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Fagypont – mentőprogram
a hajléktalanokért

Személyre szabott segítség kell

Sikeres volt a
Miénk a város
vetélkedő

Decemberben érkeztek meg a Miénk
a város vetélkedő tavalyi nyereményei, a napokban pedig átvehette őket
minden diák, aki kitartásával és
ügyességével a legtöbb pontot tudta
megszerezni.

____________2.
Megnyíltak az
oltási központok

Héfőn reggel megyeszerte nyolc oltási
központ nyílt meg a koronavírus elleni
vakcinálási kampány második szakasza keretében. A legtöbb helyen már
napokkal előre le vannak foglalva az
időpontok, ezért csak az előzetesen
regisztráltakat fogadják az oltóközpontokban.

Fagypont a neve annak a programnak, amit december elején
indított Marosvásárhelyen a Solidaris Egyesület a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális igazgatóságával közösen a hajléktalan személyek megsegítésére. Hetente
háromszor biztosítanak számukra élelmet, emellett adományozók segítségével igyekeznek beszerezni mindazt, amire
a leginkább szükségük van azoknak, akik az utcán élnek:
meleg pokrócot, vastag bakancsot, pulóvert, kesztyűt vagy
éppen sebgyógyító kenőcsöt.
A legfiatalabb hajléktalan, akin segítenek, 10, a legidősebb
87 éves, és sok esetben megdöbbentő élettörténetekről szá-

Forrás: Facebook – Solidaris Egyesület

molnak be, van közöttük volt tanítónő, mérnök, egykori
élsportoló.

Menyhárt Borbála

A Telefonos Szeretetszolgálatot is működtető Solidaris Egyesület tizenkét éve van kapcsolatban hajléktalanokkal, évente megszervezik az
adventi szeretetvendégséget, amire meghívást kapnak Marosvásárhelyen
és Kolozsváron ezek az emberek is.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Új tervek,
régebbi célok

A legfontosabb célkitűzéseim közé tartozik a helyi egészségügyi állapotok
javítása, a földterületek tulajdonviszonyának tisztázása, a mellékutcák leaszfaltozása – mondta Kovács Ilona,
Mezőmadaras polgármestere.

____________6.

A legszomorúbb nap(ok)

Mózes Edith

Hivatalosan tegnap volt az év legszomorúbb napja. Ezt Cliff Arnall brit tudós állapította meg. Szerinte január harmadik hétfője mindig a legbánatosabb nap az évben. Elsősorban azért, mert hétfő, és
ez már önmagában meghatározza a hangulatunkat. Hogy miért épp
január harmadik hétfője a legrosszabb, azzal magyarázta, hogy ekkorra már elmúlt a karácsonyi hangulat, visszaálltak a szürke, téli
hétköznapok. Ráadásul rádöbbennünk, hogy túl sokat költöttünk az
ünnepek alatt, és kiürült a családi kassza. Az időjárás hideg, sötét,
ez is rátesz egy lapáttal. Azt mondják, a magyarok világelsők a hétfői
munkakezdéstől való rettegésben, a nyugati világnak átlagosan a
fele szenved „hétfőfóbiától”. Ez a fóbia egy kutatás szerint általában
vasárnap 16.13 órakor kezdődik el.
A romániai magyarok számára tényleg szomorú hétfő volt a tegnapi, hiszen pár nappal korábban döntött arról az Európai Bizottság, hogy nem indít jogalkotási eljárást a Minority SafePack
kapcsán. A FUEN elnöke szerint ez azt jelenti, hogy a Bizottság hátat
fordított az őshonos kisebbségeknek, az aláíró polgároknak, a nagy
többséggel támogató határozatot elfogadó Európai Parlamentnek,
több nemzeti kormánynak és régiónak.
Ám a romániai románok sem boldogabbak. Az Avangarde minapi
felmérése szerint a megkérdezettek nagy többsége véli úgy, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 órakor,
lenyugszik
17 óra 7 perckor.
Az év 19. napja,
hátravan 346 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma SÁRA és MÁRIÓ, holnap
FÁBIÁN és SEBESTYÉN napja.
SÁRA: héber eredetű, jelentése:
hercegnő, uralkodónő.
FÁBIÁN: latin eredetű, a Fabius
nemzetségből való férfit jelöli.
SEBESTYÉN: a görög magasztos szóból ered, nálunk latin közvetítéssel a Sebastianus rövidült
alakja rögzült.

Változékony, felhős idő
Hőmérséklet:
max.-40C
min.-60C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. január 18.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8740

4,0405
1,3512
238,2202

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Új megyei főtanfelügyelő

A 2021. január 8-i 3086-os tanügyminiszteri rendelet értelmében január 18-tól Sorin-Gavril Păşcan a Maros Megyei Tanfelügyelőség új főtanfelügyelője – tájékoztatott közleményben
Irimie-Matei Camelia, a megyei tanfelügyelőség szóvivője.

Online könyvbemutató

A Színház, civil társadalom és politikum. Írások, tanulmányok Kötő József emlékére című könyv online bemutatójára
(EMKE – EME Könyvkiadó, 2021) kerül sor január 19-én,
kedden (ma) 17 órától. A kolozsvári Györkös Mányi Albert
Emlékházban Bodó A. Ottó, Dáné Tibor Kálmán, Egyed
Emese és Gaal György szerzőkkel a kötet szerkesztője,
Bartha Katalin Ágnes beszélget. A rendezvényt Kós Katalin
és Széman Péter nyitja meg, a nagyközönség élőben követheti az EMKE Facebook-oldalán.

Szimfonikus rockkoncert – közönséggel

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus rockhangversenyre várja közönségét január 21-én, csütörtökön
este 7 órától. A koncerten rock-, pop- és filmzenei slágerek
csendülnek fel. Vezényel: Remus Grama. A nagyérdemű
László Cristina zongorajátékát és Alex Cioată gitárszólóját
hallgathatja, fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szimfonikus zenekara, közreműködik Gombocz Avar –
dobok, Sabin Poroşnicu – ütőhangszerek. A járványügyi intézkedések betartása érdekében a hangversenyre csak
186 jegy értékesíthető. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál (hétfőtől péntekig10–18 óra között, koncertnapokon 10–
19 óra között), online az Eventbook honlapján kaphatók. A
járvány okozta esetleges változásokról a szervezők időben
tájékoztatják a közönséget.

Ünnepi előadás a magyar kultúra napján

Az összefogás jegyében kezdeményezett az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület ünnepi előadást a magyar kultúra
napjára a Maros Megyei Múzeum, a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia, a Maros Művészegyüttes, a Marx József Fotóklub, a marosvásárhelyi és a Maros megyei RMDSZ, valamint a MIET közös szervezésében. A rendezvénynek a
Kultúrpalota ad otthont január 22-én, pénteken 18 órai kezdettel, illetve 17 órától, amikor a palota előcsarnokában
megtekinthető lesz a Marx József Fotóklub Kultúránk látképe című kiállítása. Az ünnepi előadáson fellép a Tiberius
Quartet, a Maros Művészegyüttes utánpótlás zenekara, a
Líraigény Társulat és a Maros Művészegyüttes. Az est folyamán átadják a MIET – Maros megyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács – által 2021-ben alapított Enyedi Zsolt-díjat, mellyel
tehetséges fiatal művészeket tüntetnek ki. A belépés díjtalan, a szervezők adományokat fogadnak el a mikházi Csűrszínház székely kapujának felújítására. A részvételhez
regisztrálni kell a 0365-451-034-es telefonszámon keddtől
péntekig 9–15.30 óra között.

Műsorváltozás a színháznál

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház prioritásának tekinti
nézői és alkalmazottai egészségét és biztonságát, igyekszik minimalizálni minden lehetséges veszélyt. Ezért a
Tompa Miklós Társulat január 27-én, szerdán 19 órára meghirdetett Karamazovok című produkciója helyett – azonos
időpontban – Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij Raszkolnyikov című drámáját tűzi műsorra. Az előadás a színház Kistermében, illetve ezzel egyidejűleg online, élő
közvetítésben is megtekinthető. Emellett a színház biztonsági okoból felfüggeszti a Grand Hotel Retromadár című
előadás január 30-ra, illetve 31-re szóló jegyértékesítését
is. Az előadásokkal kapcsolatos hírek folyamatosan frissülnek az intézmény kommunikációs felületein.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A fizikai távolságtartás ellenére is

Sikeres volt a Miénk a város vetélkedő

Decemberben érkeztek meg a Miénk a város vetélkedő tavalyi nyereményei, a napokban pedig átvehette őket minden diák, aki kitartásával és
ügyességével a legtöbb pontot tudta megszerezni. A Maros megyeiek sem vallottak szégyent,
az erdélyi díjak egynegyedét ők kapták meg.

Gligor Róbert László

dimirescu általános iskola), Preg László, Fábián Ingrid Renáta, Czintos Tímea (Bernády György általános iskola), Király Krisztián (Református Kollégium), Nagy Rebeka
(Alexandru Ioan Cuza általános iskola), Gyenge Klára (II.
Rákóczi Ferenc római katolikus líceum), Komáromi András (Dacia általános iskola).
A nyárádszeredai Deák Farkas általános iskolából két
tanuló érdemelte ki a Csodasarkot kitartó, szorgalmas munkája elismeréseként: Balázs Kristóf és Kacsó Eszter Réka,
míg Simó Zsolt könyvjutalmat kapott. Ők az elmúlt napokban bonthatták ki a nyereményt Marton Irén és Fülöp Ildikó
tanítónő, valamint szüleik jelenlétében. A világjárvány
miatt ez a verseny is kissé más volt, a diákok a pedagógusokkal elemezték a versenyfelhívást, de a legtöbb segítséget a szüleiktől kapták, a munka a családban zajlott –
mondta el Marton Irén, aki köszönetét fejezte ki a szülőknek a hozzáállásukért és támogatásukért, hiszen ezúttal az
ő érdemük az elért eredmény. Az első osztályos kisdiákok
számára nagy élmény volt ez a vetélkedő, amelybe nagy
lelkesedéssel vágtak bele, mindennap nagyon várták a feladatokat, és örömmel oldották meg őket – mesélte el
Balázs Annamária szülő. A két első osztályból nyolc kisdiák nevezett be, akik hősiesen végigvitték a versenyt,
ezzel példát mutatva kitartásból és szorgalomból, emellett
természetesen sok élményt szereztek. A Csodasarok csomag gyermekkönyveket és a gyerekek általános műveltségét gyarapító, az ő korosztályuknak megfelelő
oktató-fejlesztő játékokat, didaktikai eszközöket tartalmaz,
amelyeket remélhetőleg mihamarabb az egész osztályközösség élvezhet.

A nagy népszerűségnek örvendő online vetélkedőt 2013
óta hirdeti meg a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága. A játékban évente több ezer határon túli magyar
gyerek vesz részt az egész Kárpát-medencéből: a 6-10 és
10-14 éves korosztályúaknak nyolc héten át kell megoldaniuk számítógépről elvégezhető feladatokat. A tavalyi feladatok célja az volt, hogy a gyerekek megértsék, mi zajlik
a világban, és a helyzetet maguk is megértéssel és fegyelmezetten kezeljék. Több olyan feladat volt, amely szerint a
gyermekeknek házi órarendet kellett összeállítani vagy épp
a hálát kifejező szívet kellett festeni, és ablakukba ragasztva
megköszönni ezzel az egészségüket, biztonságukat és ellátásukat segítők munkáját. Naponta három-négy kvízkérdésre kellett válaszolniuk, majd minden pénteken egy-egy
fő feladatot is kaptak, amelyet a szülőkkel leülve végeztek
el és töltöttek fel a vetélkedő internetes felületére. Ezeknek
a feladatoknak az volt a célja, hogy a játékban való részvétellel is tartalmasabb időt töltsenek együtt a szüleikkel, ezáltal is lehetőséget biztosítva a közös tanulásra, játékra. A
legügyesebb, legtöbb pontot összegyűjtő száz játékos
100.000 forint értékű Csodasarkot nyert iskolájának, osztályközösségének. Az őket követő további 300 játékos
is értékes könyvjutalomban részesült.
A tavalyi versenyeredmények értékelése után összesen 113 intézmény részesült Csodasarok-adományban:
62 erdélyi, 22 felvidéki, 22 vajdasági és 7 kárpátaljai.
Az erdélyi díjazottak sorában a Maros megyeiek előkelő helyet foglalnak el, hiszen 16 iskola 29 tanulójának ítéltek oda díjat. A mezőpaniti Kádár Márton
általános iskolából Barabási Koppány Zoltán, Barabási
Vazul Levente, Barabási Bíborka, Bodó Álmos, Bodó
Napsugár, Bende Debóra, Lukács Nimród, a harcói
óvodából Lukács Dániel Béla, a harasztkeréki általános
iskolából Bereczki Alíz, a vajdaszentiványi általános
iskolából Galaczi István, Nagy Andrea Enikő és Demeter József, a marosszentgyörgyi Szent György általános
iskolából Varodi Dorottya Szófia, a szovátai S. Illyés
Lajos általános iskolából Szoboszlai Norbert, a nyárádkarácsonyi 1. számú iskolából Pethő Dávid Hunor, a
dédai általános iskolából Iván Olívia és Lázár Jázmin
érdemelték ki a Csodasarokot. Marosvásárhely hét oktatási intézményének diákjait is ott találjuk a legjobbak
között: Barabás Dávid, Demeter Hanna (6. számú nap- A szeredai diákok és tanítónők a napokban bontották ki a nyereményt
Fotó: Balázs Annamária
közi otthon), Pápai Csongor, Pápai Hanna (Tudor Vla-

Az Erdély TV műsorában

Metszetben a kettős állampolgárság

Tízéves az egyszerűsített honosítás. 2011 óta 1 millió
100 ezer külhoni magyar igényelte a magyar állampolgárságot, közülük mintegy 600 ezren erdélyi magyarok. Az
Erdélyi Magyar Televízió Metszet műsorában archív híranyagokkal, tudósításokkal villantják fel a folyamat fontosabb mozzanatait. Az igénylési eljárást segítő intézmények

vezetőivel áttekintik az elmúlt évtized tevékenységét, de
az egyszerűsített honosítás hozadékát anyaországi és erdélyi politikusok is méltatják.
A kettős állampolgárság 10 évét összefoglaló Metszet
műsor az Erdély TV-ben és Facebook-oldalán kedden este
fél 9-től látható.

A magyar kultúra napja alkalmából az Erdélyi Magyar
Televízió Kultúrcsepp című műsorában fiatal művészeket
szólaltatnak meg, akik a zene, a tánc, az irodalom és a színház által teljesedtek ki. Mit jelent nekik a magyar kultúra?
Hogyan képviselik azt? Kányádi Orsolya műsorvezető a

No Sugar és a 4S Street zenekar képviselőit, Kuczogi Veronika néptáncost, Nagy Zalán fiatal költőt, illetve Román
Eszter és Kiss Tamás színművészeket kérdezi. Követhető
az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán kedden
este 8 órától.

Mit jelent a magyar kultúra napja a művészeknek?

RENDEZVÉNYEK

Marx József Fotóklub – téli tárlat

Régi hagyomány a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub januári bemutatkozása. Ilyenkor új képeikkel állnak
közönség elé a klubtagok. 2021-ben sem akarják megtörni a tradíciót, kiállításukat január 21-én, a magyar kultúra napja előestéjén, csütörtökön 17.30 órakor nyitják
meg a Bernády Házban. Idei tárlatuk különlegessége,
hogy mind téli felvételeket láthat a közönség. A megnyitóra és a tárlatlátogatásra a járványügyi intézkedések
szerint kerül sor.

Gyergyószárhegy 2020 kiállítás

Idén is folytatódik a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány együttműködése. A
megszokottnál szűkebb körben, a járványügyi szabályok betartásával a magyar kultúra napja tiszteletére január 21-én, csütörtökön 18 órakor nyílik kiállítás a
Bernády Házban. A tárlat a kortárs művészet jegyében
22 vizuális művész munkáit viszi közönség elé. Az
anyag válogatás azokból az alkotásokból, amelyek a
Szárhegyi Művésztelep tavalyi alkotótáboraiban születtek.
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Megkezdődött az „emlékeztető” oltások beadása

A védőmaszk használata 2023-ig kötelező lesz

Az emlékeztető oltás utáni hetedik naptól nem áll
fenn a súlyos koronavírus-fertőzés veszélye – jelentette ki vasárnap Adrian Streinu-Cercel, miután
megkapta a védőoltás második dózisát. A Matei Balş
járványtani intézet korábbi igazgatója úgy fogalmazott: az emlékeztető oltást követő hetedik naptól
kezdve nem fenyeget, hogy súlyos koronavírus-fertőzést kapunk, viszont „a maszk használata 2023ig kötelező lesz”.

„Ez az oltás megvéd belülről bennünket, de nem védi a
nyálkahártyánkat, tehát ha lemondunk a maszk használatáról,
akkor minden esélyünk megvan arra, hogy megkapjuk a vírust, amelyet aztán átadhatunk olyan embereknek, akik nem
immunizáltak, és így továbbra is terjesztjük a betegséget” –
magyarázta. Az orvos egy üstököshöz hasonlította a járványt.
„Tudjuk, hogy az üstökösnek hosszú csóvája van, ez a csóva
egyben a járvány csóvája is, tehát továbbra is lesznek esetek,
amíg számuk annyira meg nem csappan, hogy azt mondhas-

suk, a vírus elhagyta a normális biológiai körforgást” – példálózott a professzor. Amikor azt kérdezték, hogy mi a teendő
abban az esetben, hogyha egy beoltott személy két héttel az
emlékeztető oltást követően kapcsolatba kerül egy koronavírus-fertőzött személlyel, azt mondta: nem szükséges karanténba vonulni, csak monitorozni kell önmagunkat. „Az eddigi
óvintézkedéseket fenn kell tartani, sőt meg kell erősíteni, hogy
ez a két elem – az oltással történő immunizálás és a védelmi
intézkedések – együttesen a vírus nagyon gyors körforgásának
csökkenését eredményezzék a populációban” – mondta.
Az orvos szerint ez a vakcina megvéd minket minden olyan
törzstől, amely jelenleg forgalomban van. „Nem tudom, mi
lesz egy év múlva, ezért sietnünk kell, hogy az év folyamán
mindenkit beoltsunk, akit lehet, hogy minél több embert immunizáljunk, és megpróbáljuk kiszorítani a vírus keringését”
– mondta az orvos.
Az egészségügyi személyzetet vasárnap elkezdték beoltani
a koronavírus elleni oltás második dózisával. (Agerpres)

Rendkívüli biztonsági intézkedések Joe Biden
beiktatására

Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készülnek
Washingtonban Joe Biden megválasztott elnök
szerdai beiktatási ceremóniájára. A fokozott aggodalmakat az indokolja, hogy január 6-án Donald
Trump leköszönő elnök hívei megostromolták a Capitolium épületét, és a zavargásokban több ember
meghalt.

A Nemzeti Gárda 25 ezer felfegyverzett katonája ügyel
majd a rendre szerdán, amikor beiktatják hivatalába a demokrata párti új elnököt. Az Egyesült Államok történetének eddigi
legnagyobb mértékben biztosított elnöki beiktatására készülnek: a korábbi ceremóniák biztosításához képest – a kivezényelt fegyverős erők számát tekintve – idén legalább két és
félszer nagyobb a készültség. A hatóságok leginkább attól tartanak, hogy fegyveresek egy csoportja támadást hajthat végre
a beiktatás idején vagy valamilyen elrejtett robbanószerkezettel követhetnek el merényletet.
A katonák mellett a fővárosi rendőrség, más szövetségi államok rendvédelmi erői és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI)
ügynökei is a helyszínen tartózkodnak majd a beiktatás napján. Az FBI szerint továbbra is fennáll a lehetősége annak,
hogy erőszakos tüntetések lesznek Washingtonban és a többi
szövetségi állam fővárosában. A szervezet tájékoztatása szerint
folyamatosan megfigyelik azon szélsőséges csoportok internetes tevékenységét, amelyek a legnagyobb veszélyt jelenthetik, és – ahogy fogalmaztak – a jelentések aggodalomra adnak
okot.
Az FBI ezenkívül attól tart, hogy a biztonsági erőkön belüli
fenyegetés is fennállhat. Ezért egy ilyen esetleges „belső támadás” veszélye miatt idén még külön átvilágítják a Nemzeti
Gárdának azt a 25 ezer tagját, akiket Washingtonba vezényel-

nek az eseményre – mondta el Ryan McCarthy, a szárazföldi
hadseregért felelős államtitkár.
Január 6-án este a távozó Donald Trump republikánus párti
elnök több száz híve megostromolta a Capitoliumot, miután
az elnök egy közeli szabadtéri gyűlésen tartott beszédében arra
buzdította őket, hogy menjenek a szövetségi törvényhozás
épületéhez, ahol a kongresszus két háza együttes ülést tartott,
hogy kihirdesse Joe Biden győzelmét. Az erőszakba torkolló
ostrom során öten meghaltak, köztük a capitoliumi rendőrség
egyik tagja.
Ryan McCarthy elmondta: hírszerzési jelentések arra utalnak, hogy felfegyverzett tüntetők megmozdulásokra készülhetnek a beiktatás napja előtt, illetve az azt követő napokban is.
Az államtitkár kiemelte: a szolgálatra kijelölt katonák ismételt
eligazításokat kapnak arra vonatkozóan, hogy mikor és hogyan
használhatják fegyverüket, illetve hogyan tudnak gyorsan
együttműködni a szükség esetén közbelépő rendőrökkel.
Szerdára két olyan helyet jelöltek ki Washingtonban, ahol
tüntetéseket lehet majd tartani. A haditengerészeti emlékműhöz
és a John Marshall parkhoz a beiktatás napján körülbelül száz
demonstrálót engednek majd be a szervezők. A Capitolium és
a Fehér Ház környékén teljes a biztonsági készültség. A National Mallt, azaz a Capitoliumtól a Lincoln emlékműig tartó
parkot lezárják a látogatók elől, és betonakadályokkal, kerítéssel és fegyveres katonákkal védik a beiktatás helyszínét.
Washington polgármestere bejelentette, hogy a metróhálózat tizenhárom állomását és négy nagyobb hidat is lezárnak,
valamint szüneteltetik a városon keresztülhaladó vonat- és
buszjáratokat. Muriel Bowser arra kérte az amerikaiakat, hogy
lehetőség szerint otthon, a televízióban kövessék a beiktatást,
és kerüljék el a korlátozás alá eső területeket. (MTI)

Újabb bírósági eljárás Matteo Salvini ellen

Rágalmazás miatt újabb bírósági eljárás indul Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter ellen – írta az
olasz sajtó hétfőn. A politikus bűnözőnek és az emberkereskedők cinkosának nevezte Carola Racketét,
a Sea-Watch 3 civil hajó kapitányát, aki engedély
nélkül kötött ki az olasz partokon illegális bevándorlókkal a jármű fedélzetén.

Giancarlo Serafini milánói ügyész jelentette be, hogy vádat
emelt Matteo Salvini ellen. Hangoztatta, hogy mivel legfeljebb négy év szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményről van szó, nincsen szükség előzetes bírósági meghallgatásra.
A vádemelés Carola Rackete feljelentésén alapul. A Földközi-tengeren dolgozó Sea-Watch német civil szervezet aktivistája szerint a volt belügyminiszter rágalmazta őt.
A Sea-Watch 3 holland felségjelzésű hajó kapitányaként
Carola Rackete 2019. június 14-én érkezett olasz vizekre több
mint ötven illegális bevándorlóval a jármű fedélzetén. A hajó
nem kapott kikötési engedélyt, de tíz ember, köztük gyerekek,
betegek, várandós nők, partra szállhattak. A tiltás ellenére
Rackete június 29-én a hajót Lampedusára irányította. A sziget kikötőjébe érkezve nekihajtott az olasz pénzügyőrség hajójának,
amelyet a móló falához szorított. Carola Racketét őrizetbe vet-

ték illegális bevándorlás pártolása és olasz hadihajó elleni támadás miatt, de az illetékes szicíliai bíróság elvetette a vele
szembeni vádakat. Rackete és a Sea-Watch 2019 szeptemberében tett feljelentést, rágalmazással és „gyűlölethadjárattal”
vádolva a történtek idején belügyminiszter Matteo Salvinit.
Matteo Salvini akkori és későbbi kijelentéseiben Carola
Racketét törvényszegőnek, bűnözőnek, elkényeztetett gazdag
kislánynak, az emberkereskedők cinkosának nevezte, aki olasz
katonák életére tört.
„Számomra kitüntetés, hogy egy német kommunista, migránsok taxiztatója vádol engem, aki meglékelte a pénzügyőrség hajóját!” – hangoztatta Salvini 2019 szeptemberében.
A jelenleg ellenzékben lévő jobboldali Liga párt vezetője
most úgy nyilatkozott, „miközben olaszok milliói élnek nehézségben, bizonytalanságban, félelemben az egészségügyi és
gazdasági válság miatt, egyesek velem szembeni perekkel töltik az időt”.
Matteo Salvini ellen két előzetes bírósági eljárás van folyamatban a Gregoretti olasz katonai hajó, valamint a spanyol
civil Open Arms hajó ügyében, amelyek automatikus kikötését
a politikus belügyminiszterként szintén 2019 nyarán tiltotta
meg. (MTI)

Varsó az ENSZ fórumára vinné az ügyet

Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült
Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatásának ügyét – közölte hétfőn
Piotr Wawrzyk lengyel külügyminiszter-helyettes.

Wawrzyk a PAP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsa sürgős összehívását Lengyelország nagykövete indítványozta az Európai Uniónak (EU) a világszervezet mellett működő képviseleténél.
Andrzej Duda elnök az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában viselt lengyel tagságra hivatkozva vasárnapi Twitter-üzenetében
nemzetközi szolidaritást sürgetett Navalnijjal.
„Nem maradhat következmények nélkül a nemzetközi közösség és Oroszország kapcsolataiban az, ahogyan az orosz

hatóságok Alekszej Navalnijjal bánnak” – fogalmazott Andrzej Duda.
Határozott és gyors EU-szintű reakciót szorgalmazott vasárnap Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is.
„Navalnij őrizetbe vétele egy újabb kísérlet az oroszországi
demokratikus ellenzék megfélemlítésére” – írta a Twitteren,
az orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon engedését követelve.
Navalnij vasárnap érkezett vissza Moszkvába Berlinből,
ahol kórházban kezelték, miután augusztusban Szibériában
megmérgezték, több nyugati laboratórium megállapítása szerint egy „novicsok” típusú idegméreggel. A Kreml tagadta,
hogy köze lett volna az incidenshez. Letartóztatását egy felfüggesztett börtönbüntetés letöltendővé változtatására beadott
bírósági keresettel indokolták az orosz hatóságok. (MTI)

Ország – világ
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Online koncert a magyar kultúra
napján

Járdányi Pál, Szervánszky Endre, Veress Sándor és
Tóth Armand műveiből január 22-én, a magyar kultúra napján ad online koncertet az Anima Musicae
Kamarazenekar. Az online közvetítés ingyenesen elérhető az Anima Musicae Kamarazenekar közösségi
oldalán. Az eredetileg 2020 őszére tervezett koncerten először Járdányi Pál első jelentős, 20 éves korában írt zenekari darabja, a Sinfonietta csendül fel,
majd Szervánszky Endre Szerenádja, amely a háború utáni évek még bizakodó, lelkes légkörét idézi.
A műsorban ezután Tóth Armandnak a 2000. évi Millenniumi Zeneszerző Pályázaton díjnyertes alkotása,
a Rippl-Rónai-képekre reflektáló öttételes műve következik, amely a szerző személyes élményvilágából
táplálkozik. Befejezésül Veress Sándor Négy erdélyi
tánc című műve hangzik majd el, népzenei gyökerével szinte érezhetővé téve Erdély hegyeinek levegőjét. A művek hátterébe, zenei párhuzamaiba Tóth
Armand átvezetői adnak bepillantást. (MTI)

1059 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 1059 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 8901 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új
esetekkel 695.153-ra nőtt a járvány eleje óta igazolt
fertőzöttek száma. 625.449 fertőzöttet gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig 5.170.357 PCR-teszt és
46.176 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel
Romániában. Az elmúlt 24 órában 5808 PCR-tesztet
végeztek (4303-at az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll alapján, 1505-öt kérésre), valamint 3093 antigén gyorstesztet. (Agerpres)

Meghibásodott az online platform

Hétfő reggel meghibásodott a COVID–19 elleni oltásra jelentkezők online platformja, ezért átmenetileg
nem működik – közölte a Különleges Távközlési
Szolgálat (STS). Figyelmeztetett, hogy rövid megszakításokra kell számítani az oltásra feliratkozók online
platformjának elérésekor, mivel az Országos Oltási
Nyilvántartás (RENV) és az oltási platform közötti
adatkorreláció hétfőn reggel többször megszakadt,
és folyamatban van az adatok újraszinkronizálása.
Az STS leszögezi ugyanakkor, hogy a rendszer akadozása nem befolyásolja a beoltás folyamatát, de
szakadozhat a feliratkozás menete. (Agerpres)

Földrengés volt Galac megyében

A földfelszínhez közel, mindössze 17 kilométeres
mélységben mértek 3,3-as erősségű földrengést
Galac megyében. A földmozgás hétfőre virradóan,
2:51-kor következett be – tájékoztatott az országos
földfizikai intézet. Epicentrumához a következő városok állnak a legközelebb: Galac 45 kilométerre, Brăila
60 kilométerre, Bákó 106 kilométerre. A 2021-es év
eleje óta már 16 földrengés volt Románia területén,
ezek egyike sem volt erősebb 4-es fokozatúnál a
Richter-skálán. (Agerpres)

Rekordhideg a Bâlea-tónál

Mínusz 21,5 Celsius-fokot mértek hétfőre virradóan
a Bâlea-tónál – közölte az Agerpres hírügynökséggel
a dél-erdélyi meteorológiai központ szóvivője, Narcisa Milian. A szóvivő szerint rekordértékről van szó.
1986-ban mértek még megközelítően alacsony hőmérsékletet: mínusz 19,6 fokot. A tengerszint fölött
2034 méteren lévő Bâlea-tónál jelenleg 203 centiméteres a hóréteg. (Agerpres)

A legszomorúbb
nap(ok)

(Folytatás az 1. oldalról)
Románia rossz irányba halad. Egyébként nincs szükség
semmiféle felmérésre, mindenki látja, hogy tévelygünk:
a hatalom magával van elfoglalva, a koalíciós partnerek a funkciókon marakodnak, a koronavírus „vidáman” terjed, az egészségügyben káosz van, az online
oktatás nem működik, az emberek egyre elégedetlenebbek, nap mint nap tüntetésekről számolnak be a híradások. Így aztán nem csoda, ha a tegnapi volt az év (egyik)
legszomorúbb napja.
Vannak azért „boldogok” is. Egy Temes megyei község önkormányzatának alkalmazottai arról híresek,
hogy „a kondikát a helyi kocsmában írják alá”. Emiatt
a polgármester szankciókat is kiszabott, teljesen feleslegesen. Ezért új belső rendszabályt állított fel, és a
munkába érkező alkalmazottakat időnként alkoholtesztnek vetik alá. Így akarják megakadályozni, hogy munkaidő előtt/alatt a kocsmába járjanak. Az alkoholtesztet
a SEAP-on keresztül szerezték be, 3.000 lejbe került, és
talán már holnaptól használhatják. Így már ők sem lesznek boldogok.
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Fagypont – mentőprogram a hajléktalanokért

(Folytatás az 1. oldalról)
Sajó Norbert, az egyesület vezetője lapunknak elmondta, szívügyüknek tartják a
hajléktalanok ügyét, hiszen tudják, hogy a
december–március időszak kritikusnak számít azoknak, akiknek nincs fedél a fejük
fölött, hiszen amellett, hogy élelmezési gondjaik vannak, fagyoskodnak is.
Ebben a nehéz időszakban szeretnék valamelyest megkönyíteni a hajléktalanok mindennapjait, ezért indították el a Fagypont
nevű programot, hiszen idén erre még a járványhelyzet is rátesz egy lapáttal. Ezek az
emberek nem mehetnek be melegedni üzletbe
vagy étterembe, még akkor sem, ha kéregetésből szert is tesznek a rávalóra, amiből régebb gyakran egy-egy teát rendeltek, és így
egy félórát eltölthettek egy-egy étteremben,
kávézóban, ahol meleg van, és illemhely áll
rendelkezésre. Kolozsváron például sok hajléktalan a tömegközlekedési járműveken melegedik, mivel ott hosszú távot tesznek meg
a buszok, Marosvásárhelyen azonban rövidek
a távok, és van amikor jegyszedők is tartózkodnak a járműveken – tette szóvá az egyesület vezetője.
Mint mondta, a hajléktalanok felkarolását
célzó kezdeményezésükkel megkeresték a
marosvásárhelyi önkormányzat szociális osztályát, valamint a hajléktalanszálló illetékeseit, akik készségesen felkarolták az ügyet,
illetve útbaigazítással is szolgáltak.

Van, aki csizmát kér, más körömvirágkenőcsöt

– Bár 12 éve kapcsolatban állunk hajléktalanokkal, még mindig tanuljuk, hogy mi a helyes hozzáállás – mutatott rá Sajó Norbert.
Mint mondta, a legtöbb ember, amikor hall
egy segítő kezdeményezésről, összeszed kéthárom zsák ruhát. Ellenben tudni kell, hogy
a hajléktalanszállón nincs ruhásszekrény.
Sokan felháborodnak azon, hogy az emberek
kivesznek a zsákból három ruhadarabot, a
többit pedig eldobják. Ezt kényszerből teszik,
hiszen nincsen ahol tárolják a többit.
– Mi minden héten listát készítünk arról,
hogy kinek éppen mire van szüksége, tegyük
fel, pulóverre, csizmára vagy egy doboz

Héfőn reggel megyeszerte
nyolc oltási központ nyílt meg
a koronavírus elleni vakcinálási kampány második szakasza keretében. A legtöbb
helyen már napokkal előre le
vannak foglalva az időpontok,
ezért csak az előzetesen regisztráltakat fogadják az oltóközpontokban.

Gligor Róbert László

Nyárádszeredában az Andrásfalvi úti művelődési otthonban nyílt
meg a Nyárádmente eddig egyetlen
oltási központja, ahol a város lakói
mellett Székelyhodos, Csíkfalva,
Backamadaras, Nyárádgálfalva,
Havad, Székelybere és Nyárádmagyarós községek lakóit is beoltják
majd. A megnyitón részt vett Nagy
Zsigmond alprefektus, valamint a
megyei közegészségügyi igazgatóság képviseletében dr. Ferencz József Loránd és dr. Csíki Zsuzsanna
orvosok.

gyógyszerre, és azt próbáljuk beszerezni. Ha
valaki szóba áll a hajléktalanokkal, és megkérdezi őket, mire van szükségük, nem pedig
odavet valamit nekik, amiről ő úgy gondolja,
hogy segítség, meglepő dolgok derülnek ki:
van, aki kötszert kér, más körömvirágkenőcsöt, pulóvert, csizmát, kabátot, kesztyűt.
Arra törekszünk, hogy személyre szóló, célirányos segítséget nyújtsunk, és ebben bárki
segíthet, ugyanis a Solidaris Egyesület Facebook-oldalán igyekszünk közzétenni, hogy
éppen milyen méretű bakancsra vagy kabátra
van szükség. Ha valaki szeretne, segíthet
ebben. Megtanultunk odafigyelni arra, hogy
mire van szüksége az adott embernek, nem
pedig arra, hogy mi miben látjuk a segítséget,
mert a kettő gyakran nem egyezik – jegyezte
meg az egyesület vezetője.

Nem tudott eljönni, mert kimosta
a ruháját…

Azok közül, akik heti három alkalommal
elmennek a régi szülészet szomszédságában
lévő parkba meleg teáért, élelemért, vastag
ruháért, a legfiatalabb tízéves, a legidősebb
pedig 87 – tudtuk meg Sajó Norberttől. Eddig
49-en voltak a listán, és hetente kapják a marosvásárhelyi önkormányzat szociális osztályáról, valamint az éjjeli menedékhelyről az
aktualizált jegyzéket. A listán szereplő személyek mintegy hetven százaléka éjszakánként a hajléktalanszállón húzza meg magát, a
fennmaradó harminc százalék azonban most
is valahol az utcán tengeti a napjait. A Solidaris Egyesület hétfőnként, szerdánként és
péntekenként meleg teát, kenyeret, gyümölcsöt, hideg ételt oszt ki nekik, de volt alkalom, amikor sikerült meleg étellel, egy
adományozónak köszönhetően pedig pizzával örvendeztetni meg őket. Emellett maszkot, fertőtlenítőszert, a Bioeel jóvoltából
pedig táplálék-kiegészítőket is tudtak biztosítani számukra.
– A jövőben szeretnénk rendszeresen
meleg ételt biztosítani nekik, ennek érdekében 49 segítőkész vállalkozót vagy magánszemélyt keresünk, akik felkarolnák őket.
Egy személy havi ellátása – azaz hogy heti
három alkalommal segíteni tudjuk őt meleg

Megnyíltak az oltási központok

A nyárádszeredai önkormányzat
erőfeszítésének köszönhetően az elmúlt napokban viszonylag gyorsan
sikerült berendezni a központot.
„Mindent megtettünk, hogy az
egészségügyi szakemberek civilizált, megfelelő körülmények között
tudják fogadni az oltásra jelentkezőket, a legbiztonságosabb közegészségügyi körülmények között”
– mondta a város polgármestere,
Tóth Sándor, akitől azt is megtudtuk, hogy minden feltétel adott, továbbá az egészségügyi személyzet
is. A központ berendezését az önkormányzat rendelte meg, de a múlt
hét végén megjelent sürgősségi kormányrendelet értelmében az ezzel
járó költségeket a közegészségügyi
igazgatóság révén vissza lehet igényelni, és két héten belül tisztázódni
fog, hogy ez az elszámolás részleges
vagy teljes lesz. Az oltásban részt
vevő orvosi személyzet bérezését az
állam teljesen átvállalta. A nyárádszeredai oltási központ – mint a
többi is – naponta 8 és 20 óra között

Nyárádszeredában hétfőn reggel megnyitották az oltási központot

étellel, ruhával, lábbelivel, gyógyszerrel – háromszáz lejbe kerül. A tél lejártával, március
után sem engednénk el a kezüket, legalább
hetente egyszer szeretnénk találkozni velük,
és segíteni abban, amire szükségük van.
Megható látni, hogy mennyire hálásak, ahogy
sírva köszönnek meg egy friss kenyeret, egy
meleg pulóvert. Rendkívül erős emberek,
egy-egy élettörténetet hallgatva elgondolkodom, hogy én ép ésszel át tudnám-e vészelni
azt, amin keresztülmentek. Számtalan példáját látjuk annak, hogy miként lehet nagyon
magasról nagyon mélyre zuhanni, hiszen van
közöttük volt tanítónő, mérnök, élsportoló.
Mindig elbeszélgetünk velük, megkérdezzük,
hogy vannak, ha valaki hiányzik, érdeklődünk felőle. Előfordul, hogy az a válasz, nem
tudott eljönni, mert munkát talált, vagy orvosnál van, de az is, hogy azért kellett távol
maradnia, mert kimosta a ruháját, és nem volt
amiben eljönnie – világított rá a megdöbbentő sorsokra a Solidaris Egyesület vezetője.
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működik folyamatosan, és az egyelőre meghatározott teljes kapacitással, azaz egy-egy nap hatvan
személy beoltására elegendő vakcinával rendelkezik. Éjszaka az oltóközpontot és az oltóanyagot
rendőrök és csendőrök vigyázzák.
Az első nap minden a lehető legnagyobb rendben ment a szeredai
központban, ahol dr. Kun Bálint
Emese és dr. Tóth Brigitta orvosok
vezetik le az oltást, az oltást követően senkinél nem jelentkezett mellékhatás. Ákosfalva polgármestere,
Osváth Csaba mellett Tóth Sándor
helyi elöljáró is megkapta a védőoltást. Úgy érzi, hogy az oltási kampány nyilvánosságával és a
közhangulattal nincs minden teljesen rendben, létezik félretájékoztatás, ebből fakadó félelem és
információs káosz is. Mint felelős
intézmény- és településvezető, úgy
véli, példát kell mutatnia, cáfolnia
kell az oltásellenes közhangulatot,
és ezáltal szeretne hozzájárulni
ahhoz, hogy a kérdés megítélése és
a közegészségügyi helyzet javuljon.
Ezen gesztussal is szeretné bizonyítani, hogy nem mindenki fél a védőoltástól, hiszen meggyőződése,
hogy voltak és lesznek ennél nagyobb gondjai is az emberiségnek,
és ahhoz, hogy az élet ismét visszatérhessen a normális medrébe, arra
van szükség, hogy minél többen beoltassák magukat.
A prefektúra közleménye szerint
a megyében 28 oltóközpont működik a második szakaszban, ebből
nyolc nyitotta meg kapuit hétfőn:
Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu Művelődési Házban és a
Tudor Vladimirescu általános iskola sportcsarnokában két-két oltópont, Szászrégenben az Ifjúsági
parkban levő sportcsarnokban, Se-

Felhívás a lakossághoz

A hideg időjárás miatt a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal szociális osztálya a
napokban felhívást tett közzé a közösségi oldalon, amelyben közlik, hogy a helyi rendőrség munkatársai fokozott figyelmet
fordítanak járőrözés közben a hajléktalanokra, és arra kérik a lakosságot, hogy
amennyiben az utakon, elhagyott épületekben, tömbházak alagsorában a fagy elől oda
húzódó embereket látnak, hívják a helyi
rendőrséget a 0265-250-760-as telefonszámon, hogy bevihessék őket a Rozmaring
utcai éjjeli menedékhelyre, és ezáltal megmentsék őket a megfagyástól. A marosvásárhelyi hajléktalanszállón működő éjjeli
menedékhelyen megvannak a rend fenntartása érdekében hozott szigorú szabályok,
többek között az, hogy tilos az alkoholfogyasztás, valamint napközben nem tartózkodhatnak bent a lakók, de a téli hidegben
reggelente
nem
kell
elhagyniuk
a szállót.

gesváron a Zaharia Boiu
általános iskola sportcsarnokában, Marosludason a
városi sportcsarnokban,
Dicsőszentmártonban a
Győzelem teremben, Nyárádszeredában, valamint
Görgényszentimrén a művelődési otthonban egyegy.
A megyei közegészségügyi igazgatóság vezetőhelyettese, dr. Ferencz József
Loránd lapunk érdeklődésére hozzátette: mind a
nyolc oltási központ megkezdte a tevékenységét hétfőn reggel, miután múlt
péntektől regisztrálni lehetett a védőoltásra, és bár
pontos időpontot nem tudott közölni, biztosra
mondta, hogy rövid időn
belül a további húsz is
megnyílik. Vannak alapvető feltételek, amelyeknek
eleget kell tennie egy oltási
központnak, az elmúlt napokban az intézmény el- Nyárádszereda polgármestere, Tóth Sándor az elsők kölenőrizte és engedélyezte zött oltatta be magát, és másokat is erre biztat
ennek a nyolc pontnak az
elindítását. Egyelőre – a rendelke- igazgatóság arra biztatja a pedagózésre álló oltóanyag-mennyiség gusokat, iskolai személyzetet, hogy
függvényében – 60 személy beoltá- addig lehetőleg jelentkezzenek vésára van lehetőség naponta minden dőoltásra.
Az oltási kampány második szaközpontban, de ha valaki nem jelenik meg a megadott időpontban az kaszának indítása előtt az intézoltásra, a listán következő szemé- mény végzett egy felmérést,
lyekből értesítenek és rendelnek be eszerint a megyében 211 orvos és
embereket, de csak a regisztráltak 717 egészségügyi asszisztens jejöhetnek szóba. Az igazgatóhelyet- lentkezett, hogy részt vesz az oltás
tes úgy véli, jól meg van szervezve levezetésében, a regisztrációt pedig
az oltási kampány, de a népszerűsí- 290 személy segíti. A január 8. és
tésen még itt-ott javítani kell, ami- február 7. közötti időszakra eddig
ben a sajtó is nagy szerepet kap. A 9165 személy jelentkezett a megyéfebruár 8-ára várható iskolanyitás ből az első védőoltásra – tette hozzá
kapcsán a megyei közegészségügyi dr. Ferencz József Loránd.
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Dr. Ábrám Zoltán

A védőoltás (vakcina) az emberiség egyik legnagyobb és legjótékonyabb
felfedezése.
Számos,
életminőséget javító nagyszerű találmánnyal ellentétben, nélküle
nemcsak az életszínvonal, hanem
maga a lét lenne kockázatnak kitéve. A világon az első védőoltás
Edward Jenner angol sebész nevéhez fűződik (1796), aki megfigyelte, hogy a tehénhimlővel
fertőzött személyek nem kapják el
az emberi himlőt. Innen ered a világszerte használt vakcina kifejezés,
ami az adott betegség elkerülésére
gyengített vagy elölt kórokozókat,
esetleg kész ellenanyagot vagy
mRNS-alapú oltóanyagot tartal-

Oltassuk be magunkat!

mazó készítmény, amelynek a szervezetbe juttatása mesterséges immunitást idéz elő. Az adott
kórokozóval szemben kialakult védettség kiterjesztése kisebb-nagyobb közösségekre az adott
betegséggel szembeni teljes védelmet eredményezheti. A vakcina a
fertőző betegségek népességi szintű
és egyéni megelőzésének a leghatékonyabb módszere. Egyszerre életmentő az egyén számára, és
demográfiai szempontból a népesség fennmaradását szolgálja.
Amennyiben nem létezne, az alacsony születési arányszámú országokban népesedési katasztrófa
következne be. Régen ugyanis a nagyobb gyermekvállalási kedv ellensúlyozta a magas gyermekkori
halandóságot.

Járványok mindig előfordultak
az emberiség története során. A középkorban a gyógyíthatatlannak tartott pestis és lepra, a nagyon
ragályos fekete himlő, a víz útján
terjedő kolera és tuberkulózis, az
első világháborút követő spanyolnátha, a kétezres évektől a légúti panaszokat okozó SARS. Minden
járvány az emberiség mesterséges
mozgásának a terméke, a selyemúton keresztül terjedő pestisjárványoktól az utazás során hurcolt
koronavírusig. Közben azonosították a kórokozókat, rengeteget fejlődött az orvostudomány. A
védőoltásoknak köszönhetően a fertőző betegségek száma jelentősen
csökkent, egyesek eltűntek vagy
igen ritkává váltak. Így sikerült felszámolni a világ számos országában
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a különböző gyermekkori vagy azt
követő fertőző betegségeket. Ma
már világszerte eltűnt az egykor
magas halálozással járó fekete
himlő, vagy Európában már nem
fordul elő a gyermekbénulás a hatékony oltásnak köszönhetően. Ráadásul olyan szintre jutott az
emberiség, hogy megjelentek a külföldi utazásokkal kapcsolatos védőoltások is.
Az emberiség magas fejlődési
szintre jutott ugyan, a piciny koronavírus mégis hatalmas leckét adott
neki. A legfontosabb humánus teendő az emberi élet védelme. A
megfelelő stratégia alapján kezdetben a veszélyeztetett csoportokra,
majd az egész lakosságra kiterjesztett védőoltás a lehető leghatékonyabb módszer arra, hogy az újabb
koronavírus-fertőzéseket megelőzzük, másrészt pedig a súlyos lefolyást
mérsékeljük.
Hogy
mihamarabb maszk nélkül, védetten
és biztonságban élhessünk. Még
akkor is, ha a következtetések levonása során egyre inkább körvonalazódik előttünk egy változásra
szoruló világrendre való berendezkedés szükségszerűsége, hasznossága.
Az immunrendszer többnyire
könnyen megbirkózik az oltással. A
elutasítók többsége a mellékhatások
miatt aggódik. A mellékhatások
többnyire az oltás helyén fellépő
enyhe fájdalomra, bőrvörösségre,
esetleg duzzanatra, fejfájásra, hőemelkedésre terjednek ki. A kockázat
nem magas, a súlyos következmény
alacsonyabb, mint például a közlekedési baleset előfordulása. A tét a
magunk, rokonaink, barátaink, embertársaink egészsége, életminőségünk javulása. Már csak ezért is
elvárható, hogy az egyéni jog a közösségi érdek alárendeltje legyen.
Miközben az immunológia tudománya kialakulásának kezdetére gondolva, álljon előttünk a Nobel-díjas
mikrobiológus példája, aki a kolerajárvány tanulmányozása során

A Pfizer-BioNTech oltóanyaga

egy koleravibrió-tenyészetet ivott
meg felfedezése és a kísérlet igazolása miatt. Nos, Mecsnyikov határtalan
bátorsága
mellett
jelentéktelenné válnak a koronavírus-védőoltás természetét, hatását,
védettségét firtató kérdések. Miközben az sem tagadható, hogy számos
elemző, bíráló megállapítás jogos:
sikeresebb kommunikációra lenne
szükség, a hiteles információk túlsúlyára, helyenként több hozzáértésre és jobb szervezettségre. De a
cselekvési időszak velejárója a hiba
és kérdőjel.
Éljünk az emberiség egyik legnagyobb felfedezésével! Oltassuk be
magunkat!

A Románia főügyészsége és Laura Codruţa Kövesi főügyész
által összeállított gyalázatos „Fehér könyv”

Kincses Előd
Mi, akik átéltük az 1989. decemberi fordulatot, felháborodva és elképedve olvastuk a
marosvásárhelyi „események” ügyészségi
dokumentumait (Népújság, 2021. január 11.,
12., 13-i számok). Erről a förmedvényről az
1956-os magyar forradalmat, a szovjet szuronyok védelmezte ellenforradalmi rendszer
szóhasználata szerinti „sajnálatos eseményeket” gyalázatosan meghamisító kádári „Fehér
könyv” jutott eszembe. A magyar forradalmat, a forradalmárokat befeketítő fércmű és
a román népfölkelést pocskondiázó, hazug
vádirat összevetéséből megállapítható, a
kommunista és posztkummunista szekuritátés propaganda egy tőről fakad. A kommunista hatalom által kinevelt ügyészek
megfeleltek az elvárásoknak, és az életüket a
diktatúra megdöntéséért feláldozó hősöket
egyszerűen romboló, agresszív, részeg betörőként mutatják be. Azért, hogy ezt a disznóságot hihetőbbé tegyék, „kivizsgálták” a
gyilkos sortüzet követő napon valóban bekövetkezett rongálásokat is. Tették ezt annak ellenére, hogy a katonai ügyészségnek erre
nem volt illetékessége, a civilek rongálásait
kizárólag a marosvásárhelyi ügyészség vizsgálhatta volna. Vicclapba való állítás az is,
hogy a gyilkos sortűz „véletlen” műve volt…
A vádirat szerint a halálesetek főleg azért következtek be, mert a tüntetők kívülről legörbítették a páncélautó (TAB) csövét (?!) és
ezért a sortűz nem a levegőt, hanem a tüntetőket találta el. Ez persze lehetetlen, a pán-

célautó csövét nem lehet kívüről hajlítgatni.
A szemenszedett hazugságot szakértői véleménnyel nem is próbálták bizonyítani. Jellemző módon elhallgatták azt is, hogy a
páncélautóban nemcsak az állítólag berezelt
baka, Maşcan Alexandru tartózkodott, hanem
egy képzett hadnagy is!
A gyilkos nap krónikáját az 1990-ben megjelent Marosvásárhely fekete márciusa című
könyvemben a következőképpen írtam le:
Bukaresti tárgyalásomról „december 21-én
reggel érkeztem vissza Marosvásárhelyre.
Délben, hazafelé menet láttam, hogy a régi
városháza épületét, ahol a megyei RKP és
Néptanács székelt, erős katonai kordon őrzi
(még páncélautók is védték). Délután összegyűltek a tüntetők, nagyobbik lányommal,
Rékával és Seres Robi utolsó éves orvostanhallgatóval együtt én is odamentem. Az erőszakszervezet félelmetes készültségben volt,
megjelent az antiterrorista brigád is, arcvédővel (hogy ne lehessen őket felismerni), pajzszsal stb. felszerelve. Mi a járdáról mint szimpatizánsok figyeltük az eseményeket, gondoltam, exponált helyzetemben (ti. a temesvári
kilakoltatási perben Tőkés László ügyvédje
voltam) nem ajánlatos tüntetőként a hatalom
kezére játszanom magam. A tömeg rendkívül
fegyelmezetten, és csak román nyelven skandálta a jelszavakat. A népi bölcsesség így jelezte, nem vagyunk irredenták, revizionisták,
nem Erdélyt akarjuk elszakítani, csak a diktatúrától szeretnénk megszabadulni. Legjobban az tetszett, amikor azt skandálták,
skandáltuk: Doina Cornea, László Tőkés.

Este 9-kor hazamentünk. Otthon telefonon figyelmeztettek, az éjszakát töltsem házon
kívül, így egy szomszéd (Brassayék) udvarán
állva elborzadva hallottam a lövöldözést. Hat
hősi halottunk volt: Bodoni Sándor (33 éves),
Hegyi Lajos (25 éves), Adrian Hidoş (21
éves), Ilie Muntean (30 éves), Pajka Károly
(33 éves) és Tamás Ernő (38 éves). Másnap
bementem az ügyvédi irodába, de 11 órakor
már a főtéren voltam, mert megtudtam, hogy
újabb tüntetés kezdődött. Ezt a tüntetést a
bőrgyári munkások kezdeményezték, akik kihívták a konzervgyár akkori igazgatóját, a
rendszer nemzetközileg elismert régi ellenlábasát, Király Károlyt. Király a tömeg élére
állt, és felmentek a város központjába, a városháza előtti térre. Itt 10 órakor, amikor még
Ceauşescu hatalmon volt, Király beszédet intézett a tömeghez, de gondos kezek, észrevéve, hogy a páncélautó géppuskájának
csövét feléje fordítják, lerántották arról a
székről, amelyre felállva szónokolt. Biztonsági okokból az egyesített szekuritáté, milícia
és katonaság erői mellől a tömeg átvonult a
főtér másik oldalára, az Avram Iancu-szoborhoz. Ide csatlakoztam, a főtérre leérve. A szobornál Király Károly bejelentette, hogy saját
kezünkbe vesszük sorsunk irányítását, elegünk volt a diktatúrából, s megalakult a demokratikus Romániáért, az egyenjogúságért
küzdő
Frăţia–Testvériség
Demokrata
Fórum”.
A főcímben feltett kérdésre – Ki lőtt ránk
1989. decemberében? – egy hónappal később, 1990 január végén a Maros Megyei
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Nemzeti Megmentési Front ülésén Ciobotă
Dumitru marosvásárhelyi katonai főügyész
adta meg a választ. Miután az NMF megyei
alelnökeként megkérdeztem tőle, hogy áll a
gyilkos sortűz nyomozati eljárása, azt válaszolta: elkészült a vádirat a sortűzre parancsot
kiadó Cojocaru Constantin generális ellen, de
egy generálist csak egy hasonló rangú katonai
ügyész tartóztathat le, aki ezért Bukarestből
fog leutazni. Azóta sem érkezett meg… Két
évvel ezelőtt Szovátán összefutottam a nyugdíjas katonai főügyésszel, és volt bukaresti
diáktársamtól megkérdeztem, miért nem tartotta be a szavát? Válasza: elvették tőle az
ügyet, felvitték Bukarestbe, ahol aztán eltussolták („au muşamalizat”). Feltételezem, Cojocaru tábornok „bűnbocsánatában” sokat
nyomott a latban, hogy a fekete március idején nem akadályozta meg a „hodákiak” marosvásárhelyi beözönlését, noha erre többen
is nyomatékosan felkértük!
Még egy jellemző adalék: december 21-én
Cojocaru Constantin ezredesként letartóztatta
Brânzan Cornel alezredest, mert nem teljesítette azt a parancsát, hogy csapattestével erőszakot alkalmazzon a békés tüntetőkkel
szemben. Ha a következő nap nem bukik
meg N. Ceauşescu, a gyilkos parancs megtagadásáért az alezredes az életével fizethetett
volna. Cojocarut az összecsukló hatalom védelmében kiadott „kiemelkedő” decemberi
parancsaiért tábornokká léptették elő. A következtetések levonását a kedves olvasókra
bízom…
Marosvásárhely, 2021. január 15.
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Új tervek, régebbi célok

Mezőmadarason jártunkkor a
község újonnan megválasztott polgármesterével, Kovács
Ilonával beszélgettünk. Beszélgetésünk alatt a polgármester
asszony elmondta: két hónapnyi eddigi mandátuma során
még sok mindent nem tudott
megvalósítani, és több projekt is az előző polgármester
idején kezdődött, ám tervekben és célokban nincsen
hiány a székely mezőségi településen.

– Ön alpolgármester volt sok
éven keresztül. Miért gondolta úgy,
hogy a tavaly indul a polgármesterválasztáson, mi az, amiben többet
tud segíteni a közösségen?
– Igen, tizenkét évig, három mandátumon keresztül voltam alpolgármester. Ebben az időszakban, úgy
érzem, elég tapasztalatot szereztem,
és azért indultam a választáson,
mert úgy gondoltam, hogy polgármesterként sokkal többet tudok
megvalósítani, mint addig. Sok ötletem, tervem van, ezeket gyakorlatba szeretném ültetni, mert úgy
vélem, hogy Mezőmadarasnak változásra van szüksége.
– Milyen szempontból érezte úgy,
hogy szükség van a változásra?
– Például a fiatalok összefogása
szempontjából, de emellett nagyon
sok apróbb és nagyobb dologban is.
Ezek közül nagyon fontos a megfelelő kommunikáció, amely nem maradhat el sem a lakosság, sem az új
tanácsosok irányában. Mindig ki
kell kérni a falunak a véleményét.
Ennek híján voltunk. Nagyon sokat
fejlődtünk az elmúlt tizenkét évben,
ez kétségtelen, de még nagyon sok
célunk és teendőnk van.
– Hogy gondolja, miért önnek
szavaztak bizalmat?
– Nyitottabb voltam. Bárkinek
bármikor bármire szüksége volt,
engem mindig megtalált, és a falustársaimnak soha nem kellett
„hivatalosan”, alpolgármester aszszonyként beszélniük velem, hanem
már a kapuban kérdezték, hogy
„Hol van Ici?” És ez a mai napig
így van, én ilyennek is maradok. A
polgármesteri székért nem a címért
vagy státuszért indultam, hanem
azért, hogy az elmúlt tizenkét év tapasztalatát, mindazt, amit láttam,

Kovács Ilona polgármester

Fotó: Nagy Tibor

megéltem, jobban a gyakorlatba
tudjam ültetni, a terveimet meg tudjam valósítani, illetve a meglévő
projekteket folytatni. Természetesen mindez az anyagiaktól függ
majd, de ameddig nincsen költségvetésünk, addig erről nem tudok
többet mondani.
– Tisztában vagyok azzal, hogy ez
még nem téma, de ettől függetlenül
mik azok a tervek, amikkel indult,
amelyeket meg szeretne valósítani?
– A legfontosabb célkitűzéseim
közé tartozik a helyi egészségügyi
állapotok javítása, a földterületek
tulajdonviszonyának tisztázása, a
mellékutcák leaszfaltozása. Ami az
első pontot illeti, szeretnénk felépíteni egy multifunkcionális orvosi
rendelőt. Az előző polgármester
idején készített, majd benyújtott pályázatunk felkerült az Országos Beruházási Társaság (CNI) listájára,
igaz, még nem tudjuk, hányadik helyen vagyunk. Ebben az épületben
kapna helyet az orvosi rendelő mellett az orvosi szolgálati lakás és a
fogászat is. A meglévő orvosi rendelőnket nem lehet kibővíteni, mert
a helyi tanács épületében van, ezért
szeretnénk egy újat építeni. A mellékutcák leaszfaltozása is nagyon
fontos a számunkra. Az elmúlt két
hónapban elkezdtük a felmérést, jelenleg három céggel tárgyalunk a
kivitelezésről. Szeretnénk továbbá
egy új sportpályát építeni, és elkezdtük a szénáságyi iskola teleke-

lését. Meg szeretnénk oldani a csatornázási gondokat is: Szénáságyon
ugyan elkészült a szennyvízelvezető hálózat, de Mezőmadarason
csak az út egyik felén lévő házakban van kanalizálás. Vízhálózatunk
van, de szennyvízelvezetés nincsen.
Sokat még nem tudok felmutatni, és
emiatt is óvatosan nyilatkozom a
terveimről, hiszen kívülállóként teljesen másnak tűnhet a polgármesteri funkció, nekem is annak tűnt.
Régebbi dolog ugyan, de megemlíteném, hogy a Pro Economica Alapítvány nagyon sokat segített a
község életén a pályázataival. Rengetegen éltek a fiatal gazdálkodóknak kiírt, több ezer eurós
mezőgazdasági pályázat adta lehetőségekkel mind 2017-ben, mind
2019-ben. Le a kalappal az alapítvány csapata előtt, amely oly sokat
tett a községünkért, mert ezekkel a
pályázatokkal sokat gazdagodott
Mezőmadaras. A két pályázaton
több mint százan nyertek a községből pályázónként tizenötezer eurót.
Volt, aki a földjei telekelésére fordította, volt, aki mezőgazdasági gépeket vásárolt belőle.
– Egykori „kívülállóként” hogyan látja, mi most a legnagyobb
nehézség a község életében és a polgármesteri státusszal kapcsolatosan?
– A megfelelő kommunikáció
mindig nagyon fontos, és gyakran
nehézségekbe ütközik. Előfordul,
hogy hiába segítesz 99 alkalommal:
ha egyszer nem tudsz, mert nem engedi a törvény, akkor az előzőek
mintha meg sem történtek volna.
Ezzel tisztában vagyok, ez mindenhol így működik, így én jelenleg
csak azt tudom mondani, minden
erőmmel azon leszek, hogy a következő négy évben Mezőmadaras
községet gazdaságilag és kulturálisan is fejlesszem, és megtegyek
mindent, ami tőlem telik. Ennek érdekében minden, törvény szerinti
kis- és nagykaput megkeresünk,
minden pályázati lehetőséggel élni
fogunk. Községszinten talán az
egyik legnagyobb gond, amivel folyamatosan szembesülünk, a terjeszkedési lehetőségeink teljes
hiánya. A belterületeink aránylag
kicsik, és nem is tudunk újakat vásárolni. Van ez a kis parkunk és a

régi futballpálya területe, egy hektár
nyolcvan ár. Ezeken kívül semmink
sincs. Se legelőnk, se földjeink a
határban. Nem vagyunk túl gazdagok. Nincsenek cégeink, az egyetlen bevételi forrásunk az emberek
adója. Csak magánszemélyektől vásárolhatunk telket, ha terjeszkedni,
építeni szeretnénk, és ha lehetőségünk nyílik erre, ezt is fogjuk tenni.
Természetesen pályázunk is, de jelenleg még nem tudni, hogy mire
lesz kiírás az idén. Sportpályánk
sincs, hosszú távon ezt a hiányosságot is orvosolni szeretnénk, mert az
is segítené a fiatalok összetartását.
Természetesen mindezt pályázati
úton, ahogy a valamivel több mint
16 kilométernyi mellékutca-hálózat
leaszfaltozását is, hiszen önrészből
ezeket nem tudjuk fedezni. Gond
volt a szénáságyi vízellátással, mert
a szárazság idején a kutakban nem
volt víz, de, mint említettem, ott
már kiépült a hálózat, a munka 95
százalékban elkészült, és hamarosan használhatóvá válik a rendszer.
Valahogy úgy vagyunk vele, hogy
szinte mindenünk megvan, minden
működik, de ha még jobban működne, akkor sokkal jobban élnénk.
Nagyon szeretnénk például cégeket
bevonzani, de mivel alig van saját
földünk, és nincsen olyan belterületünk, amit fel tudnánk ajánlani, jelenleg ez nem lehetséges. Pedig
nagyon jó lenne, ha a fiatalok itthon
maradnának, itt keresnének megélhetési lehetőséget, és nem vándorolnának el. A fiatalabb korosztály

Zajlanak a javítások a községben

nagyobb része sajnos külföldre távozik, kivándorolnak Németországba, Angliába. Kimennek
külföldre dolgozni, hogy megalapozzák a jövőjüket, van, aki hazajön, de nagyon sokan ott maradnak.
Ezt a tendenciát szeretnénk megváltoztatni, de sajnos túlmutat rajtunk.
Ugyanakkor vannak olyan fiataljaink, akik visszatértek, és olyanok is,
akik el sem mentek, itthon gazdálkodnak. A mezőgazdaságtól azonban szinte mindenki menekül, mert
munka van vele, de szerintem nagyon szép. A mi családunk is mezőgazdasággal foglalkozott, mindmáig szeretek kimenni az állatokhoz, miután hazaértem.
– Említette, hogy a földek telekelésével is gond van… Ez a – sajnos
általános – probléma mennyire
érinti a községet?
– Nincsen nálunk felparcellázva
szinte semmi. Mindenkinek van
földje, mindenki használja is a földjét, csak az a gond, hogy ezek a területek nincsenek telekelve, és
vannak hibák is, sok esetben elírták
a birtokleveleket. Ez a magántulajdonban lévő földterületek összességét tekintve elég nagy arányban
érint minket, és hosszú időbe telik
majd, ameddig sikerül megoldani a
problémát, megfelelően rendszerezni ezeket a területeket. De megpróbáljuk.

– Mi a helyzet a vírusfertőzéssel,
voltak a Covid által okozott megbetegedések?
– Voltak betegeink, de szerencsére kevesen, óvatosak az emberek. Halálesetünk nem volt, akik
elkapták, mindannyian enyhe tünetekkel átvészelték a betegséget. Eddigi mandátumom alatt hat esetről
van tudomásom, mindannyian otthoni elkülönítésben voltak 14
napig. A járvány okozta helyzet
miatt mi is áttértünk az online oktatásra, az iskoláink számára megpályáztuk
a
laptopokat
és
táblagépeket. Még nem tudjuk, hányat fogunk kapni, mert éltünk egy
korábbi pályázati lehetőséggel is, de
elmondhatom, hogy ahány gyereknek szüksége lesz rá, mindegyik fog
kapni belőlük. Szénáságyon elemi
iskola működik, Mezőmadarason
első osztálytól nyolcadikig zajlik a
tanítás, összesen 199 gyerekkel, beleszámítva az óvodásokat is.
– A vírushelyzettel is összefüggésben, mi a helyzet a község kulturális életével? Mezőmadarason
gazdag művészeti tevékenység folyt,
illetve folyik, itt zajlik a Maros-mezőségi Művésztelep, avagy a
Czirjék Lajos által irányított képzőművészeti alkotótábor, van tánccsoportjuk, a református egyházközségnek van dalárdája, a Szabó
Izolda tiszteletes asszony által vezetett, szintén helyi Pro Ruris Egyesület
is
számos
kulturális
tevékenységet szervez...
– A mezőmadarasi alkotótáborra

sor került a tavaly. Az Árvalányhaj
nevű néptánccsoportunknak van
egy kisebbekből és egy nagyobbakból álló csoportja, nekik is nagyon
hiányzik a megszokott életük, hiszen egy éve nem járhattak táncpróbára, nem volt fellépésük, nem
tudtak elutazni. Az egyházi dalárda
tagjai is megszokták, hogy minden
vasárnap próbáltak, felléptek,
szomszéd falvakban, városokban
vendégszerepeltek. Mindenki tudta,
hogy pénteken délután négytől kezdődik a kiscsoport táncpróbája,
utána következik a nagycsoporté –
ez is egy éven keresztül kimaradt. A
tánccsoportok a nyáron az egyháznak visszaszolgáltatott kultúrotthonban próbálnak, télen pedig az
iskolában. Jelenleg nincsen a községnek az önkormányzat tulajdonában lévő kultúrotthona, de ez
ügyben is pályáztunk az Országos
Beruházási Társaságnál. Híresek
vagyunk még a helyi levendulafesztiválról, amelyet az idén is megszervezünk. A Borbély Béla és a Roşca
Ovidiu telkén lévő levendulamező
a tavaly is rengeteg látogatót vonzott, holott a vírushelyzet miatt
akkor csak hétvégi látogatásokra
kerülhetett sor, nem voltak sátrak,
élelmezőegységek. Reméljük, hogy
mindez az idei év folyamán megváltozik, és visszatér az élet a régi
kerékvágásba.

Berúgta egyetlen helyzetét a CFR, ez is elég volt a három ponthoz
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Bálint Zsombor

A Kolozsvári CFR első – és addig
egyetlen – helyzetéből, a 72.
percben szerzett Debeljuh-góllal
szerezte meg a győzelmet a vendégcsapat Sepsiszentgyörgyön, a
labdarúgó 1. liga „magyar” rangadóján. Talán a nagyobb tapasztalat,
talán a több szerencse döntött, mindenesetre apróságok segítették
hozzá a Iordănescu-együttest a
három ponthoz.
A mérkőzés első félideje többnyire a kolozsvári térfélen zajlott, a
Sepsi OSK magabiztosan uralta a
középpályát, mint ahogy az utóbbi
időben már megszokhattuk. Az eltiltott Fofana helyett a Csíkszeredából
igazolt Eder mutatkozott be a középpályán olyan magabiztosan,
mintha egy élet óta ebben a csapatban szerepelt volna. A kolozsváriakat láthatóan zavarta, hogy nem
tudják megtartani a játékszert, azonban ahhoz túlságosan tapasztalt a
védelmük, hogy könnyen feltörhető
lett volna. A szünetig mégis kétszer
is veszélybe került Bălgrădean kapuja. A 6. percben Manea a gólvonalról mentette Ștefănescu lövését,
miután a kapus már verve volt, míg
a 37. percben ugyancsak Ștefănescu
lőhetett 10 méterről középről, de
Bălgrădean oldalra mentett. A labda
nem hagyta el a pályát, Gál-Andrezlyhez került, aki azonban nem
volt elég higgadt, és a kapuját meszszi elhagyó hálóőrbe lőtt. A félidő
hosszabbításában Bouhenna könynyelműen összeszedett egy sárga
lapot, ez pedig fontosnak bizonyult
a folytatásban.
A második játékrész szintén a kolozsvári térfélen rajtolt el, de a 49.
percben Bouhenna egy újabb meggondolatlan belépőjével újabb lapot
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Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 17. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári CFR 0-1 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, zárt kapu. Vezette: Ovidiu HaWegan
(Arad) – Octavian Șovre (Szatmárnémeti), Radu Ghinguleac (Bukarest).
Tartalék: Iulian Călin (Ștefănești). Ellenőr: Costin Toma (Karácsonkő).
Gólszerző: Debeljuh (72.).
Sárga lap: Fülöp Loránd (1.), Aganović (24.), illetve Pereira (16.),
Ðoković (24.).
Kiállítva: Bouhenna (49.).
Sepsi OSK: Niczuly – Deljanidisz, Bouhenna, B. Mitrea, Fl. Ștefan (64.
Nouvier), Eder, Vașvari, Gál-Andrezly (53. Tincu), Dragomir (6. Aganović), Fülöp Loránd (64. Bajrović), Ștefănescu.
CFR: Bălgrădean (46. Sandomierski) – Manea, Ciobotariu, Burcă, Camora, Deac (85. Itu), Hoban (56. Luis Aurelio), Ðoković, Pereira (46.
Chipciu), Debeljuh, Costache (75. Carnat).

Debeljuh lecsap a labdára, és megszerzi a kolozsváriak győztes gólját Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Pro Sport

Eredményjelző

Labdarúgó 1. liga, 16. forduló: Chindia Tîrgoviște – Jászvásári CSM
Politehnica 1-1, Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti Dinamo 0-2,
FC Botoșani – FC Argeș Pitești 0-1, Kolozsvári CFR – Academica Clinceni 3-1, Aradi UTA – Konstancai Viitorul 0-0, Bukaresti FCSB – Gyurgyevói Astra 3-0; 17. forduló: Bukaresti Dinamo – Chindia Tîrgoviște
0-1, FC Argeș Pitești – Medgyesi Gaz Metan 1-1, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Kolozsvári CFR 0-1, Academica Clinceni – Nagyszebeni
Hermannstadt 0-0.

kapott, és a házigazdák tíz emberrel
maradtak. Még ez sem szegte kedvüket egy ideig az OSK játékosainak, nem érződött a CFR
létszámfölénye, ám az 59. percben
újabb csapás érte a házigazdákat, Fl.
Ștefan olyan szerencsétlenül ütközött Niczulyjal, hogy mentőautóban
szállították el. A kényszerű cserék
pedig felborították a házigazdák védelmét. Ennek lett meg az eredménye a 72. percben, amikor a
támadásba felfejlődött Deljanidisz
helyére nem jött vissza Nouvier,
Costache zavartalanul törhetett be a
balszélen, középen pedig ketten is

üresen érkeztek, miután a Ștefant a
balhátvéd posztján helyettesítő
Ștefănescu nem segített belső társainak. Debeljuh így közelről formaságot teljesített (0-1).
A kapott gól egy ideig nagyon elvette a sepsiszentgyörgyiek kedvét,
és a 84. percben Debeljuh duplázhatott volna (pontosabban HaWegan
már be is fújta a büntetőt a CFR javára Niczuly szabálytalansága
miatt), ha nem fut néhány centiméteres lesre. Az utolsó néhány percben azonban még így, emberhátrányban is egyenlíthettek volna
a háromszékiek. A 87. percben

A magyarok gólrekorddal győzték le Uruguayt

A magyar férfikézilabda-válogatott 44-18-ra legyőzte Uruguay csapatát az egyiptomi világbajnokság
csoportkörének második fordulójában vasárnap, ezzel
biztosította továbbjutását a gízai A csoportból.
Székely Márton védéseire alapozva jól kezdte a
meccset a magyar együttes, amely könnyed játékkal
folyamatosan növelte előnyét. A 15. perc után több lövést is elrontottak a magyarok, illetve technikai hibák
is voltak, és ezt az ellenfél úgy használta ki, hogy
három góllal csökkentette a különbséget. A szakmai
stáb cserékkel frissítette a csapatot, amely a kisebb hullámvölgy ellenére magabiztosan, 16-8-ra vezetett a
szünetben.
Székely az első félidőben húsz lövésből tizenkettőt
kivédett, majd a szünet után Borbély Ádám érkezett a
helyére.
Eleinte a második felvonásban is többet hibáztak a
vártnál a magyarok, ennek ellenére gyors játékkal magabiztosan növelték előnyüket. A különbség megha-

ladta a húsz gólt is, és mivel a végeredmény 44-18 lett,
a magyar együttes megdöntötte saját világbajnoki gólcsúcsát. A rekordot eddig az ausztrálok elleni 2013-as
mérkőzés (43-13) jelentette.
A magyar mezőnyjátékosok közül csak Sipos Adrián
nem szerzett gólt. Borbély Ádám 22 lövésből 13-at hárított a második félidőben.
A csoport másik mérkőzésén: Németország – Zöldfoki Köztársaság 10-0 – játék nélkül
A magyarok pénteken a Zöld-foki Köztársaság 3427-es legyőzésével kezdték a tornát, ma 21.30 órától
pedig Németország ellen zárják a csoportkört. A középdöntőbe az első három helyezett jut.
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Bajrović lábára vetődve mentett
Sandomierski, egy perccel később
ugyanő lábbal hárította Aganović
becsapós lövését. A 90. percben
közvetlenül a tizenhatos vonala előtt
jutott szabadrúgáshoz az OSK, ám
az igazán jó lövői nem voltak a pályán. Így Mitrea próbálkozott, ám a
sorfalról szögletre pattant a lövése.
A meccs krónikájához még hozzátartozik, hogy a 90+2. percben
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Luis Aurelio lövését Deljanidisz
kézzel mentette szögletre, ezt azonban HaWegan nem vette észre. Gyakorlatilag azonban már el volt dőlve
a meccs.
A labdarúgó 1. liga továbbra is
dacol a téllel, a hét végén a 18. fordulót rendezik. A Sepsi OSK szombaton, szokatlan órában, déli fél
egytől fogadja az Astrát. A CFR hétfőn este Nagyszebenben játszik.

Messit akár 12 meccsre is
eltilthatják

Mestermérleg

Gulyás István, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: „Az öltözőben arra hívtuk fel a figyelmet,
hogy az ilyen csapatok ellen nagyon nehéz türelmesen védekezni. Sokszor azt láttuk, hogy elveszítettük
a türelmünket. Támadásban sokkal több keresztmozgást kértünk, mert akkor az ellenfél elveszíti a fonalat, könnyű gólokat tudunk lőni, és tudunk
gyakorolni a jövőre nézve is egy kicsit. Azt is kértük
a játékosoktól, hogy fussanak nagyon sokat, próbáljunk minél nagyobb tempót diktálni. Látszott, hogy
egy kicsit előreléptünk, jobb volt a játékunk tempója,
bár az uruguayiak próbálták lassítani. Ennek ellenére
voltak jó periódusaink, amelyekre lehet építeni.”

Jegyzőkönyv

Bodó Richárd az uruguayi védelem fölé magasodva célozza a kaput
Fotó: AFP

1. FCSB
2. CFR
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Clinceni
6. Tîrgoviște
7. Viitorul
8. Medgyes
9. Dinamo
10. Botoșani
11. UTA
12. Astra
13. Nagyszeben
14. Voluntari
15. FC Argeș
16. Jászvásár

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport: Magyarország – Uruguay 44-18 (16-8)
Gíza, zárt kapuk mögött, vezette: Kolahdouzan,
Mousavian (irániak).
Lövések/gólok: 60/44, illetve 58/18.
Gólok hétméteresből: 3/2, illetve 1/1.
Kiállítások: 6, illetve 4 perc.
Magyarország: Székely – Lékai 4, Máthé 8, Sipos,
Bánhidi 3, Bodó 4, Bóka 4, cserék: Rodríguez 3, Hanusz 1, Győri 5, Rosta 4, Ancsin 4, Szita 1, Borbély,
Hornyák 1, Sunajko 2.
Uruguay: F. González – Goyoaga 1, Cancio 1, Botejara 2, Chaparro 1, Velazco 2, Rubbo 1, cserék:
Viera 1, Listón, Fabra 1, Morandeira 4, De Agrela 3,
Rostagno 1, Méndez, Vecino.
A csoport állása: 1. Németország 4 pont (53-14), 2.
MAGYARORSZÁG 4 (78-45), 3. Zöld-foki Köztársaság 0 (27-44), 4. Uruguay 0 (32-87).

Az argentin sztár első piros lapját kapta a Bilbao elleni Szuperkupa-döntőben, miután visszaütött az őt provokáló Villalibrének. Ellenfele büntetés nélkül megúszta az esetet
Fotó: Twitter

Lionel Messi, az FC Barcelona
argentin csapatkapitánya akár tizenkét mérkőzésre szóló eltiltást is
kaphat, miután a spanyol Szuperkupa vasárnap esti döntőjében kiállították – írta a madridi AS.
A sportlap szerint a kényszerpihenő hossza azon múlik, hogy az
illetékes fegyelmi testület menynyire súlyosnak ítéli meg a Barcasztár cselekedetét, aki a katalánok
3-2-es vereségével záruló finálé
hosszabbításának legvégén, a 121.
percben tarkón ütötte az Athletic
Bilbao őt provokáló és vele szemben szabálytalankodó játékosát,
Asier Villalibrét, aki büntetlenül
megúszta az esetet.
Enyhébb – 2-4 meccsre szóló –
büntetés az újság szerint azért születhet, mert a 33 éves Messi a Barcelona első csapatának tagjaként

most, pályafutásának 753. mérkőzésén kapott először piros lapot.
Előzőleg, még a katalánok korosztályos csapatában játszva, 2005.
február 27-én, a Pena Sport de Tafalla elleni fellépésén jutott a kiállítás sorsára – emlékeztetett az
AS.
Magyar vonatkozású érdekesség, ugyancsak 2005-ből: Messi
Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban mutatkozott be az argentin válogatottban, de augusztus
17-ei debütálása igen rövidre sikeredett. Miután a barátságos találkozón a 63. percben pályára lépett,
alig két perc múlva távozott is
onnan: az újonc az őt mezénél
fogva ráncigáló Vanczák Vilmosnak könyökkel visszaütött, mozdulatát pedig a bíró kiállítással
büntette.
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Újabb kétmilliárdos eszközbeszerzéssel segíti
a magyar kormány a védekezést

A kormány újabb kétmilliárd forintos eszközbeszerzéssel támogatta a koronavírus-járvány elleni védekezést az Egészséges
Budapest Program keretében – jelentette be
az emberi erőforrások minisztere hétfői online
sajtótájékoztatóján.

Kásler Miklós közölte, ebből az összegből 735 orvostechnológiai eszközt – köztük kilenc fertőtlenítő
mobilrobotot – és berendezést kapott tizenhét intézmény.
Az eszközlistát a koronavírus-járvánnyal összefüggő
rendkívüli igényeknek megfelelően állították össze, és
kiemelt szempont volt, hogy a szükséges eszközök, berendezések szállítása és beüzemelése azonnal megtörténjen – tette hozzá.
A miniszter elmondta, beszereztek – többek között
– tizenkét digitális mobil röntgent, százötven kórházi
ágyat, két szülőágyat, tizenkét inkubátort, infúziós állványokat, fertőtlenítő és sterilizáló eszközöket, valamint számos kórtermi berendezési tárgyat. Vásároltak
kilenc mobil fertőtlenítő robotot is, amelyek a legnagyobb hatékonysággal, fertőtlenítőszer használata nélkül, UV-fény kibocsátásával pusztítják el az összes
ismert vírust, baktériumot és minden egyéb kórokozót,
ideértve a koronavírust is.
A robot teljesen automatizált, emberi beavatkozás
nélkül működik, szenzorai segítségével érzékeli és kikerüli az útjába kerülő akadályokat, miközben koncentrált UV-C fény kibocsátásával fertőtleníti a

Kásler Miklós

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

kiválasztott területet. Ezekből a robotokból most kilencet vásároltak, egy robot ára 38 millió forint – ismertette.
Kásler Miklós felidézte: 2017-ben indult el a főváros
és Pest megye legjelentősebb egészségügyi fejlesztéseként az Egészséges Budapest Program (EBP). Ennek
keretében az intézményrendszer megújítására és az infrastrukturális fejlesztések megvalósítására hazai forrásból 2026-ig 700 milliárd forint jut.
A miniszter kiemelte, hogy a járvány elleni védekezés eddig megtett intézkedései mellett sem állt le az
EBP, a fejlesztések folyamatosak: ennek egyik újabb
állomása a most bejelentett orvosieszköz-beszerzés.
(MTI)

Norvégia alaposan vizsgálja a Pfizer vakcinájának
biztonságosságát az idős betegek esetében

A norvég hatóságok alaposan
vizsgálják a Pfizer és a BioNTech
gyógyszercégek koronavírus elleni
vakcinájának biztonságosságát a súlyos alapbetegségben szenvedő idősek esetében, mert legújabb
becslésük szerint a korábban véltnél
több ilyen beteg halhatott meg azután, hogy megkapta az oltást – jelentette a Bloomberg hírügynökség
vasárnap hajnalban megjelent egyik
tudósításában.
A norvég gyógyszerengedélyezési hivatal arra hívta fel a figyelmet pénteken, hogy vannak
kockázatai az oltásnak a 80 évnél
idősebbeknél. Bár nem beszéltek
konkrétan a Pfizer-BioNTech-vakcináról, az országban egyelőre csak
ezzel oltanak. Sigurd Hortemo, a hivatal egyik főorvosa arról számolt
be, hogy nagyjából harminc, 80
évesnél idősebb, súlyos betegnél
mellékhatások jelentkeztek a vakcina beadását követően, közülük tizenhárman meg is haltak.
Steinar Madsen, a hivatal szakmai igazgatója ehhez hozzátette,
hogy a helyzetet ennek ellenére
nem tartják aggasztónak, mint
mondta, az oltóanyagoknak rendkívül kicsi a kockázatuk.
A hivatal azonban szombaton beszámolt arról, hogy további tizenhat
olyan halálesetnél vizsgálják a körülményeket, amelyeknél a páciens

megkapta az oltást. Koruk alapján a
veszélyeztetettek alsó korhatárát
80-ról leszállították 75-re – tették
hozzá.
A Bloomberg szerint nem tudni,
hogy a halálesetek pontosan mikor
történtek. Ezek közül az elhunytak
közül a legtöbbnél jelentkeztek az
oltás várható mellékhatásai: az
émelygés, a hányás, a láz, a bőrirritáció és alapbetegségük súlyosbodása.
A norvég közegészségügyi intézet szerint a legrosszabb egészségi
állapotú emberek számára még a
vakcina enyhe mellékhatásai is végzetesek lehetnek. „Azoknak, akiknek a várható élettartama már
egyébként is nagyon kicsi, a vakcina jótékony hatása valószínűleg
elenyésző vagy nincs is” – közölte
az intézet.
Norvégiában december óta már
42 ezer ember megkapta a szükséges két oltásból legalább az elsőt.
Miután Ausztrália a vakcinából
tízmillió adagot rendelt, a norvég
esetekről értesülvén azonnal tájékoztatást kért a gyártóktól és a norvég kormánytól – közölte vasárnap
Greg Hunt egészségügyi miniszter.
Noha ezek az esetek utalhatnak
arra, hogy a nagyon idős és halálos
beteg emberek számára túl kockázatos az oltás, a norvég tapasztalatokból nem szabad azt a

következtetést levonni, hogy a 75
évnél fiatalabb, egészségesebb embereknek tartaniuk kellene tőle,
hanem inkább arra irányítják rá az
országok figyelmét, hogy mit figyeljenek, amikor majd elkészítik
biztonságossági jelentéseiket a különböző vakcinákról – írta a Bloomberg. A Pfizer-BioNTech-vakcina
biztonságosságáról Európa-szerte
január végén mutatják be az első jelentést. (MTI)

Oroszországban hétfőn megkezdődött a tömeges lakossági védőoltási kampány a
Covid–19 ellen.

forgalomba”, és a hónap végéig további kétmillió dózis áll majd rendelkezésre. Moszkvában eddig
mintegy 140 ezer, Szentpéterváron
mintegy 18.500 embert oltottak be.
Az első körben a veszélyeztetett
társadalmi csoportokat és foglalkozási kategóriákat érintő „kiterjedt”
védőoltási kampány december 5-én
kezdődött meg Oroszországban.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján
megerősítette, hogy Moszkva kész
együttműködni más országokkal az
új típusú koronavírus elleni vakcináció ügyében.
A hétfőn közzétett hivatalos ada-

tok szerint Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek
száma az elmúlt napon 22.857-tel
3.591.066-ra emelkedett. A napi növekmény 0,6 százalék, az új esetek
11 százaléka tünetmentes.
Az aktív fertőzöttek száma
546.265, a halálos áldozatoké 471gyel 66.037-re, a felépülteké pedig
18.333-mal 2.978.764-re emelkedett.
Az országban a járvány kezdete
óta több mint 97 millió, az elmúlt
napon pedig mintegy 373 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírusos fertőzés gyanújával
617.328 embert tartanak orvosi
megfigyelés alatt. (MTI)

Fotó: Antalfi Imola

Oroszországban megkezdődött a lakosság
tömeges védőoltása

Anna Popova tiszti főorvos, az
orosz fogyasztóvédelmi felügyelet
(Roszpotrebnadzor) vezetője korábban közölte, hogy a lakosság 60
százalékát tervezik beoltani. A vakcinációt jelenleg a Gamaleja Intézet
Szputnyik V és a Vektor kutatóközpont Epi-Vac-Corona elnevezésű
oltószerével végzik. A védőoltás
önkéntes és ingyenes.
A Rosszija 1 televízió híradója
szerint Oroszországban eddig 1,6
millió adag vakcina került „polgári

Újrakezdődött a tanítás
Szerbiában

Újra megkezdődött a tanítás a szerbiai általános és középiskolákban, a diákok egy hétig a tantermekben tanulnak,
egy hétig pedig virtuális oktatásban vesznek részt.

A koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb vasárnap közölte, addig várhatóan nem lehet a korlátozások enyhítésére
számítani, amíg nem látszik, hogy milyen hatással lesz a tanítás újbóli
megkezdése a járvány terjedésére. Az utóbbi három hétben folyamatosan csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, és az oltás
iránti érdeklődés is magas, ám még nem látni a járvány végét – közölte
Predrag Kon járványügyi szakember a közszolgálati televízió hétfői
beszámolója szerint.
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma hétfőre Szerbiában
1317-tel 372.533-ra, Koszovóban 716-tal 55.851-re, Észak-Macedóniában 190-nel 88.939-re, Montenegróban 357-tel 55.493-ra, BoszniaHercegovinában pedig 180-nal 117.969-re növekedett.
A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában hússzal 3750-re, Koszovóban 11-gyel 1410-re, Észak-Macedóniában
hattal
2702-re,
Montenegróban
kettővel
745-re,
Bosznia-Hercegovinában pedig 29-cel 4411-re nőtt. (MTI)

Száznál is többen
megfertőződtek Belgium
egyik idősotthonában
a brit vírusmutációval

A nyugat-belgiumi Houthulst egyik idősotthonában 128-an
fertőződtek meg a koronavírus brit mutációjával, eközben
az országban valamelyest csökkent az új fertőzöttek átlagos napi száma. Belgium a vártnál mintegy hétezer dózissal
kevesebbet kap a Pfizer/BioNTech oltóanyagából a hét
folyamán – közölte a belga sajtó vasárnap.

Sajtóbeszámolók szerint nem az első eset, hogy Belgiumban kimutatták a brit vírusmutációt, a múlt héten ugyanis a karácsonyi vakációról visszatérő turisták között találtak fertőzötteket. Eddig azonban nem
volt példa arra, hogy egyszerre ennyi, azonos épületben lakó esetében
mutassák ki a fertőzést.
Joris Hindryckx, Houthulst polgármestere vizsgálatot indított annak
kiderítésére, hogy a hónapok óta tartó látogatási tilalom ellenére miként
juthatott a vírusmutáció a rendkívül szigorú higiéniai követelményeket
megkövetelő intézmény falain belülre.
Az oltási kampányért felelős munkacsoport tájékoztatása szerint
Belgium az előirányzott 93 ezer 500 ampulla helyett 86 ezer 500-at
kap a Pfizer/BioNTech oltóanyagából a hét folyamán. A mennyiség
csökkentése nem lesz jelentős hatással az első célcsoportok, nevezetesen az idősotthonok lakóinak, valamint a koronavírussal fertőzötteket
ápoló kórházi személyzet beoltására.
Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter korábbi tájékoztatása szerint Belgiumban hétfőtől megkezdik a lakosság beoltását
a Moderna vállalat koronavírus elleni oltóanyagával is, miután a Pfizer
és a BioNTech gyógyszercégek által kifejlesztett, december 28. óta alkalmazott vakcinából ez idáig már 35 ezer ember megkapta az első oltást. Az amerikai Moderna oltóanyagából Belgium ez idáig 8 ezer
adagot kapott, a héten további 13 ezer, majd február 1-jén 31 ezer, február 15-én pedig további 94 ezer adag érkezik.
Az illetékes egészségügyi hatóság vasárnap közölte, hogy a hét végére valamelyest csökkent az új koronavírussal fertőzöttek napi átlagos
száma Belgiumban.
A múlt hét folyamán 28 százalékos növekedés mellett 2080 átlagos
napi fertőzésszámot regisztráltak, vasárnapra 1997 alá csökkent a mutató. Noha a vasárnap közölt szám a napi adatok között a legalacsonyabb volt a héten, az egy héttel korábbihoz képest még így is 11
százalékkal magasabb.
A kórházban ápoltak száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat.
Jelenleg 1818 ember van kórházban a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben, ami 3 százalékkal kevesebb múlt vasárnaphoz képest.
Naponta átlagosan 116 új beteget szállítottak kórházba, 14 százalékkal kevesebbet, mint egy hete. Intenzív ellátásban 352-en részesülnek,
mintegy 2 százalékkal többen, mint a múlt héten.
A koronavírus átlagosan naponta körülbelül 50 ember haláláért felelős, ez egyhetes visszatekintésben 15,8 százalékos csökkenést jelent.
A járvány kezdete óta Belgiumban 677 ezer 209 ember fertőződött meg
az új típusú koronavírussal, és 20 ezer 396 ember halt meg a szövődményekben. (MTI)

Forrás: NPR
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Hetvenöt éve, 1946. január
18-án adták át a második háború utáni első állandó budapesti hidat, a Kossuth hidat.

A második világháború végén,
Budapest ostroma alatt a szovjet
Vörös Hadsereg elől Budára viszszavonuló németek a főváros két
partja között összeköttetést biztosító valamennyi hidat felrobbantották. Vereségüket ez sem tudta
meggátolni, az utolsó, Budán ellenálló egységek 1945. február 13-án
tették le a fegyvert. A szovjetek a
két oldal összeköttetésének fenntartása érdekében 1945 március-áprilisában a Margit híd mellett
ideiglenes hidat vertek, majd a
Fővám térnél a Ferenc József (ma
Szabadság) híd és a Boráros térnél
a Horthy Miklós (ma Petőfi) híd
roncsaira szükséghidakat eszkábáltak. Áprilisban a déli összekötő
vasúti hídnál készült szükséghíd,
majd novemberre a Petőfi térnél az
Erzsébet híd mellett megépült a
népnyelv által „Böskének” becézett
pontonhíd.
Előre látható volt, hogy ezek az
átkelők a téli jégzajlás idején használhatatlanokká válnak, így a kormány már 1945. április 19-én egy
„fél-állandó” híd megépítéséről határozott. Helyét a budai Batthyány
tér és a Parlament előtti Kossuth
Lajos tér között jelölték ki (innen a
híd neve), mert a környéken ki lehetett alakítani a hídfőket és felhajtókat, s a mederben sem volt
akadálya a pillérépítésnek.
Az első tervek hétnyílású fahídról szóltak, a legnagyobb nyílás 80

A Kossuth hidat 75 éve adták át

méteres lett volna. Nagy fahíd építésében azonban a szakembereknek
nem volt tapasztalatuk, s a facölöpök sem tűntek elég megbízhatónak az akkor még igen gyakori
jégzajlás ellen. A tervezők, Mistéth
Endre és Hilvert Elek ezért vasbeton pilléreket és a főnyílásokban
acélcsövekből hegesztett rácsos
szerkezetet javasoltak. A híd középső három nyílása 55, 80 és 55
méter, a part melletti három-három
nyílás 27,5 méteres volt – ezeket
fából tervezték, de végül csak egyegy készült fából, ezeket 1954-ben
cserélték acélra. A kilencnyílású
híd teljes hossza 355 méter volt.
Az alapozásnál pillérenként 14
darab 256 mm átmérőjű vascső cölöpöt vertek le, köréjük, a meder fenekéig 15 cm-es előre gyártott
vasbeton köpenyfalat engedtek le,
azt a víz alatt kibetonozták, a sodrás ellen kőhányással védték meg.
A cölöpverést 1945. május 16-án
kezdték, a nyolc mederpillér öt és
fél hónap alatt készült el. Ezt követte a felszerkezet, ez volt Magyarországon az első hegesztett
főtartójú híd. A vasanyagot olajkutakból, kiemelt hídroncsokból és
összedőlt házakból szerezték, a fa
a dunai fürdők elbontásából származott. A kétszer egy forgalmi
sávos pálya szélessége 7, a fapallókból készült járdáké 3,35 méter
volt, a hidat 15 tonnás járművekre
méretezték. Építéséhez 850 tonna
vasat és 3000 köbméter fát használtak fel, a szakmunkásokat az ország
minden részéből szedték össze.
Az acélszerkezetet a Csepel

Vasmű és a Győri Vagongyár készítette, a beépítést a szeptember 22én felavatott 100 tonnás József
Attila úszódaru végezte, ez később
(társával, az Ady Endrével együtt)
a roncskiemelésnél és a hidak újjáépítésnél is szolgált. A munkát
Széchy Károly, a minisztérium hídosztályvezetője irányította. Az építők még a januári mínusz tíz fokos
hidegben is napi 16-20 órát dolgoztak, a „hídcsatának” egy halottja
volt, egy szállítóhajó elsüllyedésekor pedig hat embert mentettek ki
a Dunából.
A gyalogosforgalom már 1946.
január 15-én megindulhatott, de a
hivatalos ünnepséget az utolsó
Duna-hidak felrobbantásának első
évfordulóján, 1946. január 18-án
tartották. (A jégzajlás egy héttel korábban tette tönkre a pontonhidakat.) Az avatáson Tildy Zoltán
kormányfő, Gerő Ernő közlekedési
miniszter, a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság részéről a szovjet Ivan
Levuskin és Pavel Trajnyin tábornokok, Dallas Townsend amerikai
ezredes és Oliver Pearce Edgecumbe brit tábornok volt jelen, a
hidat a fővárosiak nevében Bechtler Péter alpolgármester vette át. A
hídon a járművek óránként tíz kilométeres sebességgel, 20 méteres
követési távolsággal közlekedhettek, az autóbusz-forgalom március
12-én indult meg. A hídépítést
Zádor István festőművész örökítette meg, Háy Gyula drámát írt
róla Az élet hídja címmel.
A korlátozott teherbírású Kossuth híd az állandó Duna-hidak új-

sodik helyet szerezte meg a listán.
A Warner Bros. adatai szerint a Gal
Gadot főszereplésével készült szuperhősfilm a négynapos hosszú
hétvége alatt összesen 2,6 millió
dollárral növeli jegybevételeit
Amerikában.
A harmadik helyen jelenleg a
Croodék: Egy új kor című animációs film szerepel, de a Variety.com
szerint a hétfői bevétellel együtt elképzelhető, hogy eléri a 2,9 millió
dolláros jegybevételt, és így végül
meg tudja előzni a Wonder Woman
1984-et.
A Wonder Woman 1984 200
millió dollárból készült. A filmet a
Warner Bros. egyszerre kezdte forgalmazni a mozikban és északamerikai
HBO
Max
streamingszolgáltatásán. A produkciót, amelynek eddigi globális bevétele már 141,7 millió dollár,
vasárnap leveszik az HBO

Max kínálatáról, és csak a mozis
forgalmazás végén, pár hónap
múlva kerül vissza a streamingre.
A Croodék című, kőkorszakban
játszódó animáció folytatásának
globális bevétele már 134,8 millió
dollár.
A negyedik helyen 1,05 millió
dolláros jegyeladással a News of
the World áll, amelynek főszerepét
Tom Hanks alakítja. A westerndráma a négy nap alatt várhatóan 1,27 millió dollárt keres majd
a mozikban.
A Milla Jovovich közreműködésével forgatott Monster Hunter
című produkció az ötödik a hétvégi
kasszasikerlistán. A videójátékadaptációra péntektől vasárnapig
920 ezer dollárért váltottak jegyet
a nézők, és a hétfői bevétellel
együtt elérheti az 1,09 millió dolláros jegyeladást. (MTI)

Liam Neeson új akciófilmje vette át
az amerikai kasszasikerlista vezetését

Liam Neeson új akciófilmje, a
The Marksman vette át a hétvégi észak-amerikai kasszasikerlista vezetését. A filmre
premierhétvégéjén 3,2 millió
dollárért váltottak jegyet a
nézők a mozikban.

A Robert Lorenz rendezésében
készült produkció főhőse egy arizonai veterán (Neeson), aki segít
egy fiatal mexikói fiúnak a szökésben, akit a drogkartell üldöz. A filmet Észak-Amerika-szerte 1975
moziban kezdték játszani a hétvégén, és a hétfői Martin Luther
King-ünnepnappal együtt előre láthatóan 3,7 millió dollárra nő a bevétele a Variety.com beszámolója
szerint.
Neeson előző, októberben bemutatott akciófilmje, a Becsületes
tolvaj, amely szintén az Open Road
produkciós cégnél készült, az
Egyesült Államokban végül 14
millió dollárral zárta
forgalmazását, globálisan pedig 28 millió
dollárt keresett.
A The Marksman,
akárcsak a Becsületes
tolvaj vagy a Robert
De Niro főszereplésével forgatott Nagyapa
hadművelet a pandémia alatt nagyon alacsony bevétellel tudott
eljutni a kasszasikerlista élére. A koronavírus-járvány
elleni
védekezés
miatt
ugyanis az észak-amerikai mozik 65 százaléka zárva tart.
A Wonder Woman
1984 egyelőre a má-

Forrás: Movieweb

Kossuth híd

jáépítése után nélkülözhetővé vált.
1956 tavaszán lezárták a járművek,
1957-ben a gyalogosforgalom elől
is, bontását 1960. március 17-én
kezdték meg. A hídnyílások vasszerkezetét két úszódaru egy darabban tette partra, itt feldarabolták és
elszállították őket. A pilléreket lazító robbantással, majd légkala-
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Forrás: Wikipédia

páccsal távolították el, a törmeléket
a mederből úszódaru emelte ki. A
cölöpöket elvágták, a köpenyeket
kiemelték, és Kulcsig úsztatták le,
itt a partba építették őket, a meder
tisztítása 1963. január 2-án ért
véget. A két hídfő helyét a pesti és
a budai rakparton is emléktáblák
őrzik. (MTI)

A Radiohead korai éveiből való
demókazettát árvereznek el

Elárverezik január végén azt a demókazettát, amelyet a még középiskolában alapított On A Friday nevű zenekarként vettek fel a később
világhírűvé vált Radiohead brit rockegyüttes tagjai.
Thom Yorke, Jonny és Colin Greenwood, Ed O’Brien és Philip Selway az oxfordshire-i Abingdon fiúiskolába jártak az 1980-as években,
amikor megalapították az On A Friday nevű bandát, a hét azon napjára
utalva (péntek), amelyen mindig próbáltak – írja a BBC News.
A demó, amely várhatóan kétezer fontért cserél gazdát az Omega
Auctions január 26-i online aukcióján, hat számot tartalmaz, köztük
három olyat, amelyet még nem hallott a nagyközönség.
A kazettán Yorke kézzel írt jegyzetei láthatóak, és a frontember tervezte a borítót is.
Az eladó, aki nem szeretné nyilvánosságra hozni kilétét, ismerte a
bandát az 1990-es évek elején, és az egyik tagtól kapta a kazettát.
A demót az iskola befejezése után vették fel a fiúk, de még azelőtt,
hogy leszerződtek volna az EMI Recordsszal, és 1991-ben Radioheadre
változtatták volna a nevüket.
A kazetta az aukciósház Punk, Indie and New Wave elnevezésű licitjének tételei között szerepel. (MTI)

Gal Gadot főszereplésével
készül kémthriller a Netflixnek

A Netflix szerezte meg a Heart of Stone című kémthriller forgalmazási jogait, amelynek főszerepét az izraeli filmcsillag, Gal Gadot játssza
– osztotta meg értesülését a deadline.com hollywoodi hírportál.
A Skydance Media produkciójában készülő filmet, amelyet később
Mission: Impossible- vagy James Bond-jellegű, de női főszereplős filmsorozattá akarnak bővíteni, a brit Tom Harper (Vadrózsa, Léghajósok)
rendezi.
A Heart of Stone forgatókönyvét Greg Rucka és A számolás jogáért
Oscarra is jelölt Allison Schroeder írta.
Gal Gadot hamarosan egy másik Netflix-produkcióban is látható
majd: a Red Notice című akciófilmet a színésznő Dwayne Johnson és
Ryan Reynolds társaságában forgatta Rawson Marshall Thurber rendezésében. Idén a Halál a Níluson című filmben is megnézheti a közönség, amit Kenneth Branagh rendezett. A színésznő lesz a Paramount új
Cleopatra című történelmi filmjének sztárja is. Utóbbi produkciót Patty
Jenkins rendezi Laeta Kalogridis forgatókönyve alapján, ami Gadot történetéből született.
A Netflix mellett egyébként a napokban egy másik streamingszolgáltató, az Amazon is bevásárolt: a Chris Patt főszereplésével készülő
The Tomorow War című filmet szerezték meg. (MTI)
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Tizennégy év alatt 4,5 magyarországnyi őserdő pusztult el a világon
43 millió hektárnyi trópusi őserdő
pusztult el 2004 és 2018 között, derült ki a Természetvédelmi Világalap
jelentéséből. Ez több mint 4,5-szerese
Magyarország területének.

A WWF szerint az életünk a tét

Mózes Edith

A múlt szerdán ismertetett kutatás szerint
az első számú felelős az iparosított mezőgazdaság, ami újabb és újabb legelők és termőföldek feltárását igényli. A bányászati
projektek is komoly pusztítással járnak,
ahogy az infrastruktúrafejlesztés is.
A WWF-jelentés 2004 és 2018 között készült műholdas felvételeken alapul, és 24 trópusi, illetve szubtrópusi válsággócot jelöl
meg, ahol az erdőirtás jelentős méreteket öltött.
A legjelentősebb pusztítást, 18,3 millió
hektárral, az Amazonas-őserdő szenvedte el
Brazília, Kolumbia, Peru, Bolívia, Venezuela
és Guyana területén. Ezt követi az Indonézi- Eszelős iramban irtják az esőerdőket
ához, illetve Malajziához tartozó Borneó szi- Amazóniában
gete 5,8 millió hektár erdőirtással, valamint
A helyi űrügynökség adatai szerint 11,088
a Paraguayhoz és Argentínához tartozó Gran négyzetkilométernyi erdőt vágtak ki AmazóChaco alföld 5,2 millió hektárral. További niában 2019 júliusa és 2020 augusztusa köérintett térségek Szumátra és Madagaszkár. zött. Ez kétszer akkora terület, mint amelyen
Rio de Janeiro fekszik, az előző 12 hónap
Környezettudatossá kell tenni
azonos időszakában mérthez képest több
az erdőgazdálkodást
mint 9,5 százalékkal nagyobb.
A Természetvédelmi Világalap szerint körAz államfő, Jair Bolsonaro évek óta tanyezettudatossá kell tenni az erdőgazdálko- gadja, hogy irtanák az őserdőt az Amazonas
dást és az élelmiszertermelést.
mentén. Az alelnök azonban támogatja a kor„Az őserdők az ember és a természet mány környezetvédelmi erőfeszítéseit. Haegészségbiztosítása. Szén-dioxidot raktároz- milton Mourao szerint a helyzet valószínűleg
nak, fontos életteret biztosítanak, és járvá- még ennél is rosszabb. A növekedés elérheti
nyok ellen védőgátként szolgálnak. Meg kell a 20 százalékot is. Úgyhogy nincs miért
állítanunk az erdőirtást, mert különben véget örülni az űrügynökség 9,6 százalékos jelenér az élet, ahogy azt ismerjük” – jelentette ki tésének. Épp ellenkezőleg, de nem adják fel,
Georg Scattolin, az ausztriai WWF nemzet- küzdenek tovább. A cél az, hogy felszámolják
közi programjának vezetője.
az illegális erdőirtást Amazóniában.
A jelentés szerint a fogyasztók nagy szereAz amazóniai esőerdőket úgy tartják szápet játszanak az őserdők pusztulásában, mon a szakemberek, mint a Föld tüdejét,
ugyanis az így felszabadított területet gyak- ezért mindenre, ami ott történik, érzékenyen
ran takarmányozásra termesztett szója- vagy reagál a nemzetközi közvélemény.
kakaóültetvényekhez, illetve legelőként haszA nemzetközi közösség vezető politikusai
nálják.
időről időre felszólítják a brazil vezetést,
„Jobban kell védenünk az őserdőket, kü- hogy vessen véget az erdőirtásnak, de az állönben a Covid–19 csak ízelítőt nyújt a jö- lamfő ezt mindig azzal utasítja vissza, hogy
vendőbeli válságokhoz. A természet ne avatkozzanak Brazília belügyeibe.
kizsákmányolásával ugyanis gyakran keletkeznek veszélyes érintkezési pontok, ame- CO2-elnyelőből CO2-kibocsátóvá
lyek lehetővé teszik, hogy a vírusok válnak Brazília erdei
átterjedjenek állatokról az emberre” – figyelSzén-dioszid-elnyelőből szénkibocsátóvá
meztetett Georg Scattolin.
kezdett válni a brazil erdők egy része, állítják
A WWF-szakértő ezért egy átfogó termé- Minas Gerais szövetségi állam kutatói a
szetvédelmi egyezmény kidolgozását köve- lombhullató, félig lombhullató és örökzöld
teli az ENSZ biodiverzitással foglalkozó erdőségek 33 éven át tartó tanulmányozására
2021. májusi csúcstalálkozóján.
hivatkozva.

Megnyitották az alaszkai
vadont az olajkitermelők előtt

A Trump-adminisztráció megnyitotta Alaszka sarkvidéki
nemzeti parkjának (ANWR)
egy részét az olajkitermelők
előtt.

A 78 ezer négyzetkilométeren elterülő vadrezervátum kulcsfontosságú élőhely számos állat, köztük a
jegesmedve számára, amelynek
vemhes nőstényei a térségben alakítanak ki odúkat maguknak a téli hónapokban, hogy azokban hozzák
világra kicsinyeiket – olvasható a
BBC News honlapján.
A hőmérséklet emelkedésével és a
tengeri jég vékonyodásával a ragadozók a szárazföldön, elsősorban a
vadrezervátum part menti síkságán
kezdtek odúkat építeni.
A nemzeti park ad otthont továbbá
a világ egyik legnagyobb Grant-karibucsordájának, amely nagyjából
200 ezer egyedet számlál. Tavasszal
az állatok a part menti síksághoz
vándorolnak elleni.
A Trump-adminisztráció most erre
a területre – a nemzeti park nagyjából 5 százalékára – vonatkozóan

kezdte meg az olajkutatási engedélyek értékesítését. Ezek az kőolaj- és
földgázkitermelési jogok tíz évig érvényesek.
Az eladás megindításának megakadályozására tett utolsó lépések
ugyan elbuktak a bíróságon, ám a
környezetvédők és az őslakosok tovább fognak küzdeni a terület megóvásáért.
A jelentések szerint alacsony az
érdeklődés a koncessziós jogok iránt,
szerdán csupán 14,4 millió dollárért
adtak el engedélyeket. 2019-ben a
kongresszusi költségvetési iroda
azzal számolt, hogy 1,8 milliárd dollár fog befolyni az ANWR két térségére kiadandó jogokból a következő
tíz évben.
Noha a becslések szerint nagyjából 11 milliárd hordónyi olajat rejthet a vadrezervátum, utak és egyéb
infrastruktúra híján rendkívüli költségekkel jár a kitermelés egy ilyen
területen. Számos nagy amerikai
bank jelezte továbbá, hogy nem
fogja támogatni az olaj és földgáz kitermelését a térségben. (MTI)

Fotó: National Geographic, The Brazilian Report

őket. Azt mondják, a hús, a szójabab és a kukorica importjával az EU a pusztítás 10 százalékáért felel közvetve.
„Engem is megfenyegettek, de így jártak a
barátaim és az unokatestvéreim is. Folyamatos félelemben élünk, mert nem kaphatunk
védelmet az államtól. Megölték több barátomat is ebben a harcban. Mindig figyelnünk
kell, folyamatosan őrségben vagyunk” –
mondta egy őslakos aktivista, Dinamam
Tuxá.
Egy zöldpárti EP-képviselő szerint az őslakosokat alattomos módszerekkel üldözik el
a földjükről.
„A termőföldekhez közel élő őslakosok
ellen a növényvédő szereket is bevetik fegyverként. A repülőkből körbepermetezik a falvaikat, és így megbetegszenek, meghalnak
vagy elmennek. Nem csak a földeken használják a vegyszereket, hanem az őslakos közösségek ellen is bevetik őket” – mondta
Michele Rivasi zöldpárti EP-képviselő.
Több frakció is azt kéri, hogy az Európai
Parlament utasítsa el az EU–Mercosur szabadkereskedelmi szerződést. Támogatnák ezt
a lépést az Amazonas őslakosai is.
„A nemzetközi közösségnek, különösen
Európának nagy szerepe lehet az őslakosok
és a területük védelmében. Hiszen mi a klíA latin-amerikai országokkal kötendő maváltozás és a felmelegedés ellen küzdünk.
Vagyis nemcsak az ott élőkért, hanem az
szabadkereskedelmi alku
egész emberiségért küzdünk” – mondta a brafelmondását kérik EP-képviselők
zil aktivista.
A természetvédő aktivisták és az őslakosok
A zöldpárti képviselők azt szeretnék, ha az
folyamatos veszélyben vannak az Amazonas EU megtiltaná az erdőirtással előállított tervidékén. A termőföldek megszerzése miatti mékek importját.
erdőirtás lassan kiszorítja őket a saját földForrás: euronews
jükről, miközben gyakran támadások is érik

Klímakutatók már évek óta jelezték, hogy
Brazília erdőségeinek, köztük a trópusi erdőknek egy része hamarosan szénelnyelőből
szénkibocsátóvá alakul át, mivel a térségben
emelkedik a hőmérséklet, és folytatódik az
erdők felégetése.
A délkeleten fekvő Minas Gerais 32 erdőségében 1987 óta elkezdték mérni a szén-dioxid-elnyelést és a szén-dioxid-kibocsátást, a
méréseket egészen 2020-ig folytatták.
A Phys.org tudományos oldalon közölt
adatokból kiderült, hogy a tanulmányozott
térségekben 2020-ban 2,6 százalékkal kevesebb szenet nyeltek el az erdők 2020-ban,
mint 1987-ben. Ugyanezen időszakban a térségben mintegy 3,4 százalékkal több szén-dioxidot bocsátottak ki.
Az elnyelés és a kibocsátás teljes mennyiségét tekintve megállapították, hogy ma már
a térség több CO2-t bocsát ki a légkörbe, mint
amennyit elnyel. Azt is kimutatták, hogy e tekintetben a fordulópontot 2013 jelenti.
Azt is hangsúlyozzák, hogy a problémára
van megoldás: még a globális felmelegedés
ellenére is vissza lehet fordítani a folyamatot,
ha megváltoztatják a földdel, erdőkkel való
gazdálkodás módját. Ezért kezdeményezik,
hogy a brazil kormány tiltsa be az erdők felégetését, és támogassa az erdőtelepítést.

Fontos a természetes vadállomány
táplálék-kiegészítése

Fontos a természetes vadállomány téli táplálék- ható, ezek mindegyike élén egy tájegységi fővadász
kiegészítése, ezért a hidegebb idő beálltával meg- áll, ők szervezetileg az Agrárminisztériumhoz tarkezdődik a vadetetés – mondta a magyar toznak. Hozzátette, a fővadászok egyik feladata a
Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes állam- vadgazdálkodás során biztosítani az egyensúlyt az
titkára pénteken a Duna-Tisza közén található állatvilág és a növényvilág között a saját területüBugyi község vadásztársaságának rendezvényén.
kön, így ellenőrzik a vadetetést is. (MTI)
Szentpéteri Sándor a vadásztársaság vadetetési programjának megtekintésén azt
mondta, a vadgazdálkodók, a
vadászatra jogosultak sokat
tesznek azért, hogy a vadállomány átvészelje a tavaszig
még előttünk álló hideg hónapokat.
Hozzátette, hogy a vadállomány etetése tájegységenként
változó, mivel Magyarország
mezőgazdasági kultúrája nagyon változatos, és a vadak
sokféle élelmet megtalálnak a
határban. Ahol kedvezőtlenebbek a mezőgazdasági körülmények, ott sokkal nagyobb a
vadetetés jelentősége.
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról beszélt,
hogy Magyarországon 52 vadFotó: MTI/ Illyés Tibor
gazdálkodási tájegység talál- A hidegebb idő beálltával megkezdődik a vadetetés
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Mobil kennelekkel segítik
az állatkínzás elleni küzdelmet

Az állatkínzások és állatviadalok felderítése és visszaszorítása érdekében együttműködési megállapodást kötött a magyarországi Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Rendőrségi Oktatási és
Kiképzési Központ (ROKK). A Nébih 25 mobil kennellel segíti az eljárásokban lefoglalt állatok elhelyezését – közölte az adományozó szervezet.
Közleményükben azt írták: a Nébih és a ROKK is kiemelt fontosságúnak tartja az állatkínzások számának jelentős csökkentését, illetve
az illegális kutyaviadalok felszámolását.
A két szervezet eredményes együttműködését több korábbi eset bizonyítja, melyek során illegális kutyaviadalokat derítettek fel vagy akadályoztak meg – írták. Hozzátették: a lefoglalt állatokat biztonságba
helyezték, sérüléseiket ellátták.
Az állatvédelem felügyeletét ellátó, valamint a kiemelt ellenőrzésekben részt vevő Nébih-szakemberek a jövőben közreműködnek majd
a ROKK által szervezett képzések, továbbképzések, vizsgáztatások és
minősítések végrehajtásában. A ROKK munkatársai pedig részt vesznek a Nébih által foglalkoztatott kutyavezetők kiképzésében és továbbképzésében, a már kiképzett szolgálati kutyák továbbképzésében, éves
minősítésében, valamint a kiképzésre szánt kutyák kiválasztását szakmai tanácsaikkal segítik. (MTI)

A hermelin lett az év emlőse

A hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.
Az AM szombati közleménye szerint a Vadonleső program önkéntesek bevonásával 18 védett növény- és állatfaj elterjedési és veszélyeztetettségi adatai gyűjti 2009 óta. Hét éve indították útjára az „év
emlőse” kezdeményezést, amelynek keretében egész éves eseménysorozattal hívják fel a figyelmet az adott védett vagy fokozottan védett
emlősfaj fontosságára, jellemzőire.
A hermelinről azt írták, hogy állatkertekben, bemutatóhelyeken nem
sűrűn lehet találkozni vele, a természetben is meglehetősen ritka, kerüli
a településeket, és elsősorban szürkület után, éjszaka aktív.
„A hermelin a rejtőzködés nagymestere: a nyári – hátán barna, hasán
világos – bundáját havas teleken szinte teljes testén hófehérre cseréli,
csak a farka vége marad még ekkor is fekete. Mivel az éghajlatváltozás
miatt a havas telek egyre ritkábbak és rövidebbek, a téli bundás hermelin megjelenése mára lassan a fehér holló ritkaságával vetekszik” –
közölték.
Hozzátették, hogy a hermelin kedveli a facsoportokkal tarkított, lehetőleg víz közeli, gyepes, füves helyeket, olykor mezőgazdasági művelés alatt álló területeket. Olyan élőhelyfoltokban tud fennmaradni,
ahol a művelés nem intenzív: a rágcsáló- és rovarirtó szerekkel, műtrágyával és talajjavító kemikáliákkal erősen kezelt területek alkalmatlanok számára.
Az egész éven át tartó rendezvénysorozat keretében az év emlőséről
szóló tudományos és népszerűsítő programokat szerveznek, gyermekeknek és fiataloknak szóló pályázatokat hirdetnek meg. Az elmúlt
években mintegy tízezer pályamunka – versillusztráció, képregény, videóklip, mese, vers – érkezett különböző korosztályú gyerekektől a Vadonleső program pályázataira – áll a közleményben. (MTI)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

A THEREZIA TEJGYÁR eladási osztályára VEZETŐ
MUNKATÁRSAT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435ös telefonszámon. (65329-I)
A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel,
vagy álmatlanság gyötri.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából.
Márton Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült
az üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította férjét az
alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét. Levente
Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből hálás az
átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek hitt
gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA
asszonyt, aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓK lucerna- és szénabálák: kocka
és kerek. Tel. 0729-925-074. (10405)
ELADÓ fejőstehén borjúval. Tel.
0744-199-151. (10390-I)
ELADÓ kövér disznó (130 kg). Tel.
0752-030-394. (10412-I)
ELADÓK 10-18 kg közötti fehér húspulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016-os és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(65322-I)
ELADÓ lucerna Ákosfalván. Tel. 0743761-147. (10427)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(-I)
SZÁLLÍTOK bármilyen típusú árut,
vásárolok ócskavasat és más fölöslegessé vált dolgot. Tel. 0743-512168. (10438)

TÁRSKERESÉS

55 ÉVES, komoly, kedves, szimpatikus
hölgy társát keresi 55-65 év közötti férfi
személyében.
Választ
várok
a
szerkesztőség 72-es szobájába az
„Együtt jobb” jeligére. (10423)

ELHALÁLOZÁS

„aki él, és hisz énbennem, az
nem hal meg soha”
(Jn. 11,26)
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy 94 éves korában
elhunyt
özv. dr. RÁCZ BÉLÁNÉ
szül. KACSÓ ERZSÉBET.
Gyászolja lánya, két unokája,
dédunokája és a rokonság.
Temetésére 2021. január 21-én,
csütörtökön 14 órakor kerül sor
a római katolikus temető alsó kápolnájából.
A gyászoló család. (10421-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351

„Addig vagy boldog, míg van, aki

szeret, aki a bajban megfogja a

kezed, s hogy milyen fontos is

volt neked, csak akkor érzed, ha

már nincs veled.”

Szomorú szívvel és mély fájda-

lommal

búcsúzunk

nagytatánktól,

szeretett

SZÖCS SÁNDORTÓL

aki életének 84. évében hosszas

betegség után csendesen megpihent.

Temetése 2021. január 19-én,

kedden 12.45 órakor lesz a Jeddi

úti temetőben, református szer-

tartás szerint.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Fájó szívvel búcsúzunk: unokája,
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„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Fájdalommal

Édesapánk,

(Juhász Gyula)

tudatjuk,

hogy

DR. PÁL GYÖRGY

gyermeksebész szakorvos

2021. január 15-én elhunyt.

Temetése szűk családi körben
lesz.

Gyermekei. (10434-I)

Anna, férje, Zoli, dédunokái: Edi

és Erik, rokonok, szomszédok és

jó ismerősei. (10422-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett testvér, nagybácsi,
Ez a földi élet egy futó kaland, el-

búcsúzni időm talán nem is maradt. Egy pillanat, és mindennek

vége, eltávoztál a végtelenségbe.
Búcsúznak

SZÖCS SÁNDORTÓL

nevelt gyermekei: János, Gizella
és azok családja.

Nyugodjék békében! (10420-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

unokatestvér, sógor, rokon és jó

szomszéd, a kerelőszentpáli
TROMBITÁS JÁNOS

életének 67. évében visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat január 20-án,

szerdán 13 órakor helyezzük

örök nyugalomra a kerelőszent-

páli sírkertben.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (10436-I)

a szerető édesanya, nagymama,

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

rokon, szomszéd és jó barát, a

jeddi születésű

KISS ILONA

jeddi lakos szerető szíve éle-

tének 82. évében megszűnt do-

bogni.

Temetése január 19-én, kedden

15 órától lesz Jedd falu sírkertjé-

ben, református szertartás szerint.

Emlékét őrzik szerető fiai: Zoltán,

László és családja, lánya, Ildikó.

(10428-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy

szeretett unokaöcsém, a marosvásárhelyi születésű

ifj. BEREKMÉRI ANDRÁS

59. évében rövid szenvedés után

január 15-én Budapesten elhunyt.

Nyugodjon békében!

Tőkés

(10431-I)

László

• Marmed

és

családja.

- 0265/250-344

járóbeteg-rendelő:

- 0756-468-658

Labor

- 0751-114-307

- 0729-024-380

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia

- 0733-553-976

- 0265/212-971

Dr. Jeremiás István

- 0265/222- 446

hidegtálak készítése

- 0365/404-664

• Emma vendéglő,
• Prefektúra

• RDS–RCS

- 0740-083-077
- 0265/266-801

- 0365/400-401
- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat

- 0800-801-929

• Delgaz Grid

- 0265/200-928

- vidék

- 0265/929

- 0800/800 928

Szomorúan értesültünk tisztelt
lovagtársunk,

dálnoki

részvétünk

a

MIKLÓS

haláláról.

családnak.
A

visegrádi

GAAL

Őszinte

gyászoló

Szent

György

Lovagrend Marosszéki Priorátusának lovagjai. (10432-I)

A

Sapientia

Marosvásárhelyi
közössége

rendüléssel

EMTE

mély

vett

Karának

meg-

tudomást

kedves kollégánk, Pál Árpád
ÉDESANYJÁNAK

elhunytáról.

Őszinte részvétünket fejezzük
ki

a

gyászoló

családnak.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (-I)

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 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.
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Hirdetés

A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket a Maros megyében, a 2020–2025-ös
időszakra a megyei hulladékgazdálkodási tervhez kidolgozott tervjavaslat és környezeti jelentés nyilvános vitájának megszervezéséről, amelyre 2021. 03. 09-én
16:00 órától kerül sor a tervben érdekelt hatóságok részvételével.
A tervjavaslat és a környezeti jelentés tanulmányozható a következő internetes oldalon: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekelt személyek megjegyzéseiket és javaslataikat a következőképpen nyújthatják be: elküldhetik postán a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. alatti címére, vagy a 0265-314-985-ös faxszámra, vagy
elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro címre, valamint a Maros Megyei
Tanács cjmures@cjmures.ro elektronikus címére (az újságban megjelenő utolsó közleménytől számított 45 naptári napon belül).

A LOCATIV RT.

–Marosvásárhely,BartókBélautca2/A–

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja Marosvásárhelyen az alábbi,
nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
1.1848.út,aluljáró,123,76négyzetméter,közétkeztetésre,szerencsejátékokra,sportfogadásra
2.Győzelemtérialuljáró,8-ashelyiség,70,78négyzetméter,nemélelmiszer-kereskedelemre,szolgáltatásra
3.Győzelemtérialuljáró,9-eshelyiség,158,07négyzetméter,nemélelmiszer-kereskedelemre,szolgáltatásra
4.Győzelemtérialuljáró,10/1-eshelyiség,93,44négyzetméter,nemélelmiszer-kereskedelemre,szolgáltatásra
5.Győzelemtérialuljáró,11-eshelyiség,56,56négyzetméter,nemélelmiszer-kereskedelemre,szolgáltatásra
6.Győzelemtérialuljáró,15-öshelyiség,23,39négyzetméter,nemélelmiszer-kereskedelemre,szolgáltatásra
7.DózsaGyörgyutca16.szám,25,10négyzetméter,szolgáltatásra
8.Forradalomu.3.,87,95négyzetméter,szolgáltatásra,irodának
9.Bolyaiutca1.,V.alagsorihelyiség,41,12négyzetméter,szolgáltatásra,irodának,raktárnak
10.Horeau.1.,52,14négyzetméter,szolgáltatásra,irodának
A versenytárgyalásra 2021. február 4-én 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet
a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni
(ára 100 lej) január 19-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az iratokat benyújtani február 3-án 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon
vagy a www.locativmures.ro honlapon.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

SCDürkoppAdlerSRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársatkerestervezőmérnöki
állásbetöltésére

Amit kérünk:
– Felsőfokú technikai szakirányú végzettség,
– Jó számítógép-kezelői ismeretek,
– CATIA V5 (AUTOCAD + SOLIDWORKS) ismerete,
– Mechanikai tervezés terén szerzett tapasztalat előnyt jelent,
– Középfokú német- vagy angolnyelv-tudás.
Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka,
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailben:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265-208-307-es telefonon.

