godalommal, amikor egy 
altatóorvos lépett hozzá, és azt 
mondta: „Fiatalember, ma együtt al-
szunk”. Ettől a váratlan, szellemes 

fordulattól elvarázsolódva esett át a 
műtéten, és azóta is hálával emléke-
zik dr. Kesztenbaum Ervin altatóor-
vosra.  

Bár sok hasonló történetet le-
hetne elmondani azokról, akik 
„szűkszavú” sírkövek alatt pihen-
nek, „a kövekre lerakódó idő sűrű 
homályát eloszlatni azonban munka 
a javából”. Erre vállalkozott immár 
harmadik alkalommal dr. Kiss 
Csekme Márta szerző, akit sorsa, 
hivatása, családi gyökerei, szülő-
földszeretete vezérelt, hogy bejárja 
a temetőket, majd a levéltárakban 
és emlékező emberektől adatok, 
élettörténetek után kutasson. Az 
első két, vaskosabb kötet kiadása 
után 39 orvos sírjára talált rá a zsidó 
temetőben, és próbálta meg kisebb-
nagyobb sikerrel életútjukat, mun-
kásságukat „előcsalogatni a felejtés 
homályából”. Munkájának hiány-
pótló jellegét bizonyítja, hogy ami-
óta elindult a sorozat, mások is 
kedvet kaptak rá, és készült már 

könyv az elhunyt lelkészekről is. A 
lektor a továbbiakban példákat osz-
tott meg arról, ahogy a különböző 
felekezetű orvosok élettörténete, 
munkássága összefonódott: a zsidó 
orvosok között voltak a református 
Vártemplom, az aggmenház mecé-
násai, szükség esetén viszont men-
teni kellett őket, ahogy azt a 
Czakó-szanatóriumban tették.  

Minden sírkő, minden orvosi 
életút mögött egy meg nem írt re-
gény is áll – hallottuk a továbbiak-
ban. Ilyen dr. Dengelegi Pálfi Edit 
története, aki 1945-ben Lipcsénél 
szökött meg a menetoszlopból, és a 
későbbi Spielmann Józsefnével 
együtt bujkált, amíg az amerikaiak 
fel nem szabadították. Hasonlókép-
pen dr. Gergely József és felesége 
öngyilkosságának a története, to-
vábbá dr. Turnowsky Mór pályája, 
aki Bernády György bizalmas ba-
rátja, Petelei István orvosa, az 
EMKE helyi titkára, a Bethlen 
Gábor szabadkőműves-páholy 
megalapítója, szakkönyvek szer-
zője, az I. világháború sérültjeinek 
gyógyítója volt. Dr. Tusa (Hirsch) 
Etelka gyermek-ortopédsebész tör-
ténete is olvasható: három helyen 
volt deportált, és nemrég távozott az 
élők közül – sorolta tovább. Egy 
igaz, becsületes ember, olvasható 
dr. Schwatz Mór sírkövén, aki a ma-
rosvásárhelyi Református Kollégi-
umban tanult, Budapesten végezte 
az orvosi egyetemet, tagja volt az 
első marosvásárhelyi orvosi és 
gyógyszerészeti becsületbíróság-
nak, és 1906-ban 100 koronával tá-
mogatta a Vártemplom 
restaurálását. És idézhetnénk to-
vább a felsorolt példákat, majd el-
hangzott a kérés, hogy aki többet 
tud a könyvben szereplő orvosok-
ról, közölje a szerzővel.  

Külön írás tárgyát képezheti az 
előadás második része, amelyben 
irodalmi művek orvos szereplőiről 
beszélt, az orvosi szakma szépiro-
dalmi megjelenítését mutatta be a 
könyv lektora. Végül kifejezte re-
ményét, hogy az orvostörténetnek 
vannak élő művelői és lesznek foly-
tatói is, mivel a közös emlékezés-
nek gyógyító hatása van.  

Sebestyén Spielmann Mihály 
város- és helytörténészként beval-
lotta, hogy az orvostörténet elköte-
lezettje édesapja révén, akinek sírja 

az izraelita temetőben van – és te-
gyük hozzá, hogy a könyv címlap-
ján is látható. Előadásában arról a 
társadalmi háttérről beszélt, amely-
ben a XIX. és a XX. század orvosai 
működtek, azt a szakmát gyako-
rolva, amely az egyik legrégebbi hi-
vatásnak tekinthető, és „amely 
áttörte azt a magas korlátot, amely 
a zsidókat elválasztotta Európában 
a keresztényektől, a mohamedán vi-
lágban a muszlimoktól” – olvasható 
a könyv utószavában. Kapcsolat-
rendszerük és elérhetőségük miatt a 
távolban élő zsidó orvosok segítsé-
gét már az erdélyi fejedelmek – 
Bocskai, Bethlen Gábor – is 
igénybe vették. 1623-ban Bethlen 
Gábor zsidó orvosának kérésére te-
lepítette le hittársainak egy részét 
Gyulafehérváron. 

A 19. század zsidó orvosainak 
sora a 18. század utolsó évtizedében 
kezdődött azzal, hogy Lipót császár 
1791-ben megengedte, hogy a zsi-
dók az orvosi egyetemen tanulja-
nak. 1867-ben született meg az 
emancipációs törvény, amely lehe-
tővé tette, hogy egyenrangú állam-
polgároknak tekintsék őket, aminek 
következményeként a magyaror-
szági orvosi egyetemeken lakossági 
arányszámukhoz képest többségben 
voltak. Ezt a liberális korszakot a 
trianoni döntés szüntette meg, és a 
zsidó fiatalok a román egyetemeket 
ostromolták meg. Akik kimaradtak, 
azok Olaszországba, Franciaor-
szágba mentek tanulni, és mivel ott 
nem praktizálhattak, hazatérésük 
után magánrendelőt nyitottak. Ma-
rosvásárhelyen elsősorban a Szent-
györgyi és a Kossuth utcában 
működtek ezek a magánrendelők. 
Bár idővel a marosvásárhelyi kór-
házak felszívták a zsidó orvosok 
egy részét, akiknek nem sikerült el-
helyezkedniük, azok közül sokan 
kivándoroltak Palesztinába, majd 
1948-tól Izraelbe, ahol szükség volt 
új emberekre, hasonlóképpen Ame-
rikába is. A későbbiekben a szocia-
lizmus sem kedvezett a zsidó 
orvosoknak, sztálini hatásra elindult 
a bizalmatlanság velük szemben. 
Akik magyar kultúrán nőttek fel, és 
magyarul beszéltek, kettős kisebb-
ségi helyzetbe kerültek, ami foko-
zott empátia kialakulásához 
vezetett. A város megbecsült polgá-
raiként számítani lehetett tudásukra, 

önfeláldozó segítségükre. Ezért ér-
tékeli a könyv szerzőjének munká-
ját az előadó, aki szerint dr. Kiss 
Csekme Márta a témával foglal-
kozó elődök, köztük édesapja, 
Csekme István nyomában (aki a re-
formátus temető 1988-as helyzetét 
vette számba), a zsidó orvosok tö-
rékeny emlékének a meghosszabbí-
tásához is hozzájárult. Tette ezt 
Diamantstein György munkáját ki-
egészítve, aki a marosvásárhelyi 
zsidó temetők sírjainak dokumentá-
cióját tette közzé az interneten.  

Beszédének végén Kiss Pált 
idézte, aki szerint „a temetők a mi 
tanúink”, temetőbe járni pedig talál-
kozás a régi ismerősökkel, akikből 
egyre több van a sírkertekben, és az 
utcán egyre kevesebb, akinek kö-
szönni kellene.  

A továbbiakban elhangzott, hogy 
készül a negyedik kötet is a maros-
vásárhelyi köztemetők orvossírjai-
ról. 

Végül a szerzőé volt a szó, aki el-
mondta, hogy az ötlet hét évvel ez-
előtt Péterffy Árpád nyugalmazott 
szívsebész professzortól szárma-
zott, és a sok munka ellenére nehéz 
volt a református temetőben nyugvó 
orvosok közül néhányról bővebb in-
formációt nyújtani. Ennek kiegészí-
tésére készülnek a megjelenő új 
kötetekben. Sajnálatát fejezte ki, 
hogy a munkából a harmadik kö-
tetre mindkét korábbi munkatársa, 
Péterffy professzor és a két könyv 
képeit készítő Péterffy Árpád mér-
nök is kiszállt, ami megnehezítette 
a munkát. Ezért orvostanhallgatók 
segítségét vette igénybe, akiknek 
köszönetet mondott. A magyar kul-
túra előestéjén azt hangsúlyozta, 
hogy elődeink példája fontos lehet 
a következő nemzedékek számára 
is. Majd elmondta, hogy a 39 orvos-
sír mellett négy orvos neve szere-
pel, akik tragikus körülmények 
között haltak meg, ketten a refor-
mátus temetőben nyugszanak, hár-
man életük egy részét 
Marosvásárhelyen töltötték, de Ko-
lozsváron fejezték be, negyvenegy 
marosvásárhelyi zsidó orvos, volt 
tanár és kolléga pedig a szocializ-
mus évei alatt kivándorolt.  

A kötet népszerűségét jelzi, hogy 
minden példány elfogyott, de ké-
résre rendelni lehet az újabb kiadás-
ból.   

Könyvbemutató A kultúra hete programsorozat keretében 
Marosvásárhelyen gyógyítottak, oktattak 
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Ember és állat harmóniája 
Hasnyálmirigy-gyulladás házi kedvenceknél

Az ünnepi időszakban és azt követően 
a csokoládémérgezés mellett a nagy 
mennyiségű zsíros étel is veszélyez-
tetheti a házi kedvencek egészségét, 
életét. Az elmúlt héten két olyan eset-
ben is sürgősségi állatorvosi beavat-
kozásra volt szükség, amikor 
hasnyálmirigy-gyulladást állapítottak 
meg. 

– Kis testűeknél vagy nagyobb testű álla- 
toknál gyakoribb a hasnyálmirigy-gyulladás 
előfordulása? Milyen jelekből következtethet 
a gazdi a veszélyre, és megelőzhető-e a be-
tegség? – kérdeztük dr. Pálosi Csabát, a ma-

rosvásárhelyi Noé Bárkája kisállatklinika ve-
zetőjét.  

– Nagy és kis termetű kutyák, macskák 
egyaránt megbetegedhetnek hasnyálmirigy-
gyulladásban, ugyanakkor a kisebbek a test-
tömegük és az elfogyasztott zsírosabb 
ételmennyiség függvényében egyértelműen 
veszélyeztetettebbek. Bármely korban, nem-
től, fajtától függetlenül előfordulhat. Az akut 
hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedő ku- 
tyáknál a has felfúvódása, hasi fájdalmak, ét-
vágytalanság, hányás, hasmenés, depresszió, 
dehidratáció, görnyedt testtartás, láz jelentke-
zik. A heveny hasnyálmirigy-gyulladást több 
tényező együttes hatása válthatja ki. Ilyen 
lehet az elhízás, a sok zsírt tartalmazó eleség 
vagy csont fogyasztása, az epeutak betegsé-

gei, a fertőző betegségek, a ref-
lux, a hasi trauma stb. Ezért is 
figyelni kell arra, hogy ha az ál-
latnak alkalmanként ételmara-
dékkal szeretne kedveskedni a 
gazdi, az semmiképp se legyen 
nagyon zsíros vagy épp rom-
lott. A zsíros koszton tartott 
kutyáknál, ha még a karácsonyi 
vagy más ünnepi vacsorákból 
is lakmároztak, nagy az esélye 
az akut hasnyálmirigy-gyulla-
dás előfordulásának.  

– A hasnyálmirigy-gyulladás 
kutyánál és macskánál egya-
ránt előfordulhat. Van-e hason-
lóság a tünetek között? 

– Kutyánál a hirtelen fellépő 
intenzív hányás, hasi fájdalom, 
étvágytalanság, gyengeség, 
esetenként enyhébb hasmenés 
a legfőbb árulkodó jel. Macs-
kánál a hullámzó bágyadtság, 
étvágytalanság, láz, esetenként 
hasi fájdalom. A kutyáknál a 
tünetek utalhatnak a beteg-
ségre, ugyanúgy a macskáknál 
is többnyire a bágyadtság és ét-

vágytalanság a jellemző, de sok esetben 
nehéz felállítani a pontos diagnózist. 

– Mégis miként állítható fel a biztos diag-
nózis? 

– Mivel a hasnyálmirigy-gyulladás diag-
nózisa nem egyszerű, a tüneteket mutató ál-
latoknál alapos vérvizsgálat javasolt. 
Egyébként csak akkor megbízható a diagnó-
zis, ha specifikus lipázt is mérünk. Ez speci-
ális vérteszt, amely révén megbízható 
diagnózis állítható fel, mivel hányás, hasme-
nés, kiszáradás, hasi akut fájdalom nagyon 
sok mindentől  fennállhat. Amennyiben a hasi 
ultrahangvizsgálattal is látható a hasnyálmi-
rigy megnagyobbodása, szerkezeti elválto-
zása, a diagnózis biztosnak vehető. 
Ugyanakkor ha nem látható az ultrahangon 
eltérés, az még nem zárja ki a hasnyálmirigy-
gyulladás lehetőségét. 

– Mi a különbség a heveny és az idült has-
nyálmirigy-gyulladás között? 

– A heveny hasnyálmirigy-gyulladás egyik 
percről a másikra kialakulhat. A kutya nem 
eszik, folyamatosan hányik, magas láza, has-
menése lesz, néhány óra alatt járásképte-
lenné, közömbössé válik, ha egyáltalán még 
képes járni, a fájdalomtól a hátát felpúposítja, 
mintha folyamatosan székelni akarna. Az 
enyhe megbetegedés sokszor különösebb tü-
netek nélkül zajlik le, és spontán gyógyul, a 
súlyos megbetegedés ellenben az állat halálát 
is okozhatja. A heveny gyulladás az életet ve-
szélyeztető állapot, azonnali orvosi kezelésre, 
állatkórházi felvételre van szükség.  

A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás az 
akut gyulladás maradványaként jelentkezhet. 
Tünetei hasonlóak az akutéhoz, de jóval eny-
hébbek. Az idült hasnyálmirigy-gyulladás 
esetén a mirigyállomány 80-85%-a elpusztul. 
Ebben az esetben tápanyagemésztési és -fel-
szívódási zavar áll elő. Nagy mennyiségű, vi-
lágossárga, gyakran kenőcsös, agyagszerű 
bélsár, étvágytalanság, gyakori szellentés, 
időnként hányás, hasmenés áll fenn. A kutya 
a fájdalom miatt nem viseli, ha megnyomják 

a hasát. A gyulladás folyamatosan rombolja 
a hasnyálmirigy szövetét, esetenként cukor-
betegség alakulhat ki. Gyakori, hogy a kró-
nikus betegség akár egy egyszeri nagyobb 
étkezéstől is az életet veszélyeztető akuttá 
válik. Szigorúan zsírszegény diéta szükséges, 
májvédő gyógyszerek, B-komplex-vitamin 
adható, a cukortartalmú étel kerülendő, 
egyébként egészséges kutyák esetében is, a 
kolbász, avas szalonnavég, zsíros szaft pedig 
végképp kerülendő. 

– Gyógyítható-e a házi kedvencek hasnyál-
mirigy-gyulladásos megbetegedése? 

– A kezelést annak függvényében kell al-
kalmazni, hogy mennyire súlyos az állat ál-
lapota. Elsődleges cél csökkenteni a 
gyulladást, és a kutya enzimtermelését a 
normális szintre állítani. Mérsékelni kell a 
hányásos tüneteket, ezért a kutyának 24 órán 
át nem szabad enni vagy vizet inni, de még 
a gyógyszert sem lehet szájon keresztül 
adni. Az állatorvos tanácsait megfogadva 
azután sok folyadékot kell itatni az állattal, 
mivel a hasnyálmirigy-gyulladásos kutyák 
körében gyakori a kiszáradás. A kezelésben 
a legfontosabb a négy-öt napon át tartó in-
fúzióterápia és a fájdalomcsillapítás (még a 
fájdalmat nem mutató macskáknál is), majd 
ezt követi az alacsony zsírtartalmú, diétás 
táplálás. Amennyiben a betegséget időben 
diagnosztizáljuk, a beteg állatok általában 
egy hét alatt tünetmentessé válnak és meg-
gyógyulnak, előrehaladott esetben azonban 
súlyos és akár életveszélyes állapot alakul-
hat ki. Ha megjelennek a szövődmények, 
előfordulhat, hogy a leggondosabb kezelés 
ellenére sem lehet a beteg állatot életben tar-
tani. Javulás esetén lassan és fokozatosan 
kell visszatérni a szájon át való táplálásra, 
szigorúan zsírszegény, de magas szénhidrát-
tartalmú diétával. Az ételt sokszor, kis ada-
gokban kell adni. A 
hasnyálmirigy-gyulladáson átesett kutyák-
nak életük során diétás étrendet kell biztosí-
tani – hangsúlyozta a szakember. Fotó: Antalfi Imola

Nyolc állapotfelmérő központ Maros megyében 
A kórházak tehermentesítését szeretnék elérni

A megyében nyolc helyszínen zajlik a 
nem súlyos állapotú koronavírusos 
páciensek egészségi állapotának a 
felmérése, erre Marosvásárhelyen a 
Dózsa György utcai 1-es és 2-es 
számú fertőzőklinikán, valamint a 
Gheorghe Marinescu utcai tüdőklini-
kán, Szászrégenben, Dicsőszentmár-
tonban, Segesváron, Marosludason, 
valamint a szovátai  kórházban van 
lehetőség járóbeteg-rendszerben. Ez 
a szolgáltatás helyenként eddig is 
működött a megyében, most azonban 
bővült a kapacitás. A cél tehermente-
síteni a kórházakat, a sürgősségi be-
tegellátó egységeket, és megelőzni, 
hogy a betegek egy része túl későn 
jusson hozzá a megfelelő kezelés- 
hez. 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a koro-
navírus-fertőzés diagnosztizálását és kezelé-
sét lépésről lépésre szabályozó rendelet. Az 
eljárásrend fontos része, hogy ezentúl járóbe-
teg-rendszerben működő központokban 
mérik fel az enyhe tüneteket mutató korona-
vírus-fertőzöttek állapotát, és az otthoni ke-
zeléshez szükséges gyógyszereket is felírják 
– adta hírül szombaton a Maszol. Ezekben a 
központokban bárki küldőpapír nélkül ellá-
tásban részesül, ha pozitív lett a koronavírus-
tesztje, és az egészségügyi hatóságok 
országos nyilvántartásába is bekerült az ered-
ménye, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e 
egészségügyi biztosítással vagy sem. Ezek-
nek az egészségügyi szolgáltatásoknak a költ-
ségeit az országos egészségbiztosító pénztár 
fedezi. A kivizsgálás és kezelés egynapos 
kórházi beutalásnak felel meg, és azokban az 
esetekben alkalmazzák, amelyek nem igé-
nyelnek kórházi beutalást, illetve lehetőség 
van rá, hogy az otthoni elszigetelésben ma-

radó fertőzöttek is hozzájussanak az eddig ki-
zárólag kórházakban használt antivirális 
gyógyszerekhez. Az egészségügyi miniszté-
rium ezzel az intézkedéssel azt szeretné elke-
rülni, hogy a kórházak betegfelvételi 
osztályain ismét olyan torlódás alakuljon ki, 
mint a járvány tavaly őszi negyedik hulláma 
idején. A tárca egyébként interaktív térképet 
is ígért az országos viszonylatban betervezett 
mintegy 230 Covid állapotfelmérő központ 
elérhetőségéről, ezt azonban a hétvégéig még 
nem tették közzé. 

Fontos, hogy időben megkapja  
a kezelést, akinek szüksége van rá 

Érdeklődésünkre, hogy mi a helyzet ezen 
a téren Maros megyében, dr. Ferencz Loránd, 
a megyei közegészségügyi igazgatóság igaz-
gatóhelyettese elmondta, Maros megyében 
nyolc állapotfelmérő központban fogadják a 
koronavírusos pácienseket, ebből három Ma-
rosvásárhelyen van, a két fertőzőklinikán, va-
lamint a tüdőklinikán, ugyanakkor 
Szászrégenben, Segesváron, Dicsőszentmár-
tonban, Marosludason, valamint Szovátán, a 
városi kórházakban. 

A családorvosok irányítják a betegeket 
ezekbe a központokba, ahol felmérik az álla-
potukat, laborvizsgálatot, illetve imagisztikai 
vizsgálatokat végeznek el, és az eredmények 
függvényében szakorvosok felírják számukra 
a megfelelő kezelést. A központokban nyúj-
tott szolgáltatásokban azok a pozitív korona-
vírusteszt-eredménnyel rendelkező 
személyek részesülnek, akiknek az állapota 
nem súlyos, nem szorulnak oxigénpótlásra. A 
súlyos állapotú páciensek továbbra is a 112-
es sürgősségi hívószámon kérhetnek segítsé-
get. Az egészségi állapot felméréséhez 
küldőpapír nem, viszont előjegyzés szüksé-
ges, de nem a fertőzött személy, hanem a csa-
ládorvos kell programálja, ha úgy ítéli meg, 
hogy az adott páciens állapota ezt indokolttá 
teszi – mutatott rá az igazgatóhelyettes. 

A központokba a fertőzött páciensek 
maguk is elmehetnek, saját autóval, betartva 
a biztonsági előírásokat; akinek erre nincsen 
lehetősége, az igényelheti a mentőszolgálat 
segítségét, hogy eljusson a legközelebbi köz-
pontba.  

Dr. Ferencz Loránd hangsúlyozta, az ál-
lapotfelmérő központok célja a kórházak, a 
sürgősségi betegellátó egységek tehermen-
tesítése, illetve, hogy azok a páciensek, 
akiknek pozitív lesz a teszteredményük, de 
nem szorulnak kórházi ellátásra, viszont 
szükségük van kezelésre, időben hozzájus-
sanak, hiszen köztudott, hogy nem mind-
egy, mikor jut valaki antivirális kezeléshez. 
Olyan gyógyszerekről van szó, amelyeket 
a betegség kezdeti szakaszában kell elkez-
deni szedni, hogy hatékonyak legyenek, és 
megelőzhető legyen a betegség súlyosbo-
dása. 

Bővült a kapacitás 
A Maros Megyei Klinikai Kórházban 

eddig is működött állapotfelmérő központ, 
azonban az új központi rendelkezések nyo-
mán adminisztratív szempontból történt vál-
tozás, illetve növelték a kapacitást – közölte 
lapunk megkeresésére Gáll Boglárka sajtó-
szóvivő. Mint mondta, eddig a marosvásár-
helyi 1-es fertőzőklinikán volt lehetőség 
járóbeteg-rendszerben a fertőzött páciensek 
állapotának felmérésére. Most növelték a ka-
pacitást, az 1-es mellett a 2-es számú fertő-
zőn, illetve a tüdőklinikán is fogadják a 
betegeket. 

A Maros Megyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság honlapján fellelhető adatok szerint 
január 14-én 15 százalékban voltak elfoglalva 
a koronavírusos páciensek számára fenntar-
tott ágyak a megyebeli egészségügyi intéz-
ményekben. 

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska



Mottó: „A fény mindig utat mutat 
annak, ki a mélyben kutat.” 

 
Kedves Olvasók! 
Idén január 20-ától február 18-ig 

tartózkodik a Nap a Vízöntő jegyé- 
ben. A középső téli hónapra azt a sze-
repet osztották, hogy stabilizálja a hi-
deget. Ez egyik oldalon öröm a téli 
sportok kedvelőinek, a másik oldalon 
szomorúság azoknak, akik fázósak 
vagy megdermednek, amikor kézhez 
kapják a megemelkedett fűtésszámlát. 
A különféle válságok végigkísérik 
életünket, aztán valahogy mindig túl-
éljük őket. Bizonyos rossz döntések, 
melyeket nem véletlenül hoznak meg, 
társadalmi feszültséghez, majd robba-
náshoz vezetnek, zűrzavart, káosz te-
remtenek, szélsőséges, ösztönös, 
állatias cselekedeteket indukálnak, 
feltámad a rombolási kedv, a rend, 
rendszer szétverése. Aztán a romboló 
erők felszámolódnak, mert a forrada-
lom felfalja a gyerekeit, és újraépül 
egy valamennyire élhető rendszer. A 
mindenkori vezetők ígéreteket tesz-
nek, többnyire olyanokat, amelyekről 
ők is tudják, hogy betarthatatlanok. A 
világ lakosságának nagy része beteg. 
Fertőzött. Fizikai, lelki vagy intellek-
tuális szinten. Olyan ideológiák és ir-
racionális eszmék terjengenek, 
melyek szemmel láthatóan normali-
tásellenesek, és ezáltal életellenesek. 
Az ember ösztönös célja a boldogság-
keresés, de ehelyett többnyire azon 
munkálkodik, hogy miként lehet bol-
dogtalan. Semmi nem elég jó, semmi 
nem elég szép. Képtelenek vagyunk 
örülni annak, amink van. Irigyeljük 
azt, akinek több van. Feltételezzük, 
hogy jobban éreznénk magunkat, ha 
nekünk is legalább annyink lenne, 
vagy még annál is több. Az elégedet-

len és az irigy ember sohasem lehet 
boldog. Mert ez a két sorsrontó 
démon gúzsba köti, és sóvárgása nem 
engedi be azt, amitől igazából boldog 
lehet. 

A Vízöntő a forradalom gyermeke. 
Meg szeretné váltani a világot, jobbá 
tenné a társadalmat, felemelné az em-
beriséget. Ő az a tudós, aki szeretné 
megtalálni az örök élet elixírjét. Ő az 
űrhajós, akinek, bármilyen messze is 
jut el a végtelen kozmoszban, végső 
soron vissza kell térnie a földre. A 
jobbítás érdekében hajlamos lerom-
bolni a tradíciót és azokat az értéke-
ket, melyek nélkül most ő sem 
létezhetne. Ő az, aki létrehozza a mes-
terséges intelligenciát, mely bármely 
pillanatban öntudatra ébredhet, és 
akkor bekövetkezhet a teljes pusztu-
lás. 

Az emberiség magáévá tette a ha-
tártalanságtudatot. Aki elszánt, beutaz- 
hatja az egész világot. És akinek ez si-
kerül, rájön a nagy igazságra, hogy 
semmi sem múlik ezen. A boldogsága 
biztos nem. Attól, hogy a közösségi 
médiában megmutatja, hogy merre 
járt, nem lesz sem boldogabb, sem hí-
resebb. Azt viszont elérheti, hogy 
több irigye és rosszakarója legyen. 
Szellemi értelemben a megoldás a ke-
vesebb „én” és a több „te” lenne. 
Majd a kevesebb „mi” és több „ti”. Ha 
mindenki többet adna másnak, mint 
magának, akkor egy idő után bezá-
rulna a kör, és mi is abban részesül-
nénk, amit valaha többnek 
gondoltunk. Persze a tudatunkat át 
kellene kapcsolni egy más szintre. Az 
analógiás gondolkodás ebben segít-
het. Meglátni a problémát jelentő 
szimbólumot, vagyis a lényeget. Itt 
van például ez a remélhetőleg náthává 
szelídülő koronavírus. Uránuszi és 

Nap-szimbólum. Sikeresen és gyor-
san, határokat semmibe véve világhó-
dító járványként eluralta az egész 
világot. Persze voltak, vannak segítői. 
Gondolok itt a „csinálókra” és a 
„fenntartókra”. A médiára, a kormá-
nyokra, az egészségügy szakértőire, a 
vakcinagyártó multicégekre. Az okos-
nak tűnő okoskodókra. A vírustaga-
dókra és oltásellenesekre. A 
vírusrettegőkre és oltakozáspártiakra. 
Amíg a két póluson állók egymással 
harcolnak, addig a válságokozók és  
-fenntartók eszméletlen gazdasági nö-
vekedést érnek el. A virtuális világ 
urai, a nagy techcégek bevételei koz-
mikus sebességgel nőnek. De a 
gyógyszercégeket, fertőtlenítőket, 
maszkokat és egyéb védőfelszerelést 
gyártókat sem kell féltenünk. Jó évet 
zártak az internetes kereskedők, az in-
ternetszolgáltatók és telefoncégek, a 
szállítócégek és még sorolhatnám. A 
vendéglátóipar, a turizmus, az utazási 
irodák, a rendezvényszervezők, az 
előadóművészek pedig megsínylették 
a válságot. De benne vagyunk a világ-
történelem legnagyobb energiaválsá-
gában is, aminek természetesen az 
átlagpolgár és az elszegényedett réteg 
issza meg a levét. És mivel a baj nem 
jár egyedül, az európai őshonos né- 
peket egy csinált migrációs válság fe-
nyegeti és az identitásháború is itt ko-
pogtat a határainkon. Külső és belső 
ellenség támadja a normalitás Euró-
páját, és nekünk, magyaroknak újra 
bizonyítanunk kell, és példát kell mu-
tatnunk a világnak Isten segedelmé-
vel. 

Vigyázzanak magukra és egy-
másra!  

Véleményüket, gondolataikat meg-
írhatják az asztros@yahoo.com címre. 

Tóth Sándor 

Az asztrológus gondolatai
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Január 13-i rejtvényünk megfejtése: Az idő olyan lét, amely van, amikor nincs, és nincs, amikor van. 

A rejtvény fősoraiban  
egy orosz író családnevét  

és egyik aforizmáját  
idézzük.
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A klímaváltozás  
és a koraszülések 

Új kutatások szerint a terhesség alatt átélt hőség és a lég-
szennyezettség koraszüléshez vezethet és életre szóló egész-
ségkárosodást okozhat a születendő kisbabáknál.  

A tudósok megállapították, hogy a globális felemelegedés 
miatt gyakoribb hőség összefügg a csecsemők gyors súlygya-
rapodásával, ami növeli az elhízás kockázatát a későbbi élet-
ben. A magasabb hőmérséklet összefüggésbe hozható a 
koraszüléssel is – számolt be róla a The Guardian. 

Más tanulmányok szerint az erdőtüzek füstje miatt az érin-
tetteknél megduplázódott a súlyos születési rendellenességek 
kockázata, míg a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó 
légszennyezéssel még alacsony szinten is összefüggésbe hoz-
ható a csökkent termékenység.  

A Paediatric and Perinatal Epidemiology című folyóirat kü-
lönszámában megjelent hat tanulmányban az Egyesült Álla-
moktól Dánián és Izraelen át Ausztráliáig végzett kutatásokról 
adtak hírt. 

A különszámot Gregory Wellenius, a Bostoni Egyetem köz-
egészségügyi karának tudósa szerkesztette egyetemi kollégá-
jával, Amelia Wesselinkkel. 

A hőség és az élet első évének gyors súlygyarapodása kö-
zötti kapcsolatot izraeli tudósok találták meg. Mintegy 200 
ezer szülést elemeztek, és megállapították, hogy azoknál a kis-
babáknál, akik éjszaka nagy melegnek voltak kitéve, öt száza-
lékkal nagyobb lett a gyors súlygyarapodás kockázata. 

A gyerekek 18 százaléka túlsúlyos vagy elhízott világszerte. 
A csecsemők gyors súlygyarapodásának egyik lehetséges oka, 
hogy magasabb környezeti hőmérséklet esetén a szervezet ke-
vesebb zsírt éget el a testhőmérséklet fenntartásához. 

Egy kaliforniai tanulmány az erdőtüzek káros hatásait álla-
pította meg a terhességekkel kapcsolatban. Mint írták: ha az 
anya a fogantatás előtti hónapban erdőtüzeknek volt kitéve, 
akkor megduplázódott a hasfalhiányos születési rendellenesség 
kockázata. 

A kutatók kétmillió szülés adatait elemezték, amelyek 40 
százalékában az anya egy erdőtűz és az abból eredő légszeny-
nyezés 20 kilométeres körzetében élt. Kiderült, hogy a terhes-
ség első harmadában az erdőtüzek közelében élő anyáknál 28 
százalékkal nőtt a születési rendellenesség kockázata. 

Dán és kínai tanulmányok azt állapították meg, hogy a fosz-
szilis tüzelőanyagok égetése miatt keletkező légszennyezés, 
valamint általában a szennyezett levegő jelentősen növeli a ter-
méketlenség kockázatát. (MTI) 



Tovább menetel Kolozsvár, 
meglepetés Csíkszeredán 

Kikapott Izlandtól és kiesett a magyar válogatott  
az Európa-bajnokságon

Európai focikörkép 
* Angol Premier Liga, 22. forduló: Liverpool – 

Brentford 3-0, Manchester City – Chelsea 1-0, Brigh-
ton & Hove Albion – Crystal Palace 1-1, Norwich – 
Everton 2-1, West Ham United – Leeds United 2-3, 
Aston Villa – Manchester United 2-2, Wolverhampton 
– Southampton 3-1, Newcastle United – Watford 1-1. 
Az élcsoport: 1. Manchester City 56 pont/22 mérk zés, 
2. Liverpool 45/21, 3. Chelsea 43/22. 

* Spanyol La Liga, 21. forduló: Betis – Alavés 4-0, 
Cádiz – Espanyol 2-2, Elche – Villarreal 1-0. Az élcso-
port: 1. Real Madrid 49 pont/21 mérk zés, 2. Sevilla 
44/20, 3. Betis 37/21. 

* Olasz Serie A, 22. forduló: Fiorentina – Genoa 6-
0, AC Milan – Spezia 1-2, AS Roma – Cagliari 1-0, 
Atalanta – Inter 0-0, Bologna – Napoli 0-2, Venezia – 
Empoli 1-1, Juventus – Udinese 2-0, Sampdoria – To-
rino 1-2, Sassuolo – Hellas Verona 2-4, Salernitana – 
Lazio 0-3. Az élcsoport: 1. Inter 50 pont/21 mérk zés, 
2. AC Milan 48/22, 3. Napoli 46/22. 

* Német Bundesliga, 19. forduló: 1. FC Köln – 
Bayern München 0-4, VfB Stuttgart – RB Lipcse 0-2, 
Augsburg – Eintracht Frankfurt 1-1, Mönchengladbach 
– Bayer Leverkusen 1-2, Borussia Dortmund – Frei-
burg 5-1, Union Berlin – Hoffenheim 2-1, Wolfsburg 
– Hertha BSC 0-0, Mainz – Bochum 1-0, Arminia Bi-
elefeld – Greuther Fürth 2-2. Az élcsoport: 1. Bayern 
München 46 pont, 2. Borussia Dortmund 30, 3. Bayer 
Leverkusen 32. 

* Francia Ligue 1, 21. forduló: AS Monaco – Cler-
mont 4-0, St. Etienne – Lens 1-2, Troyes – Lyon 0-1, 
Lorient – Angers 0-0, Nice – Nantes 2-1, Olympique 
Marseille – Lille 1-1, Paris St. Germain – Brest 2-0, 
Strasbourg – Montpellier HSC 3-1, Reims – Metz 0-1, 
Stade Rennes – Bordeaux 6-0. Az élcsoport: 1. Paris 
St. Germain 50 pont/21 mérk zés, 2. Nice 39/21, 3. 
Olympique Marseille 37/20. 

A magyar válogatott a 15. helyen zárta 
a magyar-szlovák közös rendezés  kézi-
labda Európa-bajnokságot. 

A hat csoport els  két-két helyezettje 
a 12-es középdönt be jutott, a harmadi-
kok közül pedig Szerbia és Csehország 
is a társházigazda el tt végzett. Ezzel a 
magyar együttes története legrosszabb 
pozíciójában zárt. Az eddigi legrosszabb 
szereplés a 2010-es és a 2018-as 14. he-
lyezés volt. A kontinenstorna mez nye 
1994 és 2000 között 12, 2002 és 2018 
között 16 csapatból állt, 2020 óta pedig 
24 válogatott alkotja. 

A csoportriválisok közül kedden este 
a holland válogatott harcolta ki a közép-
dönt be jutást, miután szoros végjáték 
után egy góllal felülmúlta a portugál csa-
patot. A vesztes együttesben a Pick Sze-
ged irányítója, Miguel Martins négyszer 
volt eredményes. 

A magyar válogatottat csütörtökön 31-
28-ra legy z  hollandok nem visznek 
pontot a középdönt be. 

A pozsonyi D csoportban a tét nélküli 
zárómérk zésen fehérorosz siker szüle-
tett Ausztria ellen. 

Ilyen még nem volt: csak a 15. hely lett meg 
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A kosárlabda Nemzeti Liga a 15. forduló mérk zé-
seivel folytatódott. A járvány azonban alaposan bele-
szólt ismét a programba, mert két találkozót is el kellett 
halasztani a fert zések miatt, így szép lassan se szeri, 
se száma az elnapolt összecsapásoknak, amelyek ala-
posan felforgatták a bajnokság programját.  

Láthatóan nem foglalkozik ezekkel a gondokkal a 
Kolozsvári U-BT, amely folytatta veretlenségi soroza-
tát. Vaskos meglepetést okozott ellenben a Csíksze-
reda, amely legy zte a tabella els  felében tanyázó 
Temesvárt. Ezzel a sikerrel a székelyföldi gárda meg-
szerezte a harmadik gy zelmét, de nem tudott elmoz-
dulni az utolsó helyr l, mert riválisa, Galac is nyert. 

A magyar kézilabda-válo-
gatott nem jutott tovább a 
részben hazai rendezés  Eu-
rópa-bajnokság csoportköré-
b l, miután 31-30-ra kikapott 
Izlandtól a harmadik, utolsó 
fordulóban, kedden a buda-
pesti MVM Dome-ban. 

A magyarok csütörtökön 
31-28-as vereséget szenved-
tek Hollandiától, vasárnap 31-
30-ra legy zték Portugáliát, 
ezúttal pedig legalább kétgó-
los sikerre lett volna szüksé-
gük a biztos továbbjutáshoz, 
de matematikai esélyük egy-
gólos gy zelem, illetve dön-
tetlen esetén is lett volna. A 
középdönt be a kvartett els  
két helyezettje került. 

A tét nagyságát átérezve 
mindkét csapat jól kezdte a 
meccset, ezúttal a magyarok 
sem rontották el az elejét, és a 
hetedik percben vezetést sze-
reztek (4-3). Védekezésben 
mindent megtettek a hazaiak, 
ám a türelmesen támadó ellenfél végül szinte mindig helyzetbe 
tudott kerülni, amit ki is használt. A magyar támadások során 
ezúttal sem kaptak labdát a széls k, ami megnehezítette a bels  
posztokon szerepl k dolgát, az izlandi véd k feladatát viszont 
némileg megkönnyítette. 

Az északi szigetország csapata visszavette a vezetést, de 
Bánhidi góljaival tartották magukat az el z  Európa-bajnok-
ságon kilencedik, a tavalyi világbajnokságon ötödik, az Euro-
kupában pedig aranyérmes magyarok. Az els  negyedórát 
követ en érkeztek a cserejátékosok, Székely Márton ismét egy 
bravúros védéssel mutatkozott be. A magyar válogatott az át-

lövésekben és a beálló megjátszásában, az ellenfél gyors lábú 
játékosaiban bízva leginkább betörésekre építette támadásait. 

A szünetben döntetlen volt az állás (17-17), majd a 35. perc-
ben Lékai Máté 6-5 után visszaszerezte a vezetést csapatának. 
A folytatásban az izlandiak emberel nyben ismét fordítottak, 
majd egy 3-0-s sorozat végén újra a házigazdáknál vezettek 
(26-25). Egyre jobban védekeztek a magyarok, Mikler Roland 
egy hétméteres erejéig visszaállt és védeni tudott, ám mindezt 
támadásban nem sikerült kihasználni. 

Az utolsó tíz percen belül Izland megint fordított, és már lát-
szott, hogy a kétgólos magyar siker nem jön össze. Az 54. perc-
ben harmadik kiállítása miatt Sipos Adrián piros lapot kapott, 
két perccel a vége el tt Máthé Dominik büntet t rontott, Bóka 
Bendegúz gólját nem adták meg, mert a vonalra lépett, Lékai 
Máté kísérletét pedig a kapus hárította. Eközben Mikler két lö-
vést kivédett, de ez nem volt elég a vereség elkerüléséhez. 

A két csapat 43. alkalommal találkozott egymással, 24 ma-
gyar gy zelem és három döntetlen mellett ez volt a 16. izlandi 
siker.

Szita Zoltán (b), Petar Topic (j2) és Sipos Adrián (j), a magyar, valamint Ómar Ingi Magnusson (b2), az izlandi válogatott  
játékosa            Fotó: MTI/Kovács Tamás 

A magyar válogatott játékosai, miután 31-30-ra kikaptak Izlandtól                             Fotó: MTI/Kovács Tamás

Eredményjelz  
Kézilabda-Európa-bajnokság, csoport-
kör, 3. (utolsó) forduló: 
* B csoport: Hollandia – Portugália 32-
31, Izland – Magyarország 31-30. A 
végeredmény: 1. Izland 6 pont, 2. Hol-
landia 4, 3. Magyarország 2, 4. Portu-
gália 0. 
* D csoport: Fehéroroszország – Auszt-
ria 29-26, Németország – Lengyelor-
szág 30-23. A végeredmény: 1. Né- 
metország 6 pont, 2. Lengyelország 4, 
3. Fehéroroszország 2, 4. Ausztria 0.

Eredményjelz  
Kosárlabda Nemzeti Liga, 14. forduló: Nagyszebeni 
CSU – Foksányi CSM 87:80, Galaci CSM – CFC 
Arge  Pite ti 81:85; 15. forduló: Konstancai Athletic 
Neptun – Kolozsvári U-BT 65:79, Csíkszeredai 
VSKC – Temesvári SCM OMHA 72:63, CFC Arge  
Pite ti – Bukaresti Rapid 102:62, Foksányi CSM – 
Galaci CSM 66:74, Bukaresti Steaua – Zsilvásárhe-
lyi CSM 86:78.  

Jegyz könyv 
Kézilabda-Európa-bajnokság, B csoport, 3. (utolsó) forduló: 
Izland – Magyarország 31-30 (17-17) 
Budapest, MVM Dome, vezette: Marin, Garcia Serradilla 
(spanyolok). 
Lövések/gólok: 44/31, illetve 49/30. 
Gólok hétméteresb l: 8/6, illetve 2/1. 
Kiállítások: 12, illetve 12 perc. 
Magyarország: Mikler – Rodríguez 4 gól, Máthé 4, Lékai 
3, Bánhidi 6, Szita 5, Bóka 2, cserék: Sipos, Bodó 3, Topic 
2, Hanusz, Székely, Ancsin 1, Ligetvári. 
Izland: Gústavsson – Gudjónsson 5 gól, Magnússon 8, Jons-
son 1, Y. Gíslason 1, Pálmarsson 2, Elisson 9, cserék: G. 
Kristjánsson 4, O. Gudmundsson, Vidarsson 1, V. Kristjáns-
son, Arnarsson. 

Mestermérleg 
Gulyás István szövetségi kapitány: „Izland nagyon jó csa-

pat, a hiba pedig benne van a játékban, ma azonban több volt 
a kelleténél. Védekezésben sokat rontottunk, nem zártunk 
össze id ben, nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, ez 
pedig elbizonytalanította a srácokat. Az els  félid ben a tá-
madójáték rendben volt, de a védekezéssel nem voltunk elé-
gedettek, mert az ellenfél egy-egy elleni el nyszerzéseit 
nagyon nehezen kezelték. A második felvonásban nem tud-
tuk számunkra kedvez en átfordítani az eredményt, nagyon 
rossz pillanatokban hibáztunk, pedig megvoltak a lehet sé-
geink, de nagyon sok gólt kaptunk, köztük könny  találato-
kat. Játékosaink közül többen sérüléssel vállalták a meccset, 
és ezúttal élvezték is a játékot, mindannyian küzdöttek.  

Nagyon sajnáljuk, hogy ezzel együtt kiestünk a hazai ren-
dezés  tornán, és nagyon reméljük, hogy a csapat még sok 
szép élményt szerez a szurkolóknak. Ezzel együtt nincs szé-
gyenkezni valónk. Tudtuk, hogy nagyon kiegyenlített a cso-
portunk, apróságokon múlt a jobb szereplésünk, egyik 
játékosunkra sem haragudhatunk. Együtt értük el a jó ered-
ményeket, és együtt vagyunk most keser bbek. Azt a célki-
t zésünket viszont teljesítettük, hogy átalakítottuk és 
megfiatalítottuk a keretet, így elégedettek lehetünk az elmúlt 
két és fél évvel.” 

A középdönt -csoportok  
állása 

* I. csoport (Budapest): 1. Dánia 2 pont 
(30-21), 2. Franciaország 2 (27-22), 3. 
Izland 2 (29-28), 4. Hollandia 0 (28-29), 
5. Horvátország 0 (22-27), 6. Monte-
negró 0 (21-30). 
* II. csoport (Pozsony): 1. Németország 
2 pont (30-23), 2. Spanyolország 2 (32-
28), 3. Orosz csapat 2 (23-22), 4.  
Norvégia 0 (22-23), 5. Svédország 0 
(28-32), 6. Lengyelország 0 (23-30).



Az Európai Unióban mostanra 
már majdnem ugyanúgy tele-
fonálhatunk vagy internetez-
hetünk az okostelefonunkon, 
mintha itthon lennénk. Azon-
ban, ha nem uniós országban 
vagyunk,  csak akkor használ-
juk a telefonunkat, amikor 
valóban kell, mert óriási több-
letköltségekre kell számítani.  

Ha a telefonáláshoz feltöltőkár-
tyát, vagyis prepayt használunk, 
nem kell tartanunk a többletköltség-
től. Amennyiben viszont bérletesek 
vagyunk, és a telefonunk térkép-
szolgáltatását akarjuk használni, in-
kább előre töltsük le a térképet, 
mert másképp a nyaralás értékét 
még egyszer kifizetjük a szolgálta-
tónak. 

 Így járt Molnár Tibor Zsolt is, 
aki 900 eurós többletköltséggel tért 
haza, pedig nem is használta sokat 
a telefont. Szerbián akart keresztül-
jönni, és bekapcsolta a GPS-t. Az 
ország feléig sem jutott el, amikor 
elérte ezt az óriási összeget. Meg-
kértük, hogy ossza meg tapasztala-
tait. 

– Hogyan jött össze ez az óriási 
többletköltség? 

– Elmentünk kirándulni, és Szer-
biában bekapcsoltam az internetet, 
mert azelőtt elfelejtettünk offline – 
internet nélkül működő – térképet 
letölteni. Ahogy átléptük a határt, 

meg is kaptuk az első sms-t, hogy 
50 euró a többletköltség. Az sms-
ben megkérdezték, hogy igényel-
jük-e továbbra is, ha pedig igen, 
akkor küldjünk egy sms-t a „Da” 
szóval, és akkor megy tovább az in-
ternet. Kénytelenek voltunk elkül-
deni, mert térképünk nem volt. 
Folyamatosan kaptuk az értesítése-
ket, hogy még 50 euró, még 50 euró 
és így tovább. Amikor elértük a 300 
eurót, felhívtuk az ügyfélszolgála-
tot, hogy állítsa le az internet-hoz-
záférést. Bár mi kikapcsoltuk a 
telefonon a mobilinternetet, azután 
jöttek az sms-ek, hogy újabb 50 
euró többletköltségünk van. Mire 
nagy nehezen felvették a telefont az 

ügyfélszolgálatnál, és azonosítottuk 
magunkat, már 800 euró volt a 
többletköltség. Mire hazaértünk, 
900 euró fölé emelkedett. 

– Ezt egyszerre kellett kifizetni? 
– Szerencsére nem. Mikor haza-

jöttünk, az volt az első dolgunk, 
hogy felhívtuk őket, hogy hogyan 
lehetne az összeget felosztani. A 
szerződés cégre szólt, ennyi pénzt 
nem tudtam volna kivenni. Akkor 
azt az ajánlatot kaptuk, hogy négy 
részletben fizessük ki. 

– Ha jól értettem, itt még nincs 
vége a történetnek… 

– Az első részletet kifizettük, és 
amikor érkezett a másodikra a 
számla, valami késedelem volt, vi-

szont akkor mindenféle felszólítás 
nélkül levágták a szolgáltatást. Így 
már nem volt megoldás, hogy kifi-
zetjük a második részletet, kényte-
lenek voltunk az adósságot mind 
megadni. Ha ez nem lett volna elég, 
ráadásul még meg is büntettek kö-
rülbelül 600 lejjel, mert késtünk. 
Miután mindent kifizettünk, vissza-
kapcsolták a szolgáltatást. 

– Ezután következett, hogy ott 
akarták hagyni a szolgáltatót, de ez 
sem ment zökkenőmentesen… 

– Volt két szám, amelyet még ok-
tóberben le tudtunk volna mondani. 
Bementünk a szolgáltatóhoz, el-
mondtuk a kérésünket, erre közöl-
ték, hogy valaki fel fog hívni. Ez 
meg is történt, de az illető személy 
nem tudta elintézni a kérésünket. 
Azt mondta, hogy az ügyet át kell 
adja az egyik kollégájának, aki na-
pokon belül fog telefonálni. Ez nem 
történt meg, ezért visszatértünk az 
első ügyintézőhöz. November 9-én 
felhívott az az illető, aki a cégekkel 
foglalkozik, és akinél lehetőség 
nyílt arra, hogy lemondjuk a két 
számot. Ő azt mondta, ezt meg lehet 
tenni, de írásban kérvényt kell be-
nyújtani. Meglepett, hogy még most 
is kötelező az írott dokumentum. 
De eleget tettünk a kérésnek, no-
vember 10-én elküldtük a kérést le-
pecsételve e-mailben. December 
13-án, vagyis több mint egy hónap-
pal később még mindig nem történt 
semmi. Ekkor bementem az egyik 
üzletükbe, és azt mondtam, addig 

nem vagyok hajlandó elmenni, 
ameddig nem orvosolják a problé-
mámat. Az ügyfélszolgálatnál levő 
személy nagyon készséges volt, 
rögtön utána is nézett az ügynek, el-
mondása szerint november 10-én 
regisztrálták a kérést, mégsem jött 
semmi válasz. Bár az illető a fizikai 
személyekkel foglalkozik, megpró-
bált segíteni, online kapcsolatba lé-
pett az egyik kollégájával, és ezt 
követően megszólalt a telefonom. 
Aki felhívott, azt állította, hogy 
nem kapta meg az e-mailt, amit a 
kollégája nem támasztott alá, mivel 
nála úgy jelent meg, hogy az a ké-
réssel megérkezett. Akkor megkér-
tem őket, hogy azonnal zárják le a 
bérleteket. Már a jogi lépéseket ter-
vezgettem. Miután letettük a tele-
font, szinte azonnal érkeztek az 
üzenetek, hogy a bérletek le vannak 
mondva, elfogadták a kérést. De 
csak december 13-tól, tehát nem 
november 10-től, amikor a kérvényt 
benyújtottuk. Végül majdnem fél 
évvel az első probléma után sikerült 
teljesen lezárni az ügyet. Azonban 
még karácsony előtt is felhívott az 
a személy, akivel először beszél-
tem, mert fogalma sem volt, hogy 
lezárult az ügy. Mondtam neki, 
hogy az a személy, aki az ügyem-
mel foglalkozott, valamilyen bün-
tetést érdemelne. Akkor és ott 
megfogadtam, hogy ezentúl min-
denkit megpróbálok lebeszélni 
arról, hogy az adott szolgáltatóval 
kössön szerződést.  
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Molnár Tibor Zsolt Fotó: Nagy Tibor

Sokba kerülhet a külföldi mobiltelefon-használat 
Internet ki, offline térképek, és inkább hozzá se nyúljunk az okoseszközünkhöz

Négy állampolgár közül három  
jelentősnek tartja a klímaváltozást 

Az éghajlatváltozás az egyik legnagyobb kihí-
vás, amellyel az emberiségnek szembe kell 
néznie a következő évtizedekben. Az európai 
politikák fő célja – és nem csak ebben a szeg-
mensben – az éves átlaghőmérséklet növeke-
désének kordában tartása. Jelentős 
beruházások várhatók köz- és magánalapok-
ból erre a célra, ami hatással lesz a társadalom 
egészére. Ebben a megközelítésben rendkívül 
fontos az állampolgárok megítélése, akiknek 
részvétele elengedhetetlen a kihívás leküzdé-
sében.  

Objektív szempontból, az Eurostat adatai szerint, 
2000 után jelentősen megnőtt világviszonylatban a fel-
színhez közeli hőmérséklet átlagos eltérése, a rögzített 
értékek évente 0,8-1,2 Celsius-fok között változnak a 
posztindusztriális időszakhoz képest. Az átlagos hőmér-
sékleti eltérés egy olyan mutató, amelyet az éves átlag-
hőmérsékletnek az iparosodás előtti időszak 
(1850–1899) szintjeihez való viszonyításával számíta-
nak ki. Európa esetében nagyon hasonló a helyzet, itt 
2000 után az eltérés jelentősebb: 1,5 és 2 Celsius-fok 
közötti. Az átlaghőmérséklet-eltérés növekedése a fel-
szín közelében nagyobb kiszámíthatatlanságot és szél-
sőségesebb időjárási eseményeket jelent, amelyek 
negatív hatással vannak az emberre. Az Eurostat az ég-
hajlattal összefüggő gazdasági veszteségekről is szol-
gáltat adatokat. Míg 1980-ban európai szinten a teljes 
veszteség 3,47 milliárd euró volt, 2019-ben már 13,01 
milliárd euró – közel négy évtized alatt ezek a veszte-
ségek 3,75-szorosára nőttek. 

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, 
az éves átlagos hőmérséklet, a meteorológiai állomástól 
függően. Az INS által 18 meteorológiai állomásról szol-
gáltatott adatok lehetővé teszik a 2018 évi átlaghőmér-
séklet összehasonlítását az 1901–2000 közötti időszak 
átlaghőmérsékletével. A két adat között átlagosan 1,8 
Celsius-fokos emelkedés látható. Akárcsak globálisan, 
Romániában is emelkedik a hőmérséklet.  

A romániai állampolgárok 86%-a gondolja úgy, hogy 
globálisan jelentős klímaváltozás következett be, ami 
megfelel az objektív adatok valóságának. Azonban lé-
nyegesen alacsonyabb azoknak az aránya (74%), akik 
úgy vélik, hogy az elmúlt 30 évben jelentős éghajlat-
változást tapasztaltunk. Ez azt jelenti, minden negyedik 
személy úgy gondolja, hogy az elmúlt 30 évben vagy 
kismértékű volt, vagy egyáltalán nem volt éghajlatvál-
tozás. Az átlaghőmérséklet emelkedése ellenére nem 
elhanyagolható azoknak a száma, akiket meg kell győz-
nünk a klímavészhelyzetről.  

A megkérdezettek 82%-a úgy gondolja, hogy az ég-
hajlatváltozásnak jelentős gazdasági hatásai vannak, 
ami összhangban van az Eurostat által az éghajlattal 
összefüggő gazdasági veszteségek következményeiről 
szolgáltatott adatokkal. Aggasztó, hogy a romániai ál-
lampolgárok mindössze 64%-a mondja azt, hogy a klí-
maváltozás ember okozta gazdasági tevékenység 
eredménye, ami megnehezíti a lakosság több mint egy-
harmadának meggyőzését, akik nem az emberi tevé-
kenységnek tulajdonítják a környezetromlás okát. A 
romániaiak alig több mint fele gondolja úgy, hogy az 
éghajlatváltozásnak negatív hatásai vannak, ami rávi-
lágít az éghajlatváltozással kapcsolatos oktatás szüksé-
gességére.  

Ami az állami fellépés értékelését illeti, az állampol-
gárok mindössze 23%-a elégedett a közintézmények-
nek a klímaváltozás hatásainak leküzdésére irányuló 
tevékenységével. Ebben az összefüggésben biztató, 
hogy mindössze 3%-uk mondja azt, hogy az állam túl 
sokat költ az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére. 
Ami az éghajlatváltozás által leginkább érintett terüle-
teket illeti, 35% a mezőgazdaságot nevezi meg, amely 
valóban az egyik legsebezhetőbb ágazat; 22% az egész-
ségügyet, 12% az erdőt, 8% az oktatást és csak 3% az 
ipart.  

Ezek az általános értékelések azonban túlságosan 
elvontnak tűnhetnek a hétköznapi ember számára, 
ezért érdemes megnézni, mit gondolnak az emberek 
azokról a jelenségekről, amelyek a klímaváltozáshoz 
kötődnek, és amelyeket folyamatosan tapasztalhatnak. 
A megkérdezettek 72%-a gondolja úgy, hogy az el-
múlt 30 évben a hőmérséklet emelkedett Romániában, 
amit az INS adatai is alátámasztanak. Hasonlóképpen, 
72%-uk szerint ma több az aszály, mint 30 évvel ez-
előtt. Ráadásul 52%-uk szerint több árvíz van, mint 
három évtizeddel ezelőtt, és 46%-uk szerint több a  
tűzeset. Csak 22% gondolja úgy, hogy több eső esik, 
mint az elmúlt 30 évben, és csak 1%, hogy többet ha-
vazik. Arra a kérdésre, hogy Romániában jelenleg 
mely szélsőséges meteorológiai jelenségek okozzák a 
legtöbb negatív hatást, 30% a szárazságot, 18% az ár-
vizet, 16% a viharokat, míg 13% a hőhullámokat ne-
vezte meg.  

Az éghajlatváltozással kapcsolatos társadalmi meg-
ítélésről az Európai Szociális Alap által társfinanszíro-
zott „Adminisztratív kapacitás 2014–2020” operatív 
programon keresztül, a Fenntartható Fejlődés Főosztály 
által koordinált Fenntartható Románia projekt kereté-
ben gyűjtöttek adatokat. (A Fenntartható Fejlődés Fő-
osztály közleménye) 

Csaknem tízszer kisebb  
a halálozási ráta a járvány 
előző hullámához képest 

A koronavírus-járvány mostani, ötödik hullámában csak-
nem tízszer kisebb Romániában a halálozási ráta a járvány 
előző hullámához képest – mutatott rá Alexandru Rafila 
egészségügyi miniszter. 

A tárcavezető a szerdai kormányülés elején a miniszterelnök fel-
kérésére tájékoztatta a kabinet tagjait a járványhelyzetről és az általa 
vezetett minisztérium intézkedéseiről. Rafila kifejtette: a tárca prio-
ritásai közé tartozik a tesztelési kapacitás bővítése, hogy a fertőzöt-
teket idejében karanténba lehessen küldeni, és így korlátozzák a kór 
továbbterjedését, és amennyiben pedig szükséges, korábban része-
süljenek orvosi ellátásban, ne akkor kerüljenek kórházba, amikor már 
súlyos állapotban vannak. 

A miniszter szerint sikerült több mint háromezer családorvosi ren-
delőt bevonni a rendszerbe, ahol bárki ingyen teszteltetheti magát. 
Rafila rámutatott: a keddi jelentésben minden korábbinál több (csak-
nem 90 ezer) teszt eredménye szerepel, egyebek mellett ezzel is ma-
gyarázható, hogy megugrott (megközelítette a 17 ezret) a napi 
esetszám. Úgy vélte, a napi tesztelési kapacitás jövő hétre meghalad-
hatja a százezret, és ezzel együtt az igazolt fertőzések száma is nőni 
fog. 

Elkezdődött a kórházak betegfelvételi osztályainak tehermentesí-
tését szolgáló, járóbeteg-rendszerben működő Covid-központok ki-
alakítása, amelyek ingyenesen felmérik az enyhe tüneteket mutató, 
vagy tünetmentes koronavírus-fertőzöttek állapotát. Eddig 123 ilyen 
Covid-központtal kötött szerződést az országos egészségbiztosító 
pénztár, ezekben a korábban csak kórházakban alkalmazott antivirális 
gyógyszerek is rendelkezésre állnak. A tervek szerint a hét végéig 
mind a 230 Covid-központot működésbe helyezik. 

A miniszter cáfolta, hogy exponenciálisan növekedne a koronaví-
rusos megbetegedések száma a gyermekek körében, és felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy nemcsak a napi ingadozásokat, hanem az általános 
tendenciát kell figyelni. Rafila szerint a gyermekek és a felnőttek ese-
tében is naponta 2-3 százalékkal nő a kórházi leterheltség, amelyet 
az egészségügyi rendszer „gond nélkül kezelni tud”. A napi fertőzési 
adatok ugyan megközelítették az előző járványhullám tetőzési szint-
jét, de a kórházakra nehezedő nyomás jelentősen kisebb, és most 8-
10-szer kevesebb áldozatot szed a járvány, mint tavaly októberben – 
mutatott rá a román egészségügyi miniszter. 

A stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése szerint az utóbbi 
24 órában 16 610-zel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, ami 
több mint duplája az utóbbi két hét átlagának. A szerdai összegzésben 
szereplő 56 haláleset 75 százalékkal haladja meg a kéthetes mozgó-
átlagot. 

A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma egy hét alatt 48 szá-
zalékkal (4534-re), ezen belül a beutalt gyermekeké 133 százalékkal 
(387-re) emelkedett. Az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma 
egy hét alatt 27 százalékkal (530-ra), ezen belül a kiskorúaké 116 szá-
zalékkal (13-ra) emelkedett. (MTI) 

Nagy Bodó Szilárd



MINDENFÉLE 

MEGBÍZHATÓ, komoly házvezetőnőt 
keresek napi 7-8 órás munkaidőre, 
hosszú távra, Marosvásárhelyre, köl-
csönös megegyezés alapján, munka-
könyves alkalmazással. Főzésben és 
egyéb háztartási munkákban jártas 
hölgyek jelentkezését várom Maros-
vásárhelyről és környékéről. Érdek-
lődni a 0722-667-748-as 
telefonszámon. (66240-I) 

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

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

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (14591-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
„Mert az Úrnak szemei előtt van-
nak mindenkinek útai és minden 
ösvényeit ő rendeli.” 
(Péld. 5.21) 
Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett férjre, édesapára, nagyapára, 
TAKÁCS ARTÚR ATTILÁRA halá-
lának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
fölött őrködjön szeretetünk. Bá-
natos felesége és gyermekei. 
(14589-I) 
 
 
 
Szomorú szívvel, könnyes szem-
mel emlékezünk szeretett gyer-
mekünkre, a koronkai TAKÁCS 
ARTÚR ATTILÁRA, aki egy éve 
távozott közülünk, életének 62. 
évében. Nyugodj békében, drága 
gyermekünk! Bánatos szüleid. 
(14572) 

 
Mély fájdalommal emlékezünk ja-
nuár 20-án SIMON-NYÁRÁDI  
JÓZSEFRE halálának első évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott és 
nyugalma csendes! Szerettei. 
(sz.) 
 

 
Szomorúan emlékezem január 
20-án édesapámra, MÓZES  
DEZSŐRE (Duci) halálának 45. 
évfordulóján. Gondoljanak rá ke-
gyelettel! Fia, Jenő és családja Iz-
raelből. (10226-I) 
 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT 
 

Közlemény 
 
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, 
hogy környezetvédelmi engedély kibocsátását 
kérte a „Betonáteresz javítása a 153C megyei úton 
Erdőlibánfalván, a 22+470 km szelvénynél, PT 
fázis” elnevezésű projektre, amelyet Maros me-
gyében, Libánfalva községben, Erdőlibánfalva fa-
luban, a 153C megyei úton tervez kivitelezésre. 
 
 A javasolt projektre vonatkozó információk a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségtől kér-
hetők a 0265/314-984-es telefonszámon, faxon a 
0265/314-985-ös számon, e-mailen az 
office@apmms.anpm.ro címen, valamint a  
Maros Megyei Tanács székhelyén vagy a  
cjmures@cjmures.ro e-mail-címen. 
 
Az érdekeltek megjegyzéseiket elküldhetik e-mai-
len az office@apmms.anpm.ro címre. 
 

Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ  
megyemenedzser 

 
Ovidiu Georgescu 
ALELNÖK 

„Ha rám gondoltok, köztetek le-
szek, de fáj, ha látom könnyete-
ket. Ha rám gondoltok, 
mosolyogjatok, mert én már Is-
tennél vagyok. 
Szeressétek egymást, ahogy én 
szerettelek! 
A fájdalom az, hogy nem lehetek 
veletek. Búcsúztam volna, de 
erőm nem engedett, csak a szí-
vem súgta halkan: isten veletek.” 
Szívünkben soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk január 
20-án a drága jó férjre, szerető 
édesapára, nagytatára, apósra,  

KILYÉN ATTILA  
volt újságíróra   

halálának harmadik évfordulóján. 
Drága szép emlékét mindörökké szívében őrzi bánatos fele-
sége, Bogár, fia, István, menye, Evelyn és unokája, Gyopár. 
(sz.-I)

Te a jóságodat két marokkal 
szórtad,  
önzetlenül adtál jónak és rossz-
nak.  
Mindig egy célod volt, a családo-
dért élni,  
ezt a halál tudta csak széttépni.  
Oly szomorú nélküled élni,  
Téged mindenütt hiába keresni,  
Téged várni, ki nem jön többé.  
Szeretni fogunk mindörökké. 
Fájó szívvel emlékezünk január 
20-án 

id. BÍRÓ GÉZÁRA 
halálának 2. évfordulóján. 
Szép emlékét örökké megőrizzük szívünkben, a viszontlátás 
reményében. Felesége, leánya, fia és családja. (14581-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

KLARA javasasszony 100%-ban megoldja a hozzá 
fordulók problémáját, feloldja a kötést és az átkot, gyógyítja 
az alkoholizmust, depressziót, impotenciát, epilepsziát, 
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és 
nyereséget hoz a házhoz, szétvált családokat újból 
összehoz, tarot-kártyából megnézi a múltat, jelent és a 
jövőt, bármilyen egyéb problémában is segít. 
Köszönetnyilvánítások:  
Anica Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak, hogy 
ismét együtt lehet férjével egyévnyi távollét után; Marian 
Ákosfalváról hálás, mert fia kigyógyult az alkoholizmusból, 
a depresszióból, és jó útra tért; Gergely Nyárádszeredából 
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a 
kötéstől, és megismerkedett élete szerelmével; Antonela 
Ernyéből köszönetet mond, mert megszabadult a családi átoktól és ismét boldogok; 
Irén férje Vásárhelyről az epilepsziából gyógyult ki; Cristian Dicsőből hálás, mert 
újra együtt van kedvesével. 
Tel. 0742-450-214, Klara látnok. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Oltóanyag afgán menekülteknek 
Az Európai Unió több mint 2,2 

millió adag koronavírus elleni oltó-
anyagot szállított Iránba, hogy biz-
tosítsa az országban tartózkodó 
afgán menekültek koronavírus-fer-
tőzés elleni védelmét – közölte az 
Európai Bizottság szerdán. 

Az iráni hatóságok járványellenes 
küzdelmének támogatására küldött 
oltóanyagokat az EU polgári vé-
delmi mechanizmusán keresztül 
biztosította, Spanyolországból. 

Az uniós bizottság közleménye 
Janez Lenarcic válságkezelésért fe-
lelős biztost idézte, aki hangsú-
lyozta: az EU továbbra is támogatást 
nyújt világszerte minden olyan or-
szágnak, amely kéri ezt a védekezé-
séhez. Az Iránba küldött oltóanyag 

az európai szolidaritás újabb pél-
dája, a védőoltások globális meg-
osztása ugyanis a pandémia 
megszüntetésének és az emberéletek 
megmentésének leghatékonyabb 
módja – hangsúlyozta Lenarcic. 

A tervek szerint a következő na-
pokban további vakcinaadagok ér-
keznek Iránba Lengyelországból és 
Svédországból, így a perzsa államba 
szállított adagok száma meghaladja 
majd a 6,2 milliót – tájékoztatott az 
uniós közlemény. 

Az Európai Unió a világ számos 
országának kérésre ez idáig több 
mint 37 millió adag koronavírus el-
leni vakcina szállítását tette lehetővé 
az unió tagállamaiból – tette hozzá 
az uniós biztos. (MTI) 

Lehet készülni a 2022-es Ákovitára  
Az idén is meghirdetik a részvé-

teli pályázatot a Székely Gazdaszer-
vezetek Egyesülete által, a Pálinka 
Nemzeti Tanáccsal, Hargita megye 
és Csíkszereda város intézményei-
vel, illetve számos szakmai szerve-
zettel és céggel partnerségben 
tavaly kezdeményezett Ákovita 
nemzetközi párlat- és pálinkaver-
senyre. A verseny elsődleges célja a 
kulturált párlat- és pálinkafogyasz-
tás népszerűsítése Erdélyben, külö-
nös figyelemmel az évszázados 
hagyományokra és a jelenkor minő-
ségi követelményeire. Ugyanakkor 

lehetőséget teremt a pálinkakészí-
tők marketingeszközökkel való tá-
mogatására, a kereskedelmi 
lehetőségek növelésére, a minőségi 
előállítás javítására. Mint ismeretes, 
tavaly 1082 mintából összesen 918 
kapott bronz, ezüst vagy arany mi-
nősítést. Az idén a mintákat május 
2. – június 7-e között kell leadni, a 
elbírálásuk június 16-19-e között 
lesz, a díjkiosztó gála pedig július 
1-jén. A szervezők a 
www.akovita.ro honlapon tájékoz-
tatják az érdeklődőket a feltételek-
ről és a szervezés előmeneteléről.  
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• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


