
A vörös posztó 
Az utóbbi napok katasztrofális földrengéssorozata, a magas ener-

giaárak, az országra telepedett fagyhullám közepette a román poli-
tikusok tovább rágják a lassan unalmassá váló gumicsontot. A 
„szokásos” magyarellenesség mellett most kapva kaptak az alkal-
mon, hogy „rendet teremtsenek” a székely zászló ügyében. 

Az történt, hogy a magyar országgyűlés külügyi bizottságának el-
nöke saját közösségi oldalán egy fotót osztott meg a budafok-tétényi 
városházára kitűzött székely zászlóról, a következő szöveggel: „A 
székely zászló addig lobog magyar közintézmények homlokzatán, 
amíg a román állam engedélyezi korlátozásoktól mentes szabad 
használatát Románia egész területén. Hajrá, székelyek! Hajrá, Er-
dély!” 

Ettől ugrott a plafonig a román külügyminiszter, és azonnal be-
kérette a bukaresti magyar nagykövetet, hogy tisztázzák: Romániá-
ban mind a húsz nemzeti kisebbség szabadon használhatja a 
jelképeit, de az országban nem létezik az úgynevezett Székelyföld 
nevű területi közigazgatási egység, amely jogalapot teremtene bár-
mely sajátos jelkép használatára. A külügy emellett egy közleményt 
is kiadott, amelyben „határozottan helyteleníti” a külügyi bizottság 
elnökének hétfői Facebook-bejegyzését, mely arra utal, hogy „Ro-
mánia állítólag korlátozza az úgynevezett Székelyföld zászlajának 
használati jogát”. 

Dr. Székely Edit mikrobiológus főorvos, a 
MOGYTTE egyetemi előadótanára tölti 
be februártól a Maros Megyei Klinikai 
Sürgősségi Kórház orvosigazgatói tiszt-
ségét. A főorvosnő a kinevezéséig a kór-
ház mikrobiológiai laboratóriumában 
dolgozott. Egy évvel ezelőtt számoltunk 
be arról, hogy részt vett A kórházon  
belüli fertőzések intézményi ellenőrzésének 
megerősítése és az antibiotikum-használat   
nyomon követése Romániában című  

nemzetközi projekt kidolgozásában.  
A Maros Megyei Klinikai Sürgősségi Kór-
ház pedig a hat kísérleti kórház egyike, 
ahol a projekt előírásait életbe ülte- 
tik.  

A nemzetközi stratégiához igazodva kidolgo-
zott európai uniós támogatottságú tervben Ro-
mánia vállalta, hogy felzárkózik az 

Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) és az EU 
ajánlásaihoz. A Norvégiai Közegészségügyi In-
tézettel való partnerkapcsolat során kidolgozott 
projekt romániai vezetője a bukaresti Prof. Dr. 
Matei Balş Intézet.  

A frissen kinevezett orvosigazgatóval szak-
területéről, a mikrobiológiáról, terveiről és a 
nemzetközi projektben foglaltak valóra váltásá-
ról beszélgettünk. 

Csak csínján  
a hóval! 
Kovács Zoltán Róbert, a hegyimentő 
szolgálat vezetője figyelmezteti az ér-
dekelteket, hogy megyénkben a he-
gyekben lavinaveszély áll fenn, ezért a 
túrázóknak figyelniük kell az útvonalak 
kiválasztására és a megfelelő felsze-
relésre. 

____________2. 
2023 az építkezés 
éve lesz 
Maros megye költségvetését február 
2-án hagyta jóvá a megyei önkor-
mányzat, s ezzel biztosítottá vált a 
megyei intézmények működése és a 
tervezett beruházások kivitelezése.  

____________4. 
Életmentő orszá-
gos újdonság  
Marosvásárhelyen 
Újabb országos orvosi premier színhe-
lye volt a Maros Megyei Sürgősségi 
Klinikai Kórház Kardiológiai Klinikája, 
ahol – elsőként Romániában – koráb-
ban operálhatatlannak tartott súlyos 
szívelégtelenségben szenvedő bete-
gek éren keresztüli kardiológiai ellátá-
sát tudják ezentúl biztosítani egy 
újgenerációs szívpumpa segítségével. 

____________6.
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Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Országos akcióterv a kórházon belüli fertőzések visszaszorítására  

A témában jártas új orvosigazgató  
a megyei sürgősségi kórház élén

Fotó: Nagy Tibor

Bodolai Gyöngyi

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

(Folytatás az 5. oldalon)

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Az ENSZ első saját rádiója 1946. 
február 13-án kezdte meg a műsor-
közvetítést. Ennek tiszteletére 2012 
óta minden évben ezen a napon szer-
vezik meg a rádiózás világnapját. 
Ehhez a kiemelt naphoz közeledve 
arra is érdemes emlékezni, hogy a 
rádió már a huszadik század legeleje 
óta összeköti az embereket, így  
nem véletlen, hogy ezen találmányá-
ért Nikola Tesla Nobel-díjat  
kapott. 

A jeles nap alkalmából a Marosvá-
sárhelyi Rádió nyílt napot szervez. 
Február 13-án, hétfőn reggel 8 és dél-
után 6 óra között várja azokat a sze-
mélyeket, akik a rádiózás és 
kimondottan a Marosvásárhelyi Rádió 
iránt érdeklődnek. Az érdeklődőket a 
rádió szerkesztői vezetik körbe. Szász 
Attila, a Marosvásárhelyi Rádió fő-
szerkesztője elmondta, megmutatják, 
hogy hogyan működik a rádió, milyen 
folyamatok zajlanak a színfalak mö-
gött, valamint milyen technikai felsze-
reltség, illetve humánerőforrás kell 
ahhoz, hogy a rádióműsorok elkészül-
jenek. 

A főszerkesztő azt is közölte, hogy 
február 13-án nemcsak a Marosvásár-
helyi Rádiót, hanem a teljes rádiózást 
mint műfajt ünneplik, amelyről az el-
múlt évtizedek, évszázadok bebizonyí-
tották, hogy elpusztíthatatlan 

médiaforma. Szász Attila nyomatéko-
sította, hogy a jövőben is mindent 
megtesznek, hogy éltessék a rádiózást, 
a világnap pedig kiváló alkalom, hogy 
felhívják ennek fontosságára a figyel-
met.

Ma ABIGÉL és ALEX,  
holnap ELVIRA napja. 
ELVIRA: arab-spanyol vagy 
gót eredetű. Előbbi esetben je-
lentése: fenséges, fennkölt, 
esetleg hercegnő; utóbbi eset-
ben: akit az ereklye megvéd.  

Marosvásárhely–Bukarest  
repülőjárat indul 

Március 28-tól indulnak az Air Connect légitársaság Ma-
rosvásárhely és Bukarest között közlekedő járatai. A fővá-
rosi Otopeni reptér, valamint a marosvásárhelyi légikikötő 
között hetente, keddenként és csütörtökönként, napi két 
alkalommal indulnak gépek – tájékoztatott közleményében 
a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér. 

Több mint 20 millió lejes beruházás 
három marosvásárhelyi iskolában 

A Regionális Fejlesztési Minisztérium a napokban közzé-
tette az Országos Helyreállítási Alap keretében finanszí-
rozást nyert projektek új jegyzékét. Három 
marosvásárhelyi iskola is finanszírozást nyert az energia-
hatékonyság növelését célzó beruházásokra: a George 
Cşbuc Általános Iskola 6 millió lejt, a Tudor Vladimirescu 
Általános Iskola 8,3 millió lejt kap, a 7-es Számú Általános 
Iskola felújítására 5,9 millió lejt szánnak. 

További tanintézetek újulnak meg 
Rövidesen elkezdődik Marosvásárhelyen a Friedrich Schil-
ler Általános Iskola felújítása. A projekt részeként megújul 
az épület, továbbá nyolc új tanteremmel és laboratórium-
mal bővül az iskola. Minden termet felújítanak, kicserélik 
a vízvezetékeket, az áramhálózatot, a fűtésrendszert. Az 
iskola épülete mellett egy multifunkcionális sportpálya épí-
tése is tervben van. A projekt értéke több mint 7,5 millió 
lej. Emellett a Gheorghe Şincai iskolában is átfogó felújí-
tásra kerül sor, megújul az épület és a sportcsarnok, ki-
cserélik a vízvezetékeket, a fűtésrendszert, új bútorokkal 
látják el a műhelyeket és a tantermeket. 

Saját honlapja van a szociális  
igazgatóságnak 

A marosvásárhelyi önkormányzat szociális igazgatósága a 
városlakók igényeihez és a hatályos jogszabályi előírások-
hoz igazított honlapot hozott létre. Az oldalt a fogyatékkal 
élők számára is átalakították, akik így egyetlen kattintással 
hozzáférhetnek az információkhoz. Az akadálymentesítési 
alkalmazás bevezetésével a fogyatékkal élők számára le-
hetővé válik, hogy testre szabják és egyéni igényeikhez 
igazítsák a funkciókat, az alkalmazást még ebben az évben 
továbbfejlesztik. A www.dastgmures.ro honlap három nyel-
ven érhető el: románul, magyarul és angolul. 

Tudományos Diákkörök Erdélyi 
Konferenciája 

Március 3-4-én, a Kolozs megyei Szamosújváron, a Ke-
mény Zsigmond Elméleti Líceumban tartják meg a Tudo-
mányos Diákkörök Erdélyi Konferenciáját (TUDEK). A 
konferencia célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudomá-
nyos gondolkodás és a kutatás iránt. Az eseményen részt 
vesznek a legkiválóbb erdélyi diákok és mentoraik. 

Kirándulás az alsósófalvi farsangra  
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja február 18-
án, szombaton kirándulást szervez Alsósófalvára, a far-
sangi felvonulásra. Érdeklődni, feliratkozni a 
0744-928-299-es telefonszámon lehet naponta 9-14 óra 
között. A helyek száma korlátozott.  

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 8.

1 EUR 4,8962
1 USD 4,5550

100 HUF 1,2600
1 g ARANY 275,4827

IDŐJÁRÁS 
Napsütés 
 
 Hőmérséklet 

max.  -2 0C 
min.  -140 C

Megyei hírek 

9., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 36 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 38 perckor.  
Az év 40. napja,  

hátravan 325 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

 Mesejátékok az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban 
február 10-én, pénteken 9.30-kor és 11 órakor, 12-én, va-
sárnap 11 órakor az Évszakok című, 4 éven aluli gyer-
mekeknek ajánlott előadás látható az Ariel Stúdióban 
Barabás Olga rendezésében. Mivel a helyek száma korlá-
tozott, az előadásra előzetes helyfoglalás szükséges a 
0740-566-454-es telefonszámon. 

Újra látható a János vitéz 
A Maros Művészegyüttes február 15-én, szerdán 19 óra-
kor újra előadja János vitéz című táncos mesejátékát a 
kövesdombi székházban. Az előadás rendező-koreográ-
fusa Novák Ferenc (Tata), zeneszerző Rossa László, szö-

vegíró Novák Péter, a koreográfus munkatársai: Rémi 
Tünde és Lengyel Szabolcs. Az előadást előzetes helyfog-
lalással lehet megtekinteni a 0757-059-594-es telefonszá-
mon. 

Könyvbemutató és kiállítás  
Marosszentgyörgyön 
Február 14-én, kedden 18 órától a marosszentgyörgyi 
római katolikus plébánia tanácstermében Baki Ildikó és 
Madaras Csiszár Szilvia kiállítását Czirjék Lajos nyitja 
meg. Baricz Lajos Bátorság, ne félj! –100+65+1 szonett – 
és Jónak lenni jó – 223 limerick – köteteit Nagy Miklós 
Kund művészeti író mutatja be. Közreműködnek: Pataki 
Ágnes, a Kolping Család énekkara, a Szent György egy-
házközségi kórus, a Jubilate Deo, az Ágocska néptánc-
csoport, a Soli Deo Gloria vegyes kar. Műsorvezető 
Moldovan Irén.

RENDEZVÉNYEK

Nagy-Bodó Szilárd 

Nyílt napot szervez a Marosvásárhelyi Rádió
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 Híreket mond Szentpétery Emese, Arendás István kezeli a technikát Fotó: Nagy Bodó Szilárd  

Csak csínján a hóval! 
A múlt heti havazások és az azt kö-

vető hideg idő megfelelő körülménye-
ket teremtett, végre ki lehet mozdulni 
a természetbe, főleg a szánkózni, sízni 
óhajtóknak. Múlt pénteken megnyílt a 
szovátai sípálya is. A Salvamont-Sal-

vospeo Maros megyei hegyimentő 
szolgálat azonban figyelmeztet: csak 
csínján a hóval, ugyanis ha nem figye-
lünk magunkra és környezetünkre, a 
puha hótakaró nem kényeztetni fog, in-
kább meggyűlik vele a bajunk. Ez tör-

tént a szovátai sípályán már a nyitás 
után, a hétvégén a hegyimentőknek 
többször is dolguk akadt, ugyanis a 
nem megfelelő felszerelés, a száguldás 
vagy a környezeti körülmények figyel-
men kívül hagyása miatt kéz- és lábtö-
réses balesetek is történtek. A 
hegyimentőknek volt egy bevetésük a 
Szováta fölötti havason is, ugyanis egy 
hegyi túravezető lábsérülést szenve-
dett, le kellett szállítani a hegyről a 
mentőautóig. 

„Legyenek óvatosak és viseljenek 
megfelelő felszerelést! Vigyázzanak 
magukra és egymásra!” – kéri a turis-
tákat Kovács Zoltán Róbert, a hegyi-
mentő szolgálat vezetője, 
figyelmeztetve az érdekelteket, hogy 
megyénkben a hegyekben lavinave-
szély áll fenn, ezért a túrázóknak fi-
gyelniük kell az útvonalak 
kiválasztására és a megfelelő felszere-
lésre. A Kelemen-havasokban 1800 
méter fölött hármas fokozatú, azaz 
nagy a veszély, ezért óvatosnak kell 
lenni.  

 Megyénkben mind a Kelemen-, 
mind a Görgényi-havasokban a túrá-
zók rendelkezésére állnak a menedék-
helyek, a hegyimentők pedig 
állandóan jelen vannak a szovátai és 
palotailvai munkapontokon, míg egy 
csapat a megyeközpontban áll készen-
létben – tájékoztatta a nagyközönséget 
a hegyimentők vezetője.  (GRL)A szovátai sípályán több baleset történt a múlt hét végén Fotó: Salvamont-Salvospeo 



A külügyminisztérium szerint a román jogrend elis-
meri a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek jogát, 
hogy magánrendezvényeken, valamint nyilvános kultu-
rális és vallási eseményeken sajátos jelképeiket szabadon 
használják, továbbá bármely területi közigazgatási egy-
ségnek joga van Romániában saját jelképeiről határozni, 
„amelyeknek a helyi lakosság egészét képviselniük kell”. 

A román fél „nyomatékosan kéri a magyar tisztségvi-
selőket, hogy tanúsítsanak visszafogottságot, és nyilvá-
nos nyilatkozataikat igazítsák a két állam közti stratégiai 
partnerség, az 1996-ban aláírt alapszerződés, illetve a 
kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének logikájához, ami va-
lamennyi magyar és román állampolgár érdeke, etniku-
mától függetlenül” – áll a külügyi közleményben. 

Úgy látszik, a román külügynek nincs jobb dolga, mint 
rágni a „magyar” gumicsontot. Már nem annyira fontos 
az sem, hogy az ukrán nyelvtörvény teljesen visszaszo-
rítja a kisebbségek nyelvének, a román nyelvnek is az ok-
tatását és használatát, sem az, hogy mások mellett a 
román fiatalokat is lasszóval fogják és küldik az ukránok 
a háborúba. Úgy látszik, a törökországi katasztrófa, il-
letve az ott élő élő román állampolgárok sorsánál is fon-
tosabb egy magyar politikus Facebook-bejegyzése. 
Hiszen a katasztrófáról szóló hírek, képek sem borították 
ki annyira a román diplomácia vezetőjét, mint az említett 
bejegyzés.  

A magyar nyelv, a magyarok, Székelyföld vörös posztó 
marad a román politikum számára, amíg világ a világ. 

Képességfelmérő próbavizsga 
és próbaérettségi 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a nyolcadik osz-
tályosok képességfelmérő próbavizsgájának és a 
próbaérettséginek a lebonyolítására vonatkozó tan-
ügyminiszteri rendelet. A nyolcadikosok képesség-
felmérő próbavizsgája a következő ütemterv szerint 
zajlik: március 20-a: írásbeli vizsga román nyelv és 
irodalomból; március 21-e: írásbeli vizsga matema-
tikából; március 22-e: írásbeli vizsga anyanyelvi is-
meretekből és irodalomból. Az eredményeket 
március 29-én teszik közzé. A próbaérettségi menet-
rendje a következő: március 27-e: írásbeli vizsga 
román nyelv és irodalomból; március 28-a: írásbeli 
vizsga a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból; 
március 29-e: írásbeli vizsga a szaknak megfelelő 
választott tantárgyból; március 30-a: írásbeli vizsga 
anyanyelvi ismeretekből és irodalomból. Az eredmé-
nyeket április 6-án teszik közzé. A képességfelmérő 
próbavizsgán és a próbaérettségin a jegyeket csak 
a tanuló írásbeli kérésére vezetik be az osztálynap-
lóba. (Agerpres) 

Nincsenek tele a menekültszállások 
Jelenleg 29 százalékos a Bevándorlási Főfelügyelő-
ség (IGI) menekültszállásainak telítettsége – tájé-
koztatott szerdai közleményében az intézmény. A 
tájékoztatás szerint kedden egy ukrán állampolgár 
folyamodott menedékjogért a román hatóságokhoz. 
Az ukrajnai háború elejétől 4399 ukrán állampolgár 
nyújtott be menedékkérelmet Romániában. Ugyan-
akkor 2022. március 18-ától 113.938 tartózkodási 
engedélyt adtak ki az ideiglenes védelemben része-
sülőknek, ezekből 459-et az elmúlt 24 órában. 
(Agerpres) 

Véget ért a tüntetés 
Véget ért a Sanitas egészségügyi szakszervezeti 
szövetség tagjainak szerdai bukaresti tiltakozó fel-
vonulása. A menet a kormányzó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szék-
háza előtt is megállt. A szakszervezet 15 százalékos 
béremelést követel az egészségügyben és a szoci-
ális ellátásban dolgozók számára, illetve kéri a kor-
mánytól, hogy haladéktalanul kezdje meg a 
tárgyalásokat a társadalmi partnerekkel az új közal-
kalmazotti bértörvény tervezetéről, és biztosítsa az 
egészségügyi és a szociális intézmények finanszí-
rozását. A tüntetőket nem fogadták sem a PSD, sem 
a PNL székházában, csupán ígéretet kaptak a tár-
gyalásra. A szakszervezet vezetői újabb tiltakozó ak-
ciókat helyeztek kilátásba, ha nem rendezik a 
követeléseiket. (Agerpres) 

Cégbírósági statisztika  
A cégbíróság szerdán közzétett adatai szerint tavaly 
15.700 vállalat függesztette fel a tevékenységét, 
20,58 százalékkal több, mint 2021-ben. A tevékeny-
ségüket felfüggesztő cégek száma Bukarest (1742) 
mellett Kolozs (812), Brassó (706), Iaşi (688) és 
Neamţ (639) megyében volt a legnagyobb, illetve Ia-
lomiţa (86), Kovászna (121), Giurgiu (128) és Krassó-
Szörény megyében (129) a legkisebb. Tevékenység 
szerinti bontásban a nagy- és kiskereskedelem, va-
lamint a gépjárműjavítás (4329), a szakmai, tudomá-
nyos és műszaki tevékenység (1466), illetve és az 
egyéb szolgáltatási tevékenység (1377) területén 
jegyezték a legtöbb cégfelfüggesztést. (Agerpres) 

Ország – világ 

A vörös posztó 
(Folytatás az 1. oldalról)

Nyomozók: az orosz elnök dönthetett a maláj  
utasszállítót megsemmisítő rakéta átadásáról 

Erős jelek utalnak arra, hogy maga Vlagyimir Putyin 
orosz elnök személyesen döntött a maláj légitársa-
ság MH17-es járatszámú repülőgépét megsemmi-
sítő, földi telepítésű, BUK típusú légelhárító rakéta 
átadásáról a szakadároknak – közölte a Kelet-Uk-
rajna felett 2014-ben lelőtt repülőgép ügyében el-
járó nemzetközi nyomozócsoport szerdán. 

Az ügyben eljáró, holland vezetésű – holland, ausztrál, maláj, 
ukrán és belga összetételű – nemzetközi nyomozócsoport kö-
zölte, az orosz elnök érintettségét egy orosz tisztségviselők kö-
zötti 2014-es telefonbeszélgetés lehallgatása bizonyítja; eszerint 
Putyin jóváhagyására volt szükség ahhoz, hogy a szeparatisták 
felszerelés iránti kérelmét teljesíteni lehessen. 

Arról is tájékoztattak, hogy további vádemelés nélkül fel-
függesztették az MH17-es járat lelövésével kapcsolatos nyo-
mozást, mivel nem áll rendelkezésükre elegendő bizonyíték 
újabb büntetőeljárások megindításához. Megjegyezték, sok új 
információt szereztek különböző érintettekről, köztük orosz 
tisztségviselőkről, a részvételükre vonatkozó bizonyítékok je-
lenleg azonban nem elégségesek ahhoz, hogy azok alapján új 
eljárásokat lehessen indítani. 

Elmondták továbbá: nem tudták konkrétan azonosítani azokat az 
Oroszország 53. kurszki dandárjából érkezett katonákat, akik sze-
mélyesen felelősek a repülőgépet megsemmisítő rakéta kilövéséért. 

Novemberben az ügyben eljáró holland bíróság távollétében 
életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt két orosz és egy orosz-
barát ukrán szeparatistát, akik a gépet eltaláló mozgatható 
föld-levegő rakéta telepítésében vettek részt, tevékenyen hoz-
zájárulva ezzel a fedélzeten tartózkodók halálához. Igor Girkin, 

 az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) korábbi ez-
redese 2014 nyarán az ukrajnai szakadár „Donyecki Népköz-
társaság” (DNR) „védelmi minisztereként” szolgált. A szintén 
orosz Szergej Dubinszkij a DNR katonai hírszerző ügynöksé-
gének vezetője volt, az ukrán Leonyid Harcsenko pedig a fel-
derítő osztag vezetője volt. 

Kimondták továbbá, hogy a repülőgépet megsemmisítő ra-
kéta nem sokkal a támadás előtt érkezett Kelet-Ukrajnába 
Oroszországból, ahová a Boeing 777-es lelövése után a kilö-
vőállást vissza is vitték. A rakétavető az 53. légvédelmi raké-
tadandártól, az orosz fegyveres erők Kurszk városában 
állomásozó egységétől származott. 

A Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó 
repülőgépét 2014. július 17-én Kelet-Ukrajna felett érte raké-
tatalálat. A pilótafülke mellett felrobbanó rakéta szilánkjainak 
ezrei fúrták át a Boeing típusú gépet, amely a levegőben da-
rabokra tört, és lezuhant. A tragédiában a fedélzeten tartóz-
kodó mind a 298 utas – köztük 196 holland és 27 ausztrál 
állampolgár –, valamint a legénység is életét veszette. 

Oroszország mindvégig tagadta, hogy köze lett volna a gép 
lelövéséhez. 

Mark Rutte holland miniszterelnök szerdán újságíróknak 
nyilatkozva „keserű csalódásnak” nevezte, hogy az MH17-es 
lelövésével kapcsolatos nemzetközi nyomozás bizonyítékok 
hiányában és további büntetőeljárások nélkül zárul. Szavai 
szerint Hollandia továbbra is Oroszországot tartja felelősnek 
az utasszállító megsemmisítéséért. 

„Továbbra is számon fogjuk kérni Oroszországon a tragédiá-
ban játszott szerepét – fogalmazott a holland kormányfő. (MTI) 

Románia egy második speciális mentőegységet is 
Törökországba küld

Románia egy második, túlélők ke-
resésére és mentésére kiképzett 
speciális különítményét (RO-
USAR) is Törökországba küldi, 
hogy segítsen a földrengés áldo-
zatainak mentésében – döntött 
szerdán a bukaresti kormány. 

Az országos katasztrófavédelmi bi-
zottság (CNSU) erről szóló, az Agerpres 
hírügynökség által ismertetett határozata 
szerint az újabb RO-USAR-egységet két 
sürgősségi szakorvos, két egészségügyi 
asszisztens és négy keresőkutya is elkí-
séri Törökországba, a kiküldetéshez 

szükséges felszerelést az állami tartalé-
kalapból biztosítják. 

A szállítást továbbra is a román légi-
erő végzi, a CNSU határozata ugyanak-
kor felhatalmazza a védelmi 
minisztériumot arra, hogy segítsen Tö-
rökországba juttatni más – az uniós pol-
gári védelmi mechanizmus keretében 
támogatást nyújtó – államok mentőcsa-
patait, eszközeit és felszerelését. 

Az első, csaknem hatvantagú RO-
USAR mentőcsapat hétfőn indult Török-
országba. Kedden Antakya város egy 
összedőlt kilencemeletes épületének 

romjai alól egy háromtagú családot men-
tettek ki: a két felnőttet életben találták, 
őket átadták a mentőszolgálatnak, gyer-
meküket azonban holtan húzták ki a 
romok alól, a holttestet a rokonság vette 
át. 

Szerda hajnalban a román mentőcsa-
patnak kiosztott északnyugati részen egy 
negyven év körüli férfit sikerült élve ki-
hozni a romok alól, és ugyanabban a tér-
ségben egy 16 éves, romok alá temetett, 
életjeleket adó fiúhoz próbálnak eljutni 
– közölte szerdán a román katasztrófa-
védelem. (MTI) 

Az EU több mint 1180 kutató-mentő szakembert küld 
Törökországba

Ankara kérésére az Európai Unió a polgári védelmi 
mechanizmuson keresztül több mint 1180 kutató-
mentő szakembert és 79 keresőkutyát küld Török-
országba – tájékoztatott az Európai Bizottság 
kedden.  

Az uniós közlemény szerint miután Törökország aktiválta 
az EU polgári védelmi mechanizmusát, 19 uniós tagállam – 
Ausztria, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Észt-
ország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyar-
ország, Olaszország, Málta, Hollandia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország, 
valamint Albánia és Montenegró – ajánlott fel kutató-mentő 
csapatokat Törökország számára. 

Eddig 25 kutató- és mentőcsapat indult a földrengés által 
legsúlyosabban sújtott török területekre, hogy segítsenek a 

helyi elsősegélynyújtó hatóságoknak. A huszonötből  
11 csapat már megérkezett – írták, majd hozzátették:  
két speciális egészségügyi csoport is érkezik a  
helyszínre. 

Közölték továbbá, Szíria esetében az EU kapcsolatban áll 
a helyszínen dolgozó humanitárius partnereivel, és olyan 
szervezeteket finanszíroz, amelyek kutatási és mentési mű-
veleteket hajtanak végre, vízellátást biztosítanak, higiéniai tá-
mogatást nyújtanak, valamint takarókat osztanak szét az 
érintett területeken. Az EU partnerei segítségével felméri a 
földrengés okozta károk mértékét és a szükségleteket, hogy 
megfelelően tudjon reagálni – emelték ki. 

Az Európai Unió minden lehetőséget mérlegel annak érde-
kében, hogy további forrásokat juttasson az érintett lakosság 
támogatására Szírián – tették hozzá. (MTI) 

Április végéig négy Patriot rakétavédelmi üteg  
áll hadrendbe a tervezett hét közül  

 Románia eddig két Patriot rakétavédelmi rendszer 
tesztelését fejezte be, április végéig pedig további 
kettőt állít hadrendbe a tervezett hét közül, ame-
lyek beszerzéséről 2017-ben fogadott el törvényt a 
bukaresti parlament – közölte kedden a román vé-
delmi minisztérium (MAPN). 

A MANP abból az alkalomból közölt – több mint két éve 
először – friss adatokat Románia eddigi legnagyobb értékű 
haderőfejlesztési programjáról, hogy Angel Tilvar védelmi mi-
niszter meglátogatta a Patriot-rendszereket működtető 74-es 
légelhárító ezredet. 

A csaknem négymilliárd dollár értékű beszerzésről 2017-
ben állapodott meg Washingtonban Donald Trump amerikai 
és Klaus Iohannis román elnök. Románia 2020 szeptemberé-
ben, Ludovic Orban akkori kormányfő jelenlétében a – Kons-
tancától 30 kilométernyire északra, a 
Duna–Fekete-tenger-csatorna északi torkolatánál található – 
Midia-fokon, a román légelhárítás kiképző- és gyakorlatozó 
támaszpontján rendezett ünnepség keretében vette át az első 
Patriot rakétaelhárító rendszert a gyártóktól, az amerikai Ray- 
theontól és Lockheed-Martintól. 

A MAPN mostani közléséből kiderült, hogy tavaly további 
három Patriot-rendszer elemeit szállították le a gyártók: a má-
sodik üteg tesztelése, átvétele és hadrendbe állítása 2022. de- 
cemberében befejeződött, a harmadik és negyedik üteg hiva-

talos átvételét áprilisra tervezik. „A légierő Patriot-rendsze-
rekkel történő felszerelése megbízható, mozgékony és erőtel-
jes védelmi képességet jelent a román hadsereg számára. A 
négy üteg hadrendbe állítása a szárazföldi bázisú légvédelmi 
fejlesztés első szakaszát jelenti: az utolsó generációs Patriot-
ütegek számos harci helyzetben, ballisztikus rakéták és robot-
repülőgépek ellen is bizonyították hatékonyságukat, és 
tökéletesen illeszkednek a NATO védelmi rendszerébe” – 
idézte a minisztert a MAPN közleménye. 

A 74-es légelhárító ezred katonáinak kiképzése idén is foly-
tatódik az amerikai légelhárítási iskola Romániában, illetve 
Egyesült Államokban szervezett tanfolyamain. 

Az amerikai Raytheon vállalatcsoport 2019-ben együttmű-
ködési megállapodást kötött a repülőszerkezetek kutatására, 
gyártására és karbantartására szakosodott román Romaero vé-
delmi ipari céggel annak érdekében, hogy a Romaerónál ala-
kítsák ki a Raytheon egyik romániai karbantartási központját 
a Patriot rakétavédelmi rendszerek számára. Az amerikai cég 
tavaly a román védelmi ipari tröszt egy másik vállalatával – a 
Patriot-rendszerrel is kompatibilis, olcsóbb – SkyCeptor elfo-
górakéták romániai gyártásáról kötött megállapodást. 

Románia 2018-ban bejelentette, hogy három – egyenként 
18 rakétatüzérségi eszközből álló – HIMARS-típusú, nagy 
mozgékonyságú sorozatvető rendszert is vásárol az Egyesült 
Államoktól. (MTI) 
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Jóváhagyták Marosvásárhely idei költségvetését 
„Ambiciózus, reális és kiegyensúlyozott”  

Soós Zoltán hangsúlyozta, a 
2023. évi költségvetés 901 millió 
lej, ami 32 százalékkal több a tava-
lyinál, és elmondható, hogy az el-
múlt 30 év legjelentősebb 
költségvetése. „E növekedés jelen-
tős része az unió és a kormány tá-
mogatásából származik. Tavaly 130 
millió lejre kötöttünk új szerződé-
seket, amelyeket idén további lehí-
vások egészítenek ki. Az oktatásra 
16 millió lejt nyertünk el 2022 
végén, a lakáshálózat-fejlesztésre 
56 millió lejt, a tömegszállításra 53 
millió lejt, a városi mobilitásra (ke-
rékpárutak kiépítése stb.) 4,7 millió 
lejt” – jelentette ki a polgármester. 
Hozzátette: 2019-ben 310 millió lej 
bevétele volt a városnak, 2020-ban 
347 millió lej, 2021-ben 410 millió 
lej, 2022-ben 508 millió lej.  
„Ambiciózus költségvetésről azért 

beszélhetünk, mert még soha nem 
költöttünk ilyen sok pénzt a fejlesz-
tésre. Ugyanakkor nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy a várost  
az elkövetkező évekre adósságba 
verjük” – tette hozzá a városve- 
zető.  

Jelenleg a város eladósodási 
aránya 3 százalékos a költségvetési 
törvény által megengedett 30 száza-
lékkal szemben, ami lehetővé teszi, 
hogy az elkövetkezőkben a nagy 
projektek finanszírozásához az ön-
kormányzat kölcsönt vehessen fel, 
legtöbb 290 millió lej értékben – 
tudtuk meg Florin Crăciun gazda-
sági igazgatótól, aki a költségvetés 
felépítését ismertette. Eszerint Ma-
rosvásárhelynek az összbevételét 
idénre 901,4 millió lejre becsülik, 
ebből a folyó bevételek 470,3 millió 
lejt, az állami költségvetésből kiu-
talt támogatások 165,3 millió lejt, a 
vissza nem térítendő uniós támoga-

tások 274,7 millió lejt jelentenek. 
Az összkiadások 925,5 millió lejt 
tesznek ki, ami meghaladja a bevé-
teli oldalt, a különbözetet a 2022-
ben a dízel autóbuszokra 
elkülönített, de ezek leszállításának 
elmaradása miatt el nem költött ösz-
szegek jelentik. A kiadások mintegy 
45 százalékát a működési költségek 
jelentik, 50 százalékát fejleszté-
sekre, beruházásokra fordítják, a 
fennmaradó részből a hitelek rész-
leteit törlesztik.  

Portik Vilmos alpolgármester a 
tömegközlekedés fejlesztése kap-
csán elmondta, 192 millió lejt for-
dítanak korszerűsítésre, alapvetően 
uniós forrásokból, de a tömegszál-
lítási vállalatnak nyújtott támogatás 
is nőni fog idén. Mintegy 65,4 mil-
lió lej értékben vannak folyamatban 
a városban olyan beruházások, 
amelyek a tömegközlekedés javulá-
sát eredményezik majd. A közleke-
désmenedzsment olyan uniós 
projekt, amelyet év végéig be kell 
fejezni, ennek legfőbb előnye, hogy 
kiküszöböli a tömegközlekedési jár-
művek késését. A tavaly jogi sze-
mélyiséggé alakult helyi rendőrség 
18,2 millió lejből tartja fenn magát, 
költségvetéséből a működési kiadá-
sokra 15,4 millió lej szükséges, a 
fennmaradó összeget újabb három 
gépkocsi, kommunikációs eszközök 
és térfigyelő kamerák vásárlására 
fordítják. A Víkendtelepet is felújí-
tanák, hiszen itt mintegy három év-
tizede nem emelték ki az iszapot a 

csónakázóból, erre idén különítet-
tek el pénzt.  

„Lakossági elvárásnak eleget 
téve előirányoztuk, hogy a meden-
cék övezetét leválasszuk a Víkend 
többi részétől, hogy csak azoknak 
kelljen fizetniük, akik fürdenek. Ezt 
még az idei fürdőzési idény előtt 
szeretnénk megvalósítani” – tette 
hozzá az alpolgármester. 

 A Népújság kérdésére Soós Zol-
tán megerősítette, hogy a köztiszta-
sági díjat idén nem növelik, még az 
inflációs rátával sem, ez jelenleg 
személyenként havonta 14,8 lej. 
Florin Crăciun gazdasági igazgató 
kiegészítésképpen közölte, hogy 
egy későbbi új szolgáltatóval kötött 
szerződés esetén, ha az Ecolect Tár-
sulás ennél nagyobb illetéket állapít 
meg, a különbözetet a helyi költség-
vetésből fizeti ki a polgármesteri hi-
vatal – ha Marosvásárhely 
önkormányzata még benne lesz az 
Ecolect társulásban – tette hozzá 
Soós Zoltán, aki szerint, ha a város 
kilépne a társulásból, sokkal több 
lehetősége lenne a szelektív hulla-
dékgyűjtésre. Érdeklődésünkre, 

hogy mikor telik le a 90 nap, amíg 
a Brantner Veres szolgáltató még 
működhet, a polgármester közölte, 
március végén, ekkor sürgősségi el-
járással már új szolgáltatóval szer-
ződnének, az utcai takarítást pedig 
már jövő héttől új szolgáltató vé-
gezheti. Hozzátette: a város eddig 
több mint ezer bírságot rótt ki a 
Brantner Veres cégre, ezekből mint- 
egy 800 ezer lejt bevételezett, a töb-
bit, ha a szolgáltató nem utalja át a 
pénzt, bírósági úton hajtják be. Ami 
a városi állatmenhelyet illeti, Soós 
Zoltán elmondta, a menhely veze-
tése által kért összegeket elkülöní-
tették, tavaly megduplázták a 
menhely befogadóképességét. Azt 
is megtudtuk, hogy a polgármesteri 
hivatal alkalmazottainak bérét a 
közegészségügyi igazgatóság által 
bevezetett pótlékkal, azaz mintegy 
10 százalékkal megnövelték, és 
idén még átlagosan 10 százalékkal 
szeretnék emelni, ugyanakkor min-
den alkalmazott tevékenységét 
elemzik, és differenciáltan emelik a 
béreket – hangsúlyozta a gazdasági 
igazgató. 

Maros megye költségvetését 
február 2-án hagyta jóvá a 
megyei önkormányzat, s ezzel 
biztosítottá vált a megyei in-
tézmények működése és a 
tervezett beruházások kivite-
lezése. A költségvetést ele-
mezve Péter Ferenc 
tanácselnök a keddi sajtótá-
jékoztatón az idei évet az 
építkezés esztendejének ne-
vezte, hiszen sok elindított 
projekt vár befejezésre, il-
letve újakat kell elkezdeni. A 
megye összköltségvetése 
855,6 millió lej. A költségve-
tést ideiglenesnek is nevez-
hetjük, hiszen a 
kiigazításokkal az év folya-
mán az összeg változni fog.  

A költségvetés összeállításakor 
három alapelvet tartottak szem 
előtt: az intézményeik működési 
költségeinek biztosítása, az elkez-
dett beruházások folytatása, további 
uniós alapok lehívása.  

Az idei általános költségvetés té-
telekre bontva: 403 millió lejt (kb. 
43,44 százalékot) fordítanak a kór-
házak fenntartására és működteté-
sére, a legnagyobb intézmény, a 
Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság 151 millió lejből gazdálko-
dik (a költségvetés 28 százaléka). A 
kultúrára, a megyei tanács aláren-
deltségébe tartozó 27 kulturális in-
tézmény működtetésére 48,5 millió 
lejt, a Salvamont hegyimentő szol-
gálat finanszírozására 2,6 millió lejt 
különítenek el. A több mint 700 km 
úthálózat karbantartására és felújítá-
sára 46,2 millió lejt, a repülőtér fej-
lesztésére 15,5 millió lejt fordítanak.  

A Maros Megyei Tanács műkö-
dési költségei 364 millió lejt tesz-
nek ki, beruházásokra 95,6 lejt 
fordítanak.  

További 31,8 millió lejes beruhá-
zási tétel a Maros Megyei Klinikai 
Kórházé, a dicsőszentmártoni kór-
háznál 4,8 millió lejes beruházásra 
számíthatnak.  

A többéves projektekre 258,1 
millió lejt különítettek el.  
46,2 millió lej a megyei  
úthálózat korszerűsítésére 

A megyei önkormányzat elsődle-
gesnek tartja a megyei úthálózat 
karbantartását és felújítását. Péter 
Ferenc tanácselnök elmondta, hogy 
a 46,2 millió lejes tételből többek 
között 6 millió lejt szánnak 15 ki-
lométer új aszfaltszőnyegre, befe-
jezik a vámosudvarhelyi hidat, 
Marosszentkirályon sáncokat, át-
ereszeket tesznek rendbe, Nyárád-
szentlászlón hidat javítanak. 
Nagyobb beruházást terveznek Er-
dőszentgyörgy–Bözöd között, utat 
szélesítenek Marosbogáton, Sóvá-
rad és Hargita megye határán 2 ki-
lométeres útszakaszt korsze- 
rűsítenek, befejezik a Jedd–Nyo-
mát közötti útszakaszt, folytatják a 
Nyárádmagyarós–Sóvárad közötti 
út szegélyének javítását, tervben 
van a sövényfalvi út szegélyének 
rendezése, a Nyárádremete–Szo-
váta közötti út felújítási tervének 
elkészítése. 

Az Anghel Saligny program nagy 
projektjei közül megemlítjük a 
Nyárádtő–Ákosfalva közötti út kor-
szerűsítésére vonatkozó terv előké-
szítését, amely 12 millió lejbe kerül. 
Egy másik nagy beruházás lesz a 
Marosvásárhely–Marosszentkirály–
Náznánfalva–Mezőbánd közötti út 
felújítása, amelynek tervére licitet 
írtak ki – ez 127 millió lejes beru-
házás. 
Elsődleges az egészségügyi 
hálózat fejlesztése 

– fogalmazott a sajtótájékoztatón 
a megyei tanácselnök.  

Ami a megyei tanácshoz tartozó 
egészségügyi intézményeket illeti, 
itt 36,7 millió lejes beruházást esz-
közölnek. Idén befejezik a régi szü-
lészet és a Szemészeti Klinika 
udvarának rendezését, s folytatják a 
kórházi osztályok, műtők felszere-
lését.  

Új projektek kivitelezésébe kez-
denek az Országos Helyreállítási 
Alap forrásai révén. Felújítják a já-
róbeteg-rendelőket a 2-es poliklini-
kán, az 1-es fertőzőklinikán és a 
Marinescu utca 1. szám alatti régi 
sürgősségi klinikán. A beruházás 
összértéke közel 20 millió lej. 

A nozokomiális fertőzések koc-
kázatának csökkentése érdekében 
korszerűsítik a meglévő infrastruk-
túrát a kórházi osztályokon, a beru-
házás összértéke 36, 6 millió lej, a 
megyei tanács önrésze 1,3 millió 
lej. 

A covidos betegek kezelésekor 
bebizonyosodott, hogy nagy szük-
ség van az oxigénterápiához szük-
séges eszközökre és oxigénre. Egy 
új projekt révén lehetővé válik a co-
vidos betegeket kezelő kórházak 
felszerelése, az oxigént és a sűrített 
levegőt a kórházban állítják majd 
elő, és új vezetékhálózaton szállíta-
nák a kórtermekbe. Ugyanakkor el-
szívóberendezésekkel látnák el a 
kórtermeket, és kicserélnék a vil-
lanyhálózatot. A projekt kivitelezési 
határideje 2023. december 31-e. A 
projekt összértéke 24,3 millió lej. 

Három, az egészségügyi hálóza-
tot érintő újabb projektet nyújtottak 
be az Országos Befektetési Válla-
lathoz (CNI). Az egyik a fertőző-
kórház udvarára tervezett intenzív 
terápiás részleg megépítésére és fel-
szerelésére vonatkozik, a másik a 
Marinescu utcai Tüdőgyógyászati 

Klinika melléképületeinek az ener-
getikai rehabilitációja, a manzárd 
bővítése, továbbá a Marinescu utca 
1., 3. és 5. szám alatti kórház teljes 
felújítása.  

A dicsőszentmártoni Gheorghe 
Marinescu Városi Kórház korszerű-
sítésére 4,8 millió lejt szánnak, a 
központi épület alagsorának felújí-
tása 2,1 millió lejbe kerül.  

Az integrált járóbeteg-ellátás fej-
lesztésére 15,6 millió lejes beruhá-
zást eszközölnek. Minőségi orvosi 
szolgáltatások biztosítása érdeké-
ben 17 meglévő osztályt orvosi be-
rendezésekkel és egyéb szükséges 
speciális felszerelésekkel szerelnek 
fel, öt új rendelőt alakítanak ki. 

A Maros Megyei Múzeum pro-
jektjeiről, a tervezett bicikliútról, a 
civil szervezeteknek biztosított pá-
lyázati keretről egy következő lap-
számunkban számolunk be.

855,6 millió lej Maros megye költségvetése 
2023 az építkezés éve lesz 

Korszerűsítenék a Nyárádtő–Ákosfalva közötti utat  Fotó: Nagy Tibor (archív) 

Mezey Sarolta

„A marosvásárhelyi tanács teljes összhangban fogadta el ked-
den a város idei költségvetését. Figyelembe vettük mind az 
igazgatóságok igényeit, mind a tanácsosok kéréseit, a gazda-
sági realitásokat akkor, amikor a célkitűzéseink alapján kidol-
goztuk a költségvetést. Nem engedhetjük meg azt, hogy a város 
eladósodjon. A 2021-ben megkezdett fejlesztéseket folytatjuk, 
kiemelten az oktatás, iskolai infrastruktúra, sport, kultúra, a vá-
rosi infrastruktúra, a városi és város környéki tömegközlekedés 
korszerűsítése terén” – nyilatkozta szerdai sajtótájékoztatóján 
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. Portik Vilmos alpol-
gármester a többi között a tömegközlekedéssel, a Víkendtelep-
pel kapcsolatos fejlesztéseket ismertette, illetve a helyi 
rendőrség felszereltségének javításáról beszélt, Florin Crăciun 
gazdasági igazgató a város költségvetési tételeit részletezte. 

Antalfi Imola 

Florin Crăciun, Soós Zoltán és Portik Vilmos  Fotó: Antalfi Imola



– Az elmúlt évek történései alap-
ján nem könnyű egy ekkora kór-
ház orvosigazgatói teendőit ellátni. 
Miért vállalta ezt a feladatot? 

– Valóban összetett tevékeny-
ségű, nagy megyei kórház sürgős-
ségi ellátással, medikális és 
sebészeti osztályokkal. Szakterüle-
tem az orvosi mikrobiológia, de 
sok-sok éve infekcióellenőrzéssel és 
a kórházi fertőzéseket kiváltó bak-
tériumok vizsgálatával, az antibioti-
kum-felhasználás követésével 
foglalkozva ezen a területen gazdag 
az aktivitásom, és az eddig megszer-
zett tapasztalataimat szeretném 
hasznossá tenni. Egy ekkora kórház-
ban, mint mindenhol, problémát je-
lentenek az egészségügyi ellátással 
kapcsolatosan kialakuló fertőzések.  

– Évtizedeken át országos vi-
szonylatban egy százalékot vallott 
be a kórházak többsége, míg euró-
pai viszonylatban akár nyolc szá-
zalékról is beszélnek.  

– Igen, mindenképpen öt feletti-
ről. Az elmúlt években azonban ro-
mániai szinten is nagy figyelem 
fordult erre a területre, és igyekez-
tek a valós helyzet feltárására biz-
tatni a kórházakat. A miénk is 
erőfeszítéseket tett azért, hogy kor-
rektül azonosítsa ezeket a fertőzé-
seket. A fertőzések aránya nagyban 
függ a helyi viszonyoktól, a kórhá-
zak azon sajátosságától, hogy mi-
lyen típusú betegeket látnak el: 
magas kockázatú, komplex, több 
alapbetegséggel rendelkező, sürgős-
ségi vagy krónikus betegeket. Ami 
a megyei sürgősségi kórházat illeti, 
mindenképpen van egy törekvés, 
hogy felismerjük a kórházon belüli 
fertőzéseket. Csak akkor lehet javí-
tani a helyzeten, ha konkrétan tud-
juk, hogy hol van probléma. 
Sokoldalú megközelítést igényel, 
ezért fontos egy olyan személy, aki 
ezt áttekintse, és programként irá-
nyítsa egy kórházon belül. Maga a 
tény, hogy engem kértek fel orvos-
igazgatónak, aki ezen a területen 
dolgozom, azt mutatja, hogy valós 
az érdeklődés, foglalkozunk és 
megoldásokat keresünk a problé-
mára.  

– Ez annál is inkább fontos, hi-
szen a sürgősségi klinikai kórház 
az egyike azoknak a fekvőbeteg-

egységeknek, ahol vállalták a Ro-
mániát érintő nemzetközi projekt 
előírásainak a gyakorlatba ülteté-
sét. 

– A Balş intézet által irányított 
nemzetközi projektben, amely nor-
vég szakemberek bevonásával zaj-
lott, országos útmutatók készültek, 
amelyekből előírás lesz, és ezek kö-
telező alkalmazását a kórházakban 
hamarosan miniszteri rendelet fogja 
előírni. Ilyen téren előbbre va-
gyunk, mivel az elmúlt évben a 
mikrobiológiai diagnosztika terén 
átnéztük és aktualizáltuk az eljárá-
sainkat a kidolgozott útmutatók 
alapján, kipróbáltuk azokat a gya-
korlatban. A járványtanászok a fer-
tőzések megelőzésére irányuló 
eljárásaikat nézték át, és az ajánlá-
soknak megfelelően módosították. 
A projekt az antibiotikum-felírásra 
is kiterjed, ezt a klinika osztályai-
nak kell bevezetniük, ami nyilván-
valóan időt vesz igénybe.  

– Mikor kezdődött és meddig tart 
a projekt? 

– 2020-ban indult, és több sza-
kaszban zajlott. A projekten belül 
elkészült egy országos akcióterv, 
ami a fertőzések ellenőrzésére és az 
antibiotikum-fogyasztásra irányul. 
A mi kórházunk az elmúlt évben áp-
rilis és december között kapcsoló-
dott a projektbe, azzal a céllal, hogy 
a kidolgozott útmutatókat a gyakor-
latban is kipróbáljuk. Ezen belül 
szűrővizsgálatokat vezettünk be, új 
tesztelési módszereket alkalmaz-
tunk, amelyek a rezisztencia me-
chanizmusok gyorsabb azonosítását 
tették lehetővé. Tanfolyamokat 
szerveztünk a kórházak személyze-
tének, közös megbeszéléseket tar-
tottunk a projektben részt vevő 
kórházakkal. Mivel több központ 
vett részt (Bukarestből, Bákóból, 
Kolozsvárról), mindenki megosz-
totta a saját tapasztalatait azokról a 
helyi problémákról, amelyekkel 
szembesült. A visszajelzések alap-
ján javítottunk az útmutatókon, 
ezek véglegesítésén dolgozunk je-
lenleg.  

– Tudomásom szerint a főorvos-
nőnek vezető szerepe van a projekt-
ben. 

– A Balş intézet keretében 2021 
tavaszától vettem részt orvos szak-
értőként az útmutatók kidolgozásá-
ban a mikrobiológia területén, 

illetve átbeszéltük és egyeztettük 
multidiszciplinárisan is, azaz a 
szakterületek (diagnosztika, antibi-
otikum-felírás és járványtan) képvi-
selőivel mindhárom útmutatót.  

– Újra csak visszatérek a gya-
korlatba ültetéshez… 

– Hosszas folyamat, amelyben 
nagyon fontos lesz a kommuniká-
ció, az együttműködés a betegellá-
tásban részt vevő összes szakember, 
így az orvosok, asszisztensek, ápo-
lók, takarítószemélyzet bevonásá-
val, mivel mindenkinek nagyon 
fontos a szerepe. Csak úgy lehet 
előrelépni, ha mindenki számára tu-
datosulnak ezek a problémák, és 
csapatban dolgozunk. Novemberi 
norvégiai munkalátogatásunk 
során, amikor több kollégával 
együtt oslói kórházakban tapaszta-
latcserén vettünk részt, erre több 
példát is láttunk.  

– Érződik-e már valamilyen 
mértékben a program hatása a 
kórházon belüli fertőzésekre vo-
natkozó statisztikát illetően? 

– A 2022-es adatok még nem ke-
rültek el hozzám, de tudomásom 
szerint közel három százalékot je-
lentettek. Ahhoz, hogy reálisan fel-
ismerhetőek legyenek a változások, 
egy pontos követés szükséges.  

– Melyek a kórházon belüli fer-
tőzést okozó leggyakoribb baktéri-
umok? 

– Az egy időben több antibioti-
kummal szemben rezisztens  
baktériumok (multirezisztens bak-
tériumok) nagy terápiás kihívást je-
lentenek, ezekkel szemben ugyanis 
alig van hatékony antibiotikum.  

Minden kórház megállapítja, 
hogy az ő háza táján melyek a prob-
lémát okozók, de vannak ajánlások 
az útmutatóban is, hogy milyen tí-
pusú baktériumokat kell követni. 
Ilyenek például a methicillinrezisz-
tens Staphylococcus aureus, a van-
comycinrezisztens Enterococcus, a 
karbapenemáz-termelő Klebsiella 
pneumoniae, a multidrogrezisztens 
Acinetobacter baumannii és a Pse-
udomonas aeruginosa, valamint a 
Clostridioides (régi, jobban ismert 
nevén Clostridium) difficile.  
Ezeket a baktériumokat a helyi sa-
játosságoktól függően ajánlott kö-
vetni.  

– Gondolom, hogy egy súlyo-
sabb eseteket is ellátó kórházban 

nagyobb a legyengült immunrend-
szerű betegek száma, ami sebezhe-
tőbbé teszi őket arra, hogy súlyos, 
életveszélyes fertőzések alakulja-
nak ki a multirezisztens baktériu-
mok hatására, amelyeknek 
kevesebb esélye van az egészséges 
embereknél.  

– Az antibiotikumok fontos élet-
mentő gyógyszerek, ezért minden-
képpen szükségünk van rájuk. 
Viszont minél többször használjuk, 
a baktériumok annál rezisztensebbé 
válnak az antibiotikumokkal szem-
ben. Olyan kórházi környezetben, 
ahol nagymértékű az antibiotikum-
fogyasztás, a rezisztens baktériu-
mok is gyakoribbak. A probléma 
egyik fontos megközelítése az 
volna, hogy az antibiotikum-terá-
piás elvek betartásával optimalizál-
juk a felhasználásukat. Csak akkor 
írja fel az orvos, ha valóban bakte-
riális fertőzése van a betegnek, és 
pontos diagnózis alapján azt a szert, 
amire érzékeny a baktérium. Ezért 
fontos a jó diagnosztika, a jó mik-
robiológiai laboratórium, ami gyors 
eredményt tud adni. A bakteriológi-
ában az egyik kihívás, hogy vi-
szonylag lassú folyamat, de 
igyekszünk felpörgetni, hogy minél 
gyorsabban visszajelzést tudjunk 
adni a baktérium érzékenységéről. 
Nagyon fontos, hogy a kezelőorvos 
is megfelelően reagáljon, és az an-
tibiotikum-terápiát az érzékenység 
alapján szűkítse, és célzottan kezel-
jen. Minél inkább vissza tudjuk 
fogni a széles spektrumú antibioti-
kumok használatát, és célzottan tu-
dunk kezelni, annál inkább 
csökkentjük a baktériumokra gya-
korolt szelekciós hatást. 

– Mintha kiment volna divatból 
a bakteriológiai vizsgálat, amelyet 
makacs fertőzések esetén sem kér-
nek... 

– Az 1990-es évektől vált elérhe-
tővé sok antibiotikum, de hiányzott 
a szabályozás, és indokolatlanul 
írták fel, akkor is, ha nem volt szük-
séges, mert gyorsabb volt felírni, 
mint kivárni a vizsgálat eredmé-
nyét. Szabály van viszont arra is, 
hogy mikor szükséges a bakterioló-
giai vizsgálat. A betegség típusától 
függ, hogy indokolt-e vagy sem. A 
felesleges bakteriológiai vizsgálat-
nak is vannak negatív következmé-
nyei, semmiképp sem javasoljuk a 
panaszmentes egyének esetében, jól 
megalapozott orvosi javallatok hiá-
nyában, ugyanis értelmetlen antibi-
otikum-kezeléseket eredményezhet. 

– Érzésem szerint manapság, 
durvább szóhasználattal, néha át-
esünk a ló túlsó oldalára. Decem-
berben két ismerősömnél is 
előfordult, hogy a légúti fertőzés 
hosszan elhúzódott, és az antibio-
tikumot csak akkor írta fel az 
orvos, amikor átment tüdőgyulla-
dásba. 

– Bízom abban, hogy amikor va-
lóban indokolt az antibiotikum-te-
rápia, akkor felírják.  

– Az orvostanhallgatók nehéz 
tantárgynak tartják, a doktornő 
miért választotta a mikrobiológiára 
való szakosodást? 

– Nehéz, de szép, változatos, iz-
galmas, dinamikus szakterület. Ha 
visszatekintek a kezdetekre, na-
gyon sokat fejlődött, változott. 
1997-ben végeztem az orvosi egye-
temet, és a rezidensvizsgát úgy tar-
tották, hogy külön kellett sebészeti, 
belgyógyászati és labordiagnoszti-
kai ágra vizsgázni, én célzottan az 
utóbbit választottam. Ennek a szak- 
ágnak a része volt akkoriban a mik-
robiológia. 2017-től külön képzés 
van az orvosi mikrobiológusok szá-
mára. 

A mikrobiológia ágai közül külö-
nösen a vírustant kedveltem, de az 
1990-es évek kezdetén nem nyújtott 
elég lehetőséget, és így a bakterio-
lógia felé irányultam. Ez sokkal 
kézzelfoghatóbb, léteztek a diag-
nosztikai lehetőségek, és ezen a te-
rületen kezdtem el dolgozni, amit 
nagyon megszerettem.  

– Mivel foglalkozik a mikrobio-
lógus? 

– Fertőző betegségek diagnoszti-
zálását végzi, megállapítja, hogy 
milyen baktérium, vírus, gomba 
okoz egy adott fertőzést. A mikro-
organizmusokat azonosítjuk, a bak-
tériumok és gombák esetében 
érzékenységi vizsgálattal állapítjuk 
meg, hogy milyen antibiotikumra, 
milyen gombaellenes szerre érzé-
keny az adott kórokozó.  

– Mennyi idő alatt készül el a di-
agnózis? 

– A minta típusától is függ, meg 
a módszertől. A tenyésztésen ala-
puló módszerek hosszasabbak, hi-
szen ki kell várni, amíg a baktérium 
kinő, ami a baktérium tulajdonsága-
itól függően változó időtartamú: 24, 
48, 72 óra lehet. Ezt követően az 
azonosítási folyamatok is időigé-
nyesek. Egy pozitív leletet 2, 3, 4 
nap alatt tudunk kiadni, ami attól is 
függ, hogy hányféle baktérium van 
egy mintában, hányfelé ágazik el a 
vizsgálat.  

– Befejezésképpen megkérem, 
hogy tisztázzuk mindenki számára 
érthető módon a baktériumok és a 
vírusok közti eltérést. 

– A baktériumok komplex egy-
sejtű mikroorganizmusok, amelyek 
képesek önmagukra élni, a külvi-
lágban szaporodni és megfertőzni 
különböző szervezeteket. A vírusok 
nem sejtes felépítésűek, valójában 
egy védőburokba csomagolt gene-
tikai információt jelentenek. Nem 
képesek önállóan szaporodni, 
ahhoz egy gazdaszervezetre, egy 
élő sejtre van szükségük, amelyet 
megfertőzve, az fogja előállítani a 
további vírusrészecskéket. Ezek, 
miután elhagyják a sejtet, újabb 
sejteket fertőznek meg, a külvilág-
ban nem képesek hosszasan fenn-
maradni.  

– Köszönöm a beszélgetést, és 
orvosigazgatóként is laboratóriumi 
tevékenységéhez hasonló eredmé-
nyes munkát kívánok, a főorvosnő 
hozzájárulásával elkészült útmuta-
tók sikeres gyakorlatba ültetését 
mind a kórházon belüli fertőzések 
intézményi ellenőrzésének a meg-
erősítése, mind az antibiotikum-
használat terén. 

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

(Folytatás az 1. oldalról)
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A témában jártas új orvosigazgató  
a megyei sürgősségi kórház élén

 Dr. doc. Székely Edit mikrobiológus főorvos Fotó: Nagy Tibor
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Újabb országos orvosi premier szín-
helye volt a Maros Megyei Sürgősségi 
Klinikai Kórház Kardiológiai Klinikája, 
ahol – elsőként Romániában – koráb-
ban operálhatatlannak tartott súlyos 
szívelégtelenségben szenvedő bete-
gek éren keresztüli kardiológiai ellá-
tását tudják ezentúl biztosítani egy 
újgenerációs szívpumpa segítségével 
– olvasható a szívklinikától kapott tá-
jékoztatóban.  

Mivel a szívet a főverőérből eredő koszo-
rúerek látják el vérrel, szűkületük vagy va-
lamelyik koszorúér elzáródása súlyos 
szívelégtelenséget okoz. Nagyon magas 
kockázatú szívelégtelenség és egyéb bántal-
mak esetén az erek felszabadítása az iVAC 
2L elnevezésű új eszközzel válik lehetővé. 
Az úgynevezett kamrapumpát endovaszku-
lárisan, azaz a combartérián át vezetik be a 
bal szívkamrába, hogy a műtét idejére biz-
tosítsa a szív vérellátását, a keringést, amíg 
a koszorúér több ágán lévő súlyosabb szű-
kületeket az orvos revaszkularizálja, 
és az érfalat kitámasztó fémháló, stent  

behelyezésével kitágítja. A beavatkozás ide-
jére nem szükséges az általános érzéstelení-
tés. 

Az országos viszonylatban először hasz-
nált módszerrel a beavatkozásra korábban al-
kalmatlan két páciens új esélyt kapott az 
életre. A műtéteket végző és a beavatkozáso-
kat koordináló dr. Benedek Imre professzor, 
az Egészségügyi Minisztérium prioritást él-
vező infarktusellátási munkacsoportjának az 
elnöke érte el, hogy a vonatkozó törvényes 
előírások módosításával beszerezzék a szük-
séges eszközt a nagyon összetett esetek ellá-
tására. Egy beavatkozás költsége eléri a 
10.000 eurót, amit az Egészségügyi Minisz-
térium fedez.  

A módszer bevezetésével a marosvásárhe-
lyi szívklinika újból bizonyította, hogy euró-
pai szinten is élen jár a környező hat megye 
súlyos állapotban lévő szívbetegeinek a ke-
zelésében.  

Mindkét beavatkozás sikeres volt, amiért a 
közleményben prof. dr. Benedek Theodora 
egyetemi tanár, a klinika vezetője köszönetet 
mond a csapat minden tagjának, akik részt 
vettek az operációban. Dr. Benedek Imre professzor és csapata

Gyógyítás, rehabilitáció és fejlesztés kicsiknek és nagyoknak
Marosvásárhelyen, a Köztársaság tér 
5. szám alatt, az Optika-Optofarmnál 
egy nagyon összetett, az egész testre 
kiterjedő, Kelet-Európában egyedü-
lálló pszicho-ortoptikai kezelés folyik. 
A lélektant, a pszichoterápiát össze-
kapcsoltuk a szem és az egész test in-
tegrált kezelésével, rehabilitálásával, 
fejlesztésével a teljes, testi-lelki or-
voslás érdekében.  

Ehhez, többek között, egy olyan készülé-
ket is használunk, melyet ezelőtt tíz évvel az 
Egyesült Államokban szemorvosok, neuroló-
gusok és pszichológusok fejlesztettek ki. A 
készülék segítségével és a különböző szem- 
és integrált (az egész testet igénybe vevő) te-
rápiák komplex alkalmazásával számos bo-
nyolult esetben sikerült javulást elérni. Ilyen 
például gyermekeknél a különböző fokú tom-
palátás (amblyopia), kancsalság, különböző 
tanulási problémák, olvasásban (diszlexia), 
írásban (diszgráfia), számolásban (diszkalku-
lia) felmerülő nehézségek, olyan esetekben, 
amikor a gyerek fél megszólalni mások jelen-
létében (mutizmus), enyhébb figyelemzavar, 
viselkedészavarok, az autizmus különböző 
formái, egyensúlyzavarok, pszichés okokból 
kialakult beszédhibák és az enyhe értelmi fo-
gyatékosságban a képességek fejlesztése. 

A felnőtteknél is nagyon jó eredményeket 
értünk el a különböző súlyosságú agyi ka-
tasztrófák utáni betegek rehabilitációjában. A 

készülék segítségével a betegek olyan gya-
korlatokat végeznek, amelyek hozzásegítik 
őket az agyvérzés és bármilyen egyéb, az ér-
telmi állapotot érintő trauma után a betűk, 
számok újratanulásához, a szem-kéz koordi-
nációjának fokozásához, a reflexek és a tér-

beli orientáció javításához, azaz általában a 
kognitív és a motorikus funkciók fejlesztésé-
hez. Sőt olyan, demenciában szenvedő bete-
geink is voltak (pl. Alzheimer-kór és egyéb 
időskori demenciák), akik több hónapon ke-
resztül jártak a kezelésekre, és esetükben a 
betegség azon a szinten maradt, mint amikor 
elkezdték a kezelést, vagyis nem rosszabbo-
dott, sőt kisebb javulás is észlelhető volt, ami 
ennek a betegségcsoportnak a negatív tenden-
ciáját tekintve jó eredménynek számít. 

A gyerekek és idősek körében ingyenes 
felméréseket is végzünk az említett esetek ki-
szűrése és kezelése érdekében. 

A jó egészségi állapotban lévő felnőttek-
nél, a különböző sporttevékenységet végzők-
nél a mozgások gyorsaságának és a kognitív 
képességeknek a fejlesztésére is alkalmazzuk 
a készülékeinket. Az integrátor készüléket az 
USA-ban az asztronauták kiképzésénél is 
használják, valamint több nyugati országban 
az autóversenyző pilóták reflexeinek szinten 
tartására is. Mi főképp azoknál az autó- és vo-
natvezetőknél alkalmazzuk, akik szemüveget 
viselnek, valamint azoknál a kezdő amatőr 
autóvezetőknél, akiknek a jogosítvány meg-
szerzése, bizonyos készségek alulfejlettsége 
miatt, nehézségbe ütközik. 

A fentebb említetteken kívül a terápia min-
den korosztálynál rendkívül hasznos és ered-
ményes a mentális teljesítőképesség, az 
agykéreg megismerő, emlékező és általános 

értelmi képességeinek fokozására, a kéz-
szem koordinációjának, összehangolásának a 
javítására, az egész test reflextevékenységé-
nek, reagálókészségének a fejlesztésére. 
Ebben az esetben ezt a terápiát nevezhetjük 
egyszerűen az agy, a szem és a test komplex 
edzésének is (agy-szem-test fejlesztés). 

Meg kell említeni azt a fontos részét is a 
kezeléseknek, hogy mivel az integrált terá-
piás készülék az USA-ból származik, a bo-
nyolultabb gyakorlatok esetében csak angol 
nyelven beszél a pácienssel, így akik nem 
tudnak angolul, a kezelést irányító terapeuta 
segítségével nyelvtudásra tehetnek szert, 
azok pedig, akik már adott szinten ismerik a 
nyelvet, fejleszthetik a tudásukat, mind a gye-
rekek, mind pedig a felnőttek. 

Természetesen minden eset más, és min-
den személy az egyéni sajátosságainak meg-
felelően reagál a kezelésre, mindenkinek 
más-más időintervallum szükséges a javulás-
hoz, fejlődéshez. Akár gyerekről, akár fel-
nőttről van szó, ha az említett, vagy akár 
egyéb, itt nem említett testi-lelki, szemészeti 
problémái vannak, forduljon hozzánk biza-
lommal, mert megtaláljuk a megfelelő, sze-
mélyre szabott terápiát. 

 
Dr. Székely Attila orvosi  

pszichológus, ortoptikus,  
az integrált rehabilitációs 

 laboratórium vezetője 

Eredményes a fluvoxaminterápia a Covid-19 gyógyításában 
Klinikai vizsgálat igazolta a fluvoxa-
minterápia eredményességét a Covid-
19 gyógyításában: a betegek a 
készítmény hatására szinte egy héttel 
hamarabb elhagyhatták a kórházat, 
és gyorsabban váltak tünetmentessé 
– közölte a Semmelweis Egyetem. 

Lezárult az a Semmelweis Egyetem kuta-
tóinak vezetésével végzett, több mint másfél 
éves klinikai vizsgálat, amelyben 66 közép-
súlyos – kórházi kezelésre és oxigénre szo-
ruló, de gépi lélegeztetést még nem igénylő 
– koronavírusban szenvedő beteg négy hóna-
pon keresztül kapott fluvoxaminkezelést – tá-
jékoztatta az egyetem az MTI-t. 

„Lerövidíti a kórházi ellátás hosszát és 
gyorsítja a gyógyulást” – összegezte a közle-
ményben a kutatás legfőbb megállapításait 
Fekete Andrea, a Semmelweis Egyetem 
Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi 
docense, a kutatási program vezetője.  

Hozzátette: azok a koronavírussal fertőzött 
betegek, akik a klinikai kezelés részeként 
négy hónapon keresztül fluvoxamin gyógy-
szert kaptak – szájon át, napi kétszeri adago-
lásban –, öt nappal korábban hagyhatták el a 
kórházat, a teljes tünetmentességet pedig 

mintegy egy héttel hamarabb érték el, mint a 
placebót kapott betegek. A betegek gyorsabb 
gyógyulásán túl annak is kiemelt jelentősége 
van, hogy a kórházi ellátás rövidülése egyút-
tal az ellátórendszer kapacitását is növelheti, 
és csökkenti a költségeket – tette hozzá Fe-
kete Andrea. 

A vizsgálatba bevont 66 középsúlyos álla-
potú, oxigénterápiában részesülő beteg átlag- 
életkora 55 év volt. A kezelés különösen ha-
tékonynak bizonyult azoknál a magas rizi-
kójú pácienseknél, akik diabétesszel, magas 
vérnyomással vagy krónikus tüdőbetegséggel 
küzdenek – ismertette a kutató, aki szerint a 
másfél évig tartó fázis II-es klinikai vizsgá-
latok eredményei arra utalnak, hogy a kezelés 
mérsékelheti a gyulladásos folyamatokat és a 
tüdőkárosodást is, valamint enyhíti a szubjek-
tív tünetek egy részét, például a kínzó köhö-
gést. 

Az alapötlet a magyar kutatócsoport ko-
rábbi felfedezésén alapul, mely szerint a 
Sigma-1 receptor serkentése gyulladáscsök-
kentő és hegesedést gátló hatású lehet a tüdő-
ben. Korábbi neurobiológiai kutatások 
kimutatták, hogy a Sigma-1 receptor aktivá-
lása csökkenti az agyban a gyulladásos folya-

matokat, ezáltal hat jótékonyan a szervezetre. 
Fekete Andrea kutatócsoportja ismerte fel, 

hogy több szerv – például a tüdő, a vese vagy 
a szem – esetében is igazolható a központi 
idegrendszerhez hasonló védő mechanizmus. 
Felfedezésüket – miszerint a Sigma-1 szerepet 
játszik a vese oxigénhiányos károsodásában, 
így jó célpontja lehet az ilyen irányú gyógy-
szerfejlesztéseknek – elsőként publikálták 
2016-ban, ez azóta Európán kívül már több 
országban is szabadalmi védettséget kapott, 
eredményeiket több neves szaklap közölte.  

„A most zajlott klinikai vizsgálat sikeres 
lebonyolítása azért is kiemelkedő eredmény, 
mert nagyon ritkán fordul elő a magyar 
gyógyszerkutatásban, hogy egy hazai gyógy-
szerkutatási szabadalom itthon jut el a klini-
kai vizsgálatok kettes fázisába” – mondta 
Fekete Andrea.  

A közlemény szerint, mivel a fluvoxamin 
egy régóta alkalmazásban lévő antidepresz-
száns gyógyszer, amelynek ezúttal új terápiás 
hatásait vizsgálták a kutatók, ezért a kezelés 
folyamatos szoros megfigyelés mellett tör-
tént. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
szer biztonságosan adható, súlyos mellékha-
tást nem regisztráltak a vizsgálat során. 

„A fázis II-es klinikai tanulmány tanulsá-
gait, eredményeit rövid időn belül szeretnénk 
publikálni egy nívós nemzetközi lapban, il-
letve a szerzett tapasztalataink alapján a to-
vábbi vizsgálatokat a tüdő gyulladásának és 
károsodásának kezelésével kapcsolatban az 
idiopátiás tüdőfibrózisban szenvedő betegek 
körében kívánjuk folytatni” – hangsúlyozta 
Fekete Andrea.  

A klinikai vizsgálat indításához szükséges 
megelőző kísérletes vizsgálatokat a Semmel-
weis Egyetem-MTA Lendület Diabétesz Ku-
tatócsoportja végezte el, együttműködve a 
Pécsi Tudományegyetem Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetével. A mérések és a 
vizsgálatok a Semmelweis Egyetem, a korábbi 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal és a SigmaDrugs Kutató Kft. együtt-
működésében valósultak meg a Semmelweis 
Egyetemen és egyes járványkórházakban. 
Mint írták, a kutatás sikeres lebonyolításában 
kiemelt szerepet játszottak Müller Veronika, a 
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klini-
kájának vezetője és Merkely Béla, a Semmel-
weis Egyetem rektora, valamint a vizsgálatban 
részt vevő orvosok és betegek. (MTI) 



A 2023-as év divatját merész szí-
nek és rafinált stílusok jellem- 
zik.  

Az egyik legfontosabb jellemzőjét az 
idei divatnak a színek képezik.  

A már említett magentán kívül, me-
lyet az év színének kiáltottak ki, még 
számos más élénk és pasztellárnyalatú 
szín lesz divatos. 

A lila árnyalatú színek közül a legdi-
vatosab lesz az ORGONALILA, amely 
viselhető a mindennapokon, valamint 
alkalmi öltözetként. A gazdagabb, erő-
sebb árnyalatok jobban mutatnak mo-
nokróm társításban, mikor egy 
világosabb, mondjuk levendulaárnyalat-
tal kombináljuk.  

Az orgonalila topok, anorákok és 
szoknyák ideálisak a mindennapokra, 
ugyanakkor szép koktél- vagy estélyi 
ruhák készíthetők, melyek finom szan-
dálokkal és csillogó ékszerekkel talál-
nak. 

Semmi sem fejezi ki jobban, hogy 
visszatért a meleg idő, a nyár, mint a 
SÁRGA szín. Idén nagyobb figyelem-
ben részesülnek a meleg színek, és a 
leghatásosabb javaslatok közé tartozik 
ez a fénylő árnyalat is. Legyen szó két-
részes kosztümről vagy ruháról, viselője 
biztosan a figyelem középpontjába 
kerül. Aki kedveli a sárgát, számtalan, a 
hozzá legjobban illő árnyalatból választ-
hat. Monokróm összeállításként, tarkán, 
más színekkel társítva vagy akcentus-
ként, egy-egy kiegészítő formájában – 
mint táska vagy cipő – is jól mutat.  

A kék árnyalatai közül idén a pasz-
tellárnyalatú, jeges hűvösségű BÉBI-
KÉK van a topon. Ez a szín megfelel a 

mindennapi és az alkalmi viseletben is. 
Az ezüstdíszítések, mint például a 
finom gyöngyök, könnyedén illeszked-
nek a pasztellkék tónushoz a visszafo-
gott végeredmény érdekében.  

A tökéletes RÓZSASZÍN egyike volt 
a legkedveltebb színirányzatoknak a ta-
valy is.  

Az égő árnyalatoktól, mint a fukszia, 
a barbie core, a pasztellrózsaszínig, 
minden divatos idén is, akár kosztümök, 
maxi nappali vagy koktélruhák formá-
jában.  

A színek mellett más irányzatok a 
részleteket részesítik előnyben, például 
az anyagot – csipke, bőr –, a különböző 
díszítőelemeket – a rojtokat, bojtokat, 
fodrokat, óriásmasnit – vagy a mintás 
anyagokat (virágmintás vagy csíkos).  

A könnyű CSIPKÉBŐL készült öltö-
zékek kitűnőek a meleg időszakokban. 
A csipkeingek különlegesen mutatnak 
egy jól szabott zakó alatt, a modern ki-
vitelezésű csipkeruhák pedig megállják 
a helyüket bármilyen eseményen. A 
csipkeszoknyák romantikus vintage 
együttesek részeként mutatnak a legjob-
ban. 

A BŐRBŐL készült ruhadarabok a 
másik végletet képezik az anyagokat il-
letően, és bár rendszerint a hideg idő-
szak ruhatárára jellemzők, mégis divat 
lesz idén tavasszal, sőt nyáron is a 
klasszikus motorosdzseki átértelmezett, 
egyszerűbb változata, mely bevezetőül 
szolgál az úgynevezett Biker Chic 
irányzatnak. Extravagáns bőrszoknyák, 
felöltők és kabátok egészítik ki a képet.  

A ROJTOK és BOJTOK továbbra is 
divatosak. A szoknyák és topok diszk-
rét, finom rojtjaitól a csupa rojt díszes 
koktél- vagy estélyi ruhákig bármi meg-
engedett. A glamour hatású, metallizált 

anyagokból készült, és többsoros, egész 
ruhát befedő rojtokkal díszített ruhák 
ideálisak bármilyen mulatságra.  

A kis és nagy FODROKKAL díszített 
ruhafélék az egyik legnőiesebb irányza-
tot képezik mind a mindennapi, mind az 
esti öltözködésben. 

Viselhetjük diszkréten, ujjak vagy 
szoknyák díszítéseként, vagy bármilyen 
alakzatban – vízszintesen, függőlege-
sen, ferdén –, az egész ruhát befedő for-
mában.  

Ami a MASNIKAT illeti, itt a jelszó 
az, hogy minél nagyobb, annál divato-
sabb. Ezek a nőies, romantikus hatású 
elemek ideálisak a különleges alkalmi 
öltözetek díszítésére. Lehet az anyag se-
lyem, tüll vagy akár pamut, és a masni 
nagysága a nyakkivágástól érhet akár a 
ruha aljáig is, vagy díszítheti csak a ruha 
vállrészét, szobrászati hatással nőies 
külsőt kölcsönöz bármely estélyi vagy 
menyasszonyi ruhának.  

A minták közül az időtlen nőiességet 
sugárzó VIRÁGMINTÁS a legdivato-
sabb, és most a virágok is nagyobbak, 
mint bármikor, és főleg erős, élénk szí-
nekben pompázóak. 

Egy-egy virágmintás ruhadarab be-
szerzése mindig jó befektetés, mivel 
sosem megy ki divatból.  

Egy másik, immár szintén klasszi-
kusszámba menő minta a CSÍKOS, 
mely a megszokott klasszikus breton 
csíkos mellett merész szupercsíkok for-
májában születik újjá idén. Az  
egyre vastagabb és kiemelkedőbb csí-
kok már-már bútorbevonó anyag hatá-
súak. 

Minél tarkábbak a csíkok, annál jobb. 
A legmodernebb egy extrém széles csí-
kos nyári ruha, melyen a csíkok kereszt-
ben vannak szabva. 

Casoni Szálasi Ibolya  
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Tavaszi-nyári divatelőzetes

Ember és állat harmóniája 
Házi kedvencek kóros elhízása

A házi kedvencek elhízásának számtalan oka lehet, töb-
bek között betegségek vagy a családtagok rossz táplálási 
szokásai. A szakembert a kutyák kóros elhízásáról kér-
deztük és arról, hogy milyen jelekből lehet következtetni 
az ideális testsúly átlépésére.  

Az elhízás a kényelmes élet egyik negatív következménye, ami 
természetes körülmények között nem fordulna elő. A kiváltó ok töb-
bek között a nem megfelelő tartási körülményekben, a kevés moz-
gásban, valamint a túletetésben és a nem minőségi táplálékban 
keresendő, de betegségek, bizonyos gyógyszerek és a genetika is 
hozzájárulhat – hangsúlyozta a Noé Bárkája kisállatklinika vezetője, 
dr. Pálosi Csaba. Ezért amennyiben a gazdi az elhízás jeleit tapasz-
talja, forduljon állatorvoshoz, mert a túlsúly további problémához 
vezethet. Nemcsak az emberekre, hanem az állatokra is érvényes, 
hogy az elhízás nem egészséges. A kutyáknál a pluszkilók nyomán 
szív- és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, ízületi prob-

lémák és egyéb betegségek jelentkezhetnek, felelősségteljes maga-
tartással azonban meg lehet szabadulni a pluszkilóktól.  

Az indokolatlan súlynövekedés egyik gyakori oka a pajzsmirigy 
nem megfelelő működése. A 4–6 év közötti ebeknél előforduló be-
tegség kísérőtünete lehet a szőrhullás, illetőleg a vékonyodó szőrzet. 
Ha valamilyen oknál fogva a pajzsmirigy alulműködik, előfordulhat 
az indokolatlan hízás, ami kutyákra és emberekre egyaránt érvényes. 
Bizonyos gyógyszerek vagy szteroidalapú készítmények is elhízás-
hoz vezethetnek. 

Amint a komolyabb betegségek jellegzetes kísérőtünete a hirtelen 
súlyvesztés, úgy ennek az ellenkezője is igaz, ugyanis bizonyos be-
tegségek kiválthatják az elhízást. Ez általában az idősebb kutyákra 
jellemző, mivel a mozgásigényük egyébként is csökken. A sterilizá-
lás egyik velejárója lehet az elhízás, ugyanis nemcsak a szexuális 
vágy szűnik meg, de az ehhez kapcsolódó aktivitás is. Az állat kaló-
riaigénye csökken, de ha ugyanannyit eszik, mint korábban, az elhí-
záshoz vezethet, ezért a műtétet követően csökkenteni kell az adagot. 
A felnőtt- vagy öregkori elhízásért felelős lehet a genetikai adottság 
is, akárcsak az embereknél. Bizonyos kutyák hajlamosabbak a hí-
zásra – köztük a tacskó, skót terrier, beagle, cocker spániel, basset 
hound, labrador és a rottweiler –, ezért a gazda feladata a mozgás és 
az étrend szabályozása. Az elhízás egyik leggyakoribb oka a túlete-
tés, mivel több ételt kap az eb, mint amennyire valójában szüksége 
van. Ezért fontos betartani egy szigorú rendet, hogy a családban 
mikor és ki ad enni az állatnak, ugyanakkor a mennyiségre is oda 
kell figyelni. 
Az elhízás jeleinek felismerése  

– Ha nem sikerül otthon mérlegre tenni az állatot, honnan is-
merhető fel a kutya súlyfeleslege? 

– Az elhízást súlyméréssel lehet megállapítani. Ehhez az állatorvosi 
rendelőkben alkalmazott speciális mérleget kell igénybe venni orvosi 
vizsgálat vagy oltás előtt. Ideális, ha a kutya testsúlya a szakkönyvek-
ben szereplő fajtákra és életkorra jellemző. Ha úgy tűnik, hogy az állat 
a nap nagy részét pihenéssel tölti, nehézkesen mozog vagy tartózkodik 
a mozgástól, szívesebben heveredik le szusszanni, mintsem mozogna, 
érdemes mihamarabb kivizsgáltatni, mert megeshet, hogy nem csupán 
túlsúlyról van szó, a háttérben betegség is állhat. 

Az elhízás jeleit néhány egyszerű vizsgálattal a gazdi is meg tudja 
állapítani. Ha felülnézetből tekintünk az álló helyzetben lévő ku-
tyára, egészséges testsúly esetén jól kivehető a bordák és a derék vo-
nala. Ha a kettő egybefolyik, vagy deréktájon kikerekedik, 
súlyfeleslegről beszélhetünk, a megereszkedett pocak pedig a másik 
intő jel. Oldalirányból nézve a kutya alhasának vonala magasabban 
kell legyen a mellkas vonalánál. Kedvencünk testsúlya akkor ideális, 
ha finoman végigsimítva az oldalain, ujjainkkal érezzük a bordák 
ívét. Míg az alultáplált, sovány eb bordái kidomborodnak, szinte 
zongorázni lehet rajtuk, túlsúly esetén enyhe nyomásra – a zsírréteg 
miatt – sem lehet érezni a bordákat, magyarázta a szakember.Fotó: dr. Pálosi Csaba

Szer Pálosy Piroska 

A fák felfagyása 
 
Most, hogy megérkezett, és tom-
bol az igazi hideg tél, legszíveseb-
ben csak a meleg lakásból 
csodálnánk a festői tájat. Ám ha 
szeretnénk, hogy a kiskertünk az 
idén is megfelelően „teljesítsen”, 
ebben a fogvacogtató hidegben is 
tevékenykedhetünk benne. 

Sokan a tavasz végén, nyár elején 
azzal kezdik a tevékenységet, hogy le-
meszelik a gyümölcsfák törzsét. Sokszor 
érdeklődtem, hogy miért teszik, de az 
esetek többségében nem tudtak racioná-
lis választ adni, csupán arra hivatkoztak, 
hogy ez a szokás, vagy hogy „szép le-
gyen” vagy hogy ez az eljárás segít távol 
tartani a kórokozókat és kártevőket. Való 
igaz, hogy ez egy nagyon hasznos és 
szükséges művelet, de nem a fent emlí-
tett okok miatt. A valós érv a meszelés 
mellett az, hogy segít megelőzni a felfa-
gyást. 

A felfagyás az a jelenség, amikor a fák 
törzse több helyen elhasad. Amikor a 
kora tavaszi napokon a nappali hőmér-
séklet csupán pár Celsius-fokot ér el, 
szépen süt a nap, éjszakára viszont mí-
nusz fokokra csökken a hőmérséklet, 
várható ez a jelenség. Ez azért történik, 
mivel a havas tájban lévő csupasz fák el-
nyelik a nap sugarait, és sötét színük 
miatt hamar felmelegednek, olyannyira, 
hogy elindul bennük a nedvkeringés. Ez 
nem is lenne probléma, ha késő délután 
nem lennének mínusz fokok. A szállító-
edényekben található nedv megfagy, és 
szétfeszíti ezeket. Ennek hatására reped 
szét a fák törzse. Fontos megjegyezni, 
hogy ez nem csak esztétikai okból káros, 
ezek a sebek táptalajt biztosítanak külön-
böző betegségek és kártevők számára. 

A dolgunk csupán annyi, hogy egy 
meszes oldatot vigyünk fel a gyümölcs-
fáink törzsére, és ezzel sok problémát 
megelőzhetünk.

Szigeti Botond 



Erről írt könyvet dr. Pokorny László farmakobotani-
kus, a marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs 
Központ vezetője. A kibővített témáról Négy évszak 
gyógynövényei a Maros mentén címmel a Studium 
közösségi központban tartott előadást a januári 
kultúra hete rendezvénysorozat keretében. Az elő-
adás után a tavaszi gyógynövényekről beszélget-
tünk a készülő könyv kapcsán.  

– Mi inspirált a könyv megírására? 
– Az ötletét Nyárády Erazmus Gyula akadémikus 1913-

ban megjelent hasonló című füzete adta, amelyben a refor-
mátus kollégium akkori tanáraként leírta a környék 
növényeit. Mivel térkép is tartozik hozzá, kíváncsiságból vé-
gigjártam a környék dombjait, ahol ő járt, például a szentan-
nai dombokat vagy a Besét, amit ő hegynek nevez. 
Azonkívül, hogy megdöbbentett, ahogy a környező völgyeket 
villákkal beépítették, valamint a mezőgazdasági területek is 
megnövekedtek, az ezelőtt száz-száztíz évvel meglévő nö-
vénytársulások ma szinte csak foltokban találhatók. Amikor 
a koronkai dombok között jártunk a feleségemmel, egy adott 
pillanatban lövéseket hallottunk. Mondtam, hűha, itt orvva-
dászok járnak, majd néhány perc múlva megjelent szirénázva 
egy rendőrautó a domb aljában, és megafonon üvöltöttek, 
hogy jöjjünk le, mert ott van a medve. Ahogy a Domb utcá-
ban az autónkhoz értünk, akkor olvastuk a RO-ALERT fel-

szólítását arról, hogy az utca elején van a medve. Ér-
dekes módon a mesékben a medve jóindulatú, kedves 
állat, és valahogy nem tudunk félni tőle. Ami a város-
nak a vegyi kombinát felőli részét illeti, idejében fi-
gyelmeztettek, hogy ne menjek oda, ha lehet. A város 
környékének egyéb területeit viszont összejártam. 

– Vannak-e még gyógynövények a rohamosan ter-
jeszkedő város környékén?  

– Valósággal meglepett, hogy mennyi gyógynövény 
van, ha ide sorolom a mediterrán környezetből szárma-
zókat is. Mint dr. Rácz Gábor professzor, akadémikus 
tanítványa egy oldalt szenteltem az együtt megtett fel-
fedezőutakon szerzett személyes élményeknek, hiszen 
összejártuk a Somostetőt, a Maros-partot Várhegytől 
Szentkirályig, Csittszentivánig. 

– Előadásodban szélesebb kitekintésben, a megye 
hegyvidékét is belefoglalva mutattad be a Maros völ-
gyének gyógyhatású növényeit; melyek azok, amelyek 
itt, a környékünkön még megtalálhatók? 

– A könyvben pontosan megjelölöm a termőhelye-
ket, amelyeket jól ismerek, és annyi év után érdekes 
volt visszatérni és leltárt készíteni róluk.  

– Melyeket tudnád felsorolni azok közül, amelyeket 
az átlagkiránduló is felismerhet, leszedhet és fel is hasz-
nálhat, anélkül, hogy veszélyt jelentene az egészségére? 

Gondolok elsősorban a tavaszi növényekre… 
– A legismertebbek közé tartozik a kiváló vér-

nyomáscsökkentő fagyöngy, amely akkor igazán 
hatékony, ha elindult benne a nedvkeringés. (Te-
gyük hozzá a figyelmeztetést, hogy a bogyója 
nem fogyasztható, csak a levelei és a szárvégek.) 
A tölgyfa- és a fűzfakéreg gyulladáscsökkentő, 
lázcsillapító hatású. Napon lehet csíkokban szá-
rítani, lábfürdőnek, lázcsillapító pakolásnak is 
használható. Későbben szedhető a közismert 
bodzavirág, amiből izzasztó, lázcsillapító tea 
főzhető. Körülbelül ötven fokon és gyorsan kell 
szárítani, mert ha megbarnul, elveszti az értékét. 
Tavasszal virágzik a tavaszi kankalin, amelynek 
köptető hatása van. Kora tavasszal az ibolyával 
együtt virágzik a Somostető aljában az örökzöld 
téli meténg. Leveles hajtásainak vérzéscsillapító, 
a sebet összehúzó, értágító hatása van. Az ibolya 
gyökere vizelethajtónak, illatos virágai kozme-

tikumokba használhatók, a növény föld feletti részének nyák- 
oldó hatása van. A fiatal csalán a köszvényre jó, vizelethajtó, 
vesekőoldó, vértisztító, fogyasztó. Hasonló hatása van a vad- 
árvácskának, aminek a gyökerét kell gyűjteni. A gyermek-
láncfű gyökere vizelethajtó, föld feletti része keserű epehajtó. 
Az erdőszéleken növő foltos levelű tüdőfű leveleiből tea főz-
hető, ami hűlés, légcsőhurut, rekedtség ellen jó. A legnagyobb 
ismert levél, a keserűlapu gyökere fertőtlenítő, vértisztító ha-
tású. Egyik legkiválóbb gyógynövényünk a vérehulló fecs-
kefű, amelynek föld feletti része kiváló májvédő, epehajtó. 
Önmagában nem ajánlatos használni, csak teakeverékekben 
vagy cseppek formájában. A sóskaborbolya gyökerének szin-
tén májregeneráló hatása van, ami a gabonarozsda köztes 
gazdája. Parkokban nemsokára zöldül a májvirág, ennek a fe-
ledésbe merült növénynek májregeneráló tulajdonsága van. 
A szárított akácvirág teájának gyomorsavcsökkentő és enyhe 
hajtó hatása van. A kerti kakukkfüvet csak teakeverékekben 
vagy cseppek formájában ajánlatos használni, féregűző, nyá-
koldó hatása van.  

 A sor hosszú, a nyári gyógynövényekről, amelyek a város 
közelében nőnek, majd beszámolunk. (b.gy.) 
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Marosvásárhely és környékének gyógynövényei

Február 2-i rejtvényünk megfejtése: Szolgálatokat teszel másoknak, támaszt szerzel magadnak nehéz időkre. 

Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel német filozófus  
egyik állítását idézzük  
a rejtvény fősoraiban.
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Téli meténg



Végéhez közeledik a FIBA Women 
EuroBasket 2023 selejtezősorozat: Ro-
mánia női kosárlabda-válogatottja  
a kiváló játékerőt képviselő Spanyolor-
szággal találkozik C-jelű selejtezőcso-
portjának 5. fordulójában ma este, a 
sepsiszentgyörgyi Sepsi Arénában. A 
kvalifikációs sorozatot pedig a magyar 
csapat elleni mérkőzéssel zárják, vasár-
nap. 

Dan Calancea szövetségi kapitány 
szerint „két nehéz mérkőzés vár ránk. 
Egyrészt a csoportunk listavezetője, Spa-
nyolország ellen kell helytállnunk, 
amely nemzetközi versenyeken többször 
érmet nyert, a legutóbbi három Európa-
bajnokságból pedig kettőt is megnyert. 
Másrészt a nagyszerű formában lévő, ér-
tékes játékosokra támaszkodó magyar 
csapattal is összemérjük erőnket”. 

A szakmai stáb feladatát nehezíti, hogy 
néhány kulcsjátékost nélkülözni kénysze-
rül az együttes a mai és a 12-ei meccsen 
sérülés, illetve lábadozás miatt.  

„Meggyőződésem, hogy minden játé-
kos, aki a Spanyolország elleni mérkőzés 
idején játékképes, kiteszi majd a szívét a 
parkettre, hogy a legjobbat nyújtsa. Szük-
ségünk lesz a szurkolók támogatására is, 
egy csapat lendületét mindig a szurkolók 
biztatása tartja fenn. Mindannyiukat vár-
juk a csütörtök esti mérkőzésre!” – idézte 
Dan Calancea edzőt a bukaresti sportági 
szövetség honlapja. 

A Románia – Spanyolország mérkő-
zés ma este 6 órakor kezdődik. A Ma-
gyarország – Románia találkozót 
vasárnap, 18.45 órai kezdettel, Miskol-
con rendezik. 

Európai focikörkép 
 
* Angol Premier Liga, 20. forduló: Aston Villa – Lei- 

cester 2-4, Brighton & Hove Albion – Bournemouth 1-
0, Brentford – Southampton 3-0, Chelsea – Fulham 0-
0, Everton – Arsenal 1-0, Manchester United – Crystal 
Palace 2-1, Newcastle United – West Ham United 1-1, 
Nottingham Forest – Leeds United 1-0, Tottenham – 
Manchester City 1-0, Wolverhampton – Liverpool 3-0. 
Az élcsoport: 1. Arsenal 50 pont/20 mérkőzés, 2. Man-
chester City 45/21, 3. Manchester United 42/21. 

* Spanyol La Liga, 20. forduló: Athletic Bilbao – 
Cádiz 4-1, Atlético Madrid – Getafe 1-1, Betis – Celta 
Vigo 3-4, Espanyol – Osasuna 1-1, FC Barcelona – Se-
villa 3-0, Elche – Villarreal 3-1, Girona – Valencia 1-0, 
Rayo Vallecano – Almería 2-0, Mallorca – Real Madrid 
1-0, Real Sociedad – Valladolid 0-1. Az élcsoport: 1. FC 
Barcelona 53 pont, 2. Real Madrid 45, 3. Real Sociedad 
39. 

* Olasz Serie A, 21. forduló: Fiorentina – Bologna 1-
2, AS Roma – Empoli 2-0, Torino – Udinese 1-0, Hellas 
Verona – Lazio 1-1, Inter – AC Milan 1-0, Sassuolo – 
Atalanta 1-0, Spezia – Napoli 0-3, Monza – Sampdoria 
2-2, Cremonese – Lecce 0-2, Salernitana – Juventus 0-
3. Az élcsoport: 1. Napoli 56 pont, 2. Inter 43, 3. AS 
Roma 40. 

* Német Bundesliga, 19. forduló: Wolfsburg – Bayern 
München 2-4, Augsburg – Bayer Leverkusen 1-0, 1. FC 
Köln – RB Lipcse 0-0, Borussia Dortmund – Freiburg 
5-1, Union Berlin – Mainz 2-1, Bochum – Hoffenheim 
5-2, Eintracht Frankfurt – Hertha BSC 3-0, Möncheng-
ladbach – Schalke 04 0-0, VfB Stuttgart – Werder Bre-
men 0-2. Az élcsoport: 1. Bayern München 40 pont, 2. 
Union Berlin 39, 3. Borussia Dortmund 37. 

* Francia Ligue 1, 21. forduló: AS Monaco – Au-
xerre 3-2, Nantes – Olympique Marseille 0-2, Toulouse 
– Troyes 4-1, Montpellier HSC – Paris St. Germain 1-
3, Lyon – Brest 0-0, Lille – Clermont 0-0, Lens – Nice 
0-1, Angers – Ajaccio 1-2, Reims – Lorient 4-2, Stade 
Rennes – Strasbourg 3-0; 22. forduló: Ajaccio – Nantes 
0-2, Auxerre – Reims 0-0, Clermont – AS Monaco 0-2, 
Troyes – Lyon 1-3, Lorient – Angers 0-0, Olympique 
Marseille – Nice 1-3, Paris St. Germain – Toulouse 2-
1, Strasbourg – Montpellier HSC 2-0, Brest – Lens 1-1, 
Stade Rennes – Lille 1-3. Az élcsoport: 1. Paris St. Ger-
main 54 pont, 2. Olympique Marseille 46 (43-20), 3. 
Lens 46 (34-16). 

A Vasas negyeddöntőbe jutott a 
labdarúgó MOL Magyar Kupában, 
amelynek keddi nyolcaddöntőjében 
2-0-ra felülmúlta a vendég a Buda-
pest Honvéd együttesét. 

Az angyalföldiek a 22. percben 
szerezték meg a vezetést, akkor Ho-
lender Filip jobb oldali centerezé-
sébe a középen érkező Zimonyi 
Dávid szúrt bele jó ütemben. A me-
zőnyjátékot tekintve a kiegyenlített 
első félidőt követően a második fel-
vonásban végig a Budapest Honvéd 
kezdeményezett, de nem sok ve-
szélyt jelentett a hazai kapura, kevés 
helyzetét kihagyta, így egyenlítenie 
nem sikerült. Sőt, a Vasas a 90+2. 
percben eldöntötte a párharcot, mi-
után egy kontraakció végén Hinora 
Kristóf talált be. 

A negyeddöntők párosítását az 
utolsó nyolcaddöntős összecsapás 
után, ma tartják. A nyolc között a to-
vábbjutás ugyancsak egy mérkőzé-
sen dől el, a hivatalos játéknap 
március elseje.

A Vasas búcsúztatta a Budapest Honvédot 
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Így lehet továbbjutni a második helyről 
A júniusi, szlovén–izraeli közös rendezésű Eb-ről a 

nemzetközi szövetség az ukrajnai háború miatt kizárta 
Oroszországot és Fehéroroszországot, így az F és az I 
csoportból már csak a csoportelsők kerülnek az Eb-re, a 
csoportmásodikok biztosan nem. A maradék nyolc cso-
port másodikjai közül a legjobb négy csatlakozik majd 
a tíz csoportgyőzteshez és a két rendezőhöz – amennyi-
ben egyik rendező ország sem kvalifikálja magát a se-
lejtezőből. Ha megteszi, akkor ez további 
csoportmásodikok kijutását jelentené.

A magyar válogatott kerete 
Székely Norbert bő keretet hirdetett, ebben a követ-

kezők kaptak helyet: Aho Nina (DVTK-Hun-Therm), 
Dombai Réka (SERCO UNI Győr), Dubei Debóra 
(SERCO UNI Győr), Goree Cyesha (Atomerőmű KSC 
Szekszárd), Horváth Bernadett (Ludovika Csata), Ká-
nyási Veronika (DVTK-Hun-Therm), Kiss Angelika 
(DVTK-Hun-Therm), Kiss Virág (NKA Universitas 
PEAC), Mérész Beatrix (Basket Team Crema, Olaszor-
szág), Miklós Melinda (Atomerőmű KSC Szekszárd), 
Studer Ágnes (Atomerőmű KSC Szekszárd), Tóth 
Franka (E.ON ELTE BEAC), Török Ágnes (SERCO 
UNI Győr), Varga Alíz (Sopron Basket), Wentzel Nóra 
(NKA Universitas PEAC). 

A román keret összetétele 
A Spanyolország és Magyarország elleni mérkőzésen 

Dan Calancea szövetségi kapitány a következő játéko-
sokra támaszkodik: Florina Stănici (Rapid Bukarest), 
Ancuța Stoenescu (CSM Târgoviște), Ioana Ghizilă 
(Sepsi-SIC Sepsiszentgyörgy), Alina Podar (CSM CSU 
Konstanca), Biszak Boglárka (Hoya KSE Kézdivásár-
hely), Ecaterina Armanu (Olimpia CSU Brassó), Teo-
dora Manea (CSM CSU Konstanca), Gabriela Irimia 
(Rapid Bukarest), Alexandra Uiuiu (Kolozsvári U), Bi-
anca Fota (CSM CSU Konstanca), Andreea Mititelu 
(Sepsi-SIC), Dora Ardelean (CSM CSU Konstanca), 
Anca Șipos (Agronomia Bukarest), Orbán Nicolett 
(Sepsi-SIC), Anamaria Vîrjoghe (Esperides Kalliotheas 
– Görögország). 

Sallaiék a Sandhausen legyőzésével negyeddöntősök 
A magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató Freiburg 2-0-ra nyert a 

másodosztályú Sandhausen vendégeként a labdarúgó Német Kupa nyolcaddön-
tőjének keddi játéknapján, és bejutott a következő körbe. A magyar szélső kezdő-
ként lépett pályára, és a 72. percben, 0-0-s állásnál lecserélték. Az előző idényben 
döntős Freiburg a 87. percben egy öngólnak köszönhetően került előnybe, majd 
a 96. percben szerzett találattal eldöntötte a továbbjutás kérdését. 

Sallaiék mellett korábban már bejutott a nyolc közé a bajnokságban címvédő 
Bayern München, a három magyar válogatott játékost – Szoboszlai Dominiket, 
Willi Orbánt és Gulácsi Pétert – foglalkoztató, és az előző szezonban kupagyőztes 
RB Lipcse, valamint a szintén válogatott Schäfer Andrást is a soraiban tudó Union 
Berlin, illetve a VfB Stuttgart és az Európa-ligában címvédő Eintracht Frankfurt. 

Tegnap, lapzárta után a Borussia Dortmund a Bochummal, a Nürnberg pedig a 
Düsseldorffal csapott össze. 

A negyeddöntő párosítását vasárnap sorsolják. 

Eredményjelző  
és további mérkőzések 
MOL Magyar Kupa, nyolcad-

döntő: Vasas FC – Budapest Hon-
véd 2-0, MTK Budapest (NB II) 
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-2. 

Tegnap játszották: Monor (NB 
III) – Paksi FC, Békéscsaba 1912 
Előre (NB II) – ZTE FC, Iváncsa 
KSE (NB III) – Budafoki MTE 
(NB II), ESMTK (NB III) – Kis-
várda Master Good, ETO FC 
Győr (NB II) – Debreceni VSC. 

Ma rendezik: Puskás Akadé-
mia FC – Újpest FC (20.00, TV: 
M4 Sport). 

Székely Norbert: minél jobban meg kell vernünk Izlandot 
Székely Norbert magyar szövetségi kapitány szerint az Izland elleni minél 

nagyobb arányú győzelem az elsődleges cél a magyar női kosárlabda-válogatott 
számára, amely a héten két miskolci mérkőzéssel zárja le az Európa-bajnoki 
selejtezősorozatot. 

A magyar nemzeti csapat ma Izlandot, vasárnap pedig Romániát fogadja a 
DVTK Arénában. A magyaroknak sikeres hajrá esetén jó esélyük van arra, hogy 
csoportmásodikként kijussanak a kontinenstornára. Az éllovas spanyolok már 
biztos Eb-résztvevők. 

„Van elég tudásunk, önbizalmunk és elhivatottságunk az Eb-szereplés kihar-
colásához –  véli a szakvezető. – Izlandot minél nagyobb pontkülönbséggel 
kell vernünk, majd követni a többi eredményt, és ha minden jól megy, a máso-
dik mérkőzést elegendő »csak« megnyernünk.” 

A tervekhez bizakodásra ad okot, hogy a magyar válogatott 2021 novembe-
rében 115:58-ra nyert Izlandon, három hónappal ezelőtt pedig 99:40-re diadal-
maskodott Romániában. 

A Magyaország – Izland mérkőzés ma este 6 órakor kezdődik. 

A csoport állása 
1. (és már Eb-résztvevő) Spanyol- 
     ország 8 pont 
2. MAGYARORSZÁG 6 
3. ROMÁNIA 5 (215-333) 
4. Izland 5 (239-358) 

Fotó: FRB

Román–magyar párharc az Európa-bajnoki részvételért 

Hinora Kristóf, a Vasas játékosa gólt szerez a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében játszott Vasas 
FC – Budapest Honvéd mérkőzésen az Illovszky Rudolf Stadionban 2023. február 7-én. Fotó: MTI/Kovács 
Tamás
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Olykor a jegyzetírónak segítségére siet 
az élet. Vagy inkább a múlt és a sajtó. Mert 
mit ad isten, akarom mondani, a telefonos 
hírharang, nem mást, mint azt, hogy szeren-
csés kezű román régészek megtalálták Attila 
sírját. Sokan keresték már, de botorul, és az 
írott források betűihez híven vagy a legen-
dák szövevényéhez ragaszkodva – a Tisza 
medrében. Sokan állították, hogy szinte a 
hármas érckoposó és az összes többi tarto-
zék és ceremóniás szertartás nyomaira buk-
kantak... aztán mégse. Nem kedvezett a 
szerencse nekik. 

Nem így a bukaresti Vasile Pârvan Ar-
cheológiai Intézet munkatársainak, akik 
egy autópálya építését megelőző nyomvonal 
kutatására voltak kirendelve – ez ugyanis a 
bevett törvényes és kötelező eljárás, amit a 
sztrádaépítők úgy utálnak, mint fajgyűlölők 
a rapperhadovát –, és ekkor bukkantak egy 
gazdag ókori (népvándorlás kori) sírra, 
amely azonnal szenzáció lett, amint meg-
tudta a bulvár és a szakma.  

A sírról megállapították (talán fogukat 
szíva, talán örömmel, de az is lehet, hogy 
szakmai fásultsággal, azzal, amivel Dá-
rius/Burebiszta kincsére szoktak rábuk-
kanni legalább évente egyszer), hogy 

bizony-bizony ez nem a remélt, várt, elvárt, 
kötelező, a kontinuitást erősítő, a cáfolók 
cáfolata és megcsúfolása, hanem, kérem 
alásan, HUN. A biza. 

Mit kerestek a hunok Ploieşti és Buzău 
között félúton? Nekik ott van a Távol-Kelet, 
a kínai nagy fal kerülgetése és Pannónia, 
eljutottak Róma küszöbéig is, de Mizilbe? 
Pont a mi kis Mizilünkbe? – tették fel a 
meghökkentő kérdést döbbenten. Talán a 
postahivatalt keresték 
– mert hogy a város 
neve ezt jelenti törökül 
(akiknek valamilyen 
módon a hunok roko-
nai, inkább őselődei is lehettek) –, ugyanis 
meg szerették volna üzenni az otthonmara-
dott véreiknek, hogy jól vannak, megérkez-
tek a harcosok és a nagyállatok, bő legelőre 
leltek a Ploieşti megyei végtelen legelőkön, 
és nem sejtették, hogy az altalajban kőolaj 
rejtezik, igaz, nem is nagyon érdekelte őket, 
mert nem olajjal, hanem, eléggé el nem ítél-
hető módon, zsírral főztek, azzal kenegették 
a lovak hátát, ha azt feltörte a szüntelen 
nyeregben levés. Na hallod, hosszú az út 
Hunfehérvártól Mizilpostáig! 

De térjünk vissza a lelethez. A régészek 

óvatosak, visszavettek az attilázásból. Ők 
objektíven csak azt állapították meg, hogy 
a sírban egy gazdag, nagyon gazdag hun 
harcos nyugszik, arany álarc fedi egykori 
orcáját (paleoantropológusok ebből még 
csodás műattilákat tudnak felépíteni tudo-
mányos paleoanatómiai módszerekkel), és 
gazdag sírlelet hever körötte. Az attilázást 
a bulvársajtó fejlesztette szenzációvá.  

Leállt az élet, mindenki a lelet fölé hajolt, 
és sokakban felmerült a kérdés: ha ez tény-
leg egy hun harcos, hadvezér, főember, 
akkor ennek alattvalói, közvetlen munkatár-

sai is kellett legyenek, 
akik százával itt leb-
zseltek a főnök körül, 
összefogdosták, el-el-
kapdosták – ahogy az 

már az asszonynépekben szegény migráló 
népeknél szokás – az akkor Mizilben élő ha-
jadonokat, nőket, akik még alig romanizá-
lódtak, még keverték a dákot és az illírt a 
vulgár-latinnal, és bizony-bizony nászra 
keltek vélek. Törvény előttire (hun anya-
könyvvezetők előtt, aki össze voltak madza-
golva a három/hatszínű hun szalaggal) és a 
szerzés adta rablójog alapján. Az ebből szü-
letett utódok és felnevelt leszármazottak 
pedig megalkották a folytonosság ember-
anyagát, ami már olyan kevert volt, hogy 
abból nem lehetett leágaztatni egyenes vo-

nalúan a tiszta vérű mai mizili honpolgáro-
kat. 

Na most már ebből bizony bonyodalmak 
támadnak a tankönyvírók és történelem-
könyveket alakítók, átszabók, fantázia-fan-
tomképet alkotók céhében, mert eddig csak 
két összetevővel számoltak, a dákkal és a 
rómaival, a vándornépekről azt mondták, 
hogy azok átzúgtak a honmaradt kettős ke-
veredésű őslakosság fölött, alig volt kap-
csolatuk velük, csak nem állnak szóba 
minden gyüttmenttel (?), hagyták, hogy zú-
duljanak tovább Moesiába, Galliába, Ger-
mániába, Pannóniába vagy Bizánc 
irányába. Honosoknak jó volt Mizil is. 

De ha ide temették Attilát és még ki tudja 
hányat, akiket itt ért a megváltó halál, 
akkor ez egy hun település is. A polgármes-
teri hivatal, a városi tanács haladéktalanul 
felírt Bukarestbe, mi legyen a hivatalos ál-
láspontjuk, ha már megtalálták Attilát, fel-
vehetik-e a testvérvárosi kapcsolatot 
valamelyik más volt hun településsel, pl. Al-
sónyékládházával (kiejthetetlen, de meg 
nem kerülhető), és kiírhatják-e a városka-
pura, hogy itt nyugszik minden idők legna-
gyobb hun királya? Mit szól hozzá az Unió 
és a NATO? 

Egyáltalán büszkélkedhetnek-e azzal, 
hogy Isten ostora ezer szállal kötődött Mi-
zilhez? 

Isten ostora Mizilben

Lassan egy éve tart a szomszédban a há-
ború. Az ukránok közül, aki megtehette, elme-
nekült az országból. Vannak viszont sokan, 
akiknek nem volt ahova menniük, vagy egy-
szerűen nem akarták elhagyni a szülőföldjü-
ket, még úgy sem, hogy nem tudják, meddig 
maradhatnak ott életben. A szélsőséges hely-
zetek azonban olykor különös tettekre sarkall-
ják az embereket. Sadar Tagirosky 
Ukrajnában élő színházi rendező arról szá-
molt be egy beszélgetésben, hogy annyi sze-
relmet nem látott Kijev utcáin nyáron, mint a 
háború (első) évében. Bármennyire is nehéz 
a sorsuk, az oroszok akárhogy bombázzák 
Ukrajnát, az ukrán nép kitart. Vagy talán pont 
a félelem vezeti őket, hogy bevallják egymás-
nak az érzéseiket. Lehet, arra gondolnak, 
hogy most vagy soha, mert nem tudni, hogy 
megérik-e a holnapot a bombázások köze-
pette. Bármi is legyen a magyarázat, a háború 
kilátástalan ködében is meg lehet találni a 
szerelmet. Hogy ez meddig tart? Kár is fesze-
getni a kérdést. Az viszont biztos, hogy az uk-
ránok nem a múltba néznek, hanem előre, a 
jövőbe próbálnak tekinteni. 

Egy autós újságíró elmondása szerint az élet 
pont olyan, mint egy gépkocsi. Ami a múltban 
történt, arra ugyan vissza tudunk emlékezni, 
de csak kicsiben látjuk, úgymond az autó visz-
szapillantó tükrében. A jövő viszont előttünk 
van, és azt sokkal nagyobban kell szemléljük, 
a kocsi szélvédőjén keresztül. Ezzel együtt 
sem szabad megfeledkezni a tükröződésekről, 
amikor a jövőben ott van a múlt, amikor a 
visszapillantó képe megjelenik a szélvédőn. 
Ameddig nem nyomjuk meg a gázt, és nem 
nézzük meg, hogy az-e a valóság, addig nem 
tudjuk eldönteni, hogy tényleg ott van, vagy 
csak egy délibáb jelent meg a szemünk előtt. 
Mindenképpen érdemes a dolgok végére járni, 
és soha nem szabad elfelejteni: a képzeletbeli 
autóban ott ülnek velünk a barátaink, ismerő-
seink, akiktől segítséget, támogatást vagy egy-
két paródiára emlékeztető viccet is kaphatunk. 
Lehet, hogy a felsoroltak nem segítenek, vi-
szont egészen biztosan – a maguk módján – jó 
szándék van mögöttük. 

A jövőbe kell tekinteni még akkor is, ha ott 
van benne a múlt. Nem tudjuk, hogy mi lesz a 
következő kanyar után. Könnyelműen rá lehet 
vágni, hogy nem érdekel, viszont a tetteink, 
megnyilvánulásaink úgyis elárulnak, az isme-
rősök számára mindenképpen, némely esetben 
pedig az ismeretlenek előtt is. Az ukránok fel-
vállalták az érzelmeiket, megnyomták a gáz-
pedált, és fejest ugrottak a jövőbe. Eközben 
nem egy esetben tapasztalni, hogy köreinkben 
a fiatalok inkább elrejtik az érzelmeiket. Sokan 
a közösségi média falai mögé bújnak, ahol 
nem látszanak, könnyűszerrel írnak le rövid 
kérdéseket vagy válaszolnak egy-két szóban, 

miközben nem kizárt, hogy futva indulnának 
egy-egy megkeresés kapcsán, még akkor is, ha 
hosszú volt a kommunikációs csend a két fél 
között. Egy-egy ilyen, a közösségi médiában 
történő beszélgetés közben pedig nem tudjuk, 
hogy mit érez az, akinek éppen „írogatunk”. 
Nem tudhatjuk azt, hogy miért vette fel velünk 
a kapcsolatot, ahogyan ő sem tudhatja, hogy 
számoljuk a perceket, hogy pont ugyanannyi 
idő után írjunk vissza, mint ő. Azzal tisztában 
vagyunk, hogy számoljuk a perceket, és min-
den értesítés hangjára felugrunk, abban a re-
ményben, hogy hátha az írt, akire várunk. 
Persze mindeközben nagyvonalúan elmond-
juk, hogy amúgy minket nem érdekel az a sze-
mély. Ám a lelkünk mélyén szeretnénk, ha 
gyorsan válaszolna, ha írna, ha úgy alakulná-
nak a dolgok, ahogyan azt akár gyermeki agy-
gyal elképzeltük. Igen, szeretnénk ismét 
visszakerülni egy rózsaszín felhőbe, de egy-
részt már nem tudunk bízni ennek a kialakulá-
sában, másrészt pedig elbújunk a közösségi 
média várában, ahonnan nem látszanak, nem 
engedjük, hogy látsszanak az érzelmeink. 
Hogy ezt miért tesszük egyes esetekben, ma-
gunk sem tudjuk. 

Persze, könnyebb így. Nem lesz semmi, 
nem fog fájni. De mindig ott marad a nagy kér-
dés: mi lett volna, ha… Mi lett volna, ha őszin-
tén válaszolunk, mi lett volna, ha el is küldjük 
azokat a szövegeket, amelyeket évek során 
saját magunk elől is rejtegettünk, eldugva őket 
számítógépünk egy rejtett mappájába. Bizton-
ságos helyre, ahol soha senki nem találhatja 
meg. Talán időről időre el is olvastuk őket, vi-
szont soha nem kerültek kézbesítésre. 

A közösségi média és egyben a digitális 
világ valahol megöli a valós érzelmeket vagy 
ezek felszínre törését. Nem tudjuk, nem látjuk, 
hogy valójában mit érez a másik fél. Csak egy 
profilképet látunk és három pöttyöt, ami ugrál, 
amikor a másik fél éppen ír. Mi pedig talán a 
körmünket rágjuk, hogy mi lesz az üzenetben, 
és már előre azon gondolkodunk, hogy mit vá-
laszolunk. De lépni nem merünk, egyszerűbb 
bemenekülni egy bevehetetlen várba, ahova 
bezárjuk magunkat, a gondolatainkat, az érzel-
meinket. 

Az egyre nagyobb méreteket öltő online 
univerzumban, a folyamatos kapcsolatok há-
lójában, a küszöbön álló metaverzumban talán 
példát kellene vegyünk az ukrán népről, amely 
bátor a kiállásban, de a felvállalásban is. Fö-
lösleges elbújni, úgy csak a kérdések végelát-
hatatlan sora marad, amire nem kapunk 
választ. Természetesen attól, hogy felvállaljuk 
a gondolatainkat, és őszintén elmondjuk azo-
kat, még érhetnek kudarcok, nem minden ala-
kul úgy, ahogy azt elképzeltük. Ezekben az 
esetekben tovább kell kémleljük a szélvédőn 
keresztül az előttünk álló utat, közösen a bará-
tainkkal, hiszen az autó megy tovább. De senki 
nem tudja, hogy merre…

Háború és internetes szerelem 
Jólétünkben elfelejtettünk őszintén 

szeretni?
Nagy-Bodó Szilárd 

A mezőgazdasági és élelmiszer- 
ipari szereplőknek havi jelentést 

kell tenniük élelmiszerkészleteikről
Döntő házként fogadta el szerdán 
a képviselőház azt a törvényterve-
zetet, amely előírja a mezőgazda-
sági ágazat szereplői számára, 
hogy havonta jelentést tegyenek 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
készleteikről. 

A tervezet jogi alapot teremt arra, hogy 
válság, konfliktus vagy vészhelyzet esetén 
friss adatok álljanak a hatóságok rendel-
kezésére arról, hogy mekkora mezőgazda-
sági és élelmiszeripari készlettel 
rendelkeznek a mezőgazdasági termelők, 
a raktározók, az élelmiszer-feldolgozók és 
-kereskedők. 

A rendelkezés az ágazat minden szerep-
lőjére érvényes lesz a tervezet szerint, ki-
véve azokat az élelmiszer-kereskedőket, 
akik 400 négyzetméternél kisebb területen 
értékesítik árujukat, és nem rendelkeznek 
áruraktározásra és -termelésre alkalmas 
helyiséggel; mentesülnek továbbá a tör-
vény hatálya alól a mozgóárusok, a ven-
déglátóipari tevékenységet folytató 
kereskedők és a köztéri árusok. 

A tervezet szerint a készletek nyilván-
tartása és összesítése a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési minisztérium feladata lesz, 
az adatok bizalmas jellegének tiszteletben 
tartása mellett. Ehhez a szaktárca számító-

gépes rendszert üzemeltet majd, amelyre 
begyűjtik és tárolják a mezőgazdasági és 
élelmiszerkészletekre vonatkozó adatokat. 

A mezőgazdasági-élelmiszeripari sze-
replők kötelesek lesznek minden hónap-
ban legkésőbb 15-éig jelentést tenni az 
előző havi mezőgazdasági és élelmiszer-
készletükről. 

A rendelkezés be nem tartása kihágás-
nak minősül, és 5000 és 20.000 lej közötti 
bírságot von maga után. 

A termelők és kereskedők a következő 
termékekről lesznek kötelesek jelentést 
tenni: gyümölcs- és zöldségfélék, gabona-
félék és gabonakészítmények, olajos mag-
vak és olajos magvakból készült 
termékek, takarmányhüvelyesek, rizs, fe-
hérjenövények, hús és húskészítmények, 
vegyes húskonzervek és húskészítmé-
nyek, tej és tejtermékek, malomipari és 
pékáruk, feldolgozott, tartósított zöldség- 
és gyümölcstermékek, zsír- és olajtermé-
kek, víz, beleértve a természetes ásvány-
vizet, forrásvizet és minden más 
palackozott vagy csomagolt vizet, fűszer-
növények, só, fűszerek, teák, cukor, méz, 
élesztő. 

A tervezetet a szenátus már elfogadta, 
a képviselőház döntő fórumként szavazott 
róla. (Agerpres) 

Romániában 1,85 millió lakásra, 
vagyis a lakások alig húsz százalé-
kára kötötték meg a tulajdonosok 
a törvény által előírt kötelező biz-
tosítást, ennek ellenére senkit sem 
bírságoltak meg a mulasztásért, 
mert a polgármesterek nem akar-
ják magukra haragítani a szavazó-
kat – írta kedden a Hotnews.ro 
hírportál. 

Romániában 2010-ben vezették be a 
kötelező lakásbiztosítás (PAD) rendszerét. 
A 12 biztosítótársaság által létrehozott Or-
szágos Katasztrófavédelmi Alaphoz 
(PAID) befizetendő, szilárd építőanyagú 
lakásért évi 20 eurós, vályogházakért évi 
10 eurós biztosítást három természeti csa-
pás – árvíz, földcsuszamlás és földrengés 
– által okozott károk megtérítésére lehet 
felhasználni, de a kártérítés összege nem 
haladja meg a 20 ezer (vályogházak ese-
tében 10 ezer) eurót. Ahhoz, hogy egy 100 
ezer eurós nagyságrendű nagyvárosi la-
kásért és a benne lévő javakért valós ér-
tékű kártérítést kapjon a tulajdonos, 
fakultatív lakásbiztosítást is kell kötnie, 
amelyért a portál szerint évi 100-150 eurót 
kérnek a biztosítók. A PAID adatai szerint 
a romániai kötelező lakásbiztosítások 75 

százalékát városi lakásokra kötötték meg, 
csaknem kétharmaduk pedig Erdélyből, 
Bukarestből és Munténiából származik, 
míg a moldvai országrész a PAD-biztosí-
tások alig 11 százalékát, Olténia pedig alig 
5,8 százalékát mondhatja magáénak. 

A témával szintén foglalkozó StudiiFi-
nanciare.ro gazdasági portál szerint az eu-
rópai földrészen csak Törökországban és 
– a földrengések által ugyancsak veszé-
lyeztetett – Romániában tették kötelezővé 
a természeti csapások elleni lakásbiztosí-
tást, Törökország azonban pénzügyi 
szempontól „védettebb”, hiszen ott a la-
kások legalább felét bebiztosították, a ro-
mániai 20 százalékhoz képest. 

A lap egy friss közvélemény-kutatás 
adatait ismertetve hozzáteszi: Romániá-
ban a lakosság 28 százaléka készített elő 
magának földrengés esetére „túlélőcsoma-
got”, annak ellenére, hogy a lakását fenye-
gető veszélyforrások között a 
megkérdezettek 50 százaléka második he-
lyen jelölte meg a földrengést, míg 55 szá-
zalékuk tűzvésztől, 35 százalékuk pusztító 
vihartól, 27 százalékuk robbanástól, 24 
százalékuk árvíztől, 20 százalékuk betö-
réstől és 14 százalékuk földcsuszamlástól 
félti lakását. (MTI) 

Kevés a kötelező biztosítás



ADÁSVÉTEL 

TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán, házhoz 
szállítva. Tel. 0757-626-019. (18612) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18650-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
„Köszönjük neked, Uram, 
hogy ő a miénk volt, és az is 
marad, mert aki szerettei 
szívében él, az nem hal meg, 
csak távol van.”  

(Szent Ágoston)  
Kegyelettel emlékezünk a 
nyomáti születésű NAGY 
LAJOSRA (Laci) halálának 
hetedik évfordulóján. 
Felejthetetlen emléked 
őrizzük, ameddig élünk. 
Nyugodj békében, drága jó 
lélek!  
Felesége, Sári és lánya, 
Kinga. (18688-I) 
 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesapa, nagypapa, 
szomszéd, jó barát, 

SZÉKELY SÁNDOR 
életének 80. évében, rövid, de sú-
lyos betegség után Budapesten 
elhunyt. 
Búcsúztatása és temetése 2023. 
február 10-én délután 2 órakor 
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emlékét örökre 
szívünkbe zárjuk.  

A gyászoló család. (18666-I) 
 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, feleség, 
testvér, nagymama, 

VERES PIROSKA 
született Székely 

életének 68. évében, február 7-én 
eltávozott közülünk. 
Utolsó útjára február 10-én, pén-
teken du. 2 órakor kísérjük az ud-
varfalvi temetőben. 

A gyászoló család. (18687) 
 

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

2023. február 9., csütörtök _______________________________________  REKLÁM – HIRDETÉS ___________________________________________  NÉPÚJSÁG 11 

• 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 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265/230-575 
• 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 - 0800-500-929 
  - 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 

A MUREŞ MEX RT. 
a NYÁRÁDTŐI IPARI PARKBAN alkalmaz  

CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT faiparba.  
Nettó bér: 2500 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig  

7–15.30 óra között. Ingyen szállítás Marosvásárhelyről  
és támogatás a más helységekből ingázóknak.  

Az önéletrajzokat  
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.  

Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (67074-I)



 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásár- 

helyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care 
orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbizto-
sítási pénztári alapból származó összeggel  februárra ártámoga-
tott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére. Ehhez szükséges 
küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 
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A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, 
költő, forradalmár, nemzeti hős, Petőfi Sándor  
1823-ban született, azaz pontosan 200 éve, ezért 

ebben az évben rá emlékezünk. A János vitéz a gyere-
kek és felnőttek egyik legkedvesebb olvasmánya.  
Az előadás február 15-én 19 órakor tekinthető meg  

a Maros Művészegyüttes termében. 
Előzetes helyfoglalás szükséges a 0758-472-135-ös  

telefonszámon. 

 Sajtóközlemény 
PNRR: Pénzeszközök egy modern és megreformált Romániának 

 
 
A Maros megyei Szászrégen önkormányzata mint kedvezményezett elin-
dítja az „Önkéntes hozzájárulással gyűjtőközpontok létrehozása Szászré-
genben” című projektet, amelyet az országos helyreállítási terv (PNRR) C3. 
komponense – Hulladékgazdálkodás, I.1. beruházás – Integrált települési 
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése, korszerűsítése és kiegészí-
tése megyei vagy városi/községi szinten, projektkód: C3I1A0122000016 – 
finanszíroz. 
A projekt célja egy hulladékgyűjtő központ létrehozása önkéntes hozzájá-
rulással Szászrégenben, hogy felgyorsítsa a település hulladékgazdálko-
dási rendszerének bővítését és korszerűsítését, a szelektív gyűjtésre, a 
megelőzésre, a csökkentésre, az újrafelhasználásra és a hasznosításra irá-
nyuló intézkedésekre összpontosítva, a vonatkozó irányelveknek való meg-
felelés és a körforgásos gazdaságra való áttérés érdekében. 
A projekt által javasolt tevékenységek magukban foglalják a gyűjtőközpont 
létrehozásához szükséges beruházásokat, ami biztosítja a háztól való gyűj-
tésre nem alkalmas hulladék, azaz az újrahasznosítható hulladék és a bio-
hulladék elkülönített gyűjtését, amelyek nem gyűjthetők egyéni 
gyűjtőedényekben, valamint a speciális hulladék, a nagy méretű hulladék, 
a textilhulladék, a fahulladék, a gumiabroncs-hulladék, az elektromos és 
elektronikus berendezések, a veszélyes hulladék, a kerti, az építési és bon-
tási hulladék elkülönített gyűjtését. 
A projekt kivitelezésének határideje: 2024.09.30., a végrehajtási időszak 21 
hónap.  
A projekt vissza nem térítendő finanszírozásának teljes összege 
3.380.913,04 lej, plusz 727.873,48 lej támogatható kiadás. 
A projekt kedvezményezettje: Szászrégen közigazgatási egység 
Cím: Szászrégen, Petru Maior utca 41., Maros megye 
E-mail: office@primariareghin.ro  
Telefon: 0265/511-112 


