
Míg az előző években hagyományosan május elején kezdő-
dött a strandidény a marosvásárhelyi Víkendtelepen, idén –
akárcsak tavaly – a járványhelyzet miatt csúszott ez az idő-
pont, előreláthatólag június első felében kezdik majd feltöl-
teni a medencéket. Régóta várt jó hír, hogy a telep
vezetősége tervezi, hogy végre megoldják azt a régi problé-
mát, miszerint az esti órákig azoknak is belépőt kellett vál-
taniuk, akik csupán sétáltak volna egyet a telepen, beültek
volna egy teraszra, vagy a játszótérre vitték volna a gyere-
keket. A terv az, hogy elkerítik a medencék környékét, és
csak azoktól kérnek belépti díjat, akik strandolni akarnak.

Tavaly nagyon nehéz évet zárt a Víkendtelep is, hiszen amellett, hogy
a járvány miatti korlátozások okán nem is volt igazi strandidény, a sport-
létesítményeket sem tudták úgy üzemeltetni, ahogyan az előző években.
A járványhelyzet miatti korlátozások idén sem tették lehetővé, hogy
május elején beinduljon a strandidény. Bár a medencék feltöltését június
első felére tervezik, amennyiben a járványhelyzet alakulása lehetővé
teszi, és napvilágot látnak a strandok működtetésére vonatkozó szabá-
lyozások, a telepen már elkezdték az előkészületeket, rendezik a zöld-
övezetet, elvégzik az apróbb karbantartási munkálatokat.

Mátyási Levente, a Víkendtelep igazgatója, aki évekig a szabadidő-
központ igazgatóhelyettese volt, lapunknak elmondta, idén késett 

Kevesebben
kérnek támogatást
A múlt hét végi 9. Agrárakadémia ke-
retében a mezőgazdasági támogatá-
sok helyzetéről is beszélt Bordi Kacsó
Zsolt Attila, a Maros megyei Mezőgaz-
dasági, Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) aligazgatója. La-
punk érdeklődésére elmondta: a várt-
nál kevesebb gazda igényelt idén
területalapú és egyéb támogatást.
____________2.
Vektorvakcinák
és az agyi vénás
trombózis 
A Vaxzevirával (valójában ez az oltó-
anyag neve) való oltásról márciustól
kezdett elterjedni a gyanú, hogy vér-
rögképződéshez vezethet, miután
Olaszországból az oltás után bekövet-
kezett haláleseteket is jeleztek. 
____________5.
Maradványtünetek
és a rehabilitáció 
Ma már rehabilitációs klinikák alakul-
nak, ahol az úgynevezett poszt-Covid
szindrómával, azaz a betegség utáni
elhúzódó maradványtünetekkel, visz-
szamaradó károsodásokkal küzdő
személyeket kezelik.
____________6.(Folytatás a 4. oldalon)
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Felpörögve
Az utóbbi hetekben igencsak felpörgették az oltási kampányt, re-

kordszámú személy kapja meg a koronavírus elleni vakcinát. Drive-
thru oltópont, oltási maraton, oltópontok, mobil egységek,
családorvosok bevonása az oltási kampányba, házhoz viszik az oltást
(akár a napi menüt, lassan rendelésre „kiszállítják”) – a hatóságok
mindent bevetnek, hogy a lakosság beoltassa magát. Közelebbről a
marosvásárhelyi orvosi egyetemnél tervezett 72 órás oltási mara-
tonra várnak nagyszámú jelentkezőt, akár nagyobb csoportokat is
vidékről. Jó szervezéssel, kommunikációval, a helyi önkormányzatok
támogatásával sikeres lehet a hétvégi maraton. Már csak a roma kö-
zösséget kellene meggyőzni. A minap egy beszélgetésen szóba került,
hogy a romák körében meglehetősen alacsony az oltakozási hajlan-
dóság, sőt, az újszülöttek kötelező védőoltásait is húzódoznak bea-
datni, attól való féltükben, hogy Covid elleni oltást kaphatnak. A
bizalomhiánnyal, előítéletekkel, alultájékozottsággal nehéz felvenni
a harcot, és a kommunikáción is volna mit javítani. 

Az USR által kezdeményezett törvénytervezet is az oltási kedv nö-
velését célozza, hiszen sokan munkaidőben kellett eddig eljussanak
az oltóközpontokba. Az említett párt azt szeretné elérni, hogy az oltás
napján az alkalmazottak fizetett szabadnapot kapjanak, ami pihenő-
szabadságukba nem számítana bele. Ezt az oltási igazolvány alapján
vehetnék igénybe. Hasonlóképpen, a diákok és a katonai szolgálatot
teljesítők is hiányozhatnának az oltásuk napján. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Június első felében kezdődhet a medencék feltöltése

Csak a strandolóktól kérnének
belépőt

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Antalfi Imola



A múlt hét végi 9. Agrárakadémia keretében a
mezőgazdasági támogatások helyzetéről is be-
szélt Bordi Kacsó Zsolt Attila, a Maros megyei Mező-
gazdasági, Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) aligazgatója. Lapunk érdeklődésére el-
mondta: a vártnál kevesebb gazda igényelt idén
területalapú és egyéb támogatást.

Szombaton, május 15-én zárul az a két és fél hónapos
időszak, amelyben a gazdák benyújthatták területalapú és
egyéb termelési támogatási kéréseiket a megyei APIA-hoz.
Egy héttel a határidő előtt szokatlan helyzetképpel szem-
besült az intézmény: Maros megye gyengébben áll ebben
a tekintetben, a megszokottnál jóval kevesebb, alig 19 ezer
kérvény érkezett a gazdáktól. Ennek okát nem tudják, de
nem lehet csak a járványhelyzetre hivatkozni. Az intéz-
mény több eszközt is megpróbált, hogy mozgósítsa a gaz-
dákat: megszólította a polgármesteri hivatalok vezetőit,
gazdasági munkatársait, de a megyei gaz-
daszervezeteket is, ám „semmilyen stra-
tégia nem vált be” – mondta el az APIA
igazgatóhelyettese. 

A kérvények száma mintegy ötezerrel
elmarad a várakozásoktól – tudtuk meg
Borditól, aki hozzátette: ha a többéves
adatokat nézzük, az tapasztalható, hogy a
támogatási kérelmek száma évről évre át-
lagosan mintegy ötszázzal csökkent. Ami-
kor első ízben lehetett mezőgazdasági
támogatást igényelni, 2007-ben 33 ezer
gazda nyújtott be kérvényt, míg a tavaly
csupán 24.489 iratcsomót iktattak a me-
gyei intézménynél. Viszont a megművelt
területek nagysága nem követte ezt az
irányt, inkább növekedés tapasztalható,
azaz egyre több gazda művel meg na-
gyobb területeket, vagy kialakulóban van
egy gazdaréteg, amely technológiai fel-
szereltsége miatt nagyobb területet hasz-
nál a kisgazdáknál. Idén is mintegy
félezerrel kevesebb kérésre számít a
Maros megyei APIA, de ha az igénylések
az elmúlt napok tapasztalatai szerint ér-
keznek, a 23.500-at sem érik el. Az igaz-
gatóhelyettes minden gazdát arra kér, aki
még nem tette meg, sürgősen intézze az
iratait a polgármesteri hivatalban, és
nyújtsa be a dossziéját az APIA-hoz, hi-
szen ha az utolsó napokra marad két-há-
romezer kérvény benyújtása, azt az
intézmény képtelen lesz átvenni.

A napokban elkezdődött a növényter-
mesztőknek járó, termeléshez kötött tá-
mogatások kifizetése, a jövő héttől erre
még jobban odafigyel az APIA, miután az
állattenyésztőknek már folyósította a tá-
mogatásokat. Maros megyei szinten jól ál-
lunk ebben a tekintetben, szép számmal
vannak gazdák, akik támogatást kapnak a
következő napokban. A tavalyi évre jóvá-
hagyott minisztériumi felső határok szerint

hektáronként a következő segítségre számíthatnak a terme-
lők: szója 236 euró, lucerna 103, borsó és paszuly 115, len
és kender 238, rizs 1166, magkrumpli 1441, komló 524,
cukorrépa 804 euró. Az ipari feldolgozásra szánt egyéb ter-
mények után járó hektáronkénti támogatások értéke a kö-
vetkező: szabadföldi paradicsom 2013 euró, szabadföldi
uborka 3391, üvegházban, fóliasátorban termelt friss para-
dicsom, uborka, paprika, káposzta, padlizsán 4844 euró,
míg az ipari feldolgozásra szánt korai krumpli után 991
euró támogatás jár, a gyümölcsösök (ipari feldolgozásra
termesztett szilva, alma, cseresznye, meggy, őszi- és sár-
gabarack) után hektáronként 991 eurót utalnak át a gaz-
dáknak.

Újdonságnak számít, hogy idénre a húsmarhák után nem
ad támogatást az állam a borjakra, csupán a felnőtt egye-
dekre, és ugyancsak eltér az előbbi évektől, hogy aki kör-
nyezetbarát gazdálkodásra kér támogatást, az az
eddigiektől eltérően nem öt, hanem csak két évre kell erre
elkötelezze magát, ami a szakemberek szerint kedvezőbb
feltétel.

Ma SZERVÁC és IMOLA,
holnap BONIFÁC napja.
BONIFÁC: a latin homo boni
fati, azaz a jó sors embere jelen-
tésű kifejezésből eredő Bonifa-
tius férfinévre vezethető vissza.

Szúnyog- és kullancsirtás
Május 13-ától, csütörtöktől (mától) 31-éig rovarirtás – ezen
belül szúnyog- és kullancsirtás –, valamint rágcsálóirtás
zajlik Marosvásárhely köz- és magánterületein (zöldöve-
zetekben, útszéleken, a természetes és jogi személyek tu-
lajdonát képező nyílt területeken stb.). Ezúttal a Culex
pipiens, Aedes albopictus (szúnyogok) fajához tartozó ro-
varokat irtják. A köz- és magánterületen végzett rovarirtás-
hoz a Cymina Plus terméket használják, hatóanyaga a
cipermetrin (kifejlett szúnyogok irtására), valamint a Vec-
tomag WG-t, hatóanyaga a Bacillus thuringiensis (szú-
nyoglárvák irtására). A szereket az egészségügyi
minisztérium biocid termékek országos bizottsága vélemé-
nyezte, az Xi és Xn mérgezési csoportba tartoznak. A sze-
rek az országos nyilvántartásban is megtalálhatók. A
rovarirtás a megjelölt időintervallumban azokon az estéken
végezhető, amikor nem esik az eső, nincs nagy szél, és a
hőmérséklet nem esik 5 C-fok alá.

Hatodikosok országos felmérése
Május 12-én, szerdán a nyelv- és kommunikációvizsgával
kezdődött a hatodikos diákok országos felmérése. 13-án,
csütörtökön (ma) matematikai és természettudományos is-
mereteikről adnak számot a diákok. A negyedikesek május
18-án román nyelvből, 19-én matematikából, 20-án anya-
nyelvből írnak. A magyar tagozatos másodikos diákok
május 25-én anyanyelvi íráskészségüket bizonyíthatják,
26-án az olvasás terén szerzett tudásukról adhatnak szá-
mot, 27-én matematikából, 28-án román nyelvből vizsgáz-
nak. A korábbi évekhez hasonlóan a felmérések
mindhárom évfolyam számára tájékoztató jellegűek, a
vizsgajegyek nem kerülnek be az osztálynaplóba, és kizá-
rólag az érintett diákok és szüleik szerezhetnek tudomást
róluk. 

Templombúcsú Jedden
Áldozócsütörtökön, május 13-án (ma) 18 órakor tartják a
jeddi római katolikus templom búcsúünnepét. A szentmisét
ft. Ferencz István aranymisés atya, marosvásárhelyi kise-
gítő lelkész celebrálja. A szentmise végén aranymisés ál-
dást ad a jelenlévőkre.

Nyílik a Barabás Miklós Céh
marosvásárhelyi kiállítása

Folytatódik a hagyomány, megrendezi májusi kiállítását a
Barabás Miklós Céh Maros megyei csoportja. A tárlatot ez-
úttal is a Bernády Ház látja vendégül. A BMC-tagok tavaszi
seregszemléjére hetedik alkalommal kerül sor. A tárlaton
a vizuális művészetek szinte minden ága jelentkezik, 35
festő, szobrász, grafikus, textil- és keramikusművész, for-
matervező és fotográfus állít ki egy vagy több munkát. A
céhtagok és meghívottjaik műveit a május 13-án, csütör-
tökön (ma) 17 órakor kezdődő megnyitón Nagy Miklós
Kund művészeti író ajánlja a közönség figyelmébe. A jár-
ványügyi szabályok erre a rendezvényre is érvényesek.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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5 óra 52 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 46 perckor. 
Az év 133. napja, 
hátravan 232 nap.
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Kevesebben kérnek támogatást

Május 11-től, keddtől zöld zónába került a megyeszék-
hely, a koronavírus-fertőzések aránya ugyanis másfél ezre-
lék alá esett. A megyei vészhelyzeti bizottság intézkedései
értelmében a marosvásárhelyi színházak, mozik, koncert-
termek és a zárt vendéglátóegységek kapacitásuk 50 száza-

lékát kihasználva fogadhatnak vendégeket, kinyithatnak a
sporttermek, és legtöbb 300 résztvevővel kültéri kulturális
rendezvényeket is lehet szervezni. Ugyanakkor 22 órától
továbbra is érvényes az éjszakai kijárási tilalom, az üzletek
pedig ezután is 21 óráig tartanak nyitva.

Marosvásárhely zöld zónában

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

A növény- és zöldségtermesztők jelentős támogatást kaphatnak, ennek ellenére egyre keveseb-
ben igénylik           Fotó: Gligor Róbert László (archív)

A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között négy-
napos terápiás programot szervez férfi és női szenvedély-
betegeknek és hozzátartozóknak Szentkatolnán. A program
célja az absztinencia elkezdése, információszerzés a füg-
gőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret.
Ezeket a célokat csoportfoglalkozások, workshopok, sze-
mélyes tanácsadás, igei csendességek, valamint fölépült
szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása által

érik el. A csoportfoglalkozások segítenek a függőséggel
való szembenézésben, az önismeretben. A workshopokon
információkat lehet szerezni a függőségről, társfüggőségről,
ill. segítséget nyújtanak a diagnózisalkotásban és a terápiás
terv elkészítésében. A felvétel előzetes interjú alapján tör-
ténik. A jelentkezéseket június 7-ig az alábbi telefonszámo-
kon várják: Bartha Éva – 0740-056-691, McAlister
Magdolna – 0742-653-331 (Marosvásárhely). 

Új terápiás lehetőség:
négynapos program



Az oltáspártiak vagy magukat kényszerből beoltatók
száma a nyári szabadságolások közeledtével bizonyára
megnő, hiszen több ország esetében előnyt élveznek majd
azok, akik megkapták a koronavírus elleni vakcinát.
Márpedig a türelem fogy, sokan végre szeretnének nya-
ralni, külföldön élő családtagjaikat meglátogatni. Még
azt sem tudni, milyen kedvezményeket jelent majd a ké-
szülőben levő EU-s oltási kártya. 

A felpörgött oltási kampány mellett azonban a többi
betegről sem kellene megfeledkezni: a krónikus, a daga-
natos betegekről, a műtétre várókról. Hiszen az országos
statisztikát nézve látható, hogy amellett, hogy az idén
márciusban háromszor több haláleset következett be lég-
zőszervi betegségek miatt a tavalyi év hasonló időszaká-
hoz viszonyítva, 2021 márciusában a legtöbb személy
(52,3%) a keringési szervek betegségei miatt halt meg,
a daganatos betegségben elhunytak aránya 13,5% volt.
Miközben tavaly a biztosítóháztól kapott összegek jócs-
kán elégnek bizonyultak az egészségügyi szolgáltatá-
sokra (például képalkotó diagnosztikára), áprilisban
már 2-3 hónapos várólisták vannak. Lassan a „rendes”
egészségügyi ellátás is elsőrendű fontosságú kellene le-
gyen. 

Ítélet legkésőbb 120 napon belül
Kihirdette Klaus Iohannis államfő szerdán a bünte-
tőeljárási törvénykönyv 2010/135-ös törvényének
módosítását. A módosítás értelmében a tárgyalások
lezárását követő legfeljebb 60 napon belül meg kell
hozni és meg kell szövegezni az ítéletet. Megfele-
lően indokolt esetekben, ha a tanácskozásra, az íté-
let indoklásának megfogalmazására és kihirdetésére
nem kerülhet sor az előírt határidőn belül, a bíróság
az ítélet kihirdetését egymás után kétszer is elha-
laszthatja maximum 30 nappal. Az ítéletet azonban
minden esetben a tárgyalások lezárása után maxi-
mum 120 napon belül meg kell szövegezni és ki kell
hirdetni – szögezi le a jogszabály. A törvény arról is
rendelkezik, hogy ha egy bíró időközben nyugdíjba
megy, akkor helyette a bírói testület elnöke írhat alá,
ha ő is akadályoztatva van, akkor a bíróság elnöke
láthatja el kézjegyével az ítélet indoklását.
(Agerpres)

Újabb hulladékkal teli
konténereket foglaltak le

További huszonöt, hulladékkal teli konténert foglaltak
le a konstancai kikötőben. A konténerek Németor-
szágból érkeztek, és ugyanannak a Prahova me-
gyei, importtal foglalkozó cégnek voltak címezve. A
határrendészeti és környezetvédelmi hatóságok a
Frontex ügynökség egy képviselőjével közösen azt
követően vizsgálták át a dél-konstancai kikötőben
lévő konténereket, hogy május 7-én tíz, majd 10-én
további tizenöt, németországi hulladékot tartalmazó
konténerre bukkantak, amelyeket egy importtal fog-
lalkozó, Prahova megyei vállalatnak címeztek, és az
ügyben kivizsgálást indítottak. A keddi ellenőrzéskor
kiderült, hogy a szállítmányt kísérő és a vámhatósá-
goknak bemutatott dokumentumok nem felelnek
meg a valóságnak, a konténerekben megközelítőleg
500 tonna fém-, papír-, textil, gumi-, fahulladék,
használt elem és több azbesztdarab volt. A Kons-
tanca megyei környezetvédelmi őrség nem engedé-
lyezte a szállítmány behozatalát az ország
területére, így visszafordítják azt a feladónak. Az
ügyben a konstancai táblabírósági ügyészség nyo-
moz hamis okmányok használata és a hulladékgaz-
dálkodási szabályok be nem tartása miatt.
(Agerpres)

Speciális munkacsoport alakul
Bogdan Aurescu külügyminiszter elrendelte egy spe-
ciális munkacsoport létrehozását az izraeli esemé-
nyek nyomon követésére – tájékoztat a külügyi tárca
szerdai közleménye. A dokumentum rámutat: a kül-
ügyminisztérium szoros figyelemmel kíséri az izraeli
fejleményeket, és határozottan elítéli a Gázai öve-
zetből az Izrael civilek lakta területeit célzó rakéta-
tüzet. A közlemény szerint Románia tel-avivi és
rámalláhi diplomáciai képviselete eddig nem kapott
konzuli segítségkérést román állampolgároktól. A
külügy ugyanakkor mély sajnálatát fejezi ki az elmúlt
napokban regisztrált civil áldozatok miatt, és hang-
súlyozza: a hasonló eseteket mindenáron el kell ke-
rülni. A külügy emlékeztet: a román állampolgárok
konzuli segítséget kérhetnek a rámalláhi román kép-
viseleti iroda telefonszámán: +970-(0) 59-201-3761,
valamint a tel-avivi román nagykövetség telefonszá-
main: +972-3-529-0613; +972-3-524-4644; +972-3-
524-2482. A vészhelyzetben lévő román
állampolgárok a tel-avivi román nagykövetség sür-
gősségi esetekre fenntartott számát is használhat-
ják: +972-54-564-3279. (Agerpres)

Ország – világ

Felpörögve
(Folytatás az 1. oldalról)

Egy ezrelék alá csökkent a fertőzési ráta
Romániában egy ezrelék alá csökkent szerdán a fer-
tőzési ráta, vagyis a lakosság kevesebb mint egy ez-
reléke kapta el a koronavírus-fertőzést a megelőző
– statisztikai szempontból már feldolgozott – két-
hetes időszakban.

A legmagasabb fertőzési rátájú térségek – Fehér megye
(1,46), Kolozs megye (1,43) vagy Bukarest (1,42) – is már a
járványügyi korlátozások szempontjából küszöbértéknek szá-
mító másfél százalékos fertőzési ráta alá került.

Az egyezrelékes ráta is fontos küszöb, mert ott, ahol ennél
lassúbb a fertőzés terjedése, már minden diák (nemcsak a vég-
zősök és az alsó tagozatosok) látogathatja az órákat, de ezt nem
az országos átlag, hanem a helyi járványügyi mutatók alapján,
településenként döntik el.

A harmadik hullám tetőzése óta szerdán ötödször szerepelt
a napi jelentésben ezernél kevesebb új fertőzött, de ez az első
alkalom, amikor a mutató hitelességét nem kérdőjelezi meg

az, hogy hétvégi időszakot vagy a szokásnál jóval kevesebb
kiértékelt tesztet tükröz.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) által szerdán kö-
zölt 930 új fertőzést több mint 34 500 teszt kiértékelése alap-
ján diagnosztizálták, ami 2,7 százalékos találati arányt jelent.

Csökkent a nyomás az egészségügyi ellátórendszeren is,
szerdán 6000 alá csökkent a kórházi ápolásra szoruló korona-
vírus-fertőzöttek száma, és a járvány tetőzésekor Covid-kór-
házzá, illetve úgynevezett Covid-támogatókórházzá minősített
egészségügyi intézmények egymás után térnek vissza eredeti
szakosodásukhoz, hogy visszafogadhassák más betegségek-
ben szenvedő pácienseiket.

Szerdán az intenzív terápiás osztályokon még 874 súlyos
állapotban lévő koronavírusos beteg életéért küzdöttek az or-
vosok. Szerdán újabb 98 halálesetet jelentettek, ez alig marad
el az utóbbi két hét átlagától. (MTI)

A nagylaki határátkelőknél létesítenek oltóközpontot 
A magyar-román államhatár romániai oldalán, a
Nagylak 1 és a Nagylak 2 határátkelőhelyen készül-
nek oltóközpontokat létesíteni az Arad megyei ha-
tóságok – közölte szerdán az Agerpres
hírügynökség.

Tóth Csaba, Arad megye prefektusa a hírügynökségnek el-
mondta: az elmúlt időszakban tapasztalták, hogy egyre több
külföldön dolgozó román állampolgár jön Aradra beoltatni
magát.

„Sokan a német vagy olasz élettársukkal jönnek. Azt talál-

ják kedvezőnek, hogy itt előjegyzés nélkül megkaphatják az
oltást” – nyilatkozott a prefektus. Horea Timis, Arad megyei
tisztiorvos hozzátette: más európai országok állampolgárait is
oltják Aradon. „Azt hiszem minden európai országból oltot-
tunk már. Nincsenek pontos statisztikáink, de érzékeljük, hogy
egyre többen lépik át a határt az oltásért. Ezért gondoltuk,
hogy ideiglenes oltóközpontokat hozunk létre a Nagylak 1 or-
szágúti és a Nagylak 2 autópálya-határátkelőhelyeken” – rész-
letezte. A tisztiorvos hozzátette: a két oltóközpont egy,
legkésőbb két héten belül működőképes lesz. (MTI)

930 új koronavírusos megbetegedés
A legutóbbi tájékoztatás óta 930 új koronavírusos megbe-

tegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt
24 órában országszerte 34.543 koronavírustesztet végeztek –
közölte szerdán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A
GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban
nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 1.068.817-
re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma Ro-
mániában. 1.018.642 személyt közülük gyógyultnak

nyilvánítottak. Ez idáig 7.565.452 RT-PCR koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel Romániában és 993.475 antigén
gyorstesztet végeztek el. Az elmúlt 24 órában 24.307 PCR-RT
tesztet végeztek el (14.910-et az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll alapján, 9397-et pedig kérésre) és 10.236 antigén
gyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új igazolt esetek mel-
lett 288 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.
(Agerpres)

Az a korábbi ismerősöm, egykori vá-
rosfelem jut eszembe, aki egyszer fel-
szólított engem és családom
írni-olvasni már tudó tagjait, hogy nyil-
vánosan kérjünk bocsánatot azoktól,
akik nem olvasnak. Az ügy előzménye,
hogy cikket írt valamelyikünk arról,
hogy miket olvas, miért szeret elmé-
lyülni a könyvekben, s mily gyönyört
szerez számára a tehetséggel és mesteri
tudással megírt szöveg (regény, no-
vella, elbeszélés, vers, szatíra).

Akkor erre megfeleltünk, nem sér-
tően, nem durva lenézéssel, de kellő
méltósággal és észérvekkel. A reakció,
a várható reakció: az illető törölte Fa-
cebook-ismerősei közül családunk azon
felét, mely a Facebookot a társadalmi
kapcsolatháló fenntartására és építé-
sére fordítja naponta nem kevés órá-
ban. Bánatosak voltunk, de valahogyan
ennek a barátságnak a kimaradása nem
lépett fel égő hiányként. Ja és nem kér-
tünk bocsánatot. Igaz, máskor sem szí-
vesen tesszük. És én – vállalva a
népszerűtlenség kockázatát – ostobá-
nak, fölöslegesnek és őszintétlennek
érzem, amikor népeknek kell (kéne) bo-
csánatot kérnie más népektől ezért
avagy amazért. Minek? A politikai bo-
csánatkérés erőltetett, nem túl meg-
győző, sőt olykor teljességgel
fölösleges. A jövő- és kapcsolatépítés
szempontjából a bocsánatkérés helyett
a jól és tudatosan kialakított álláspont,
cselekvéssor a döntő. Abból ítélhető
meg igazán a jó szándék, az őszinte
maga- és miheztartás.

Na meg az illető a közlekedésbizton-
ság nagy szakértője is volt egy személy-
ben, amúgy pedig agyaggal dolgozik.
Akkor nem jutott eszembe, hogy viszon-
zásul nekünk pedig azt kellett volna ja-
vasolnunk, hogy a gépkocsivezetők, a
hivatásosak és az úrvezetők, természe-
tesen járuljanak bocsánatkérésre, mé-
lyen megalázva magukat, küszöb alá
görbítve büszkeségüket, mert jogosít-
vánnyal rendelkeznek, a gépkocsiveze-
tés tudományában való jártasságot
hatósági igazolvánnyal képesek legiti-

málni, azoktól a millióktól esdekelve
fölmentést, akik tartós gyaloglásra,
krónikus lovaglásra vagy permanens
szekerezésre vannak ítélve születésüktől
fogva, járni tudásuktól kezdve.

A fenti eszmefuttatást afféle ütköző-
zónának (golyóálló mellénynek) szán-
tam ahhoz a (szerintem) terméketlen
vitához, amely az utazási igazolvány, az
oltási kártya bevezetése körül zajlik.
Úgy vélekednek magukat demokraták-
nak, egyenlőségpártinak tartó illetékes
férfiak, nők, genderek, testületek, ható-
ságok, csoportok, hogy amennyiben
ilyen igazolványt kibocsátanak – mely
tanúsítja, hogy felmutatója, viselője
megkapta az összes szükséges oltásokat
az európai gyógyszerügynökség által

elfogadott vakcinákból –, az egyenlőt-
lenséget teremt azokkal szemben, akik
nem. A beoltott (feudális előjoggal ren-
delkező) szabadon/szabadabban jár-
hat-kelhet a világban, joga van
visszatérni a korábbi életformához, a
vírus előtti világérzéshez és szolgálta-
tásokhoz. Igénybe veheti a saját életét
kevesebb korlátozással. Lehessen
annak haszonélvezője, jogosultja. Míg
a másik, aki saját megfontolásból, hal-
lomásból elsajátított tévtanoktól és esz-
telenségektől behálózva, oltásellenes
prófétáktól, hamis orvosoktól, kuruzs-
lóktól meggyőzve nem megy el olta-
kozni, nem részesülhet a
kedvezményekből. Elnyomottá válik.
Kívül reked a privilégiumok és az elő-
jogosultak körén. 

Emez utóbbiak az egalitáriánus fel-
fogás hívei. A törvény előtti egyenlősé-
get, az egyenlő bánásmódhoz és
esélyekhez való jogot összemossák
azzal, hogy az emberiség egyénekből
áll, akik, bármennyire is tagadnánk,
mind-mind különböznek egymástól
többé vagy kevésbé, láthatóan vagy rej-
tettebben. Nem volnánk egyformák.

Vannak okosak és vannak alacsony IQ-
val rendelkezők, vannak szőkék és vö-
rösek, barnák és kopaszok, cselekvők és
vannak bambulók, vannak derűlátók és
borúra hajlamos kishitűek, vannak koc-
kázatot vállalók és akadnak, akik ké-
nyelmesek, gyáván semmit sem
vállalnak a rizikófaktorokból. Vannak
oltakozók és nem oltakozók. Vannak,
akik gondolnak saját és embertársaik
egészségére, és vannak, akik önzők és
fejüket a homokba dugók, akik tagadják
a vírust és a világjárványt, akik a lapos
földön akarnak kúszni, hogy elkerüljék
az összeesküvés teremtette csapdákat,
amelyen ők szerencsére átláttak, felfe-
deztek, hála éberségüknek, felvilágosult
sötétségüknek, elkerülhetik. Az a sze-
rény meglátásom, hogy a fő homokba
dugása nem a legjobb védekezési mód:
az embernek megtelik a szeme-szája
homokkal, kényelmetlenebb, mint a
maszk. Köpni, nyelni sem tud, megful-
lad. Egyfajta élve temetkezés.

Az irigység, a gyalogfantázia és
rosszakarat, a vakrandi a féligazságok-
kal nem jó tanácsadó. A népszerűség-
hajhászás könnyen a visszájára
fordulhat. Modernül szólva: kevesebb
lájk olykor több.

Avagy az igazolványt vedd olybá,
mint a felekezetet. Van, aki ebbe a temp-
lomba jár, van, aki amabba. Több fele-
kezet létezik, amelyet a diktatúrák és az
egyneműsítések sem tudtak elnyomni.
Az emberek különböznek egymástól,
szerencsére. És a különbségek fenntart-
hatók. Nem kívánatos szétrombolni, ha-
csak nem rendelkezik az ember nérói
vagy diocletianusi hajlamokkal. Ma-
gyarán: hagyjuk meg a szabadságot
azoknak, akik önként beoltatt(j)ák ma-
gukat, akik hosszan akarnak élni, és
miért ne… jobban. Hadd legyen erről
igazolványuk. A gépkocsihoz, a házas-
sághoz, a házépítéshez is köll.

Máskülönben a sáromberki kisgó-
lyák kikeltek a tojásból. Az anyai szere-
tet egyformán sugárzik reájuk. Sőt még
egy maszkot is felvittek a fészekbe. Ha
nem hiszed, nézd meg.

Egyenlősdi, avagy a bocsánatkérésről
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Szemben a bukaresti táblabí-
róság első fokon hozott ítéle-
tével, melyben elutasította a
panaszt, a Legfelsőbb Ítélő-
tábla szerdán helyt adott
Tőkés László fellebbezésének,
amelyet a Románia Csillaga
kitüntetés visszavonása miatt
indított bírósági eljárás során
nyújtott be – nyilatkozta a
Népújságnak dr. Kincses Előd,
Tőkés László védőügyvédje.

„A kitüntetés visszavonása alkot-
mányellenes, hiszen Románia al-
kotmánya előírja, hogy az 1989-es
decemberi forradalom eszméit tisz-

teletben kell tartani. A kitüntetés
visszavonása Tőkés Lászlótól sérti
az alkotmány szellemét, valamint a
véleménynyilvánítás szabadságát”
– jelentette ki Kincses Előd. Az
ügyet újratárgyalásra visszautalták
a bukaresti táblabíróságra. 

A Románia Csillaga érdemrend
lovagi fokozatát Tőkés László
2009-ben kapta meg a rendszervál-
tás elindításában játszott történelmi
szerepéért. 

A kitüntetés visszavonását Victor
Ponta volt kormányfő kezdemé-
nyezte, miután Tőkés László volt
EP-képviselő azt kérte, hogy Ma-
gyarország vállaljon „védhatalmi”
szerepet Erdély érdekében. 

„A beavatkozási engedélyt egy
barna medvére bocsátották ki, a
végrehajtó személy pedig vadászen-
gedéllyel és fegyverviselési enge-
déllyel is rendelkezett” – jelentette
ki Tánczos Barna környezetvé-
delmi, vízügyi és erdészeti minisz-
ter május 11-i sajtótájékoztatóján,
amelyen többek között az ozsdolai
medveügy vizsgálatának eredmé-
nyeit ismertette. A miniszter hang-
súlyozta: sem a minisztériumban,
sem pedig más alárendelt intéz-
ményben nem találtak semmilyen
feljegyzést Arthur nevű medvéről,
és a szóban forgó példány nagy volt
ugyan, de minden bizonnyal nem a
legnagyobb. 

A miniszter elmondása szerint az
Országos Környezetvédelmi Őrség,
az Országos Környezetvédelmi
Ügynökség és az Erdészeti Őrség
párhuzamosan vizsgálta az esetet.

„A beavatkozást 22 nappal a mi-
nisztériumi engedély kibocsátása
után, március 13-án hajtották végre.
A köztes három hétben a vadásze-
gyesület folyamatosan megfigyelte
az egyedet, és a jegyzőkönyv sze-
rint a beavatkozási engedély dátu-
mától számítva a medve 21
egymást követő estén, február 19.
és március 11. között minden nap
behatolt a településre. Ez alatt az
idő alatt nem állították ki a vadá-
szati engedélyt” – magyarázta
Tánczos Barna. 

A miniszter továbbá arra is kitért,
hogy az ozsdolai medveügy számos
problémára világított rá. 

Elsőként azt említette, hogy a
medvepopuláció összetételének
pontos ismerete és GIS rendszerben
történő megfigyelése hiányos, aho-
gyan a medvék által okozott károk
és a medvetámadások helyszínei-
nek nyilvántartása is. 

„Erre megoldás lehet egy olyan
alkalmazás, amelyben a magánsze-
mélyek és az intézmények fényké-
peket, dokumentumokat tölthetnek

fel a medvékkel kapcsolatos esemé-
nyekről (károk, támadások, útvona-
lak, intézményes megfigyelések
stb.)” – vetette fel az ötletet a mi-
niszter. 

Egy másik problémát már orvo-
soltak: „A kérelmezési engedély ki-
bocsátásától számított 60 napról 15
napra csökkentettük a beavatkozás
elvégzésének határidejét, ez a peri-
ódus külön kérésre 15 nappal meg-
hosszabbítható. A beavatkozást
kizárólag a kérelmezési engedélyt
megkapó vadászegyesület személy-
zete hajthatja végre. Senki nem
vehet részt a beavatkozáson, aki
nem felel meg ennek a kritérium-
nak” – mutatott rá a bevezetett mó-
dosításokra Tánczos Barna.

A vadászegyesületek és a civil
szervezetek közti örökös vita meg-
szüntetésére a miniszter szerint az
jelenthet megoldást, ha intézménye-
sítik a vadászegyesületek, a civil
szervezetek és a Természetvédelmi
Területek Országos Ügynöksége
közötti párbeszédet. 

A miniszter továbbá kifejtette: az
államnak anyagilag támogatnia kell
a szigorúan védett fajok életterének
őrzésével megbízott vadászegyesü-
leteket, továbbá fedeznie kell a
medvepopuláció megfigyelésének,
az egyes egyedek áthelyezésének és
a beavatkozásoknak a költségeit,
mert ezek az intézkedések az em-
berek életét és javaik épségét szol-
gálják. 

„Az ügyészségnek kell folytatnia
az ügyben a további vizsgálatokat.
A Környezetvédelmi, Vízügyi és
Erdészeti Minisztériumnak az a fel-
adata, hogy fenntartható módon irá-
nyítsa a vadgazdálkodást” –
összegzett Tánczos Barna minisz-
ter, aki azt is elárulta, hogy ezt a tró-
feát, amely a híresztelésekkel
ellentétben jelenleg is a vadásze-
gyesületnél van, a Posadai Vadász-
múzeumban látná szívesen.
(RMDSZ-tájékoztató)

az országos, és emiatt a helyi költ-
ségvetés elfogadása, így csak ké-
sőbb tudtak nekifogni a
medencékben a javításnak. Szeren-
csére nagyobb javításokra nincs
szükség, így május folyamán eze-
ket megoldják. Érdeklődésünkre,
hogy van-e előrelépés az olimpiai
méretű medence sátortetős szerke-
zetének a visszaállításában, az
igazgató kifejtette, dolgoznak rajta,
hogy minél előbb használatba ad-
hassák a közkedvelt létesítményt.
Aquapark-hangulatot idéző
új csúszdák

Amennyiben a járvány lehetővé
teszi, hogy megnyissák a Víkendet,
kellemes meglepetés várja majd a
fürdőzőket, hiszen a már meglévő
csúszdák mellé további négyet sze-
reltek fel. Az aquapark hangulatát
idéző óriásszerkezet a tavaly elké-

szült ugyan, viszont csupán egy
órát üzemelt, amíg hivatalosan ki-
próbálták. A négy csúszdából álló
létesítmény része egy tizenkét
méter magas is, amely környékün-
kön egyedülállónak számít. Az új
csúszdákat a meglévő három mellé
állították fel, és az 1,20 m-es me-
dencébe csobbannak be a lecsú-
szók. A csúszdák használatáért a
belépőn felül jelképes, egylejes
összeget kell majd fizetniük azok-
nak, akik kipróbálják. 
Elkerítenék a medencék környékét

Az előző években sokan bosz-
szankodtak amiatt, hogy ha délutá-
nonként sétáltak volna egyet a
Víkenden, vagy beültek volna va-
lamelyik vendéglő teraszára, belé-
pőt kellett váltaniuk a telep
bejáratánál. Ez a vendéglátóegysé-
gek tulajdonosai körében is elége-
detlenséget szült, ugyanis úgy
vélték, sokan inkább lemondtak a

sétáról, minthogy ezért belépti díjat
fizessenek. Ezt a problémát igyek-
szik most orvosolni a telep vezető-
sége. Mátyási Leventétől
megtudtuk, tervezik, hogy a me-
dencék környékét elválasztják a
vendéglátóegységek teraszaitól és
a játszóterektől, hogy a Víkendte-
lepre látogatók közül csak azok fi-
zessenek belépőt, akik fürdeni,
napozni szeretnének. Ha valaki
napközben sétálni akar, vagy be
szeretne ülni egy teraszra, netán a
szülők a telepen lévő játszóterekre
vinnék a gyerekeiket, akkor ne
kelljen ezért fizetniük. A terv sze-
rint, miután elkerítik a medencék
környékét, a jegypénztárat is oda-
költöztetik. A szükséges összeg elő
van irányozva erre a célra, viszont
az előírt procedúráknak eleget kell
tenni, így az igazgató egyelőre nem
tudta pontosan megmondani, mi-
korra sikerül ezt megvalósítaniuk.

Forrás: RMDSZ

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Csak a strandolóktól kérnének belépőt

Antalfi Imola

Orvosolható problémákra világít
rá az ozsdolai medveügy
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(Folytatás az 1. oldalról)

Leváltotta kedden a parlament képviselő-
háza és szenátusa együttes ülésén a közszol-
gálati televízió és rádió vezetőségét, a két
intézmény élére hat hónapig érvényes meg-
bízással ideiglenes vezetőket neveztek ki.

A keddi parlamenti ülésen napirendre tűzték és el-
utasították a két intézmény 2017-es, 2018-as és 2019-
es munkabeszámolóit, amelyekről mostanáig nem
szavazott a parlament.

Romániában tavaly év végén volt parlamenti vá-
lasztás, amelynek eredményeként a Nemzeti Liberális
Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja
(PLUS) összeolvadása nyomán létrejött USR PLUS,
valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) alkotta kormánykoalíció került hatalomra.
A három politikai erő már hónapok óta egyeztet, hogy
miként osszák el egymás között a közszolgálati média
intézményeinek vezető funkcióit, de a politikusok
eddig még nem tudtak megállapodni. Ezért most úgy
döntöttek, hogy leváltják az eddigi vezetőket, és új,
ideiglenes megbízással rendelkező elnök-vezérigaz-
gatókat neveznek ki a televízió és a rádió élére.

A jogszabályok szerint amennyiben a parlament el-
utasítja a két intézmény beszámolóját az eddigi mun-

kájukról, ez automatikusan az elnök-vezérigazgató és
az igazgatótanács menesztését jelenti. Így leváltották
tisztségéből Doina Gradeat, a Román Televízió elnök-
vezérigazgatóját, valamint Georgica Severint, a
Román Rádiótársaság vezetőjét.

A kormánykoalíciónak szándékában áll növelni a
közmédia vezető tisztségeinek számát, ezért kettévá-
lasztanák az elnök-vezérigazgatói posztot, így a tele-
víziónak és a rádiónak is várhatóan lesz egy-egy
elnöke és egy-egy vezérigazgatója. Az erre vonatkozó
törvénytervezet elfogadása még folyamatban van,
ezért döntöttek úgy, hogy ideiglenes vezetőket nevez-
nek ki, amíg sikerül elfogadtatni a jogszabály-módo-
sítást.

A parlament két házának kulturális szakbizottságai
javaslata értelmében a törvényhozói testület a televí-
zió megbízott elnök-vezérigazgatójává a liberálisok
által jelölt Ramona Saseanut nevezte ki, aki eddig a
craiovai területi stúdió újságírója volt. A rádió meg-
bízott elnök-vezérigazgatói tisztségét az USR PLUS
által javasolt Liviu Popescu tölti be, aki korábban a
BBC-nél, a közszolgálati televíziónál és más keres-
kedelmi televízióknál dolgozott, az elmúlt években
pedig a saját kommunikációs tanácsadói cégét ve-
zette. (MTI)

Leváltották a közszolgálati televízió és rádió vezetőségét

Helyt adtak
Tőkés László fellebbezésének

„Az RMDSZ munkájának eredményeként döntő
fórumként szavazta meg a képviselőház azt a törvény-
tervezetet, amely pontosítja és tisztázza a sürgősségi
esetekben biztosítandó gyorssegélyre vonatkozó sza-
bályozásokat az önkormányzatok esetében. A szerdán
megszavazott törvény megteremti a polgármesteri hi-
vatalok számára a lehetőséget arra, hogy tűz, járvány-
ügyi, természeti csapások esetén a rászorulókat,
valamint a társadalmi kirekesztettség által veszélyez-
tetett állampolgárokat a helyi költségvetésből is tá-
mogathassanak gyorssegéllyel, a helyi tanács által
elfogadott módszertan és odaítélési feltételek alapján.
Erre a módosításra azért volt szükség, hogy a szám-
vevőszék ne szabjon majd ki büntetéseket egy esetle-
ges ellenőrzéskor a törvény értelmezhetősége miatt”

– mutatott rá Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros
megyei parlamenti képviselője a plénumi szavazást
követően.

A Maros megyei törvényhozó a parlament plénuma
előtt elmondott beszédében kifejtette, a helyi önkor-
mányzatok azok az intézmények, amelyek ismerik és
fel tudják mérni, hogy mikor és milyen esetekben
szükséges sürgősségi segélyt biztosítani az érintettek-
nek, így ennek a törvénynek az értelmében a polgár-
mester tanácsi határozat alapján rendelkezik a
vészhelyzetben levők támogatásáról.

A törvény az államelnöki kihirdetés után, a Hiva-
talos Közlönyben való megjelenést követően léphet
érvénybe. (RMDSZ-tájékoztató)

Gyorssegély rászorulóknak



Az Európai Gyógyszerügynök-
ség végül azzal zárta a kivizsgálást,
hogy az AstraZeneca vakcinája na-
gyon ritka mellékhatásként vérrög-
képződést okozhat, de ez nem
tekinthető ok-okozati összefüggés-
nek, és annyira ritkán fordul
elő, hogy az oltásnak,
amely megvéd a súlyos be-
tegségtől, több az előnye,
mint a hátránya. Ennek el-
lenére május 9-én az Euró-
pai Bizottság nem újította
meg a júniusban lejáró szer-
ződését az AstraZenecával.

Hogyan vélekedik a
szakember, mi okozza az
agyi vénás trombózist, me-
lyek a tünetei, hogyan lehet
kezelni, és mit tanácsol a
pácienseknek? – ezekről a
kérdésekről dr. Puskás
Attila belgyógyász, angio-
lógus főorvost, az érgyó-
gyászat elismert
marosvásárhelyi képviselő-
jét kérdeztem 

– Az utóbbi időben
újabb és újabb súlyos
betegségek nevét kellett
megtanulnunk, ezek
közé tartozik a trombo-
tikus trombocitopénia.
Mit is jelent, és véleménye sze-
rint milyen összefüggésben van
az AstraZeneca oltóanyagával? 

– Fontos tudni, hogy egy nagyon
ritka, esetleges mellékhatásról van
szó, ami az eddigi adatok szerint
statisztikailag számolva egymillió
személyből kb. kettőnél fordult elő.
Összesen néhány tucat személyről
van tehát szó világszerte (elsősor-
ban fiatalabb korosztályú nők vol-
tak érintettek). Gyakorlatilag egy
olyan ritka trombózis, ami elsősor-
ban az agyi vénákat érinti, kevésbé
a májkapuvénát és egyéb területe-
ket. Ezzel szemben az agyi vénás
trombózis előfordulása a Covid-be-
tegeknél ötször-tízszer gyakoribb,
körülbelül húsz-negyven eset egy-
millió betegből.

– Milyen hatásra alakul ki?
– Azért neveztem esetleges szö-

vődménynek, mert egyértelmű ok-
okozati összefüggést az oltás és az
agyi vénás trombózis között még a
mai napig sem találtak. Az oltást kö-
vető 5–11–15. napra, átlagban egy
kéthetes időszak alatt jelentkezett, és
azt, hogy az oltás váltotta-e ki, vagy
véletlen egybeesésről volt szó, egye-
lőre nem lehet tudni. Kétségtelen,
hogy nem egy klasszikus trombózis,
hanem annak egy olyan ritka for-
mája, amit eddigi ismereteink szerint
a vérlemezke aktivációja okoz. 

– Szervezetünkben milyen sze-

repe van a vérlemezkéknek, és
mitől aktiválódnak? 

– A vérlemezkék a véralvadási
folyamatban játszanak fontos szere-
pet. Felületükön van egy úgyneve-
zett 4-es faktor, és ez a ritka
trombózis úgy indul be, hogy 4-es
faktor ellen a szervezet autoantites-

teket, azaz ellenanyagokat termel.
Hogy pontosan mi váltja ki az ellen-
anyag-termelést, az oltóanyag me-
lyik összetevője, azt próbálják
ugyan magyarázni, de biztos válasz
még nem született. Ezt a típusú
mellékhatást olyan két oltóanyag
esetében látták, amelyekben egy
adenovírus-vektor található. Mint
ismeretes, a koronavírusnak van
egy speciális fehérjéje, a koronafe-
hérje, idegen szóval a spike protein,
ami fontos szerepet játszik a vírus
fertőzőképességében, a szervezetbe
való behatolásában. Ha ezt a fehér-
jét blokkolni tudják, akkor hatéko-
nyan tudnak védekezni a vírus
ellen. Ezért az oltóanyagok célja az,
hogy ezt a fehérjét bevigyék a szer-
vezetbe, vagy legyártassák a szer-
vezettel, és a beoltott egyén erre a
legyártott fehérjére specifikus ellen-
anyagokat képezzen. Teszi ezt oly
mértékben, hogy a vírussal való
esetleges találkozáskor ez az ellen-
anyag-arzenál már készen áll, hogy
védekezzen a vírus behatolásával
szemben. 

Az AstraZeneca és a
Johnson&Johnson oltásnál ezt a ví-
rusfehérjét kódoló gént egy másik
legyengített, elölt vírus darabja, az
egyiknél humán- a másiknál
majom-adenovírusrész viszi be az
egyén szervezetébe. Az ily módon
bejuttatott kicsi DNS-fragmentum-

mal az oltott egyén szervezete le-
gyártja a tüskeproteint. Feltételezik,
hogy a DNS-részecske bizonyos
fragmentumai kiszivárognak a sejt-
ből, és ez idézheti elő az autoim-
mun reakciót, azzal, hogy
rákapcsolódik a vérlemezkék felü-
letére, ott hozzákötődik az említett
4-es faktorhoz, és egyes személyek
szervezete antitesteket termelhet ez
ellen a komplexum ellen.

– Lehet-e tudni, hogy mi váltja
ki ezt az autoimmun folyama-
tot, amely során a szervezet ön-
maga ellen fordul?

– Hogy a millióból miért pont
annak a két személynek a szerve-
zete, sajnos nem tudjuk. Ha azon-

ban a vérlemezkék
felülete elleni antitest-
termelés beindul, azok
fölöslegesen aktivá-
lódnak, összeragad-
nak, és elkezdődik egy
trombózisos folyamat.
A vérlemezkék felüle-
tén levő antitesteket a
lép a vérlemezkékkel
együtt kiszűri a szer-
vezetből, ezért a vérle-
mezkék száma
csökkenni kezd. Bizo-
nyos határ alá való
csökkenésük viszont
vérzést okoz, ezért lép
fel az a paradox hely-
zet, hogy kezdetben
kialakul a trombózis,
és azután vérzés is be-
következhet. Ugyan-
ezt a folyamatot látták
– a szakirodalom sze-
rint – a heparin hasz-
nálatakor, ezért úgy is
hívják, hogy heparin

indukálta trombotikus trombocito-
pénia (azaz olyan trombózis, amely
trombocitaszám-csökkenéssel jár,
HITT), ami igen ritka. Mivel na-
gyon hasonló ez a mechanizmus
ahhoz, amit az oltás után tapasztal-
tak, vakcina indukálta trombotikus
trombocitopéniának (VITT) nevez-
ték el. Néhány tucatra tehető azok
száma, akik oltás után sajnos agyi
vénás trombózist, vagy egyéb ritka
előfordulású trombózist kaptak.

– Milyen tünetei vannak, és mit
lehet tenni ellene? 

– Az agyi vénás trombózis vezető
tünete a nagyon erőteljes, progresz-
szív, súlyosbodó fejfájás. Bár oltás
után nagyon sok embernél jelentke-
zik fejfájás, az agyi vénás trombó-
zisra jellemző fejfájás
paracetamolra vagy egyszerű gyul-
ladáscsökkentőkre nem szűnik,
hanem egyre fokozódik, és általá-
ban egyéb tünetek társulnak hozzá,
mint a hányinger, hányás, látásza-
var, esetleg féloldali vagy kétoldali
bénulás, tudatzavar, súlyosabb ese-
tekben apátia, kómás állapot. Ha fi-
gyel az ember, és idejében
észreveszi az említett jeleket, a
trombózisnak van ellenszere,
amellyel hatékonyan lehet kezelni.
Nem heparinnal, hanem új típusú
DOAC (direkt antikoaguláns) alva-
dásgátlókkal, amelyeket szájon ke-
resztül lehet bevenni, de van

injekcióban beadható formájuk is. A
másik kezelési mód a nagy dózisú
intravénás immunglobulin, ami
meggátolja az antitesttermelést a
szervezetben.

– Mi okozza ezeket a tüneteket?
– Ha az agyi vénás sinusok* el-

záródnak, megnő a koponyában a
nyomás, mert a vénás vér nem tudja
elvezetni az agyi keringést, mindez
attól is függ persze, hogy mekkora
szakasz érintett, és milyen területen.
Még egyszer hangsúlyozni szeret-
ném, hogy a döntő tünet a fejfájás,
és általában kétoldali tünetek, mint
a bénulás, látászavar, egyensúlyza-
var. Ha ezek a neurológiai tünetek
jelentkeznek, akkor sürgősen ki kell
vizsgálni a beteget. Nem tudom,
hogy a helyi és az országos labora-
tóriumok mennyire vannak felké-
szülve az antitestek kimutatására
alkalmas úgynevezett specifikus
ELISA-tesztre, ami pontosan mérni
tudja a vérlemezkék 4-es faktora
ellen képződő antitesteket. Ha fel-
merül az agyi trombózis gyanúja,
sürgősségi ideggyógyászati javallat
alapján szükség van a képalkotó el-
járásra is, az agyi területen kont-
rasztanyaggal végzett mágneses-
rezonancia- vagy CT-felvételre, to-
vábbá egy specifikus laborteszttel is
alátámasztandó a trombocitaaktivá-
ció, ami egy másfajta, nem heparin
típusú véralvadásgátló szer beveze-
tését teszi azonnal szükségessé. 

– A nagyon ritka, de mégis elő-
forduló mellékhatás miatt
sokan visszamondták az ol-
tást…

– Pedig a szakemberek vélemé-
nye szerint ez a nagyon ritka mel-
lékhatás nem ellenjavallja a
vakcinát, mert a vírusos bántalom
tízszer nagyobb százalékban okoz-
hat hasonló szövődményeket. Az én
véleményem is ugyanez, mivel ál-
talánosságban szólva a súlyosabb
covidos betegeknél a trombózis elő-
fordulása 20-25 százaléknyi, az in-
tenzív osztályon kezelt nagyon
súlyos betegeknél pedig sokkal na-
gyobb is lehet. Ez a kockázat a
Covid-fertőzés súlyos formájából
gyógyultak esetében is fennállhat
még egy hónapon keresztül is. Ezért
fontos, hogy a kórházból való haza-
térésük után legalább két hétig, de
akár egy hónapig is vérhígító keze-
lést kapjanak. Ezek a legújabb meg-
figyelések, amelyek már kezdenek
a nemzetközi ajánlások közé is be-
kerülni.

Hogy kinél milyen tünetekkel je-
lentkezik a Covid, azt nem tudjuk
meghatározni, bár vannak kockázati

tényezői annak, hogy kit érinthet
súlyos formában ez a fertőzés. Ezek
a túlsúlyos, a szív- és érrendszeri
betegségekben, a magas vérnyo-
másban szenvedők, a cukorbete-
gek…

– Állítólag a fogamzásgátlók
szedése is hozzájárulhat a vér-
rögképződéshez.

– A vérlemezkehiánnyal együtt
jelentkező trombózishoz valószínű-
leg nem, mert a mechanizmusa te-
jesen más. Általában viszont a
fogamzásgátló szedése annál, aki-
nek van egy esetleges örökletes haj-
lama a trombóziskészségre
(trombofilia), többszörösen megnö-
velheti a trombózis előfordulásának
a kockázatát, főleg, ha a nő dohány-
zik is. A védőoltások tehát általában
nem növelik a trombózisveszélyt,
mint említettem, nagyon pici mér-
tékben találtak egybeesést, és van-
nak feltételezések is, de a pontos
okot még igazából nem ismerjük.

Nagyon sok betegem, akinek már
volt trombózisa, felteszi a kérdést,
hogy beoltathatja-e magát. Ezeknek
a pácienseknek, ha nincsenek kró-
nikus vérhígító kezelés alatt, a biz-
tonság kedvéért az oltás után 7–14
napig egy megelőző dózisú vérhígí-
tót adunk szájon keresztül. A kéte-
lye is eloszlik, a költség sem túl
nagy. Ez nem nemzetközi javallat,
de nem hiba még akkor sem, ha túl-
zott elővigyázatosságnak tűnhet,
mert a beteget megnyugtatja. Aki
már előzetesen vérhígítót szed, fel-
veheti az oltást anélkül, hogy abba-
hagyná a gyógyszert, akkor is, ha az
AstraZenecára vagy a
Johnson&Johnsonra programálták.
Nincsen semmilyen ellenjavallat,
mert nagyon vékony tűvel adják, és
a szúrás helyén öt-tízpercnyi nyo-
mást alkalmazva semmilyen lokális
szövődmény (vérzés) nem lép fel.
Ha valaki acenokumarol típusú K-
vitamin-antagonistát szed (sintrom,
trombostop), az oltás felvétele előtt
el kell végeztetni a véralvadás fo-
lyamatára vonatkozó INR-
tesztet.** Ha az INR-érték nagyon
magas, akkor a pici szúrás helye is
bevérezhet. Egyébként, ha az INR
terápiás tartományban van (2-3 kö-
zött), akkor az oltásnak nincsen el-
lenjavallata. 

Akinek heveny trombózisa van,
ott viszont szóba sem jöhet az oltás,
el kell napolni, amíg az elkezdett al-
vadásgátlás stabilizálja a vérrögöt
(ami általában 2-3 hónap). 

Bodolai Gyöngyi

Dr. Puskás Attila

Egy jó családból származó
brit hölgy, Florence Nightingale
emlékét őrzi ez a nap, aki 1820.
május 12-én született, és úgy
megszerette a beteggondozást,
hogy egész életét ennek a hiva-
tásnak szentelte. Nem akárho-
gyan, hiszen a betegápolást
sikerült alapjaiban megreformál-
nia, és a messzemenő tisztaság,
rend, fegyelem bevezetésével a
krími hábúban megsebesült kato-
nák közül sokaknak az életét
mentette meg. Éjjel-nappal
gondja volt a betegeire, és rész-
ben az éjszakai látogatásokért
kapta a Lámpás Hölgy nevet. 

Korunk ápolóinak szerepe a
koronavírus-járvánnyal jócskán
felértékelődött, de ők már nem

lámpással, hanem kényelmetlen
kezeslábasban váltak a halál
ellen az életért folytatott küzde-
lem „űrhajósaivá”, anélkül, hogy
a világűrbe utaztak volna. 

Szerepük születéstől a halálig
folyamatos. Ott állnak mellet-
tünk, segítenek, ha kell, és any-
nyira megnyugtató, hogy vannak
még közöttük, akik ma is hiva-
tásnak érzik a rájuk háruló fel-
adatok elvégzése mellett
vigasztaló szavakkal is támogatni
testünk és lelkünk gyógyulását. 

Erőt és kitartást, türelmet és a
megértő szeretet képességének a
megőrzését kívánjuk számukra
ezzel a csokornyi szóval, amely
a köszöntésükre íródott.
(bodolai)

*A sinusok olyan agyi vénák, amelyek feladata a koponyán belüli vénás vér elszállítása
** Laboratóriumi paraméter, amely bizonyos véralvadásgátlók (K-vitamin-antagonisták, pl. sintrom vagy trombostop) hatékonyságának vizsgálatára szolgál

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Vektorvakcinák és az agyi vénás trombózis 
A trombózison átesett betegeknek sem

ellenjavallt a védőoltás 
Érbeteg, trombózison átesett személyek fogalmazták meg ag-
godalmukat, akiknek korábban az AstraZeneca oltóanyagára
sikerült feliratkozniuk, hogy jelentkezhetnek-e a második
adagra, miután több országban felfüggesztették a brit-svéd
oltóanyaggal való Covid elleni oltást. A Vaxzevirával (valójá-
ban ez az oltóanyag neve) való oltásról márciustól kezdett el-
terjedni a gyanú, hogy vérrögképződéshez vezethet, miután
Olaszországból az oltás után bekövetkezett haláleseteket is
jeleztek. 
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„Űrhajósok” a kórteremben 
Május 12-e az ápolók és ápolónők

nemzetközi napja



Tizenkét évesen megkísérelt véget
vetni az életének. Szülei veszekedés-
sel teli, elnyúló válása idején úgy
érezte, hogy elhanyagolták, ezért az
öngyilkossággal akarta felhívni ma-
gára a figyelmüket. Miskolczi Christina, a
budapesti Semmelweis Egyetem dok-
torandusza az Országos Tudományos
Diákköri Konferencia (OTDK) Biológia
Szekciójának felkért előadójaként mu-
tatta be, hogy a gyermekkori történet
hogyan vált kutatási témává, és ennek
során milyen eredményekre jutott. 

Az online szervezett konferenciának, ame-
lyet először tartottak Magyarországon kívül,
a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) volt a házigazdája 2021. május
3–6. között. A Biológia Szekcióban 159 részt-
vevő 18 tagozatban mutatta be tudományos
eredményeit, a házigazdákat hat hallgató kép-
viselte, és hárman közülük dobogós helyet
értek el tagozatukon.

A korai szociális elhanyagolás hatása a
felnőttkori szociális viselkedésre és az ideg-
rendszer működésére című előadásában ege-
reken végzett kísérleteivel Miskolczi
Christina azt vizsgálta, hogy a szociális elha-
nyagoltság milyen viselkedési zavarokat
idézhet elő felnőttkorban, és ezek mögött mi-
lyen idegrendszeri mechanizmusok állhatnak.

Az egereken végzett modellezés során ki-
derült, hogy azok az egerek, amelyek a korai
évek során egyedül nőnek fel, viselkedési za-
varokat és kóros agressziót mutatnak felnőtt-
korban, és az is, hogy ebben milyen szerepet
játszik az agy egyik fő irányítási központja,
a prefrontális kéreg.

Születéstől a kamaszkorig az idegrendsze-
rünkben rengeteg változás megy végbe.
Ahogy új dolgokkal ismerkedünk, új szabá-
lyokat tanulunk meg, és az idegsejtek között
új kapcsolatok jönnek létre – emelte ki az elő-
adó. A továbbiakban az idegrendszert egy
házhoz hasonlította, amelyben a szobák a kü-

lönböző agyterületeknek felelnek meg, és a
szobákban sokkarú „emberek” vannak,
vagyis az idegsejtek. A sokkarú idegsejtek
akkor tudnak információt átadni egymásnak,
ha kapcsolat, azaz szinapszis jön létre közöt-
tük. Ez így folytatódik gyermekkorban és ser-
dülőkorban: az agy a külső környezeti
ingerekre reagál, és módosítja saját szerkeze-
tét. Újabb kapcsolatok jönnek létre, a meglé-
vők erősödnek vagy gyengülnek. Más utakon
fog haladni az információ, ami befolyásolja
azt, hogy egy adott helyzetet hogyan értelme-
zünk, és hogyan reagálunk rá. 

Ha a gyermek olyan környezetben nő fel,
ahol nem kapja meg a szükséges szociális in-
gereket, ahol hiányoznak a szociális szabá-
lyok, vagy abnormális szabályok
érvényesülnek, annak a következménye az el-
hanyagolás vagy a bántalmazás. Az elhanya-
golás két fő formája a fizikai és az érzelmi
elhanyagolás. Az elsőben a szülő nem tudja
biztosítani a gyermek alapvető szükségleteit,

például nem táplálja megfelelően, nem küldi
iskolába. A másik forma az érzelmi szükség-
letekből ered, amikor „nincs érzelmi bizton-
ság, állandóság és szeretetkapcsolat”, ami az
előadó saját esetét is jellemezte, ezért dolgo-
zatában erre összpontosított. 

Ha a szülők sokat dolgoznak, és emiatt
nem tudnak elegendő időt tölteni a gyermek-
kel, annak is lenyomata lesz az idegrendszer-
ben. Az információ más utakon fog haladni,
a gyermek másként fog értelmezni helyzete-
ket, mint ahogy elvárnák tőle, és másképpen
fog reagálni azokra. Ennek következtében ki-
alakulhatnak a viselkedési zavarok, megje-
lenhet a kóros agresszió, ahogy a dolgozat
szerzőjével is történt, aki az önmaga ellen
fordított agresszióval akart megoldást találni
a számára kellemetlen helyzetre. Az egereken
végzett kísérletekkel Miskolczi Christina a
folyamat neurobiológiai hátterére keresett vá-
laszt. 

A dolgozat kísérleti részét átugorva az ösz-
szegezésből idézünk. A szerző az egérpopu-
lációk viselkedését és agyuk prefrontális
kérgének a működését figyelve arra

– Melyek a poszt-Covid szindróma jelleg-
zetes tünetei? – kérdeztem dr. Székely Varga
Margit rehabilitációs szakorvostól a maros-
vásárhelyi RheumCare Kezelési és Rehabili-
tációs Központ fizioterápiai szak-
rendelőjében.

– A légzőszervi tünetek a leggyakoribbak,
ezek között is elsősorban a légszomj, mell-
kasi fájdalom, köhögés, csökkent terhelhető-
ség, a szív- és érrendszeri komplikációk, mint
a ritmuszavarok, rendszertelen, szapora pul-
zus nyugalomban, szívizomgyulladás (myo-
carditis). Felhívnám a Covid-betegségen
átesett személyek figyelmét, hogy aki nyu-
galmi állapotban szapora pulzust mér, érde-
mes kardiológiai kivizsgálásra jelentkeznie.
Ismerünk gyomorrendszeri, neurológiai szö-
vődményeket, ez utóbbinál a tompaságot, a
feledékenységet, az érzékcsalódást, a dep-
ressziót, a szorongást például. Kialakulhatnak
sokkal komolyabb következmények is, mint
az agyérgörcs, az agyvérzés (stroke), az agy-
hártyagyulladás, vese- és húgyúti, valamint
általános szövődmények. Gyakori a krónikus
fáradékonyság, a nehézkes gondolkodás, az
alvási és a koncentrációs zavarok, bár az
utóbbi három nem föltétlenül szervi problé-
mát jelent, inkább pszichés hatásnak tekint-
hető, akárcsak a pánikroham.

– Mit tehet a beteg, hova, merre indul-
jon, ha a felsorolt tünetek egy részével
kínlódik? Azért használtam a többes szá-
mot, mivel a tapasztalat szerint egy tü-
netegyüttesről van szó, ami a negyedik
héttől kezdődően fordulhat elő. 

– Azt már mindenki tudja, hogy első lépés-
ként a családorvoshoz kell fordulni, aki meg-
hallgatja, megvizsgálja a beteget, szükség
esetén laborvizsgálatra küldi, és a tünetektől
függően a megfelelő szakorvoshoz irányítja.
A szakorvos vagy a családorvos a paraklini-
kai és képalkotási eredmények alapján java-
solhatja a rehabilitációs kezelés elkezdését. 

Poszt-Covidban a rehabilitáció is együtt-
működés eredménye lehet, amelyben adott
esetben tüdőgyógyász, szívgyógyász, nefro-
lógus, intenzív terápiás orvos, pszichológus,
pszichiáter is kiveheti a részét, ha szükséges. 

– Miben segíthet a rehabilitációs orvos?
– Jelentősen tudjuk javítani a beteg életmi-

nőségét a rendelkezésünkre álló módszerek
megfelelő alkalmazásával. Leggyakrabban a
légúti szövődmények miatt jelentkezik a le-
vertség, a csökkent terhelhetőség, a légszomj.
Gondoljunk csak arra, amikor valakinek el-

törik a lába, és hetekig gipsz-
ben van. Olyankor az érintett
izom, mint általában bármely
más izom, amelyet nem hasz-
nálunk, elsorvad. Hasonló-
képpen elsorvadhatnak a
légzőizmok is, főleg ha valaki
hosszú ideig feküdt az inten-
zív osztályon, és ez idő alatt
ráadásul intubálták. Mivel a
gépi lélegeztetés során nem
használja a légzőizmait, ami-
kor újra önállóan lélegzik,
nagy valószínűséggel ala-
csony lesz a véroxigénszint
(szaturáció) a légzőizmok
gyengesége, valamit a tüdő-
szövet-károsodás következté-
ben. A hegszövettel gyógyuló tüdőkárosodás
miatt nincsen meg a korábbi légzőfelület, rá-
adásul a légzőizmok elgyengültek, emiatt je-
lentkezhet egy restriktív légzési szindróma,
ami a korábban felsorolt tüneteket, a lég-
szomjat és csökkent terhelhetőséget okoz-
hatja.

– Milyen módszerek alkalmasak arra,
hogy segíteni lehessen a nehezen lélegző
betegen?

– Főleg azzal léphetünk közbe, hogy bizo-
nyos módszerekkel a légzőizmokat próbáljuk
erősíteni, megtanítani újra helyesen lélegezni
a beteget, szervezetének leépülését helyreál-
lítani.

Jó lenne, ha a súlyos betegek rehabilitációja
tulajdonképpen már az intenzív osztályon el-
kezdődne. Ezt ne úgy képzeljük, hogy az in-
tenzív ellátásban dolgozóknak az lenne az
elsőrendű dolga, hogy a betegeknek minden-
nap megmozgassák az ízületeit, ezt nem vár-
hatjuk el tőlük, mivel nekik az a feladatuk,
hogy a páciens életét megmentsék, az életmű-
ködéseit stabilizálják. Azt követően viszont, ha
van rá lehetőség, jó lenne arra is hangsúlyt fek-
tetni, hogy a gyógytornász bejárjon, és mikor
lehetségessé válik, megmozgassa, felültesse a
beteget és az életfunkcióit stimulálja. 

Ha elmúlt az életveszély, és az érintett sze-
mélyt átutalják egy másik kórházi osztályra,
ott már olyan pácienssel van dolgunk, akinek
az életműködései stabilak, még akkor is, ha
csökkent a terhelhetősége, de közre tud mű-
ködni velünk. Nagyon fontos, hogy átmoz-
gassák minden nap, poszturálják, azaz olyan
pozícióba helyezzék, ami számára a legelő-
nyösebb, és megkönnyíti a légzést, ezenkívül
a tapotálás, a hátsó mellkas energikus ütöge-
tése, ami elősegíti a váladék felszabadulását,

és adott esetben a kiürítését. Szükség esetén
aerosol-kezelést is kaphat a beteg, amely elő-
segíti a légúti váladékok oldódását és ürítését.
Ha lehetséges, minél többet jártatni kell a be-
teget, és aktívan, saját erőből vagy passzívan,
azaz külső erővel tornásztatni. 

Nem csupán a légzőrendszer érintettsége
miatt gyengül le a szervezet, hanem a bezárt-
ság miatt is. Jelenleg nem ajánlott kimenni a
kórház udvarára sétálni, de még a folyosón
sem sétálhat a covidos beteg, és a bent fekvő
nem covidos páciens sem, miközben a moz-
gáshiány miatt elkezd leépülni a szervezet. 

Egy rehabilitációs központban, a beteg ál-
lapotának alapos felmérése után, a gyógy-
torna mellett bizonyos elektroterápiás
módszereket is bevethetünk, amelyekkel
mind a légző-, mint a vázizmokat erősíteni
lehet. Itt a RheumCare-nél a klasszikus elekt-
roterápiás kezelések mellett az új generációs,
nagy intenzitású elektromágneses indukciós
csodagépünket is használhatjuk. A beteg
mellkasára felhelyezve a légzőizmokat stimu-
lálja, ezáltal elősegítve a légzést és serkentve
a helyi vérkeringést. Az applikátor megfelelő
felhelyezésével nemcsak a bordaközi izmo-
kat, hanem a rekeszizmot is stimulálhatjuk. 

– Gondolom, nagyon hasznos a gyógy-
torna is. 

– Mint minden betegségnél, amely izom-
gyengeséget okoz, ez esetben is az aktív
gyógytorna a rehabilitáció alapköve. Az el-
lenőrzött, gyógytornász által összeállított,
személyre szabott gyakorlatsor sokat segít-
het. A légzőtorna célja a megfelelő légzési
technikák elsajátítása, a rekeszizom működé-
sének tudatos irányítása, a helyes légzésrit-
mus kialakítása. Segíti a váladékok kiürítését,
növeli a tüdő befogadóképességét, javítja a

légzést, növeli a felvett oxigén mennyiségét,
megkönnyítve a hétköznapokat. A légzőgya-
korlatok elsajátítása mellett fontos a helyes
testtartás visszaállítása, elsajátítása, valamint
a vázizmok erősítése. 

A rehabilitációs gondozási protokoll össze-
állításához egy nagyon alapos állapotfelmé-
rés szükséges. Ehhez nyújtott segítséget az
országos rehabilitációs társaság, amely pon-
tosan meghatározta, hogy milyen funkcioná-
lis teszteket végezhetünk a betegeken, és az
alkalmazható módszereket is. A mi dolgunk,
hogy ezt kövessük a személyre szabott eljárás
során. Hidroterápiát is alkalmazhatunk olyan
esetekben, ha a beteg állapota lehetővé teszi,
de mielőtt bármilyen kezelést javasolnánk, fi-
gyelembe kell venni a társbetegségeket, hogy
az ellenjavallt módszereket kiszűrjük. 

A szervi és szöveti szövődmények mellett
érdemes megemlíteni a Covid pszichiátriai
következményeit. Egyre több egyénnek pszi-
chológiai vagy pszichiátriai kezelésre van
szüksége. A betegségen átesett egyének nem
kis hányada küzd pánikrohamokkal vagy
akár poszttraumás stressz-szindrómával.

Akik nem estek át a betegségen, azok a
magány, a bezártság miatt szenvednek, hiszen
az ember szociális lény, és szüksége van a ta-
lálkozásokra, beszélgetésekre. A gyermekek
a számítógép elé kényszerültek, kimaradt a
játék és a társalgás az életükből. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy ne hanya-
golja el senki az egészségét a járvány ellenére
sem. Sok régi páciensünk van, akiben ott re-
kedt a félsz, és másfél éve nem mernek ki-
mozdulni otthonról, kezelésre jelentkezni.
Így az évek óta fennálló mozgásszervi beteg-
ségükre nem kapták meg a rendszeres terá-
piát, ezért dekompenzálódott a helyzetük,
nagy fájdalmaik vannak, és marékszámra
szedik a gyógyszereket. Nem mondom azt,
hogy keressük a tömeget, de gondoljunk arra,
hogy mindenütt igyekeznek betartani az elő-
írásokat, és ne mondjunk le a szükséges ke-
zelésekről.

Sajnos a legtöbb esetben az emberek az
extrém megoldásokat választották, egyrészt
a bezártságot, a félelmet mindentől és min-
denkitől, másrészt ott van a vírustagadók cso-
portja, akik nem teszik fel az arcmaszkot, és
egyszerű meghűlésnek tartják a koronavírust,
egészen addig, amíg személyesen vagy közeli
ismerős révén nem találkoznak közvetlenül a
betegséggel. 

– Kezdetben hasznos gyógytornapercek
voltak a különböző tévéadókon, amelyek
egy idő után kikoptak a műsorrácsból. 

– A gyógytorna nagyon fontos lenne, de ta-
pasztalatom szerint sajnos általában nem sze-
retik a betegek. Amikor eljönnek rendelésre,
és felírunk egy bizonyos tornát, amit a
gyógytornászaink be is tanítanak, sokan azt
mondják, hogy dolgoznak otthon eleget, mert
van kert és udvar, ezért nincsen szükségük
gyógytornára. Nehéz megmagyarázni, hogy
más a kertészkedés, ami, ha nem is mindig
megterhelő, fizikai munkát jelent, és más a
gyógytorna, amikor célzottan a problémás
izomcsoportokat erősítjük meg. Sajnos a
gyógytornakultúra továbbra is nagyon ala-
csony szinten maradt – jegyezte meg a dok-
tornő, aki egy szép kisfiúnak adott életet, és
június elsejétől rendel újra.

Dr. Székely Varga Margit 

Sajnos egyre élesebben körvonalazódik, hogy a Covid–19 be-
tegség nem mindenkinél ér véget akkor, amikor hazatérhet a
kórházból, vagy a kórházi kezelésre nem szorult beteget gyó-
gyultnak tekintik. Szándékosan említettem beteget, hiszen a
teljes felépülésre heteket, sőt hónapokat kell várnia. Ezért ma
már rehabilitációs klinikák alakulnak, ahol az úgynevezett
poszt-Covid szindrómával, azaz a betegség utáni elhúzódó ma-
radványtünetekkel, visszamaradó károsodásokkal küzdő sze-
mélyeket kezelik.

(Folytatás a 7. oldalon)

A poszt-Covid szindróma
Maradványtünetek és a rehabilitáció 
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Gyermekkori szociális elhanyagoltság, felnőttkori viselkedési zavarok
Emberek és egerek 



a következtetésre jutott, hogy izoláció
hatására az egerek viselkedésében
drasztikus változások következnek be.
Az izolált állatok fragmentációt mutat-
tak, azaz gyakran és indokolatlanul
váltogattak az egyes viselkedésformák
között, és megjelent náluk a kóros
averzió (viszolygás). A prefrontális ké-
regben az volt látható, hogy a gátló sej-
tek nem tudják megfelelően
szabályozni a serkentő sejtek működé-
sét, és feltehetően emiatt történhet az,
hogy a prefrontális kéreg nem tud át-
alakulni, átváltani egy specifikus ko-
aktivációs (szinkronizációs)
mintázatra. Tehát az izolált állatok nem
tudnak megfelelően válaszolni egy
szociális kihívásra, és akár abnormális
agressziót is mutathatnak. 

Bár az eredmények sok áldozattal
jártak, a jelenségek mögött álló neuro-
biológiai mechanizmusok ismeretében
hatékonyabb kezelési stratégiák kidol-
gozása válhat lehetővé. Azáltal, hogy
látják, hogyan tolódik el az egyensúly,
könnyebb lesz megtalálni visszabillen-
tésének a módját – hangsúlyozta az
előadó. 

Befejezésképpen elmondta, kutatá-
sával arra akarta felhívni a figyelmet,
hogy a korai gyermekkori élmények-
nek mekkora hatásuk van felnőttkori
énünkre, viselkedésünkre. Ő már nem
az a tizenéves kislány, akik egy hajdani
reggelen egy félelmetes és irracionális
döntést hozott. De mindez, és az utána
következő sok-sok élmény folyamato-
san alakították az idegrendszerét, az
idegsejtjei közötti kapcsolatot. Mint
mondta, a diákokból álló hallgatóság-
nak még most is formálódik és érik a
prefrontális kérge, és reméli, hogy elő-
adása is alakított azon, majd köszönetet
mondott mindazoknak, akik segítsé-
gére voltak a kutatás, a kísérletek során. 

Ugyanakkor érdemes megszívlelni
az előadás tanulságát, ami arra a hely-
zetre is vonatkozik, amikor a szülők
mindhiába teremtik meg az anyagi jó-
létet, ha a gyermek érzelmi jólétéről, az
együtt töltött időről, a közös játékról, a
bensőséges beszélgetésekről elfoglalt-
ságaikra hivatkozva folyamatosan
megfeledkeznek. Érdekes tény, hogy
ezen a téren a lenézett, alacsonyabb
rendűnek tekintett egerektől is tanulni
lehet. (bodolai)

Várandós kismamákat intenek óva-
tosságra a terhesgondozás során, és
a magzat épségét hangsúlyozva ese-
tenként a házi kedvenctől való meg-
válást javasolják. Az állatorvosok
azonban, a megelőzésre helyezve a
hangsúlyt, ismertetik a fertőzés elke-
rülésének lehetőségeit, illetve a vér-
vizsgálat révén az időben való
kiszűrés lehetőségét is. 

Nagyobb valószínűséggel lehet parazitával
megfertőződni kertásás, virágföldrendezés
közben, kesztyű nélkül nyers hússal dol-
gozva, mint macskával egy fedél alatt élve –
válaszolta kérdéseinkre dr. Pálosi Csaba, a
marosvásárhelyi Noé Bárkája kisállatklinika
vezetője. A toxoplazmózis kapcsán számos
tévhit kering, ami félreértésre, túl sok aggo-
dalomra ad okot, vagy éppen túl kevésre –
mondta a szakember. Annak érdekében, hogy
kizárják a fertőzés lehetőségét, illetve meg-
nyugodjanak, a gyermeket vállalni szándé-
kozó szülőknek hasznos elvégeztetni a
toxoplazma-antitestvizsgálatot, hogy meg-
tudják, átestek-e már a betegségen. Ha neta-
lán nem estek még át, akkor közöljék az
állatorvosukkal is, főképp, ha macskát szeret-
nének befogadni. Macskánál székletvizsgá-
lattal ki lehet mutatni a parazitát, de létezik
már szerológiai vizsgálat is. Aki átesett a be-
tegségen, az már védettséget élvez.

– Mi okozza a toxoplazmózist?
– A toxoplazmózis nevű betegség kóroko-

zója a Toxoplasma gondii egysejtű eukarióta
endoparazita, mely világszerte – nálunk is –
elterjedt. Fejlődési ciklusának ivartalan sza-
kasza madár vagy emlős köztigazdában, az
ivaros szakasz pedig valamely macskafélé-
ben (macska, tigris) mint végleges gazdában
zajlik. A macskaürülékkel távozó oociszták
fertőzhetik a köztigazdát, melyben növekedés
és ivartalalan szaporodás zajlik. A macska a

fertőzött köztigazdák, például egerek vagy
verebek elfogyasztásával fertőződhet. A köz-
tigazdák azonban egymást is fertőzhetik az
ivartalan alakokkal, például kannibalizmus
vagy dögevés stb. során. Fertőzött emlősök
utódai gyakran a méhen belül is megfertő-
ződnek. Azonban semmiképp sem a macska
elkergetésével kell kezdeni a védekezést, az
ember ugyanis leggyakrabban a nyers vagy
félig megsütött hússal vagy a mosatlan gyü-
mölccsel, zöldséggel fertőződik meg, tehát
nem kell macskatartónak lenni ahhoz, hogy
valaki toxoplazmával fertőződjön meg. Meg-
fertőződni macskaürülékkel lehet, ami akár
zöldségeken, gyümölcsökön, a földön, homo-
kozóban, a nem rendszeresen takarított macs-
kaalomnál is előfordulhat, vagy fertőzött hús
elfogyasztásával.

– Milyen tünetek jellemzik a toxoplazmá-
val való fertőzöttséget?

– A betegség általában enyhe, influenza-
szerű tünetek formájában jelentkezik, de akár
tünetmentes is lehet. Gyenge immunrend-

szerű egyéneknél a betegség végzetes lehet,
a parazita agyvelőgyulladást és neurológiai
betegségeket okozhat, károsíthatja a szívet,
májat és szemet. 

– Milyen veszélyei vannak a toxoplazmó-
zisnak a terhes anyára és a magzatra?

– A terhesség alatti fertőzések egy része
akár tünetmentes is maradhat. Hozzávetőleg
tíz százalékban súlyos magzatkárosodás ala-
kulhat ki. A magzatra gyakorolt negatív hatás
annál súlyosabb, minél korábban fertőződik
meg, de az esetek többségében a magzat nem
fertőződik. Előfordulhat, hogy születéskor az
újszülött tünetmentes, a későbbiekben jelent-
keznek azonban a szem- és idegrendszeri
problémák. Fontos tehát, hogy amennyiben
egy anya még nem esett át a fertőzésen, fo-
kozottan figyeljen erre a betegségre a terhes-
sége alatt. Ez azt jelenti, hogy célszerű
minden megfázásszerű megbetegedéskor
gondolni a toxoplazmózis lehetőségére, és
vizsgálni azt is. Vérvizsgálattal a kórokozó-
val való fertőződés egyértelműen kimutat-
ható, még az is, hogy friss vagy régebben
lezajlott a fertőzés. A betegségre specifikus
ellenanyagokat vizsgálva, annak bizonyos
szintje (pozitivitása) esetén már nem kell tar-
tani a betegségtől, mert az illető már átesett

rajta, és egy újabb fertőzés nem okoz gondot
a terhesség alatt sem. Az ellenanyagok emel-
kedett szintje friss fertőzésre utal, de nem tel-
jes bizonyossággal, mert ez az ellenanyag
akár két évig is jelen lehet a friss fertőzés
után, ezért ajánlott a szerológiai vizsgálatot
2-3 héttel később megismételni. Akut fertő-
zést időben megállapítva gyógyszeres keze-
léssel mérsékelhető a magzatkárosodás.

– Mit okoz macskában mint végleges gaz-
dában a kórokozó?

– Mivel a szaporodása a bélben zajlik, így
macskáknál főként hasmenés jelentkezik. Ki-
alakulhat azonban hepatitis, máj-, szívizom-,
tüdőgyulladás, valamint szemgyulladás is.
Fontos, hogy a betegség kimutatására nem a
macskát kell vizsgálni, hanem az embert.
Arról nem beszélve, hogy ez a mindössze 10
napos oocisztaürítés jóval kevesebb veszélyt
jelent, mint a környezetben már eleve jelen
lévő fertőzőképes oociszták.

– Mit kell tenni a fertőzés megelőzése ér-
dekében?

– Toxoplazma-fertőzésen még nem átesett
terhes nők ne szerezzenek be kiscicát a ter-
hesség alatt. A higiéniai szabályok betartása
mellett kerülni kell a cicák puszilgatását, csak
forralt vagy pasztőrözött tejet szabad inni, és
alaposan átsütött húsokat, főtt tojást enni. A
macskaalmot naponta kell tisztítani, de ne a
terhes kismama takarítsa, és ha állatokkal van
kapcsolata, azt kesztyűben tegye. A zöldség,
gyümölcs alapos tisztítása fontos, a nyers hú-
sokat lehetőleg gumikesztyűvel kell megfogni,
a húsokat alaposan hőkezelni kell, külön vá-
gódeszkát használni a húsoknak és külön a
zöldségeknek. A kertészkedést kesztyűben kel-
lene végezni, és utána alapos kézmosás java-
solt. Gyerekeknél fontos a homokozók
lehetőség szerinti lefedése, illetve homokozás
után az alapos kézmosás. A macska lehetőleg
ne kapjon nyers húst, ne vadásszon egérre, ma-
dárra, legalábbis a terhesség ideje alatt. Fontos
a gyakori és alapos kézmosás. Egy kizárólag
lakásban tartott cica azonban nem fog megfer-
tőződni, az újrafertőződési esély is jóval ki-
sebb a fenti szabályok betartásával. Az
újrafertőződés esélye nagyobb a kijárós cicák-
nál, amelyek egeret, patkányt, madarakat fog-
nak és fogyasztanak el. 

Ha a cipőnk kényelmes, és jól talál a lábra
– lásd Hamupipőkét –, már nyert ügyünk
van. Ha a cipő még divatos is, nyugodtan
érezhetjük magunkat elegánsnak, legyen
az klasszikus, modern vagy akármilyen
más stílusú. Azt is mondhatjuk, hogy cipő-
ből sohasem elég, hiszen ez az egyetlen ki-
egészítő, amely – főleg, ha elegáns fazonú
– állandó jelleggel vonz minden hölgyet.

A mindennapi lábbelik mellett mindig szükség
lehet több új fazonú, elegáns darabra is, amelyeket
különböző eseményeken viselhetünk, mint például
esküvő, vagy más, eleganciát megkövetelő rendez-
vény.

Ha az elegáns cipőkről beszélünk, nézzük meg,
hogy az idén milyen cipők a divatosak.

Először is vegyük számba, hogy milyen legyen
az egyes eseményeken viselt cipőnk SARKA.

A nappali eseményeken hordott cipők sarka soha
ne haladja meg az öt centit. Esti fogadásokon vi-
szont nyugodtan viselhetünk 8-10 cm-es sarkút is.
Napjainkban ez az előírás nem olyan szi-
gorú, főleg a nem dresszkódos esemé-
nyeken.

Annak ellenére, hogy hajlamosak va-
gyunk feltételezni, hogy egy lapos talpú
cipő nem tekinthető elegánsnak, az
egyenes talpú szandálok, a balettcipő tí-
pusú, valamint a hivatalos elegáns láb-
belik, ha megfelelő anyagból és
díszítéssel készültek, nyugodtan viselhe-
tők a legigényesebb eseményeken is.

Az esti rendezvényeken szinte tör-
vényszerű, hogy a szó szoros értelmében
csillogjunk.

Ha a flitterekkel fedett ruha túl sok-
nak tűnne, a FÉMES hatás elérése érde-
kében egy egyszerű ruhához viseljünk
aranyos, ezüstös vagy bronzhatású cipőt,
mely jól kiegészíti a kifinomult, rockos
hangsúlyú megjelenést.

Ha feltűnőbb lábbelire vágyunk, visel-
jünk klasszikus csillogó cipőt, mely a Dis-
ney-hercegnők lábbelijeire emlékeztet.

Arisztokratikus kinézetük mellett a csillogó ci-
pőknek van még egy érdekes hatása: vékonyítja az
alkatot, ezért ideális teltebb hölgyeknek is.  Ami a
cipősarkot illeti, ezúttal legyen legalább 7 cm
magas.

Aki kedveli a VIRÁGMINTÁST, nyugodtan vá-
lasszon rátett vagy hímzett mintával díszített láb-
belit, mellyel bármilyen eseményen elegánsnak fog
hatni, ha például egy népies ihletésű ruhát visel.

Még elegánsabbnak tűnik az ÉKSZEREKKEL
díszített lábbeli. Ez a fajta cipő nem hiányozhat
egyetlen elegáns hölgy ruhatárából sem. Ezekből
is minden évben rengeteg új modell készül. Szirén
típusú és más hosszú ruhakölteményekkel viselve
ideális.

Minden idők legklasszikusabbnak és legkifino-
multabbnak számító cipőanyaga a SZATÉN.

Főleg a krém- és elefántcsont árnyalatú darabok
elegánsak. Ennek ellenére, aki szereti az élénk szí-
neket, nyugodtan válasszon csillogó és neonszínűt
is, mint a fukszia, neonkék vagy élénkzöld. Főleg
pasztell árnyalatú ruhákkal mutatnak jól, de kont-
rasztos színekkel viselve is divatosak.

(Folytatás a 6. oldalról)
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Május 6-i rejtvényünk megfejtése: Jobb, ha közömbösen lát kedvesed, így ma megadja, amit megtagadott tegnap.

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

Idén május 20-tól június 21-ig tartóz-
kodik a Nap az Ikrek jegyében. Eljutot-
tunk a tavasz harmadik felvonásához
hál’ istennek. Most már dúskálunk a
fényben, több mint 15 órát tölt a hori-
zont fölött az életet fenntartó csillagunk.
Információként érdemes megjegyezni,
hogy a fénysebességnek köszönhetően a
napsugár 8,3 perc alatt teszi meg azt a
150.000.000 km-nyi távolságot, amit
emberi aggyal nehéz felfogni.

Az Ikrek ember közvetítésre született.
Mindenre kíváncsi, ami a világban tör-
ténik. Az információáramlás olyan mé-
reteket öltött a világháló
megjelenésével, amit lehetetlen követni.
Régebben működött jó esetben néhány
napilap és hetilap, amelyeket elolvasva
megtudtunk valamicskét a világunkról.
A politikai és az ezzel összefonódó gaz-
dasági újságírás már a 20. században ha-
talmi ágazattá lépett elő, mert sikerült a
tollforgatás művészetét úgy irányítani,
hogy bizonyos politikusokat felemelt,
másokat pedig lejáratott. Az informáci-
óval való befolyásolás megerősödött a
rádió és a tévé megjelenésével, majd a
21. században az internetes újságírás
újabb szintre emelte a hírek eljuttatását
az emberekhez. A legszomorúbb talán
az, hogy a valódi szakma felhígult, ezért
rengeteg olyan kiadvány és internetes
portál keringeti megbízhatatlan, áligaz-
ságoktól hemzsegő információit, ame-
lyeket találó angol kifejezéssel „fake
news”-nak hívnak. A következő infor-
mációrobbanást a közösségi portálok
megszületése jelentette, ahol bárki bár-
mit, bármikor közölhet. Valljuk meg így
egymás között, hogy a szabadság igazi,
„tradicionális” liberális értelmezése
alapján akár jól is működhetne. Hogy ez

miért nem így történik, könnyen meg-
fejthető. A gondolati-szellemi szabadság
erkölcsi, etikai alapok, szabályok és jó
szándék nélkül óhatatlanul átvált 
szabadosságba, amoralitásba, és eszkö-
zévé válik az ahrimáni erőknek, a vilá-
got vezető háttérhatalomnak, amely még
a saját létezését is tagadja. Ami pedig
nincs, az nem is támadható, és felelős-
ségre sem vonható. Aki pedig a létezését
feltételezni meri, az azonnal megkapja a
paranoiás, összeesküvés-elméleteket
gyártó címkét. Annak van manapság in-
formációértéke, ami elüt az átlagtól.
Tehát mindenképp legyen sokkoló, lát-
ványos, az sem baj, ha túlzás, és sajnos
az sem, ha köze sincs az igazsághoz és
a valósághoz. Ha odafigyel a kedves ol-
vasó, akkor láthatja, hogy a világban
egy olyan folyamat zajlik, amely igyek-
szik a valóságot hazugságnak beállítani,
ezzel egyidejűleg pedig minden eszköz-
zel egy kreált, hamis valóságot igyekez-
nek ránk erőltetni. Azokat a
tartópilléreket próbálják megszüntetni,
amelyek nélkül visszazuhanunk a mély
kiszolgáltatottságba, a haszonállatok
szintjére. Soroljunk fel néhány olyan
gondolatot, mellyel igyekeznek letérí-
teni bennünket a normalitás ösvényéről:

– Ne diszkrimináljuk a kisgyerekeket.
Majd ha felnőnek, eldöntik, hogy mi-
lyen neműek. Támogassuk már kiska-
masz koruktól a nemváltó műtéteket, ha
úgy érzik, hogy az ellenkező nemhez
tartoznak. 

– A család az a közösség, ahol az
ember jól érzi magát, nemtől függetle-
nül. Ne diszkrimináljuk a szülőket oly
módon, hogy apának és anyának nevez-
zük. A helyes kifejezés: Szülő1 és
Szülő2.

– A nemzetállam egy túlhaladott ka-
tegória. Aki ebben gondolkodik, az ret-
rográd, nacionalista, fasiszta, náci stb.

– Európának felelősséget kell vállal-

nia, be kell fogadnia az afrikai beván-
dorlókat, és igazságosan szét kell oszta-
nia a tagállamok között. Ez erkölcsi
felelősség is, mivel évszázadokon át
gyarmattartóként kihasználtuk, kirabol-
tuk őket.

– Az európai kultúra diszkriminatív,
mindig a fehér fensőbbség leple alatt lé-
tezett és alkotott, a fekete emberek ro-
vására.

Legyen elég egyelőre e néhány infor-
máció, melytől a szerző zsebében kinyí-
lik az a bizonyos bicska.

Az Ikrek uralkodó planétája a Her-
mész-Merkúriusz. A mitológiából tud-
juk, hogy többek között a tolvajok
istenét is tisztelhetjük benne. Ebben az
analógiában az ügyfélköre kibővülni lát-
szik. A 21. században az elektronikus
csalás és kiberbűnözés új szintre emelte
a lopás fogalomkörét. Akár humánu-
sabbnak is nevezhetjük ezeket a mód-
szereket, mivel senkin nem kell fizikai
erőszakot elkövetni vagy fegyverrel bár-
mire is kényszeríteni. Elég megszerezni
a hozzáférési kódokat a bankszámláink-
hoz, és pillanatok alatt bárkit földönfu-
tóvá lehet tenni.

A nyitott társadalom rémálma megva-
lósulni látszik. Az okostelefonjaink és
számítógépeink által már régóta sebez-
hetővé és átlátszóvá váltunk. Mindent
tudnak rólunk, mert állandóan adatokat
közlünk magunkról azáltal, hogy hasz-
náljuk a 21. század vívmányait. Már
semmi sem múlik rajtunk, vagy nagyon
kevés maradt abból a bizonyos szabad
akaratból. A világon, úgy tűnik, győzött
a vágyorientált emberiség egoizmusa. 

A túlélésünk záloga a normalitás élet-
ben tartása. Minden erőnkkel harcol-
nunk kell az igazság, a valódiság és a
realitás győzelméért. A sötétség a fény
hiánya. Aki ezt megkérdőjelezi, gyújt-
son meg egy gyertyát a sötét szobában
vagy kapcsolja fel a villanyt!

Vigyázzanak magukra és egymásra! 
Véleményüket, gondolataikat megír-

hatják az asztros@yahoo.com címre.

Az asztrológus gondolatai
Tóth Sándor

Még csillogóan harmatos a fák közötti tömör gyep, ami-
kor a Vártemplom tornya mellett rásüt a reggeli nap, s
ebben a fényben fedezem fel a tisztaság szépségét, ahogy
a harmatcsepp még ott fénylik a rendezett zöld füvön.
Előző napokon hozzáértő szakemberek lekaszálták a füves
részt, délelőtt szorgalmas női kezek gyomlálták ki a színes
tulipánok közül az oda nem illő gyomot. Jóleső érzés sé-
tálni a főtéren, ahol tisztára sepert sétányon, virágzó dísz-
fák, színes tulipánok és szerényen nyíló árvácskák
megnyugtató biztonságában otthon érzi magát az ember.
Behunyom a szemem, s ekkor a régi Vásárhely valós vilá-
gából előjönnek a besei sepregetők, akik hosszú nyelű ut-
caseprűvel takarították egykor a főtéri üzletek előtti járdát.
Hallom, amint a Dudutz-sarkon befordul a locsolóautó ké-
nyelmes lassúsággal, és újból huszonévesnek érzem
magam a főtéren, mint amikor mindezt nyitott szemmel is
láttam.

Abban az időben – hivatalos megnevezéssel: határon túl
– volt is egy ilyen mozgalom, amely a természet szép, ren-
dezett megbecsülésére nevelte az embereket, főleg fiatalo-
kat. Ez volt a neve: Tiszta udvar, rendes ház. Emlékszem,
még egy zománcozott táblát is kapott a nyertes település,
hadd lássák, milyen elismerten szép az a helység, ahol ők
élnek. Gyermekkorom idején működött ez a mozgalom, így
próbálták megtanítani, belénk nevelni környezetünk széppé
tételét és szépségében való megőrzését.

Hatvan évvel ezelőtt csak a Kossuth rádió hullámhosz-
szán érkezett tudósítás alapján tudhattunk erről a ma-
gyar(országi) kezdeményezésről, de a hagyományos és
kimaradhatatlan szombat délutáni udvar- meg utcaseprés-
kor gyermekes álmokkal mi is versenyeztünk ezért a díjért.
Igaz, a mi Mezőség széli erőlködésünkért nem kaptunk zo-
máncozott emléktáblát, de helyette megtette a szülői hátba
veregetős elismerés: – Jól van, fiam, szép munkát végeztél.
Másnap – vasárnap – egy kicsit büszkébben lépegettem a
poros, de tiszta utcán felfelé, mert gyermeki karom mun-
kája csillogott a pókai napfényben. 

Közben olvasom, hogy a (magyarországi) médiában
megjelent híradás szerint határon túli települések is indul-
hatnak a Virágos Magyarország versenyen. A kiírás szerint
parkokkal, terekkel lehet benevezni erre a Kárpát-meden-
cei virágos versenyre. Volna egy vágyam: vigyázzunk úgy
erre a főtérre, hogy egykor a nyertesek között láthassuk.
Ennek alapjait jó száz évvel ezelőtt egy feledhetetlen pol-
gármester rakta le, és megbecsült emléke előtt tisztelgünk,
amíg tiszta, szép és rendezett a főtér.

Tiszta főtér, rendes város
Ötvös József



Portugália, közelebbről Lisszabon, esetleg Porto lehet
a Chelsea és a Manchester City közötti labdarúgó Baj-
nokok Ligája-döntő házigazdája, miután az európai szö-
vetség (UEFA) és a brit kormány tárgyalt a két angol
együttes mérkőzésének Isztambulból való áthelyezésé-
ről – adta hírül az insidethegames.biz.

Egy napja még az a verzió élt, hogy a török
metropoliszból Londonba, a Wembley Stadi-
onba kerülhet át a BL május 29-ei fináléja, de a
portál szerint az UEFA végül nem jutott dűlőre
a szigetországi vezetéssel. 

A londoni kormány múlt pénteken szigorított
a koronavírus-járvány miatti karanténszabályo-
kon, melyek szerint a magas kockázatú, úgyne-
vezett vörös listán szereplő országokba – így
Törökországba – csak „nyomós indokkal“ meg-
engedett az utazás, és aki visszatér egy ilyen te-
rületről, annak tíz napot szállodai karanténban
kell töltenie a saját költségén.

Az UEFA állítólag korábban már jelezte,
hogy Nagy-Britanniában csak a Wembley jöhet
szóba helyszínként, és szerette volna elérni,
hogy a szövetség és a média BL-döntőre utazó
képviselői, valamint a szponzorok és más VIP-
vendégek mentesüljenek a kötelező karantén
alól. Az európai szövetség arra is biztosítékot
kért a brit kormánytól, hogy 22.500 nézőt be-
engednek a Wembleybe, ezt a számot vállalták
ugyanis a britek a nyári Európa-bajnokság mér-
kőzéseit illetően is.

Az ötkarikás ügyekben járatos insidethega-
mes.biz portál úgy tudja, hogy mivel a hétfői
egyeztetések nem hozták meg a várt ered-
ményt, brit könnyítések híján az UEFA a döntőt

Portugáliába tenné át, amely amúgy jelenleg Nagy-Bri-
tannia zöld listáján szerepel. Lisszabon adott otthont a
tavalyi BL-sorozat zárószakaszának nyolcas döntő for-
májában, s a portugál főváros mellett szólhat az is, hogy
– a teszteléseken túlmenően – nem vár kötelező karan-
tén a Lisszabonba utazókra.

Bölöni László kedden távozott a görög Panathinaikosz labdarú-
gócsapatának vezetőedzői posztjáról.

Az athéni klub honlapjának rövid közleménye szerint a maros-
vásárhelyi születésű 68 éves szakvezető mellett a segítőjétől, Szer-
gej Kuznyecovtól is elköszöntek két fordulóval a szezon vége előtt.

A tavaly október közepén kinevezett Bölöni irányításával a csa-
pat a Görög Kupában a negyeddöntőben búcsúzott, míg a bajnoki
tabellán csupán az ötödik helyen áll, azaz nem léphet ki az európai
kupaporondra a következő szezonban.

Bölöni játékosként 1986-ban BEK-győztes volt a Steaua Buka-
rest színeiben, edzőként pedig a többi között a román válogatottat
és a Sporting CP-t irányította, illetve dolgozott az arab világban,
valamint több francia és belga klubnál is.

Bajnokok Ligája: Portugália lehet a házigazdája 
az angol házidöntőnek?

Bölöni László távozott 
a Panathinaikosz vezetőedzői

posztjáról

* Angol Premier Liga, 32. forduló:
Southampton – Crystal Palace 3-1;
35. forduló: Arsenal – West Brom-
wich 3-1, Aston Villa – Manchester
United 1-3, Fulham – Burnley 0-2,
Leeds United – Tottenham 3-1, Lei-
cester – Newcastle United 2-4, Liver-
pool – Southampton 2-0, Manchester
City – Chelsea 1-2, Sheffield United
– Crystal Palace 0-2, West Ham Uni-

ted – Everton 0-1, Wolverhampton –
Brighton & Hove Albion 2-1; 36. for-
duló: Manchester United – Leicester
1-2. Az élcsoport: 1. Manchester City
80 pont/35 mérkőzés, 2. Manchester
United 70/35, 3. Leicester 66.

* Spanyol La Liga, 35. forduló:
Alavés – Levante 2-2, Athletic Bil-
bao – Osasuna 2-2, FC Barcelona –
Atlético Madrid 0-0, Betis – Granada

2-1, Getafe – Eibar 0-1, Cádiz – Hu-
esca 2-1, Real Madrid – Sevilla 2-2,
Real Sociedad – Elche 2-0, Valencia
– Valladolid 3-0, Villarreal – Celta
Vigo 2-4; 36. forduló: Levante – FC
Barcelona 3-3, Osasuna – Cádiz 3-2,
Elche – Alavés 0-2. Az élcsoport: 1.
Atlético Madrid 77 pont/35 mérkő-
zés, 2. FC Barcelona 76/36, 3. Real
Madrid 75/35.

* Olasz Serie A, 35. forduló:
Parma – Atalanta 2-5, Udinese – Bo-
logna 1-1, Benevento – Cagliari 1-3,
AS Roma – Crotone 5-0, Fiorentina
– Lazio 2-0, Juventus – AC Milan 0-
3, Spezia – Napoli 1-4, Inter – Samp-
doria 5-1, Genoa – Sassuolo 1-2,
Hellas Verona – Torino 1-1; 36. for-
duló: Napoli – Udinese 5-1. Az élcso-
port: 1. Inter 85 pont/35 mérkőzés, 2.
Napoli 73/36, 3. Atalanta 72/35 (84-
42), 4. AC Milan 72/35 (65-41).

* Német Bundesliga, 30. forduló:
Hertha BSC – Freiburg 3-0; 32. for-
duló: Borussia Dortmund – RB Leip-
zig 3-2, Bayern München –
Mönchengladbach 6-0, Werder Bre-
men – Bayer Leverkusen 0-0, 1. FC
Köln – Freiburg 1-4, Wolfsburg –
Union Berlin 3-0, Hoffenheim –
Schalke 04 4-2, Eintracht Frankfurt –
Mainz 1-1, VfB Stuttgart – Augsburg
2-1, Hertha BSC – Arminia Bielefeld
0-0. Az élcsoport: 1. Bayern Mün-
chen 74 pont, 2. RB Leipzig 64, 3.
Wolfsburg 60.

* Francia Ligue 1, 36. forduló: An-
gers – Dijon 3-0, Lens – Lille 0-3,
Lyon – Lorient 4-1, Metz – Nimes 0-
3, Nantes – Bordeaux 3-0, Nice –
Brest 3-2, Reims – AS Monaco 0-1,
Stade Rennes – Paris St. Germain 
1-1, St. Etienne – Olympique Marse-
ille 1-0, Strasbourg – Montpellier
HSC 2-3. Az élcsoport: 1. Lille 79
pont, 2. Paris St. Germain 76, 3. AS
Monaco 74.

Visszatérnek a néhány évig jól bevált,
aztán – ki tudja, milyen okból – előnytelenül
megváltoztatott bajnoki rendszerre a román
röplabdasportban. Az utóbbi négy bajnokság-
ban a rájátszás körmérkőzéses rendszerben
zajlott, az alapszakaszban szerzett pontok to-
vábbvitelével, így nagyon sok összecsapás

érdektelenné, tét nélkülivé vált, a legtöbbször
bőven a befejezés előtt tudni lehetett a bajnok
és a kiesők kilétét. 

A 2021-2022-es bajnokságot azonban
ismét a hagyományos rájátszással rendezik.
Az alapszakaszt követően az első helyezett a
nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a har-
madik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötö-
dikkel két győzelemig tartó sorozatban

játszik, pályaelőnnyel a jobban helyezett csa-
pat rendelkezik. A döntő sorozat három győ-
zelemig tart. Az alsóházban hasonló
módszerrel dől el a kiesők kiléte. További
módosítás, hogy pontegyenlőség esetén az
első kritérium a sorrend eldöntésére a győzel-
mek száma, és csak ezt követi a játszmaarány.
A kupában a negyeddöntők után négyes dön-
tőt szerveznek.

Fontos új szabály, hogy a csapatoknak kö-
telező módon állandó jelleggel legalább két
román állampolgárságú játékost kell szere-
peltetniük a pályán. Az előírás a liberóra nem
vonatkozik. Ez jelentős mértékben befolyá-
solja majd a játékospiacot, hiszen a közel-
múltban lezárult bajnokságban a legerősebb
együttesek szinte kizárólag külföldiekre ala-
poztak. Így azonban legalább négy jó képes-
ségű román játékosnak kell lennie minden
csapat keretében, hogy ezt a kitételt maradék-
talanul teljesíteni tudják.

A decemberben igazolt, de azóta sérülés miatt hiányzó Szo-
boszlai Dominik hétfőn az RB Leipzig labdarúgócsapatával ed-
zett.

A válogatott támadó középpályás január elején elmondta, hogy
combközelítőizmának sérülésével már Salzburgban is küzdött, és
hosszabb ideje fájdalomcsillapítók segítségével játszott. Az
egyéni edzésmunkát március 24-én kezdhette el, és az EM Sports
menedzseriroda közösségi oldalának hétfői beszámolója szerint
a felépülése remekül halad, így megkezdte a közös edzést a csa-
pattal.

Szoboszlai bekerült az egy hónap múlva kezdődő Európa-baj-
nokságra készülő keretbe is. Ezzel kapcsolatban Marco Rossi
szövetségi kapitány jelezte: ugyan a futballista januári klubvál-
tása óta nincs játékban, azonban jelenleg ő az elsőszámú magyar
tehetség, a válogatott egyik kulcsembere. Amennyiben június 1-
jéig megfelelő állapotban lesz, akkor számítani fog rá a szűk ke-
retben is, ha viszont nem, akkor kénytelen lesz visszaengedni a
klubjához.

Európai focikörkép

Módosul a röplabdabajnokság rendezése

Szoboszlai Dominik 
az RB Leipzig csapatával 

edzett

Bálint Zsombor

Május 6-án még Isztambul felirattal adták hírül, hogy mely csapatok játsszák a dön-
tőt – azóta sokat változott a helyzet 

Fotó: A Bajnokok Ligája közösségi oldala

Fotó: Az athéni klub közösségi oldala

uke Thomas révén hamar vezetést szerzett a Leicester City a Manchester United otthonában. Bár
a házigazdák Mason Greenwood révén öt perc után egyenlítettek, a második játékrészben a ven-
dégek a török Caglar Söyüncü fejesével ismét előnybe kerültek, és ezt a lefújásig meg is őrizték.
Ezzel 1998 januárja óta először nyertek az Old Traffordon, sikerük pedig egyben azt is jelentette,
hogy a Manchester City megszerezte hetedik aranyérmét az angol labdarúgó-bajnokságban. A
United hátránya ugyanis három mérkőzéssel a szezon vége előtt tíz pont maradt a városi riválissal
szemben, ami azt jelenti, hogy a Vörös Ördögök már nem érhetik utol Josep Guardiola csapatát.
A Manchester City négy év alatt harmadszor nyerte meg a Premier League-et 

Fotó: A Leicester City honlapja

A német klub közösségi oldalán hétfőn jelent meg ez a felvétel, amellyel hírül adták,
hogy a magyar játékos részt vett a csapatmunkában
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Online kezdődött az egyetem 
Mindegyik diák várta, hogy off-

line kezdődjön az egyetem, azon-
ban volt köztük olyan is, akit nem
lepett meg a helyzet. A Kolozsváron
tanuló Thomas kritikusan állt az on-
line tanuláshoz: –  Természetesen
vártam, hogy valamilyen formában
rendesen kezdődjön az egyetem,
főleg azért, mert kémián kicsit több
offline jelenlétre lenne szükség,
mint más szakoknál. A matek online
semmiképp sem megy, az csak kín-
szenvedés mindenkinek, és nem is
fogunk sokkal maradni. 

Szilárd a technikai háttér hiá-
nyára hívta fel a figyelmet: – Egy-
részt vártam, hogy menjek be az

egyetemre, mert az én szakom, az
automatizálás eléggé gyakorlatias,
és már voltam az egyetemen (egy
ismerős bevitt), meggyőződtem,
hogy jó felszereltséggel rendelke-
zik, ezért jó lett volna ki is hasz-
nálni ezt.

Szaktársa, Tamás már a nyáron
aggódott az online tanítás miatt: –
Nekem sokat jelent a laboróra,
mivel mérnöknek készülök, és a
mérnöki munka nem csak elmélet-
ből áll. Már a nyáron sokat gondol-
koztam azon, hogy miként fog az
egyetem online zajlani, sajnos pon-
tosan úgy, ahogyan elképzeltem, a
monitor előtt, széken ülve és jegy-
zetelve… 

Dávid és Andrea is számított az
egyetem online elkezdésére, az

előző év zárása után, de várják,
hogy valamikor visszatérjenek a
„rendes” oktatásra, illetve próbálják
a maximumot kihozni a jelenlegi
szituációból. – Mivel már az évzá-
rás előtt is néhány hónapig online
voltunk, az egyetem kezdetéig sike-
rült megszoknom ezt az oktatást,
így nem szomorított el különöseb-
ben, hogy az egyetem online indul.
Természetesen volt sok negatívuma
is, de próbáltam a pozitívumokra
koncentrálni – mondta Andrea. 
Senkit sem tántorított el 

Bár egy ilyen nehéz időszakban
megfordulhat az ember fejében az
egyetem abbahagyása, a megkérde-
zett hallgatók mindegyike elégedett
a döntésével. Andrea régi vágya
mellett a családi hagyományt szán-
dékszik folytatni. 

– Már kis korom óta érdekelt a
mérnöki szakma, édesapám is mér-
nök, de nem tudtam pontosan, mit
válasszak. Mivel a mechatronika
nagyon sok különböző ágazattal
foglalkozik, erre esett a választá-
som. Igaz, még egy év sem telt el az
egyetemből, de nagyon érdekesnek
találom, amiket tanulunk.

Automatizálásra azért mentem,
mert tudtam jól, hogy majd munkát
találhatok egy informatika-hardver
cégnél külföldön is akár, és hogy
nagyon megbecsülik a jó szakem-
bereket a kollégák/cégek. Az auto-

matizálás szak sok mindent megen-
ged nekem majd a későbbiekben,
amit más szakok nem tudnak nyúj-
tani – értelmezte a szituációt Tamás.
Szilárd reál beállítottságú, emiatt
választotta az automatizálás szakot,
míg Dávid az informatika és Tho-
mas a kémia szeretete miatt döntött
a választott szak mellett. 
Az érmének két oldala van

A diákok mindegyike beszélt a
virtuális oktatás előnyeiről és hátrá-
nyairól is. Az online egyetem leg-
nagyobb pozitívumának Szilárd azt
tartja, hogy sokkal kényelmesebb
otthon ülni, és úgy követni az órát,
nem kell eljárni órákra vagy bentla-
kásban lakni. Andrea a több szabad-
időt értékelte, „mivel nem kell
felmenni az egyetemre, a reggeli
készülődés idejét megspóroljuk, és
több idő jut alvásra; a diákok nin-
csenek annyira kifáradva; sokkal
egészségesebben étkezem, több
időm jut sportolásra, mint amikor
rendesen bejártam iskolába”, míg
Tamás az egyetem szempontjából
nézte a dolgot: – Az egyetemnek
nagyobb profitot jelent a pandémiás
időszak, pont amiatt, hogy nem kell
annyi személyzetet tartson, és még
rezsit sem kell annyit fizessen, mint
rendesen. 

Az érme túlsó oldala: Dávid sze-
rint az online oktatás miatt nehézsé-
gek adódhatnak egyes
tantárgyaknál. Andrea az online
világ létrehozta réseket emelte ki: –
Nem végezhetünk laborgyakorlato-
kat, pedig a mérnöki szakmában az
különös fontossággal bír. A vizsgák

megszervezése kicsit nehézkesebb,
akik kicsit ügyesebbek, így is, úgy
is tudnak puskázni – hívta fel a fi-
gyelmet Szilárd. Tamás a szociális
aspektust hangsúlyozta: – Én in-
kább társalgós ember vagyok, és
nem tudom így megismerni az em-
bereket magam körül, akik majd
nagy valószínűséggel munkatár-
saim is lehetnek egy cégnél.
Van-e diákélet?

Thomas, akinek lehetősége volt
néhány órán fizikálisan is részt
venni, elmondta, hogy a második
félév teljes egészére kapott bentla-
kást, azonban csak akkor megy fel,
ha lesz társasága. – Ha lesznek
olyan emberek, akikkel lehet fel-
adatokat oldani és rendesen ké-
szülni, akkor visszamegyek, de
szerintem már csak májusban kerül
erre sor. 

A diákélet Andrea szerint nem lé-
tezik, csak a régi ismerőseivel tartja
a kapcsolatot, Tamás szerint pedig
nagyon leszűkült. – A diákélet meg-
határozó része az, hogy mindig a
közös csoportban oldjuk meg és
tesszük ki a tesztek nagy részét. A
többi dolog kihalt az online tanítás-
nak köszönhetően. Dávid kiemeli
társai segítőkészségét. – Elég köny-
nyű segítséget kérni az órákkal kap-
csolatosan. Az online egyetemi
életet kiválóan jellemzi szavaival,
ami a cikk zárásaként is megfelel:
„A diákélet csak a chatcsoportba
küldött mémekből áll.”
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Diákszemmel az online egyetemi oktatásról
A diákélet mémekből áll

Az egyetemista életének szépségeiről minden líceumba járó
diák hallott, és ennek tükrében már várta is, hogy mikor kezd-
het bele élete ezen szakaszába. A 2020-ban érettségizők
többségének azonban nem adatott meg, hogy megtapasztalja
azt elsőévesként. Miután a tizenkettedik osztály végi jeles
eseményekre rányomta bélyegét az egész világot feldúló ko-
ronavírus-járvány, az egyetem offline elkezdését sem tette le-
hetővé. Ennek apropóján beszélgettem a Babeş–Bolyai
Tudományegyetemen tanuló Thomassal (aki vegyészmérnöki
szakra jár), valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemre járó Andreával (mechatronika szak), Dáviddal (in-
formatika szak), Szilárddal és Tamással (mindketten
automatizálás szakra járnak), akik az elmúlt év tapasztalatait
mondták el. 

Farkas Bence

Megszűnhet Nagyváradon az
önálló magyar színház, mi-
után a fenntartó Bihar megyei
önkormányzat a költséghaté-
konyság jelszava alatt egyet-
len nagy közös intézménnyé
olvasztaná a Szigligeti Szín-
házat, a román Regina Maria
Színházat és a Nagyváradi Ál-
lami Filharmóniát.

A három intézmény összevonásá-
ról a hét végén a helyi sajtóban je-
lentek meg az első hírek. Kedden a
román színház színészei nyílt levél-
ben tiltakoztak a liberális párti Ilie
Bolojan által vezetett megyei ön-
kormányzat tervei ellen. Czvikker
Katalin, a Szigligeti Színház főigaz-
gatója a Maszol.ro erdélyi hírportál
által szintén kedden közölt interjú-
ban arra figyelmeztetett, hogy a ter-
vezett változtatások következtében
megszűnhet az önálló magyar szín-
ház Nagyváradon.

Ilie Bolojan megyei tanácselnök
május elején egy találkozón beszá-
molt terveiről Czvikker Katalinnak,
majd a román színház színészeivel
is találkozott, ahol nekik is kifejtette
elképzeléseit. A sajtóban megjelent
hírek szerint a három intézmény
összevonását úgy képzeli el a me-
gyei tanácselnök, hogy közös admi-
nisztratív és technikai kisegítő
személyzettel működne a két szín-
ház és a filharmónia. Az érintettek
szerint azonban valójában hét intéz-
ményről van szó, hiszen mind a
román, mind a magyar színház ke-
retében a színtársulat mellett műkö-
dik egy-egy bábtársulat és egy-egy
táncegyüttes, így mindkét színház-
ban három-három társulat működik,
a hetedik lenne a Nagyváradi Ál-
lami Filharmónia, amelynek zene-
kara és kórusa is van.

A művészeket az is aggasztja,

hogy ezeknek az intézményeknek
megszűnne a repertoárjellege és
projektintézménnyé válnának, így a
művészek jelentős része elveszítené
határozatlan időre szóló munkaszer-
ződését, ez a státus csak a legismer-
tebb művészeknek járna, de azt nem
közölték, hogy ezt minek alapján
állapítanák meg. A határozatlan
idejű munkaszerződések nélkül ma-
radt művészeket az újonnan létrejött
intézmény csak bizonyos előadá-
sokra, projektekre alkalmazhatná.

A román színészek szerint a pro-
jektszínház ötlete nem fog működni
Nagyváradon, mert a színészek
nagy része más, állandó társulattal
rendelkező teátrumokhoz fog iga-
zolni, és ezzel gyakorlatilag egy
„jól kiforrott, érett művészcsapatot
tesznek tönkre”, ami sem a színház-
nak, sem a városnak nem válik ja-
vára. A sajtó szerint május végén
tervezi elfogadni a megyei önkor-
mányzat az erről szóló határozatter-
vezetet.

A megyei önkormányzatban két-
harmados többséggel rendelkezik a
Nagyvárad volt polgármesterét, Bo-
lojant támogató Nemzeti Liberális
Párt (PNL). Szintén a megyei ön-
kormányzat elnökének kezdemé-
nyezésére tavaly felére
csökkentették az önkormányzat al-
kalmazottainak számát, majd drasz-
tikusan leszorították az alárendelt
intézményekben is a posztok szá-
mát. Ennek következtében már
akkor jelentősen csökkentették a
román és a magyar színházban is a
munkahelyek számát, illetve meg-
szüntették a Várad és a Familia kul-
turális folyóiratok önállóságát,
amelyeket ugyancsak a költségha-
tékonyságra hivatkozva beolvasz-
tottak a Bihar megyei könyvtárba.
(MTI)

Megszűnhet Nagyváradon
az önálló magyar színház

Bentlakó kastélyfelügyelőt ke-
resnek a Cornwall partjai közelé-
ben lévő Szent Mihály-hegy
történelmi szigetére.

Olyanok jelentkezését várják,
akik legalább heti öt éjszakát eltöl-
tenének a várban, és el tudják látni
a karbantartási feladatokat.

Aki azonban tengeribetegségtől
szenved, nem alkalmas a feladatra,
dagály idején ugyanis az ingatlant
kizárólag hajón lehet megközelí-
teni.

„Ha itt élsz, az a legjobb, hogy
minden ablakból tengerre néző ki-
látásod van. A legrosszabb pedig,
hogy nem rendelhetsz házhoz piz-
zát” – idézi Duncan Murdochot, a
vár gondnokát a BBC hírportálja.

A sziget a brit műemlékvédelmi
hatóság és a St Aubyn Estates in-
gatlanokkal és turizmussal foglal-
kozó vállalkozás kezelésében van,
a kastélyban pedig a St Aubyn csa-
lád lakik.

Közlésük szerint diszkrét és ta-

pintatos embert keresnek, akinek
feladatai közé tartozik a kétkezi
munkák mellett a nyilvános helyi-
ségek napi ellenőrzése is.

A kastély építése 1135-ben kez-
dődött. A sziget a parttól nagyjából
500 méterre található, Marazionból
érhető el komphajókkal. Apály ide-
jén egy töltésúton is megközelít-
hető.

Nevét Szent Mihályról kapta,
aki állítólag megjelent egy csoport
halásznak 495-ben. (MTI)

Kastélyfelügyelőt keresnek 

Idén is meghirdeti a Németh
Lászlóról elnevezett műfordí-
tói tábort a Lakitelek Népfő-
iskola, a Kelet- és
Közép-Európai Kutatásért és
Képzésért Alapítvány, vala-
mint a Magyar Írószövetség.
A jelentkezéseket június vé-
géig várják.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, a lakiteleki népfőiskola
alapítója az MTI-nek elmondta: a
pályázati felhívásra olyan har-
mincöt év alatti fiatalok jelentkezé-
sét várják, akik elhivatottságot
éreznek a Magyarországgal határos
Horvátország, Szerbia, Románia,
Ukrajna, Szlovákia és Szlovénia

nyelvein, valamint a történelmi
szomszédok, Csehország és Len-
gyelország nyelvén született szép-
irodalmi szövegek magyarra
fordítása iránt. A fordítótáborba
egy legalább négyezer karakteres,
nyomtatásban még meg nem je-
lent, magyarra fordított 20-21. szá-
zadi szöveggel, valamint a
Lakitelek Népfőiskola honlapjáról
letölthető, kitöltött és aláírt jelent-
kezési lappal lehet pályázni.

Az augusztus 16. és 22. között
zajló táborban a résztvevők előadá-
sokat hallhatnak a közép-európai
irodalmakról és kultúrákról, a sze-
mináriumi foglalkozások kereté-
ben pedig megismerkedhetnek a

fordítás elméletével és gyakorlatá-
val – tette hozzá Lezsák Sándor. A
képzés térítésmentes, a nyertes pá-
lyázók számára a tábor teljes ide-
jére szállást és étkezést
biztosítanak.

A pályamunkák – a forrásmeg-
jelöléssel ellátott eredeti szöveggel
– és a jelentkezési lapok benyújtá-
sának határideje 2021. június 28. A
beérkező fordításokat szakmai
zsűri bírálja el, a nyerteseket 2021.
július 5-éig értesítik a részvételi le-
hetőségekről.

További részletek olvashatóak,
és a jelentkezési lap letölthető a
Lakitelek Népfőiskola honlapjáról,
a nepfolakitelek.hu oldalról. (MTI)

Németh László műfordítói tábort szerveznek Lakiteleken

A náci Németország a felelős
a romániai holokausztért – ez
derül ki az Elie Wiesel intézet
megrendelésére az Avan-
garde közvélemény-kutató
által végzett kutatásból.

Az Elie Wiesel intézet igazga-
tója szerint az eredmények azt mu-
tatják, hogy 2004 óta semmi sem
változott e koncepció tekintetében.
Alexandru Florian azt mondta:
2004 óta változatlanul „ugyanaz a
mítosz, ugyanaz az előítélet,
ugyanaz a történelmi ismerethiány
lebeg a román társadalom felett”.

Kifejtette: a válaszadók 72 szá-
zaléka szerint Hitler és a német

kormány a felelős a romániai holo-
kausztért, ami „teljesen történelmi-
etlen”. Alexandru Florian
elmondta: a romániai holokausztért
a válaszadók által megjelölt máso-
dik legnagyobb felelős (57%) az
akkori államfő, Ion Antonescu,
15% a Szovjetuniót tartja felelős-
nek, 5% Mihály királyt vagy a zsi-
dókat – 13%.

„Úgy vélem, hogy ebből a szem-
pontból a romániai oktatás 2021-
ben gyakorlatilag kudarcot vallott”
– jelentette ki az igazgató, aki rá-
mutat: a forgalomban lévő három
nyolcadik osztályos történelem-
könyv egyikében akadémikus tör-

ténelemtudósok azt írják, hogy a
iaşi-i pogromért a német kormány
a felelős.

A felmérés szerint a megkérde-
zettek 75 százaléka tudja, hogy mi
a holokauszt szó értelme, de 35
százalékuk „nem tud semmit” a ro-
mániai holokauszttal kapcsolatos
felelősségről.

A közvélemény-kutatás kérdése-
ire választ adók 46%-a nem venné
szívesen, ha homoszexuális szom-
szédja lenne, 42 százalékuk nem
szeretne roma, 16 százalékuk szí-
nes bőrű, 5 százalékuk zsidó szom-
szédot.  (Agerpres)

Közvélemény-kutatás a romániai holokausztról



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11762-I)

VÁSÁROLUNK bakelitlemezeket, jó árat
ajánlunk. Tel. 0740-280-126. (11856)

MINDENFÉLE

CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vál-
lal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből, cserépből, ácsmunkát, szige-
telést polisztirénnel, kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést és kisebb
sürgős javításokat. Tel. 0749-689-
653. (11815-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-
munkát, csatorna- és lefolyókészítést,
felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmun-
kát, cserépforgatást, tetőfedést le-
mezzel, cseréppel, festést,
meszelést, bármilyen más munkát.
Tel. 0742-734-062, Attila. (11798-I)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőfe-
dést, tetőszigetelést. Tel. 0740-667-
511. (22613-I)

VÁLLALUNK: kőművesmunkát, szo-
bafestést, parkettrakást, csiszolást,
hőszigetelést, kertépítést, térköve-
zést. Tel. 0740-667-511. (22613-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal
tetőkészítést bármilyen anyagból, mind-
enféle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást,
bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0738-270-341. (11688)

VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogos-
és ácsmunkát, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, festést, szigetelést tömbház-
aknál is, illetve kerítést készítünk.
Saját vagy a kliens anyagával is dol-
gozunk. Tel. 0759-837-891. (11753)

ENGEDÉLLYEL rendelkező magán-
vállalkozó vállal tetőkészítést, bármi-
lyen tető javítását és bármilyen,
tetővel kapcsolatos munkát. Árajánlat
kérhető a következő telefonszámon:
0747-816-052. (11755-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és

szerelése német Veka profilokból. Tel.

0751-994-923. (11657)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csa-

tornát. Tel. 0756-703-359. (11750-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezem a

felejthetetlen élettársra,

SZABÓ JÁNOSRA, a

Számológépgyár minőség-

ellenőrére május 13-án,

halálának 3. évfordulóján.

Nyugodjon békében!

Élettársa, Ildikó. (11826-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

PAPP MARGIT 

volt Dózsa György utcai lakos

életének 99. évében hazatért Te-

remtő Istenéhez.

Szeretett nagynénénket 2021.

május 13-án 13 órakor kísérjük

utolsó földi útjára a marosvásár-

helyi református temetőben. 

Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (11811-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT. alkalmaz GÉPLAKATOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz),
valamint ELEKTROMECHANIKUST. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhelyen, a Cuza
Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni.
Bővebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (sz.-I)
A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG ARGONHEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEM-
BEREKET alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65638-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (22606)
LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel. 0759-465-199. (65641-I)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FA-
IPARBA 2250 lej nettó bértől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Maros-
vásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre
várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (22614-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Arany volt a szíve, rövid az élete,
Isten hívta, mert szerette.
Hogy milyen volt?
Különb, mint a többi,
Százszor is, ezerszer is,
És mennyi jót tudott volna tenni.
Az ég is csak az ilyent szereti!
Az ablakon át ha a csillagokra
nézek,
Ő is ott van köztük valahol.
Kérte az időt, de az meg nem állt.
Hitvány győzelmed ez.
OSTOBA VAGY, HALÁL!
Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk 2020. május 13-ára. Egy éve, hogy
itthagyott az utolsó percig életéért küzdő drága gyermekünk, a 36
éves szászrégeni KALLÓS KATALIN szül. Bende. Örök álmát
alussza a nagykárolyi temetőben.
Emlékeznek megtört szívű szülei, férje, kislánya, Zsófi, két testvére,
sógornője, a kis Benedek, mamája és a rokonság. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! (11808-I)

Szomorú szívvel és kegyelettel
emlékezünk május 13-án 
KISS ANDRÁSRA 
halálának 5. évfordulóján. 
Felejthetetlen, szép emlékét őrzik,
akiknek nagyon hiányzik.
Felesége, leánya, négy unokája és
azok családja. (11804-I)

„Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”
„Csak Istennél csendesül el lelkem,
tőle kapok reménységet.”
(Zsolt. 62)
Kegyelettel emlékezünk SZÁNTHÓ
ALBERTRE, aki már öt éve nincs
közöttünk, de emléke, jósága
elkísér egy életen át. 
Megemlékező szeretteid. (11809)

Árverésre bocsátják a két
ROMBAC 1-11 típusú egykori
elnöki különgépet: az egyi-
ket Nicolae Ceauşescu volt
kommunista diktátor, a má-
sikat Ion Iliescu, a kommu-
nizmus bukása utáni első
szabadon választott államfő
használta – jelentette szer-
dán az Agerpres hírügynök-
ség.

Az árverést rendező Artmark
aukciósház leírása felidézi: az
angol licenc alapján gyártott,
Rolls-Royce hajtóművel ellátott
ROMBAC 1-11 volt az egykori
keleti tömb első és egyetlen olyan
lökhajtásos utasszállító repülőgép-
típusa, amely nem a Szovjetunió-
ban készült. A 119 férőhelyes,
óránként 870 kilométeres végse-
bességű modellből mindössze ki-
lenc készült 1982 és 1989 között a
bukaresti repülőgépgyárban.

Az első ROMBAC 1-11 először
1983. január 28-án szállított utaso-
kat Bukarest és Temesvár között,
az első külföldi járatát pedig 1983
márciusában a Bukarest–London
útvonalon teljesítette.

A Ceauşescu által 1986 és 1989

között hivatalos utakra használt,
most árverésre bocsátott román
lökhajtásos utasszállító 1986-ban
készült el ötödikként a sorban, Ili-
escu pedig a kilencedik – és utolsó
– ROMBAC 1-11-est vette hasz-
nálatba elnöki különgépként első
mandátuma (1990-1996) idején.

A Tarom légitársaság egyip-
tomi, pakisztáni, török, ciprusi cé-
geknek adta át ROMBAC
1-11-eseit. A két volt elnöki külön-
gépet a román védelmi minisztéri-
umhoz tartozó, azóta csődbe ment
egykori Romavia állami légitársa-
ság üzemeltette. Idén márciusban
miniszteri rendelettel a nemzeti
kulturális örökség részévé nyilvá-
nították őket.

Ceauşescu és Iliescu egykori
különgépei jelenleg a bukaresti
Henri Coandă nemzetközi repülő-
tér melletti katonai támaszponton
találhatók. Bár a leírásból nem
derül ki, vélhetően már nem lehet
repülni velük, a május végén tar-
tandó telefonos és online árverésen
történelmi, ipartörténeti emlékként
próbálják értékesíteni őket. Kikiál-
tási áruk egyenként 25 ezer euró.
(MTI)

Elárverezik Ceauşescu
és Iliescu egykori elnöki

különgépeit

Romániában a nyers adatok
szerint 2,9 százalékkal nőtt
az ipari termelés az idei év
első három hónapjában a ta-
valyi év azonos időszakához
mérten – közölte szerdán az
országos statisztikai intézet.

A szezonális és naptárhatással
kiigazított érték szerint a növeke-
dés 3,3 százalékos volt a vizsgált
időszakban.

A nyers adatok szerinti első ne-
gyedéves bővülés főleg a villamos-
és hőenergia, a gáz és melegvíz-
termelésnek köszönhető, amelynek

volumene 9,2 százalékkal nőtt a
vizsgált időszakban. A feldolgozó-
ipar kibocsátása 2,7 százalékkal
gyorsult a tavalyi év azonos idő-
szakához mérten, ugyanakkor a bá-
nyaipar termelése 12,1 százalékkal
esett vissza.

Márciusban az ipari termelés
13,4 százalékkal emelkedett a
nyers adatok szerint a tavalyi év
harmadik hónapjához mérten, míg
a szezonális és naptárhatással kiiga-
zított érték szerint a bővülés 13,1
százalék volt. Márciusban az ipari
termelés a nyers adatok szerint 13

százalékkal, a kiigazított érték sze-
rint 0,7 százalékkal nőtt az előző
hónaphoz mérten. Az idei első két
hónapban az ipari termelés még 2,3
százalékos csökkenést mutatott a
tavalyi év azonos időszakához mér-
ten, így az első negyedéves növe-
kedést alapvetően a harmadik havi
eredmények befolyásolták. Tavaly
a nyers adatok szerint 9,2 százalék-
kal csökkent a román ipari termelés
a 2019-es évhez mérten, miután
2019-ben 2,3 százalékkal mérsék-
lődött az ipar kibocsátása az előző
évhez képest. (MTI)

2,9 százalékkal nőtt az ipari termelés
az első negyedévben

Forrás: Wikipedia
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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

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján május 13-31. között ro-
varirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és magánte-
rületein (magánházak). Rossz idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és a Bacillus
thuringiensis, amelyek az Egészségügyi Minisztérium által enge-
délyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritá-
lónak (Xi) minősülnek. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.


