
A lakosság hajlan-
dóságán múlik, 
hogy elérjük-e 
a kívánt átoltottsági
arányt
Az oltóanyag-ellátás egyre gördüléke-
nyebb, az elkövetkező négy-öt hónap
kihívása az lesz, hogy beoltatják-e
elegen magukat ahhoz, hogy szep-
temberre elérjük a kívánt hatvan-het-
ven százalékos átoltottsági arányt. A
járványügyi helyzet alakulásáról, vala-
mint az oltási kampányról dr. Vass 
Levente szakpolitikussal, egészség-
ügyi államtitkárral beszélgettünk.
____________5.
Saját fészek 
az önálló életért
Tíz fogyatékkal élő felnőtt 
lelt otthonra az Ügyes Kezek Alapít-
vány által létrehozott nagyernyei Péter
lakóotthonban, ahol biztonságot
nyújtó, állandó szakemberi felügyelet
mellett családias körülmények között
önálló életet élhetnek. A hét évvel ez-
előtt átadott otthonban most kisebb-
nagyobb javítási, felújítási munkát
végeznek, erre gyűjtenek, az Együtt a
Péter lakóotthonért! támogató és licit-
csoport Facebook-oldalán felkínált tár-
gyak megvásárlásával is hozzá lehet 
járulni.
____________6.

Szerdán délelőtt tűz ütött ki Marosvásárhelyen a romák által
lakott Hidegvölgy negyedben. A tűzben nyolc vályog- és fa-
építmény égett le, és nyolc többgyermekes család vált haj-
léktalanná. A tűzoltók három tűzoltókocsival szálltak ki a
nehezen megközelíthető helyszínre, ahol utca sincs, s a há-
zakat szorosan egymás mellé építették. A katasztrófa súj-

totta családokhoz Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere
is elment, hogy gyors megoldást találjanak a hajléktanná
vált károsultak megsegítésére. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Mezey Sarolta

Nyomkövetés 
karpereccel

2019 júliusától bocsátották közvitára az interneten az
egyes büntetőügyek házi őrizetbe helyezett gyanúsítottja-
inak ellenőrzését lehetővé tévő nyomkövető karperec és a
hozzá kapcsolódó elektronikai rendszer kiépítésére vonat-
kozó törvénytervezetet. Mind a civil szféra, mind a belügyi
tárca fontosnak tartotta egy olyan infrastruktúra létreho-
zását, amely mobil vagy rögzített eszközök segítségével
lehetővé teszi az elektronikus nyomon követést a bírósági
és végrehajtási büntetőeljárásokban – elsősorban a csa-
ládon belüli erőszak áldozatainak nyújtva segítséget.
Amint elhangzott, tavaly 51 nőt gyilkoltak meg családon
belüli erőszakos cselekmények során, a 2019-ben kiadott
távoltartási parancsok pedig több mint egyharmadát meg-
szegték, ez az arány 40 és 50 százalék között van az elmúlt
öt év tekintetében. Az elektronikus nyomon követés ugyan-
akkor lehetővé teszi a folyamatban részt vevő hatóságok
felelősségének meghatározását, ami nem elhanyagolandó
szempont. 

Szerdai hír, hogy a képviselőház egyhangúlag elfogadta
az elektronikus karperec használatára vonatkozó 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Tűz pusztított a Hidegvölgyben 

Nyolc család lett hajléktalan

Ne hagyja ki 
az újabb hagyományos 
tavaszi szőnyegvásárt!

Az április 16–30. közötti időszakban,
naponta 9–20, pénteken és szombaton 9–18
óra között, biztonságos körülmények
közepette várunk minden vásárlót. Szőnye-
gek, futószőnyegek nagy választékban, pro-
móciós áron! 

SAMIRA 
Marosvásárhely, 

Bartók Béla utca 1–3. szám
Telefon: 0265/269-295, 0740-187-603.



824-en találtak munkát 
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség adatai sze-
rint az idei év első három hónapjában 824 álláskeresőnek
– közöttük 390 nőnek – sikerült munkát találni a megyei
ügynökség közbenjárásával. A legtöbb – 388 – újonnan al-
kalmazott 45 év fölötti, 113-an 35 és 45 év közöttiek, 111-
en a 25–35 év közötti korosztályhoz tartoznak, 212-en
pedig 25 év alattiak. 407 személy városi, 417 vidéki lakos.
A munkába állt emberek közül 87-en egyetemi, 34-en
posztliceális, 298-an középiskolai, 198-an szakiskolai,
163-an általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, 44
személy az elemi iskolát végezte el. A megyei ügynökség
közvetítésével munkához jutott személyek közül 297-en a
nehezen vagy nagyon nehezen foglalkoztathatók kategó-
riájába tartoznak. Az év első három hónapjában összesen
3147 álláskereső került be az ügynökség nyilvántartásába. 

XXIX. nemzetközi 
gépészeti konferencia

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT)
április 23-án, pénteken délelőtt 10 órai kezdettel a virtuális
térben tartja meg a XXIX. Nemzetközi Gépészeti Konfe-
renciát (OGÉT 2021). A plenáris előadások az ünnepélyes
megnyitó után, 10.20-kor kezdődnek, 11.20-kor átadják a
Főgépész-díjakat. A szekcióelőadások 11.50-től, 15 órától
és 16.45-től kezdődnek. Az ülésszak 18.30-kor zárul. A
rendezvény részletes programja, illetve a bejelentkezés-
hez szükséges információk megtalálhatók a konferencia
honlapján: http://oget.emt.ro. Az érdeklődők ingyenesen
csatlakozhatnak, hogy meghallgassák az előadásokat.

Elektronikaihulladék-gyűjtés 
A polgármesteri hivatal szervezésében április 24-én,
szombaton folytatódik a megyeszékhelyen az elektronikai
hulladék gyűjtése. 8–12 óra között a városlakók az alábbi
gyűjtőpontokra vihetik el a feleslegessé vált elektronikai
eszközöket: Gecse utcai parkoló, Ifjúsági Ház előtti par-
koló, Béke és Coşbuc utca kereszteződése, illetve a Bükk
és Székely Vértanúk utca kereszteződése. A nagyobb és
nehezebb elektronikai eszközöket áprilisban a városháza
által megbízott cég szállítja el háztól, ezt kérni lehet a
0748-196-767-es telefonszámon. 

Terápiás program Szentkatolnán 
A Bonus Pastor Alapítvány május 3–14. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak Szentkatolnán. Azok jelent-
kezését várják, akik változtatnának alkohol-, játék- vagy
társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határ-
idő: április 26. A Maros megyeiek Deé Lukács Évánál ér-
deklődhetnek és jelentkezhetnek a 0265/254-460
telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Szent György-búcsú 
Marosszentgyörgyön 
Szent György napján, április 24-én, szombaton délelőtt 11
órakor tartják a marosszentgyörgyi egyházközség búcsú-
ünnepét. Az ünnepi szentmisét Oláh Dénes főesperes és a
jelen lévő papok celebrálják. A szentbeszédet Albert István-
Csaba szászrégeni segédlelkész mondja. 

Hit és Fény-találkozó 
24-én, szombaton 17 órától tartja áprilisi találkozóját a
marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében a marosvá-
sárhelyi, a nagyernyei és a marosszentgyörgyi Hit és
Fény közösség. A járványügyi előírások betartása köte-
lező. 

Az Ariel színház mesejátékai
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház társu-
lata a járványhelyzet miatt áprilisban nem játszik közön-
ség előtt. A betervezett mesejátékok élő közvetítésben
(live stream), illetve rögzített online előadásként követhe-
tők. Április 23-án, pénteken 18 órától élő közvetítésben a
Volt egyszer egy… tekinthető meg. 25-én, vasárnap dél-
előtt 10 órától a Tűzmadár című online rögzített előadás
van műsoron, 30-án, pénteken 18 órától A brémai muzsi-
kusok című mesejáték látható élő közvetítésben. Emel-
lett június 30-áig nézhető meg A kisfiú és az oroszlánok

című új nyolcrészes sorozat. Az előadásra online lehet
jegyet váltani az alábbi linken: https://bit.ly/A_kisfiú. A 15
lejes jegy, illetve a belépési kód mind a nyolc részre ér-
vényes.

Bogdán Zsolt a KZST meghívottja 
A Kemény Zsigmond Társaság legközelebbi (online) ösz-
szejövetelének időpontja április 24., szombat 17:30 óra.
Vendégükkel, Bogdán Zsolt színművésszel Csíky Boldi-
zsár beszélget (művész és közönsége, színház és kor-
szellem, szolgálat vagy nevelés, szerző és rendező,
hangsúly és áthallások, tehetség és műveltség témakö-
rökben). A színművészt versmondásra is felkérik. Az ese-
ményt az Erdélyi Magyar Televízió a fenti időpontban
közvetíti. 

Rendkívüli szimfonikus 
hangverseny 
Április 22-én, csütörtökön (ma) 19 órától rendkívüli szimfo-
nikus hangverseny élő közvetítésére kerül sor a Kultúrpa-
lota nagyterméből. A Marosvásárhelyi TVR-vel és a
lengyel nagykövetség Bukaresti Lengyel Intézetének
együttműködésével szervezett koncerten a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Gheorghe
Costin vezényli, szólisták: Petru Pane – klarinét, Oxana
Corjos – zongora. Műsoron: Lutoslawski-, R. Strauss-,
Mozart-művek. Az élő közvetítés a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján
követhető. 

Ma CSILLA és NOÉMI,
holnap BÉLA napja.
BÉLA: bizonytalan eredetű, a
legvalószínűbb magyarázat sze-
rint a régi magyar Bél személy-
névből származik a név, az -a
betű itt kicsinyítő képző. A Bél
jelentése belső rész, például
szív. 

22., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 24 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 19 perckor. 
Az év 112. napja, 
hátravan 253 nap.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Csütörtökön nyílik meg Dicsőszentmártonban a Kauf-
land áruháza, a multinacionális cég ezzel immár orszá-
gosan 142 hipermarketet üzemeltet. A dicsői üzlet
megnyitásával, amely a Győzelem utca 15A szám alatt

található, 75 új munkahelyet teremtett a cég. A vásárlókat
a megnyitó napján kedvezményes ajánlatokkal várják. Az
áruház hétfőtől vasárnapig 7–21 óra között tart nyitva.
(a.)

Üzletet nyit a Kaufland 
Dicsőszentmártonban

A marosvásárhelyi George Emil Pa-
lade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem
előfelvételit hirdet az Orvostudomá-
nyi, Fogorvostudományi, Gyógyszeré-
szeti, Műszaki, Petru Maior
Bölcsésztudományi, valamint a Köz-
gazdaság- és Jogtudományi Kar kere-
tében működő, 2021. szeptemberben
induló 3 és 4 éves képzési szakokra. 

Előfelvételi vizsgára beiratkozhatnak a
2021-ben érettségiző középiskolások (XII.
osztályosok), azon jelöltek, akik az előző
évekből érettségi diplomával rendelkeznek,
valamint azok, akik második egyetemként
szeretnék ezeket a képzéseket választani. A
jelentkezők beiratkozása kizárólag a felvéte-
lire létrehozott online platformon történik. 

2021. szeptemberben induló 3 és 4 éves magyar
nyelvű oktatási programok: 

Az Orvostudományi Kar keretében működő, a Romániai
Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS)
által akkreditált, 4 éves ÁLTALÁNOSASSZISZTENS-
KÉPZÉS. 

A Műszaki Kar keretében a Romániai Felsőoktatás Mi-
nőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) által jóváhagyott
3 éves INFORMATIKAKÉPZÉS. 

Az előfelvételivel kapcsolatos információk, az eljárás
szakaszai, a teendők és a határidők (az előfelvételi kalen-
dáriuma), a pontkiszámítás, a beiratkozáshoz szükséges do-
kumentumok és a MOGYTTE előfelvételire meghirdetett
összes oktatási programja elérhető az egyetem honlapján
(https://adminfo.umfst.ro/).

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem

felvételi irodája

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai

Egyetem előfelvételi tájékoztatója

Az utóbbi 24 órában a Maros megyei tűzoltók 36 bea-
vatkozáson vettek részt, többek között éjjel 2 órakor a ma-
rosvásárhelyi Mihai Viteazul utcában egy lakóházból
kiáramló nagy mennyiségű füst miatt riasztották őket. A
helyszínre érkező tűzoltók, behatolva a füsttől elárasztott

szobába, egy virágcserépben találták meg a füstforrást,
amely már pattogva égett. A tűz feltételezett oka a meg-
gyújtott és felügyelet nélkül hagyott illatosított füstölő-
pálcikák – tájékoztatott Dan Petru Daniel sajtószóvivő.
(szer)

Füstölőpálcika is okozhat tüzet

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor (archív)



jogszabálytervezetet, ami az egyik képviselő szerint tö-
kéletes példa a jogalkotó hatóság, a végrehajtó hatóság
és a civil társadalom együttműködésére.

Csak az érthetetlen, hogy egy hasznosnak, fontosnak
tartott dologban ez a példás együttműködés miért valósul
meg olyan lassan? Miért kellenek évek, míg egy társa-
dalmi igényből jogszabálytervezet, majd jogszabály lesz?
Persze értjük, hogy adott érdekcsoportoknak esetleg nem
fekszik ennek a rendszernek e bevezetése, és most nem a
családon belüli erőszak elkövetőire, hanem inkább a bí-
rósági felügyelet alatt levő, például gazdasági bűncse-
lekményeket elkövetőkre, és, miért is ne?, politikusokra
gondolok. 

Persze az is érdekes szempont, hogy a bírósági és vég-
rehajtási büntetőeljárásokon kívül milyen területeken
használható egy hasonló, hatékony rendszer. Az Amazon
e-kereskedelmi vállalat tervét például, hogy az olaszor-
szági elosztóközpont dolgozóinak elektronikus karperec-
cel kelljen a munkájukat végezni, heves tiltakozás
fogadta, ugyanakkor például Izraelben a jelek szerint jó
kezdeményezésnek bizonyult, hogy az országba beuta-
zóknak nem kell a szabályok szerint karanténba vonul-
niuk egy szállodába, helyette hazamehetnek, mozgásukat
pedig nyomkövető karkötőn keresztül figyelhetik a ható-
ságok. 

Persze, lehet, hogy a jogalkotó hatóság, a végrehajtó
hatóság és a civil társadalom együttműködéséből meg-
született jogszabály (amely létrehozza az elektronikus
megfigyelőrendszert, szabályozza működését, az elektro-
nikus megfigyelőeszközök használatát, a riasztások ese-
tében a fellépést, valamint a rendszeren belüli
adatvédelmi intézkedéseket) még évekig alkalmazhatat-
lan lesz, hiszen a rendszer gyakorlatba ültetése bonyolult
és költséges. De a jogszabály kipipálva. 

Ioana Mihăilă 
az új egészségügyi miniszter

Az USR PLUS Ioana Mihăilă államtitkárt nevesí-
tette az egészségügyi miniszteri tisztségre, a javas-
latot elküldték Florin Cîţu kormányfőnek, szerda
délután a kinevezési rendeletet Klaus Iohannis ál-
lamfő is aláírta. Ioana Mihăilă úgy nyilatkozott, mi-
niszterként az egészségügyi válság konkrét
intézkedések révén való megoldása lesz a priori-
tása. Ioana Mihăilă 1980-ban született, szakmáját
tekintve endokrinológus főorvos. Év elejétől állam-
titkárként tevékenykedett az egészségügyi minisz-
tériumnál, ő felelt a külföldi alapokból megvalósítani
tervezett egészségügyi beruházások kezeléséért,
illetve az országos helyreállítási terv egészségügy-
gyel kapcsolatos részének kidolgozásáért. 
(Agerpres)

Slatinai kórháztűz
Egy elkülönítőben lévő beteg okozta a slatinai kór-

háztüzet – közölte szerdán az Olt Megyei Tanács el-
nöke. Marius Oprescu azt mondta: a páciens egy
öngyújtót használt, ez okozta a tüzet. A tűz szerda
délelőtt ütött ki a slatinai megyei sürgősségi kórház
pszichiátriai osztályán, a hatóságok életbe léptették
a vörös beavatkozási tervet. A tüzet eloltották. A ka-
tasztrófavédelem információi szerint a lángok az el-
különítőben ütöttek ki, a kórház földszintjén és első
emeletén. A 36 kimenekített személy közül hatot
füstmérgezéssel a sürgősségi osztályra vittek, álla-
potuk stabil. A többieket egy másik kórházba szállí-
tották át. (Agerpres)

Ingyen utazhatnak 
iskolabusszal

Ingyenes iskolabuszokat vehetnek igénybe az elemi
osztályok tanulói a nagyobb városokban – ilyen ér-
telemben módosította szerdán a 2011/1-es tanügyi
törvényt a parlament alsóháza. Natalia-Elena Into-
tero szociáldemokrata és Szabó Ödön RMDSZ-es
képviselő javaslata értelmében a nagyobb városok-
ban az állami vagy magániskolába járó elemi osztá-
lyos gyerekek ingyen utazhatnak iskolabuszokkal a
lakhelyük és az oktatási intézmény között, a szolgál-
tatást költségvetési forrásokból, a helyi önkormány-
zatokon keresztül finanszírozzák. A törvény hatályba
lépését a 2022-2023-as iskolai év első napjára idő-
zítették. A tervezetet a felsőháznak is meg kell tár-
gyalnia. (Agerpres)

Ország – világ

Nyomkövetés 
karpereccel

(Folytatás az 1. oldalról)
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Novák Eduárd: 

Az első száz nap a reformról szólt
Miniszteri mandátumának
első száz napjáról számolt
be Novák Eduárd, az RMDSZ
ifjúsági és sportminisztere.
„Az első száz nap a reform-
ról szólt a minisztériumban,
akár az ifjúsági ügyekről,
akár a sportról beszélünk. A
cél világos: a teljesítmény
növelése. Ehhez azonban
szükségünk volt arra, hogy
felmérjük, honnan indulunk,
milyen lépéseket kell ten-
nünk annak érdekében,
hogy eljussunk oda, ahova
szeretnénk” – nyilatkozta a
tárcavezető.

A teljesítmény növelése csak a
jelenlegi helyzet értékelésével, az
intézmények szorosabb együtt-
működésével, egy alapos átvilá-
gítással, felelős irányítással és
menedzseléssel érhető el. „Ezekre
az alapelvekre épül az országos
sportfejlesztési stratégia, amelyet
év végéig fogunk kidolgozni, és
amelynek három fontos célkitűzése van az elkövetkező 10
évre: Románia kerüljön be az első 10 ország közé, ami az
olimpiai és paralimpiai eredményeket illeti; a jelenlegi 5%-ról
30%-ra növelni a sportolók arányát; a diákok minden nap mo-
zogjanak az iskolában” – részletezte Novák.

Az ifjúság területén megfogalmazott reformok közé tarto-
zik az új munkahelyek teremtése. Éppen ezért a minisztérium
egy olyan finanszírozási tervet dolgoz ki, amely azokat a te-
vékenységeket és kezdeményezéseket támogatja, amelyek fel-
készítik a fiatalokat az új munkahelyek betöltésére.  Novák
Eduárd miniszter legfontosabb tervei közé tartozik a szaktárca
alárendelt struktúráinak, az edzőknek és a sportolóknak kitű-
zött teljesítménycélok kidolgozása, a sportszövetségek finan-
szírozási módjának reformja, amely az eredményekre és
célokra alapszik, a paralimpiai szövetségek áthelyezése a
sportszövetségek alárendeltségébe, az edzők képzésének re-
formja, az iskolai keretek között szervezett mozgás és az
egészséges életmód népszerűsítése. Ugyanakkor a tervei kö-
zött szerepel egy online platform létrehozásával a sport digi-

talizálása, amely átláthatóságot és hatékonyságot teremt a
román sport irányításához, a sportlétesítmények akadálymen-
tesítése, valamint a minisztérium alárendeltségébe tartozó in-
tézmények decentralizációja és átadása a helyi hatóságoknak,
akik jobban ismerik a helyi igényeket, és hatékonyabb finan-
szírozási mechanizmusokkal rendelkeznek.

„Az elmúlt száz napon, még ha leginkább az átvilágításról
és a tervezésről szólt is, úgy érzem, sikerült eredményeket el-
érnünk néhány nagyon fontos ügyben: az EURO 2020 meccse-
ire visszatérhetnek a nézők a lelátókra, a sportolók esetében
elfogadják a koronavírus-gyorsteszteket, amely több mint tíz-
szeresére csökkenti a kiadásokat, elindítottuk az első velod-
rompálya építését és több intézmény decentralizációs
folyamatát is” – ecsetelte az RMDSZ-es miniszter. Hozzátette,
hogy egy olyan rendeletet dolgoztak ki, amely az ifjúsági tá-
borok működési módját határozza meg a járványhelyzetben,
segítve ezáltal a szervezők munkáját. Ugyanakkor újraindítot-
ták az ifjúsági szervezetek pályázati rendszerét is. 
(RMDSZ-tájékoztató)

Amint azt az olvasó is észrevehette,
gyakran idézek régi hírlapokból. 
Cikkeket veszek át, amelyek váro-
sunkról szólnak, rég kihűlt pletyká-
kat, botrányokat vagy szenzációkat
hozok a felszínre mindenféle bánya-
szerencsétlenség, sújtólég vagy robba-
nás nélkül. Békés, szerencsés bányá-
szat. Hagyományos bányászköszöntés
nélkül is.

Régen ez úgy történt, nem is olyan
régen az volt a módi, hogy a szerkesztő
beült a könyvtárba, kikért egy halom
hírlapot, bekötöttet és bekötetlent
(előtte darabszámra leszámolta neki a
könyvtáros/nő), és akkor belemélyedt,
keresve az érdekességeket, azokat a fur-
csaságokat, amelyek az olvasót, a mai
fölényes, az idő többlettudásával fel-
fegyverzett olvasót érdekelhetik, figyel-
mét lekötik, hogy utána felsóhajtson:
Hej, mégiscsak azok voltak ám a szép
idők! A felsóhajtás egyaránt származ-
hat attól, aki az információt kitárnázta,
feltárta, porosan a napvilágra kiborí-
totta az olvasó elé, vagy attól, aki az in-
formáció birtokába jutott minden
különösebb fáradozás nélkül. Bár nem
egyenlő a teher elosztása, ez benne van
a kutatás-haszonélvezet képletben. Hi-
szen enyém a felfedezés öröme, amit
veled aztán megosztok. Ha akarok… És
miért ne akarnék?!

Szóval régen az újságban így jelent
meg: „ezt írták a lapok ötven évvel”,
„száz évvel ezelőtt”. A szerencsésebb
országokban és nyelveken ez az időszak
századokkal vaskosabb, mélyebben be-
nyúlik az időbe. A német és olasz, fran-
cia és ánglius újságok, gazetták már a
16. században megjelentek, előbb rend-
szertelenül, röplap formájában, és per-

sze a kor világnyelvén, latinul is. Szá-
mos esemény – ábrázolás, metszet –
éppen a korabeli, kortárs publicisztika
révén őrződött meg. Leszámítva a szub-
jektivitást, a friss híradásban rejlő hi-
balehetőséget, elfogultságot, politikai
haszonszerzést, tévutat, álhírt. 

Ma elég, ha az ember befizet egy di-
gitális hírlaptárba, és máris olyan új-
ságot, hírlapot, időszaki kiadványt

olvashat lapszámonként, amilyenre
csak vágyik. Vagy ami többé-kevésbé
megőrződött, elérhető, hozzáférhető
volt a digitalizáló számára. Az elektro-
nikus könyvtárak egyre nőnek, növe-
kednek. Dagadnak, bővülnek,
változatosabbá válnak. Lassan már
szükségét érezzük annak, hogy legyen
egy digitális (papíralapú nyomtatott –
a régimódiak számára) nyilvántartás,
amelynek segítségével tudni véljük, mit
hol találunk meg, miféle belépőt, ajtót
kell meglelni, milyen jelszó, jelkulcs,
lakattörő varázsige, páncélfúró felsze-
relés kell az információtároló felnyitá-
sához, megvallatásához. És persze
arról, hogy melyek a hiánycikkek az
információs boltban. Mert vannak hi-
ányok, olyan információcsoportok, 
-halmazok, -vonulatok, amelyek vég-
leg elvesztek, amelyek nem érhetők el
már semmilyen úton, de mégis tudunk
róla, fennmaradt létükről egy-egy
kósza utalás, valaki szólt róla fél száj-
jal, aztán menthetetlenül visszaszívta,
magával vitte az ibolyák alatti világba.
Esetleg kikövetkeztethető, bár a virtua-

litásban benne rejlik a csalódás lehető-
sége is.

Lubickolok – egyelőre – határtalanul
a meglelt hírlaptárban. Az Arcanum
végre rávetette magát a fellelhető vá-
sárhelyi hírlapokra (részben), úgy hogy
mi is szerepelünk végre-valahára a di-
gitális médiatérképen történelmi mére-
tekben. Nem olyan régi ez a vásárhelyi
hírlapírás, alig több mint 160 éves. De
van mit olvasni, kutatni, keresni, meg-
lelni benne. Ha nem is a polgárság és
proletariátus lelkét, annak legalább a
fekete-fehér árnyképét. A lokálpatrió-
tának egyelőre ennyi is elég.

De hogy örömünk ne legyen teljes,
elmondom, hogy a kolozsvári Ellenzék,
amelynek állandó tudósítói egykoron
Vásárhelyen lebzseltek, izzadtak, sza-
ladgáltak, hallomásokat gyűjtöttek, ká-
véházakban hallgatóztak, figyeltek,
adatokat, neveket és cselekményeket
adtak tovább telefonon, táviratban, fu-
társzolgálattal, jóval szabadabban ír-
hattak az itteni eseményekről, mint
vásárhelyi kartársaik. Amit itt elhall-
gattak, ott büntetlenebbül kikürtölhet-
ték. Amit itt az öncenzúra megapasztott,
odaát hízottan jelent meg. Szóval a lap
1927-es évfolyamának második fele, jú-
nius–december hiányzik az említett di-
gitális könyvtárból. De megvan igazi
újságpapíros, hagyományos zizegő for-
mában a Bolyai utcai ismert történelmi
közkönyvtárban. A Református Kollé-
gium egykori gyűjteménye őrizte meg.

A tanulságot már Petőfi Sándor,
maga is újdondász, leszűrte 1848 már-
ciusában:

Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Sajtótörténeti csapongások

Forrás: RMDSZ



A kályhából kipattanó szikra 
okozhatta a tüzet

A Hidegvölgy szűk főutcáján
szerdán délelőtt nagy volt a forga-
lom: tűzoltók, rendőrautók, men-
tők, a polgármesteri hivatal
képviselői, sajtósok gépjárművei
sorakoztak. És bámészkodó felnőt-
tekkel, gyermekekkel is tele volt az
utca. 

Soós Zoltán polgármester és a
sajtó képviselői egy előre bejelen-
tett, de – a helyzet súlyosságára

való tekintettel – elhalasztott sajtó-
tájékoztatóról igyekeztek a kataszt-
rófa színhelyére. Az út szűk
sikátorokon, szennyvízzel tele
árkok, sáros ösvények, romos tákol-
mányok, rozoga épületek között ve-
zetett a leégett házakhoz, melyek
szomszédságában sok ember s a
környezetet rondító rengeteg hulla-
dék fogadott. Mire odaértünk, a
tüzet nagyjából eloltották, csak
néhol füstölögtek a szénné égett ge-
rendák.

A körülbelül 400 négyzetméteren

pusztító tűz okairól és körülménye-
iről az egyik károsult elmondta,
hogy a sógorasszonyánál egy szikra
esett ki a kályhából, amit nem vet-
tek észre. A szomszéd viszont igen,
de akkor már erősen égett a ház. –
Mi is bent voltunk a házunkban, so-
káig aludtunk. Egyszer csak ütötték
az ajtót, hogy ég a házunk. Kifutot-
tam, vizes pokrócot tettem a fe-
jemre, s menekítettem a
gyermekeket. Aztán átmentem a
többi házba. Ahonnan lehetett, ki-
hoztam a gázpalackokat. Féltünk,

hogy a nagy tűzben felrobbannak.
A házunkkal együtt elégett minden
holmink, a személyi irataink, min-
den. Nekem van egy beteges
leányom, most operálták a szívével,
az orvossága is elégett, sürgősen az
orvoshoz kellett forduljak, mert ha
nem, meghal. Nyolc ház égett le.
Nyolc család maradt fedél nélkül,
minden családban 6-7 gyermek van
– mondta Marian János, a tűzvész
egyik áldozata, aki állítja, hogy ha
a Hidegvölgy ezen részén lett volna
vezetékes víz, nem következett
volna be a katasztrófa. Az itt élő
családok messziről, a főútról hord-
ják a vizet, így esélyük sem volt
arra, hogy a tüzet eloltsák. 

A tűzben szerencsére személyi
sérülés nem történt, csupán egy öté-
ves kislány a karján szenvedett
enyhe égési sérüléseket, amit a
mentősök helyben elláttak. A roma
nyilatkozók szerint egy 43 éves asz-
szony, akinek a háza leégett, fel-
akasztotta magát. 
A károsultak a menhelyen kapnak
szállást 

A katasztrófa helyszínén Soós
Zoltán polgármester a romák kép-
viselőivel egyeztetett, majd a pol-
gármesteri hivatal szociális
osztályának romaügyekkel foglal-
kozó irodáján összeírták, hány sze-
mély szorul azonnali segítségre,
hogy szerda estétől szállást biztosít-
sanak nekik. A polgármester el-
mondta, hogy a marosvásárhelyi
menhely felső szintje üres, előké-
szítették a termeket, s ideiglenesen
itt adnak szállást a károsultaknak,
amíg vagy szociális lakást biztosí-
tanak számukra, vagy megoldják a
visszaköltöztetésüket a Hideg-
völgybe. Azonban több hónapra
lesz szükség, amíg végleg megol-

dódik ezeknek a családoknak a
helyzete. 
A Hidegvölgy rendezését 
húsz éve halasztották

– A Hidegvölgy általános rende-
zési terve folyamatban van, ami az
elmúlt húsz évben nem történt meg.
A telep épületeinek jelentős része
mások magánterületén van. Amíg a
város meg nem vásárolja, és nem
telekeli a területeket, nem építheti
ki az infrastruktúrát, a vízhálózatot
és a csatornarendszert. Az idén sze-
retnénk megoldani a vízvezetést és
a csatornázást a Hidegvölgy felső
végében is, hogy a hasonló balese-
tek elkerülhetők legyenek. Jelenleg
vízvezeték és csatornarendszer csak
a főúton van. Amíg a telkek nincse-
nek a város tulajdonában, nem bő-
víthetjük a közműhálózatot.
Szomorú, hogy ezzel a szociális
kérdéssel eddig nem foglalkoztak
Marosvásárhelyen – fogalmazott
Soós Zoltán polgármester. 

A tűzben elégett házak körül ösz-
szegyűlt tömegben az is elhangzott,
hogy kibírhatatlan a telep körüli
szemét, kutyatetemek is vannak,
amit senki sem takarít el. A romák
szerint, ha meggyújtják a szemetet,
akkor megbüntetik őket. Amikor
szóvá tettük, hogy a hulladék nem
magától kerül oda, hanem ők
maguk, a telep lakói hordják ki, azt
válaszolták, hogy ha vinnének kon-
ténereket, akkor oda dobnák a sze-
metet, de nem visznek. Ha az útra
viszik a szemetet, akkor megbünte-
tik őket. – Úgy vagyunk itt, mint a
„zsunglába” – jegyezte meg az
egyik károsult. 

A polgármester erre a felvetésre
elmondta, hogy az ősszel végeztek
nagytakarítást, de azóta a szemét
„visszatermelődött”.

Szerdán délelőtt Tánczos
Barna környezetvédelmi, víz-
és erdőgazdálkodási minisz-
ter a minisztérium székháza
előtt sajtótájékoztatón beje-
lentette, hogy április 26-án
indítják a 2021-es roncsautó-
programot. 

Az előző évektől eltérően 10%-
kal megnövelték a támogatási
jegyek névértékét, azaz 6500 he-
lyett 7500 lejt fizetnek (kb. 1500
euró) a klasszikus roncsautóprog-
ram (Rabla Clasic) keretében bevál-
tandó járművekre, míg a nem
konnektoros hibrid autó esetében az
ökobónusz 2500 lejről 3000 lejre
nőtt. Akik alacsony szén-dioxid-ki-
bocsátású – kilométerenként 96 gr
– járműveket vásárolnak, a használt
autó bónusza 1000-ről 1500 lejre
emelkedett. 

Hétfőtől tehát az autókereskedé-
sek foglalásokat jegyezhetnek be a
Környezetvédelmi Alap online plat-
formján. A jogi személyek is, akik
szeretnének kedvezményezettjei
lenni ezeknek a roncsprogramok-
nak, hétfőtől tehetik le a kérelme-
zéshez szükséges dokumentációt a
Környezetvédelmi Alapnál.

A változások között van az is,
hogy tilos a roncsautóprogram tá-
mogatásával megvásárolt gépkocsi-
kat eladni, ugyanis olyan esetek is
voltak, hogy a programban részt
vevő járműveket külföldön értéke-
sítették, így gyakorlatilag „exportál-
ták” a román kormány által a hazai
költségvetésből nyújtott támogatást.
Ez a megszorítás eddig az elektro-
mos járművek esetében már meg-
volt, most mindkét programra
kiterjesztették. 

A Környezetvédelmi Alapon
(AFM) keresztül nyújtott támogatás
idei keretösszegei: a klasszikus

programra pályázóknak 440 millió
lej (10%-kal, azaz mintegy 35 mil-
lióval több, mint az előző évben),
amiből 55.000 kevéssé szennyező
járművet lehet vásárolni. A környe-
zetvédelmi járulékokkal együtt új
gépkocsi vásárlására maximum
2250 euró támogatás juthat egy, a
régi autójától megváló tulajdonos-
nak. Amennyiben a választott autó
két ökobónusz kritériumainak is
megfelel, akár 2250 euróval olcsób-
ban juthat hozzá a személygépko-
csihoz

Az elektromos autók vásárlására
(Rabla Plusz) 400 millió lejt szán-
nak, ez a duplája a tavalyi összeg-
nek. A statisztikák szerint
Európában nálunk fizetik a legtöb-
bet – 10.000 eurót (45.000 lej) –
egy teljes mértékben elektromos
autó vásárlására, és mintegy 4500

eurót (20.000 lej) a hibrid autókra,
ami az új jármű árának több mint
felét teszi ki. A számítások szerint
így az idén mintegy 6600 teljes
elektromos és 5000 hibrid autót vá-
sárolhatnak az érdekeltek a program
keretében. 

Tánczos Barna a sajtótájékozta-
tón elmondta, igyekeznek felzár-
kózni az európai tendenciákhoz,
ezért kiemelten támogatják az elekt-
romos és a hibrid autók vásárlását.
Az elmúlt három hónap kimutatásai
igazolják, hogy Romániában is je-
lentősen megnőtt az érdeklődés az
elektromos autók iránt, nagyon
sokan vásárolnak környezetkímélő
járműveket, és ezt a szándékot sze-
retnék felkarolni a programmal.
Vannak, akik a mobilitásuk és a sze-
mélyes kényelmük mellett fontos-
nak tartják a környezetvédelmet,

azt, hogy csökkentsék a szén-dio-
xid-kibocsátást, és így egészsége-
sebb, élhetőbb környezetet
hagyjanak gyerekeiknek. A költség-
vetés-növelés nem véletlen, azt sze-
retnék, ha minél több elektromos
autó járna a romániai utakon,
ugyanis ezek aránya jelenleg mind-
össze 1%-a a hagyományosaknak –
hangsúlyozta a miniszter. 

A továbbiakban megtudtuk, hogy
a klasszikus és a Rabla Plusz roncs-
program az idén teljes mértékben
elektronikusan fog működni. Az
erre a célra létrehozott alkalmazás-
nak és informatikai rendszernek kö-
szönhetően nem kell majd
e-mailben küldeni a dokumentumo-
kat. Az applikáció automatikusan
ellenőrzi majd az autókereskedések
által feltöltött számlákat, így a vá-
sárlók hamarabb visszakapják a tá-

mogatás összegét. Ezeknek az újí-
tásoknak a gyakorlatba ültetése az
év második felétől várható. A két
program gördülékeny lebonyolítása
érdekében a működési szabályzaton
is változtatnak, hogy a költségvetés
kimerüléséig az év vége után is le-
hessen igényelni a támogatást, még
mielőtt a következő évi költségve-
tést jóváhagynák. A program a kör-
nyezet- és egészségvédelmi haszon
mellett közvetett módon az autóipar
fellendülését is szolgálja. 

– Számítunk az autóipar támoga-
tására ennek a törekvésnek a sikerre
vitelében; azt tapasztaljuk, hogy az
autógyártó cégek számára is egyre
fontosabbak a környezetvédelmi
szempontok, törekednek arra, hogy
hozzájáruljanak a szén-dioxid-kibo-
csátás csökkentéséhez. Értékeljük
ezt a hozzáállást, és bízunk benne,
hogy továbbra is hatékonyan együtt
tudunk működni az ökomobilitás
népszerűsítése érdekében. Szá-
momra a következő kulcsfontos-
ságú pillanat az lesz, amikor
Romániában 100%-ig elektromos
autót fognak gyártani. Hiszek
abban, hogy eljön ez a pillanat, re-
mélem, hogy minél hamarabb –
mondta Tánczos Barna. Hozzá-
tette, a roncsautóprogram mellett
nemsokára meghirdetik az elektro-
mos háztartási gépek csereprog-
ramját is. Felülvizsgálták az
eszközök energiahatékonyságát,
hiszen erre nemrég új direktívát
adott ki az Európai Unió, és ennek
az új rendszernek a függvényében
hirdetik majd meg a programot.
Természetesen a legtöbbet fo-
gyasztó háztartási gép vásárlását,
cseréjét támogatják majd, és ehhez
mérten igazítják a többiek cserebó-
nuszát is. A Környezetvédelmi
Alap költségvetésében erre is elkü-
lönítettek egy összeget, miután az
új kategóriáknak megfelelően ki-
dolgozzák a program módszerét,
nyilvánosságra hozzák, hogy a kü-
lönböző háztartási készülékek be-
váltását mennyivel támogatja majd
a minisztérium. 
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Változik a roncsautóprogram 
Kiemelten támogatják az elektromosautó-vásárlást 

Nyolc család lett hajléktalan

(Folytatás az 1. oldalról)

Vajda György 
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Az utóbbi másfél-két hétben
csökkenni látszik a hivatalo-
san diagnosztizált koronaví-
rus-fertőzések száma,
eközben a kórházban ápolt,
valamint az intenzív terápiás
ellátásra szoruló páciensek
számának tekintetében újabb
és újabb csúcsok dőltek meg,
a tavaly őszi, napi tízezres
esetszám idején sem volt
ennyi súlyos beteg. Ugyanak-
kor az oltóanyag-ellátás egyre
gördülékenyebb, az elkövet-
kező négy-öt hónap kihívása
az lesz, hogy beoltatják-e ele-
gen magukat ahhoz, hogy
szeptemberre elérjük a kívánt
hatvan-hetven százalékos át-
oltottsági arányt. A járvány-
ügyi helyzet alakulásáról,
valamint az oltási kampányról
dr. Vass Levente szakpolitikus-
sal, egészségügyi államtitkár-
ral beszélgettünk.  

– Az utóbbi másfél-két hétben
csökkenő tendenciát mutatnak a na-
ponta jelentett esetszámok, miköz-
ben az elvégzett tesztek száma nem
esett vissza jelentősen. Ez azt je-
lenti, hogy visszavonulóban van a
koronavírus-járvány harmadik hul-
láma?

– Az a tény, hogy visszaesést mu-
tatnak az elvégzett tesztek nyomán
kiszűrt napi esetszámok, azzal is
összefüggésbe hozható, hogy más-
fél héttel ezelőtt lehűlés köszöntött
be, ami a járvány harmadik hullá-
mának a növekedését a természet
erejével is fékezte, hiszen a tavaszra
jellemző meleg helyett az embe-
reket otthonmaradásra ösztönző, a
közösségi tereket kiürítő időjárás
volt. Ennek eredményeképpen kissé
csalóka a jelenlegi esetszámcsökke-
nés, a valós helyzetet az intenzív te-
rápiás ellátásra szoruló páciensek
száma, valamint a napi elhalálozási
adatok tükrözik. Valószínűsíthetően
az esetek száma az elkövetkező két
hétben még növekedni fog, az idő
felmelegedésével előfordulhat,
hogy a jelenlegi javuló tendencia
ismét emelkedő fázisba lendül át.
Erre rátevődhet az is, hogy az orto-
dox húsvét alkalmával magasabb
lesz a találkozások száma, és ha az
emberek nem tartják be a járvány-
ügyi szabályokat, az újabb két hétig
növelheti a hullám emelkedő ívét.
Összességében nézve, azt monda-
nám az olvasóknak, hogy négy
hétig még számíthatunk az esetszá-
mok növekedésére, majd a harma-
dik hullám platófázisába érünk. Az
intenzív terápiás osztályokon kezelt
súlyos betegek magas száma egyér-
telműen arra utal, hogy jelenleg is
jóval magasabb a fertőzöttek valós
száma, mint ami a napi jelentések-
ből kiderül, sokan végeznek otthon
gyorstesztet, viszont nem jelentik
az esetleges pozitív eredményt, így
az nem kerül be a hivatalos statisz-
tikákba.

– Ilyen körülmények között helyt-
álló az a központi sajtóban elhang-
zott kijelentés, miszerint a napi új

fertőzöttek valós száma 18–20
ezerre tehető?

– Ha összehasonlítjuk a harma-
dik hullámot a másodikkal, és azzal
is számolunk, hogy a vírusnak az
elmúlt évben különböző mutációi
alakultak ki, olyan domináns vírus-
variáns fertőz most, ami sokkal
több esetben eredményez súlyosabb
lefolyású betegséget, azt láthatjuk,
hogy a második hullámban, amikor
napi tízezres esetszámról beszél-
tünk, az elhalálozások száma ala-
csonyabb volt, mint jelenleg. A
hűvös időjárás beálltát megelőző
időszak esetszámát tekintve a napi
18 ezer fertőzött reálisnak mond-
ható. Az össztesztelési számból is
erre következtethetünk, tekintettel
arra, hogy például a Kolozs és a
Buzău megyében végzett tesztek
száma között, lakosságarányosan
nézve, tízszeres különbség van,
tehát összlakossági szinten való-
színű, hogy sokkal nagyobb az eset-
szám az országban, mint amit a
naponta jelentett számok mutatnak.
Bár a harmadik hullám súlyosabb,
mint a második volt, ezt azért nem
érzi a lakosság, mert az egészség-
ügyi rendszer jobban fel van ké-
szülve, rendelkezik már az előző
hullámok tapasztalataival, illetve
növeltük az intenzív terápiás ágyak
számát. A miniszterelnök az elmúlt
héten a közegészségügyi igazgató-
ságok vezetőivel tartott megbeszé-
lésen azt hangsúlyozta, hogy az
1600, koronavírusos betegek szá-
mára fenntartott intenzív terápiás
ágyszámot tovább kell növelni, kö-
rülbelül kétezerig, hiszen arra szá-
mítunk, hogy az elhalálozások,
valamint a súlyos esetek száma az
elkövetkező időben még olyan kö-
rülmények között is növekedni fog,
amikor mindenki azt látja a híradá-
sokban, hogy a diagnosztizált napi
esetszám csökken. Az intenzív terá-
piás ágyszám kapcsán azt kell
tudni, hogy Románia mintegy 4220
ilyen ággyal rendelkezik, ebből a
járvány elején körülbelül 1200–
1300 volt fenntartva a koronavírus-
sal fertőzötteknek, most viszont
már 1600 felett van ez a szám. Az
1600 ágy sokkal jobban fel van sze-

relve, mint ahogy ezelőtt egy évvel,
és még körülbelül négy-ötszáz ágy
átmeneti megoldásként átalakítható
intenzív terápiás ággyá.

– Mennyire reálisak a kormány
által júniusra tervezett nyitóintézke-
dések?

– Az oltási kampány előrehalad-
tával valószínűleg május végére el-
érjük a 30–35 százalékos átoltottsági
arányt. A meleg időjárás beköszön-
tének, valamint az egészségügyi
rendszer harmadik hullámban való
helytállásának köszönhetően sokkal
nagyobb eséllyel helyezhet kilátásba
lazító intézkedéseket a politikum.
Azonban az, hogy nyaralhatunk-e
nyugodtan a nyáron, illetve hogyan
tudunk a szeptemberi iskolakez-
désre készülni, miként tudjuk majd
kezelni az ősszel esedékes negyedik
hullámot, azt elsősorban az átoltott-
sági szint fogja meghatározni.

– Románia az oltási kampány el-
kezdését követő időszakban az Eu-
rópai Unió tagállamainak
élvonalában volt a beoltottak szá-
mát illetően, az utóbbi időben azon-
ban mind hátrább kerülünk az
európai rangsorban. Mi ennek az
oka?

– Mindenik európai országnak az
volt a fő célja, hogy a tavaszi hul-
lámra elérje a körülbelül 20 száza-
lékos átoltottsági arányt, illetve
majd a 60–70 százalékosat az őszi,
szeptemberre időzített negyedik
hullám megjelenéséig. Az oltási
kampány kezdetekor Románia, más
országokkal ellentétben, két fontos
döntést hozott: elsőként azt, hogy
minél gyorsabban beoltja az élvo-
nalban dolgozó, kockázatnak kitett
egészségügyi személyzetet. A má-
sodik pedig, hogy mindig félreteszi
a második adag oltóanyagot, hogy
bármi is történik, aki megkapta az
első dózist, megkaphassa a másodi-
kat is. Románia januárban, az első
fázisban lakosságarányosan az első
két-három ország között volt mind
az első, mind a második beadott
adag oltás számának tekintetében.
A második fázisban világosan lát-
szik, hogy a többi európai állam
többsége sokkal több pénzt költ az
egészségügyre, sokkal nagyobb

erőforrással rendelkeznek, amikor
az egészségügy további támogatá-
sát kell adminisztratívan megol-
dani. A nyugati uniós tagállamok
többsége – de Magyarország is –
később kezdett, viszont sokkal szer-
vezettebbek, így behozták a lema-
radást. Ráadásul több ország a
közös uniós kereten kívül is beszer-
zett oltóanyagot.

Jelenleg Románia kezd elma-
radni a többi európai országtól, la-
kosságarányosan az unióban kb.
6.-ok vagyunk a második adag ol-
tást is megkapott emberek számát,
és mindössze 25.-ek az első adag
vakcinával beoltottak számát ille-
tően. Fontos azonban hangsúlyozni,
hogy április végére, május közepére
az oltóanyag-ellátással kapcsolatos
nehézségek megoldódnak, min-
denki számára elérhető lesz a vak-
cina, április-májusban kétszáz
olyan oltóközpont nyílik ország-
szerte, ahol elsősorban a Pfizer 
oltóanyagával oltanak. A továbbiak-
ban tehát a lakosság hozzáállásán
múlik a dolog, az lesz a kérdés,
hogy beoltatják-e elegen magukat,
hogy szeptemberre elérjük a hat-
van-hetven százalékos átoltottság-
gal a nyájimmunitást. Sajnos az
utóbbi egy-két hét adatai azt mutat-
ják, hogy drasztikusan csökkent az
oltásra bejelentkezők száma, és
meg vagyok győződve, hogy az
utóbbi két-három hónapban tapasz-
talt nehézkes bejelentkezés miatt
nem az oltástól, hanem az oltásra
való bejelentkezéstől ment el az
emberek kedve. Április végétől,
május közepétől azonban előrelát-
hatólag sokkal egyszerűbb lesz a
bejelentkezés, és a következő négy-
öt hónapnak a kihívása az lesz,
hogy akad-e elég ember, aki be
akarja oltatni magát.  Amennyiben,
szolidaritást vállalva, sikerül elérni
a hatvan-hetven százalékos átoltott-
sági arányt, akkor a lakosság fenn-
maradó harminc százalékát is meg
tudjuk védeni az őszi negyedik hul-
lámban a súlyos megbetegedéstől.

– Az Országos Közegészségügyi
Intézet múlt heti tájékoztatása sze-
rint Romániában az oltási kampány
december 27-ei kezdetétől április
11-éig 18.630, a koronavírus elleni
oltás első dózisával beoltott sze-
mélynek (az először immunizáltak
0,81 százalékának) lett pozitív a ko-
ronavírustesztje, a második dózis
beadását követően 2983 személy (a
mindkét dózissal immunizáltak
0,21%-a) fertőződött meg. Sokan
arra hivatkozva utasítják el a vak-
cinát, hogy fölösleges, ha úgyis
megfertőződhet a beoltott személy.

– Az oltás a fertőzés ellen csak
97-98 százalékban véd, viszont a
súlyos lefolyású megbetegedéstől,
az azt követő hosszan tartó, de eset-
leg életre szóló tüdő- vagy egyéb
szervi károsodástól, illetve a beteg-
ség okozta elhalálozástól százszá-
zalékosan megvédi azokat, akik
beadatták.  

Romániában tizennyolcezer
olyan eset van a 2,5–3 millióból,
amikor az oltást követően fertőződ-
tek meg az emberek. A statisztikák
alapján a tizennyolcezer eset har-
minc százalékánál az első adag be-
adását követő kilenc nap alatt
igazolták a fertőzést. Tehát előfor-
dulhat, hogy a szóban forgó szemé-

lyek már az oltás pillanatában fer-
tőzöttek voltak, vagy pedig közvet-
lenül utána fertőződtek meg.Tudni
kell, hogy hiába kapja meg valaki
az oltás első dózisát, az első tizen-
két napon a védőhatásnak még a
csírája sem jelentkezik. A követ-
kező harminc százalékhoz tartozó
személyek az első adag oltást kö-
vető kilenc–tizennyolcadik nap kö-
zötti időszakban fertőződtek meg,
ekkor már az oltás kezd hatni, vi-
szont még messze áll attól, hogy
teljes erejével védje az illetőt, hi-
szen a ráoltás még nem történt meg.
Ez a két kategória hatvan százalé-
kot tesz ki, tehát több mint fele az
oltást követő fertőződéseknek
akkor történt, amikor még esély
sem volt arra, hogy az oltóanyagnak
köszönhetően kialakuljon a védeke-
zés. Az újabb harminc–harmincöt
százaléka a fertőzéseknek a követ-
kező kilenc nap, tehát az első adag
vakcinát követő 27 napon belül tör-
tént, amikor már megvolt ugyan a
ráoltás a 21. napon, de a maximális
védettséget csupán az első adagtól
számított 30–31. napon éri el az
egyén az eddigi tudományos isme-
retek szerint. A ráoltástól számított
tizedik naptól számít védettnek a
beoltott. A statisztikákból tehát
egyértelműen az derül ki, hogy az
érintettek túlnyomó többsége az
első adag oltástól számított harminc
napon belül fertőződött meg.  

– Az utóbbi időben számos ag-
gasztó hír látott napvilágot világ-
szerte az AstraZeneca oltó-
anyagával kapcsolatban, sokan,
akik amúgy beoltatnák magukat,
nem merik elfogadni ezt a vakcinát,
inkább várnak, amíg sorra kerülnek
egy másik oltóanyagra. Akadnak
olyanok is, akik megkapták az első
adag AstraZenecát, viszont az állí-
tólagos mellékhatásokról szóló
hírek hallatán tanácstalanok, hogy
merjék-e vállalni a második dózist.
Van-e valós veszély?

– Ez az Európai Unió által támo-
gatott brit gyártású oltóanyag,
Nagy-Britanniában a beoltottak het-
ven-nyolcvan százalékát ezzel im-
munizálták, és világviszonylatban
harmadik helyen állnak az átoltott-
sági arány tekintetében. Ha a britek
megbíztak benne, mi is megbízha-
tunk. Az EU-ban jelenleg csak
Dánia vonta ki forgalomból az Ast-
raZeneca védőoltását, és a dán ha-
tóság is csupán kommunikációs
szempontok miatt döntött így. A
több millió esetszámra számított
néhány trombózisos eset – amely
továbbra sem hozható egyértel-
műen összefüggésbe az oltással –
annyit érdemel csupán, amit meg is
tett az Európai Gyógyszerügynök-
ség: kötelezte a gyártó céget, hogy
a kockázati listára tájékoztatási cél-
lal felvezesse a trombózis, embólia
esetleges megjelenését az oltás kö-
vetkeztében. Romániában egyetlen
trombózisos esetet sem jelentettek
az AstraZenecával való oltást köve-
tően, tehát az összes elérhető adat
ismeretében nyugodtan kijelenthet-
jük, hogy biztonságosan olthatunk
az AstraZenecával. Összehasonlí-
tásképpen megjegyzem, hogy az
aszpirin szedése gyakrabban okoz
gyomorfekélyt, mint az AstraZe-
neca oltása trombózist. Ennek fé-
nyében mérlegeljünk.
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Az elhalálozástól és a súlyos lefolyástól százszázalékban
megvéd az oltás

A lakosság hajlandóságán múlik, 
hogy elérjük-e a kívánt átoltottsági arányt
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Tíz fogyatékkal élő felnőtt 
lelt otthonra az Ügyes Kezek
Alapítvány által létrehozott
nagyernyei Péter lakóott-
honban, ahol biztonságot
nyújtó, állandó szakemberi
felügyelet mellett családias
körülmények között önálló
életet élhetnek. A hét évvel
ezelőtt átadott otthonban
most kisebb-nagyobb javí-
tási, felújítási munkát végez-
nek, erre gyűjtenek, az Együtt
a Péter lakóotthonért! támogató
és licitcsoport Facebook- 
oldalán felkínált tárgyak meg-
vásárlásával is hozzá lehet 
járulni.

A nagyernyei Péter lakóotthont is
működtető marosvásárhelyi Ügyes
Kezek Alapítvány értelmi és moz-
gássérült felnőttek számára szervez
nappali foglalkozásokat. A küldeté-
sük az, hogy az értelmi és mozgás-
sérült felnőtteknek – a
sérültségükből fakadó korlátokat fi-
gyelembe véve – életminőségük ja-
vítását célzó szakszerű segítséget
nyújtsanak.

Az alapítvány nappali központjá-
ban foglalkoztató és művészetterá-
piás (kerámia-, gyertyakészítés),
valamint mozgásfejlesztő progra-
mokat (tánc- és zeneterápia, gyógy-
torna, cselgáncs, lovaglás) kínálnak
a fogyatékkal élőknek. Így a sérült
felnőttek aktív életet élhetnek, nem
szigetelődnek el a világtól, hasznos-
nak érezhetik magukat.
Mi lesz a gyerekkel, amikor már
nem tud gondoskodni róla a szülő?

Az egyik legfontosabb kérdés
azonban, ami a sérültek szüleit fog-
lalkoztatja, hogy mi történik majd a
gyermekeikkel, amikor ők már nem
lesznek? Ebből az igényből szüle-
tett az ötlet, hogy az alapítvány la-
kóotthont épít. A szülők összeadták
a pénzt, megvásárolták a telket,
majd támogatásokból, adományok-
ból felépült, és 2014-ben megnyi-
totta kapuit az otthon. Ennek a
létrejötte nagy segítséget jelentett a
családoknak, hiszen a sérültek vala-
melyest önállósodnak, leválnak a
szülőktől, külön költözhetnek.
Egy nagy családként élnek 

A családi típusú otthonban leg-
több tízen lakhatnak, jelenleg is
ennyi bentlakójuk van – tudtuk meg

Katona Zsuzsánna gyógypedagó-
gustól, a Péter lakóotthon vezetőjé-
től. Mint elmondta, a 33-54 év
közötti bentlakók közepesen súlyos,
illetve súlyos értelmi fogyatékkal
élnek, jelenleg mozgássérült lakó-
juk nincs. Egyesek közülük tudnak
írni-olvasni, és önállóbbak a min-
dennapokban is, el tudnak menni
például egyedül a boltba, de akad
olyan is, akinek segíteni kell a tisz-
tálkodásban, a napi feladatok elvég-
zésében, a tájékozódásban. Az
otthonban állandó jelleggel van sze-

mélyzet, amely felügyel a lakókra,
és segít nekik a mindennapi teen-
dőkben. 

Bár az utóbbi évben a járvány-
helyzet miatt kevésbé tudtak részt
venni rajta, normál helyzetben 
hétköznap délelőttönként az Ügyes
Kezek Alapítvány nappali 
foglalkoztatójába járnak a bentla-
kók, ahol számos fejlesztő tevé-
kenységet biztosítanak számukra, a
gyógytornától a kineto-, valamint a
művészetterápiáig igen széles a 
paletta. 

– Minden fejlesztő tevékenység
az alapítványnál történik, az otthon-
ban elsősorban az önálló életre ne-
velésre, házimunkára, a szabadidős
tevékenységekre fektetjük a hang-
súlyt, akárcsak egy átlagos család-
ban. A képességei függvényében
mindenkinek megvannak a napi és
heti feladatai, mindennap vannak
szolgálatosok, akik segítenek terí-
teni, majd étkezés után elpakolni,
felseperni, van, aki megpakolja a
mosogatógépet, virágot öntöz, le-
cseréli a törölközőket, felváltva por-

szívóznak, vagy felmosnak, ha kell.
Szerencsére mindenik bentlakó
olyan családi környezetből érkezett,
ahol hangsúlyt fektettek arra, hogy
a napi rutinteendőkbe őket is be-
vonják, így hozzá voltak szokva,
hogy feladataik vannak – mutatott
rá az otthon vezetője.

Egy kivételével mindenik lakó-
nak él legalább egyik szülője, van
családja, amellyel telefonon min-
dennap beszélget, néhányan pedig
online tartják a kapcsolatot szeret-
teikkel.
Külföldi és helyi támogatók

Érdeklődésünkre Katona Zsu-
zsánna elmondta, adományokból és
a szülők hozzájárulásából működte-
tik az otthont, az állami támogatás
a havi állandó költségek mindössze
kilenc-tíz százalékát fedezi. 

– Vannak állandó és időszakos tá-
mogatóink, az alapköltségeken
kívül mindent, legyen szó felújítás-
ról, javításokról vagy éppen az el-
romlott kisbuszunk javításáról,
kizárólag adományokból valósítunk
meg. Helyi, környékbeli vállalko-
zók, cégek inkább időszakosan tá-
mogatnak, ha van egy adott projekt,
amire éppen gyűjtünk, megszólí-
tunk embereket, és segítenek. A kül-
földi támogatókra folyamatosan
számíthatunk, a mezőpaniti There-
zia tejfeldolgozó vállalat is állandó
támogatónk, havi rendszerességgel
tejtermékeket adományoz nekünk.
Arra is volt már példa, hogy egy
idős hölgy kétezer lejt adott éppen
akkor, amikor szükségünk volt tűzi-
fára – számolt be a gyógypedagó-
gus.

Több kisebb projekt vár 
megvalósításra

A Péter lakóotthon lelkes csapata
nemrég adománygyűjtést kezdemé-
nyezett, ugyanis az idei évre több
olyan kisebb-nagyobb tervük van,
amelyekkel a lakók életminőségét
szeretnék javítani. Ezek közé tar-
tozik a ház egyes részeinek a fel-
újítása, a belső falak festése, az
épület faburkolatának, a kerítésnek
az újrafestése, a kert rendbetétele,
kerti bútorok beszerzése, valamint
családi kirándulások szervezése. A

tervek megvalósításához szüksé-
ges anyagiakat kizárólag támo-
gatásból tudják fedezni, hiszen a
hozzájárulások az alapvető szük-
ségletekre is szűkösen elegen-
dők.

Az adománygyűjtés keretében
létrehoztak egy Facebook-csopor-
tot, az Együtt a Péter lakóotthonért!
licit- és támogató csoportot, ahol el-
sősorban a bentlakók által készített
tárgyakat, virágtartókat, kerámiákat
tették közzé, és ezekre lehet lici-
tálni. Emellett kézműveseket is
megszólítottak, általuk készített tár-
gyakat lehet felajánlani erre a célra.
Vannak, akik úgy támogatják az ott-
hont, hogy tárgyakat ajánlottak fel,
például háztartási eszközöket, játé-
kokat. Az idénre tervezett projektek
megvalósításához négy-ötezer eu-
róra van szükség, eddig mintegy
ezret sikerült összegyűjteni – tudtuk
meg az otthon vezetőjétől. 
Egy újabb lakóotthon kellene

Az Ügyes Kezek Alapítvány 
régóta tervezi egy újabb lakóotthon
építését. A nagyernyei helyszínen,
ahol a Péter lakóotthon épült, két
telek van, a jelenlegi szomszédsá-
gában fel lehetne húzni egy épüle-
tet. Ez egyelőre távlati terv, ugyanis
nagy költségekkel jár az építkezés,
az alapítvány önerőből nem tudja
megvalósítani. Viszont nagy az
igény rá, sokszor érdeklődnek tele-
fonon szülők, hogy van-e szabad
helyük. Az Ügyes Kezek Alapít-
vány nappali központjába mintegy
ötven fiatal sérült jár be, közülük is
kikerülne az újabb tíz lakó – 
jegyezte meg Katona Zsuzsánna.
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Adománygyűjtés a Péter lakóotthonnak
Saját fészek az önálló életért

Menyhárt Borbála



A koronavírus-járvány máso-
dik hulláma alatt is biztonság-
ban érezte a gyermekét a
szülők és gondviselők több-
sége a Magyar Gyermekorvo-
sok Társasága (MGYT)
reprezentatív felmérése sze-
rint. Kiderült: a válaszadók 56
százaléka vett igénybe orvosi
távkonzultációt, azaz teleme-
dicinás megoldást gyermek-
egészségügyi problémák
miatt. A kutatásban részt
vevő felnőttek közel három-
negyede tudja részben vagy
teljes egészében elképzelni a
telemedicinát a jövőben a
gyermekorvosi ellátás része-
ként.

A legfeljebb 18 éves gyerekeket
nevelő szülők 56 százaléka vett
igénybe a tavaly augusztustól az év
végéig tartó időszakban orvosi táv-
konzultációt. Az ilyen tapasztalatot
szerzők túlnyomó többsége, 85 szá-
zaléka megfelelőnek és megnyugta-
tónak értékelte ezt a lehetőséget a
felmerült gyermekegészségügyi
problémák megoldásában – egye-
bek közt ezt állapította meg a Ma-
gyar Gyermekorvosok Társasága
reprezentatív kutatása. Erre az isko-
lába járás, valamint az őszi és téli

hónapokban gyakrabban jelentkező
betegségek miatt elég sűrűn szük-
ség is volt. Sokszor a tipikus felső
légúti jellegű tünetek formájában
felbukkanó gyermekbetegségekkel
a megkérdezettek 40 százaléka for-
dult orvoshoz. Ugyanakkor a szülői
aggodalmak többsége nem ahhoz
kapcsolódott, hogy a gyerekek is el-
kaphatják az új koronavírust (30%),
hanem ahhoz, hogy a gyerekek kór-
házba kerülhetnek (54%).

A válaszadók elenyésző töre-
déke, mindössze 1 százaléka vá-
lasztott a konzultációhoz
videóhívást, a nyilvános közösségi
chatplatformokon próbálkozók
részaránya pedig 9 százalék volt.
Ennél lényegesen többen folyamod-
tak elektronikus levélhez (16%), a
legtöbben azonban telefonáltak: ezt
tette a megkérdezettek 88 száza-
léka. A járvánnyal összefüggő
egészségügyi eljárási rendről és in-
tézkedésekről elég sokan tájékozód-
tak háziorvosuk honlapjáról vagy
Facebook-oldaláról: ez a válasza-
dók 22 százalékára volt jellemző,
bár a többség a televízióból, online
hírportálokról, illetve egyéb közös-
ségi oldalakról informálódott.

A jövőre nézve a megkérdezettek
71 százaléka tudja teljes egészében

vagy legalább részben elképzelni a
gyermekorvosi ellátás részeként a
telemedicinát. Az ebbe a két kate-
góriába tartozók 63 százaléka tartja
nagyon előnyös és gyors megoldás-
nak az e-receptet, ám 66 százalékuk
szerint adódhatnak olyan helyzetek,
amelyekben a hagyományos gyer-
mekegészségügyi ellátás nem he-
lyettesíthető távkonzultációval

„A távkonzultáció a jövőben
csökkentheti az orvosi várókban fe-
leslegesen eltöltött időt, az elpaza-
rolt szülői szabadnapokat és az
indokolatlan iskolai hiányzásokat.
További jelentős hozadéka, hogy a
komolyabb problémákkal érkező
gyermekekre több értékes idő jut” –
mondta dr. Gárdos László, a Ma-
gyar Gyermekorvosok Társaságá-
nak elnöke. A szakember
örvendetesnek tartja, hogy a jár-
ványhelyzet felgyorsította a teleme-
dicina jogi, adminisztratív és
finanszírozási szabályainak megal-
kotását, integrálva ezt a gyermek
alap- és szakellátás rendszerébe.

Dr. Gárdos László szerint a gyer-
mekorvosokat és a betegeket egya-
ránt edukálni kell a távkonzultáció
fontosságáról, formáiról, feltételei-
ről. A pandémia alatti kedvező ta-
pasztalatokra és a releváns

tájékoztatásra építő informálás mel-
lett jól működő külföldi példák be-
mutatása is hozzásegítheti a
szülőket, a szakembereket és a
gyermekeket ahhoz, hogy elfogad-
ják ezt a megoldást. A szakember
úgy vélte, az elfogadottság javításá-
nak egyik további tartópillére lehet
az audiovizuális távkonzultáció hét-
köznapi rutinná válása, bár az inter-
net segítségével küldött képi
dokumentáció már jelenleg is na-
gyon hasznos kiegészítője a telefo-
nos megbeszéléseknek.

„Telemedicina nélkül korszerű
egészségügyi ellátást már nem lehet
elképzelni, azonban természetesen
ennek is vannak korlátai. Az is ért-
hető, hogy nagyobb az ellenállás
azok körében, akik még nem pró-
bálták ki, a tapasztaltabbak ugyan-
akkor jóval nyitottabbak rá” –
összegezte dr. Király Balázs gyer-
mekorvos a kutatás azon megállapí-
tására utalva, amely szerint a
távkonzultációt már használók 35
százaléka tartja teljesen megnyug-
tatónak ezt a megoldást, miközben
azok körében csupán 13 százalék a
pártolók aránya, akik még nem
éltek a lehetőséggel.

Az MGYT telemedicina munka-
csoportját vezető dr. Király Balázs

saját praxisában egyébként azt ta-
pasztalja, hogy a távkonzultáció el-
fogadottsága a kisebb gyerekeket
nevelő, tehát vélhetően fiatalabb
szülőknél a magasabb. És bár a ru-
tinos távkonzultálók könnyebben
élnek ezzel a lehetőséggel, még ők
is úgy gondolják, hogy vannak ese-
tek, amikor szükség van a szemé-
lyes találkozásra. Ugyanakkor a
megkérdezettek 19 százaléka elkép-
zelhetőnek tartotta, hogy a jövőben,
a pandémia elmúltával nagyrészt
távkonzultáción keresztül vegyen
igénybe gyermekorvosi ellátást. „A
telemedicinát a járvány hozta az
egészségügy fókuszába, ezzel se-
gítve a több tízéves lemaradásunk
utáni technikai felzárkózást, a fej-
lettebb egészségügyi struktúrával
rendelkező országokhoz képest is. 

Fontosnak tartjuk, hogy a Covid
alatti kényszer szülte változások
előnyeit megtartsuk, és azokra
építve egy jól szervezett, távgyó-
gyászatra épülő egészségügyi ellá-
tórendszert fejlesszünk a pandémia
után” – emelte ki a szakember, hoz-
zátéve: a munkacsoport célkitűzése
az, hogy a szülők minél nagyobb
százaléka legyen egyértelműen és
határozottan elfogadó a telemedici-
nával a gyermekorvosi alapellátás-
ban a járványhelyzetet követően is.

(gyermekorvostarsasag.hu)
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Az ünnep lejárta után is
készíthetünk bárányt

Báránycomb sütőben

A combot bevagdossuk, és hagymát, fokhagymát teszünk
a résekbe. Sózzuk, borsozzuk, bedörzsöljük zsiradékkal, le-
öntjük 2 dl vörösborral, majd három szál rozmaringot, hat
szem borókabogyót, egy egész fej fokhagymát, egy kisebb
friss paprikát és egy fej sárga hagymát teszünk az edénybe.
Lefóliázzuk, és egy éjszakára a hűtőszekrénybe tesszük. Más-
nap egy tepsit kizsírozunk, ráhelyezzük a báránycombot, és
átkenjük kevés mustárral. Ráöntjük a páclevet, és 4 dl vizet
adunk hozzá. 180 fokon 30 percig, majd 160 fokon egy órát
pároljuk, ezt követően, az alufóliát eltávolítva, pirosra sütjük.
Krumplisalátával, pürével, de natúr krumplival is fogyaszt-
hatjuk.

Tojásos bárányhús petrezselyemzölddel
A készre sütött báránycombból tetszés szerint levágunk

egy darabot, vagy akár kisebb darabokra is szedhetjük. Én
tűzálló edényben is készítettem, de serpenyőben is. Az edényt
vékonyan kikenjük zsiradékkal, belehelyezzük a bárányhúst.
Négy tojást egy evőkanál tejföllel, sóval, borssal felverünk,
majd ráöntjük a húsra. 180 fokon 8 perc alatt elkészül. Vag-
dalt zöldpetrezselyemmel jól megszórjuk, és zöldségsalátával
fogyasztjuk. 
Narancskrémleves

Három nagyobb narancsot a hártyájától megtisztítunk és
feldaraboljuk. Nyolc dkg vajat felolvasztunk, egy kisebb fej

hagymát – apróra vágva – megfonnyasztunk, hozzáadjuk a
narancsdarabokat és egy megtisztított, kockára vágott krump-
lit, majd sózzuk, borsozzuk, egy szelet gyömbért ráreszelünk,
kevés szerecsendiót, őrölt fahéjat keverünk hozzá, és feltölt-
jük egy dl vízzel. 

Lefedve 15 perc alatt puhára főzzük. Botmixerrel kréme-
sítjük a levest, 3 dl tejszínt adunk hozzá, és hagyjuk, hogy
egyet rottyanjon. Tálaláskor mentalevéllel és őrölt fahéjjal
díszíthető. 
Angol citromtorta

Húsz dkg vajat 15 dkg cukorral, 3 tojással és 2 tasak vaní-
liáscukorral konyhai robotgéppel kidolgozunk. 24 dkg lisztet,
másfél tasak sütőport, 3 evőkanál mákot összevegyítünk,
hozzáadjuk a vajas masszához. Három citrom héját belere-
szeljük, és hozzáadjuk egy citrom levét, majd 6 evőkanál tejet
és 2 evőkanál olívaolajat. A masszát krémesre kidolgozzuk.
Egy őzgerinc formájú kalácstepsit kivajazunk, kilisztezzük,
és beleöntjük a masszát. 160 fokon, 45 perc alatt készre süt-
jük. Kiborítjuk, és hagyjuk kihűlni. 

12 dkg porcukrot 3 evőkanál citromlével fehéredésig ke-
verünk, majd ráöntjük a tésztára. Kb. egy órára hideg helyre
tesszük (kamra, pince). Miután megdermedt a citrommáz,
szeletelhetjük. Vanília-, citromfagylalttal, citrompudinggal,
citromlekvárral is fogyaszthatjuk. Nekem önmagában a leg-
kedvesebb. Jó étvágyat kívánok!

Jól vizsgázott a távkonzultáció a gyermekellátásban

Rózsa Enikő
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Ha a világ Luther Márton nevét
hallja, akkor vagy a hőst, vagy az
eretneket képzeli a név mögé.
Mindkét félnek igaza van a maga
szempontjából. De Luther nemcsak
hős, vagy nemcsak eretnek volt,
hanem kiváló zeneértő is. Miért
fontos ez a tény? Azért, mert a zene
életünk alkotóeleme. Ezért volt a
zene a hét szabad művészet egyike,
ugyanezért a zenei tudás a szellemi
szabadság kulcsa, és a zene rejtett
hatalom is. Nem véletlen, hogy
énekkel indítottak forradalmakat,
énekkel, indulókkal biztatták a vi-
lágháborúk poklainak résztvevőit,
és ugyancsak énekkel nevelték a
diktatúrák polgárait. A zene nem
veszítette el fontosságát, annak el-
lenére, hogy sokan mellékesnek te-
kintik.

Luther Márton, a reformátorok
egyike, nem csak amolyan „szak-
máját jól ismerő” szerzetes volt,
hanem globálisan látta a világot.
Ezért is beszélhetünk úgy róla, mint
a reformáció zeneszerzőjéről.

Hogy közelebbről megismerjük
Luthert és korát, tegyünk egy élet-
rajzi kitérőt!

1483. november 10-én született
Martin Luder. Európa ekkor még a
középkor életét élte, telve babonák-
kal, hiedelmekkel és a korszak adta
lehetőségekkel. Édesapja bányász
volt.

A kis Martin Ludert Manzfeld-
ben íratták be iskolába a szülei. El-
képzelhetjük, milyen lehetett az
oktatás egy középkori intézmény-
ben, melyről a későbbi reformátor
úgy nyilatkozott, hogy az az „ördög
iskolája” vagy „szamáristálló” volt.

Ebben az – és valószínűleg nem
egyedüli – iskolában valóban „be-
leverték” a tudást a tanulók fejébe.
A későbbi Luther azonban kitűnő
alanynak számított, mert verés nél-
kül is képes volt magába szívni a la-
tint meg a hét szabad művészetet
(köztük a zenét).

1501-ben már egyetemista Er-
furtban. Apja abban reménykedett,
hogy jobb sorsra érdemes fiából jo-
gász lesz, és így megalapozza a csa-
lád anyagi jövőjét. A teljes
megrökönyödés akkor érte a szű-
kebb és tágabb családot, amikor
megtudták Márton nagy elhatározá-
sát, miszerint beáll szerzetesnek.
Szinte hihetetlen volt, hogy az élet-
vidám, diplomás fiatalember hirte-

len hátat fordított az
„életnek”, és a ko-
lostori cellák csend-
magányát vá-
lasztotta társként.
Azt azonban jó tud-
nunk, hogy Luthert
már évek óta foglal-
koztatta a szerzetesi
élet gondolata.

Ma már legendá-
nak nevezik Luther
Márton megtérésé-
nek történetét. Meg-
esett ugyanis, hogy a
véndiák Luther ott-
honról gyalogolt Er-
furt felé. Már
egyórányi járóföldre
volt a céljától, ami-
kor rettenetes vihar
kerekedett. Egyszer
csak egy villám a
közvetlen közelében
csapott a földbe. A
légnyomás ereje,

mint egy macskát, úgy vágta föld-
höz a fiatalembert. Márton Szent
Annához, a bányászok védőszentjé-
hez kiáltott, hogy: „Szerzetes le-
szek!” Ez az esemény 1505. július
2-án történt, és Luther 17-én beko-
pogott az Ágoston-rendi Fekete ko-
lostorba.

Kétévi szerzetesi élet után Lu-
thert pappá szentelték 1507-ben.
Ugyanebben az évben kezdte el ere-
deti nyelven (héberül és görögül)
olvasni a Bibliát. 1512-ben teoló-
giai doktor lett, és az erfurti egye-
temen kapott tanári állást. A
wittenbergi kolostor toronyszobá-
jában érte a nagy felismerés, hogy
„az igaz ember pedig hitből él”
(Róma 1, 17.), nem pedig jónak ne-

vezett cselekedetek által. Ez a bib-
liai részlet lett a reformáció magva,
ebből fejlődött ki az egyház meg-
újításának gondolata. Fontos meg-
jegyeznünk, hogy a jó cselekedet a
lutheri összefüggésben bűnbocsá-
natért való váltságdíjat jelent, már-
pedig a bűnbocsánat nem
megvásárolható.

A tudós teológusprofesszort
1514-ben Wittenberg város prédiká-
torává is kinevezték. Feladatát hiva-
tásként értelmezve, híveinek lelki
üdvösségével törődött. Már néhány
éve szúrta Luther szemét a gyónást
helyettesítő bűnbocsátó igazolvá-
nyok – cédulák – árusítása. Egy bi-
zonyos Johann Tetzel nevű
szerzetes már kész reklámkampányt
folytatott az anyagi haszon érdeké-
ben, és úton, útfélen hirdette jel-
mondatát: „amint a pénz a ládában
csörren, lelked azonnal a mennybe
röppen”.

Luther e tevékenység ellen több-
ször felszólalt, de prédikációi nem
bizonyultak hatékonynak az üzlet
megfékezése érdekében. Emiatt
drasztikus lépésre szánta magát, és
1517. október 31-én közzétette 95
tételét a templom kapuján. Az idő-
zítés tökéletes volt, mert a halottak
napja közeledtével rengetegen men-
tek el a templomba, így sokan ol-
vashatták a prédikátor kiáltványát.

Maga Luther sem gondolta, hogy
ezzel a bizonyos 95 tétellel mek-
kora kavarodást okoz az egyházban.
Tény, hogy nem akart szakadást és
viszályt az egyházban, hanem csak
mellőzni akarta mindazt, aminek
nincs bibliai alapja. Külön érdekes-
ség, hogy a reformáció a reneszánsz
és humanizmus korában kezdődött,
ez a korszak pedig épp arról neve-
zetes, hogy visszatekint az ókori
görög-római kultúra tökéletesség-

eszméjére; ugyanígy Luther is visz-
szatekintett Jézus tanítására.

Jelen esetben már mellékes, hogy
a reformációnak volt németországi
anyagi vonzata is, és talán ezért lett
még erőteljesebb e mozgalom – a
befizetett pénzek ne vándoroljanak
Rómába, hanem maradjanak német
földön (a Fugger bankárdinasztia
szeme bizonyára felcsillant ezen
ötlet hallatán).

Luther mozgalma egész Európá-
ban események láncolatát váltotta
ki. Természetesen emiatt kiátkozták
az egyházból, ami félig halálos íté-
letet is jelentett a tudós papnak.
Szerencséjére akadtak pártfogói,
akik gondoskodtak a védelméről.
1521-ben Bölcs Frigyes választófe-
jedelem elraboltatja a prédikátort,
hogy megóvhassa az életét. Wart-
burg várában György lovag néven
rejtették el a világ elől. Lakhelye
egy toronyszoba volt, apró ablakok-
kal. Itt dolgozott Luther éjt nappallá
téve, és mindössze tíz hét alatt
német nyelvre fordította az Újszö-
vetséget.

Az 1525-ös év különlegesnek
számított, ugyanis a szerzetes Lu-
ther megházasodott, és feleségül
vett egy apácát, Katharina von
Borát. Csodák csodájára az esküvő
után az édesapja is megszelídült, és
ismét jó viszonyt ápolt házas pappá
lett fiával. A szerzetesi életforma
után minden bizonnyal nagy válto-
zást hozott Luther életében a házas-
ság. Meg is jegyezte, hogy „az
ágyban, amikor felébredek, két cop-
fot pillantok meg, amelyeket ezelőtt
nem láttam”. Az asszonnyá és hét-
szeres édesanyává vált apáca pedig
az akkori korban rendkívüli dolgo-
kat vitt végbe: gazdálkodott, sört fő-
zött a kolostor sörfőzdéjében,
valamint fürdőszobát építtetett.

A „wittenbergi fülemile” (1.)
Szilágyi Mihály

Luther György lovag képében – Lucas Cranach portréja

A rejtvény fősoraiban 
kialakuló definíció 
szerzőjének neve: 
Thomas Dylan.
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Április 15-i rejtvényünk megfejtése: Kötelességeid egyénként mindig az összesség jogaiból származnak. 

        
        

        
       
       

       
       

 
         

         
          

         
        

         
 

         
         

         
         

        
        

          
 

      
       

     
          
       
        

          
      

        
         

     
         

         
         

       
        

          
           

        
        

           
         
          

     
        

            
      

       
           

    
        

         
          
          

        
        

         
            

   

 

   
   

     
     

    
      

     
        

      
     

    
    

     

    
    

    
     

     
    

      
     

     
    
    
     
     

     
  

    
     

      
   

       
      
    

      

     
    

       

     
    

     
     

   
      

      
     
    

      
       

     

       
     

        

       
       

      
        

       
      

        

       
     

     
     

       

       
       

  
       
        

      
   

       
        

      
        

    
        

     
       

        
   

        
        
       

         
        

       
  

       
      

    
   

  
  

 

    
     

  
     

      
     

      
       

      
    

      
      

       
      

    
      

     
      

    

           
      

         
          
   

          
        

          
          

      
    

  

      
  

    
      

     

      
  

           
             

         
         

         
          

         
           
   

                      
       



* Angol Premier Liga, 32. forduló: Arsenal – Ful-
ham 1-1, Chelsea – Brighton & Hove Albion 0-0,
Everton – Tottenham 2-2, Leeds United – Liverpool 1-
1, Manchester United – Burnley 3-1, Newcastle United
– West Ham United 3-2, Wolverhampton – Sheffield
United 1-0. Az élcsoport: 1. Manchester City 74
pont/32 mérkőzés, 2. Manchester United 66/32, 3. 
Leicester 56/31.

* Spanyol La Liga, 33. forduló: Alavés – Huesca 1-
0, Atlético Madrid – Eibar 5-0, Betis – Valencia 2-2,
Getafe – Real Madrid 0-0, Cádiz – Celta Vigo 0-0, Le-
vante – Villarreal 1-5, Osasuna – Elche 2-0, Real So-
ciedad – Sevilla 1-2. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid
70 pont/31 mérkőzés, 2. Real Madrid 67/31, 3. FC Bar-
celona 65/30.

* Olasz Serie A, 31. forduló: Lazio – Benevento 5-
3, Sassuolo – Fiorentina 3-1, AC Milan – Genoa 2-1,
Napoli – Inter 1-1, Atalanta – Juventus 1-0, Cagliari –
Parma 4-3, Torino – AS Roma 3-1, Bologna – Spezia
4-1, Crotone – Udinese 1-2, Sampdoria – Hellas Ve-
rona 3-1; 32. forduló: Hellas Verona – Fiorentina 1-2.

Az élcsoport: 1. Inter 75 pont, 2. AC Milan 66, 3. Ata-
lanta 64.

* Német Bundesliga, 29. forduló: Wolfsburg –
Bayern München 2-3, RB Leipzig – Hoffenheim 0-0,
Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 4-0, Freiburg
– Schalke 04 4-0, Bayer Leverkusen – 1. FC Köln 3-
0, Borussia Dortmund – Werder Bremen 4-1, Augsburg
– Arminia Bielefeld 0-0, Union Berlin – VfB Stuttgart
2-1; 30. forduló: 1. FC Köln – RB Leipzig 2-1, Bayern
München – Bayer Leverkusen 2-0, Arminia Bielefeld
– Schalke 04 1-0, Eintracht Frankfurt – Augsburg 2-0.
Az élcsoport: 1. Bayern München 71 pont, 2. RB 
Leipzig 61, 3. Eintracht Frankfurt 56.

* Francia Ligue 1, 33. forduló: Angers – Stade 
Rennes 0-3, Bordeaux – AS Monaco 0-3, Brest – 
Lens 1-1, Dijon – Nice 2-0, Lille – Montpellier HSC
1-1, Olympique Marseille – Lorient 3-2, Nantes –
Lyon 1-2, Nimes – Strasbourg 1-1, Paris St. Germain
– St. Etienne 3-2, Reims – Metz 0-0. Az élcsoport: 
1. Lille 70 pont, 2. Paris St. Germain 69, 3. AS Monaco
68.

* Megszerezte második gólját a török élvonalban szereplő Fenerbah-
céban Szalai Attila, az isztambuliak magyar válogatott futballistája. A
23 éves védő – aki januárban a ciprusi Apollon Limasszoltól került a
török klubhoz – vasárnap a Basaksehir otthonában 2-1-re megnyert baj-
nokin csapata első gólját jegyezte egy szöglet után. A Fener sikerével
két pontra van a listavezető Besiktastól.

* Nagy eredményeket szeretne elérni az RB Leipzig labdarúgócsa-
patával Willi Orbán, aki új szerződést írt alá a lipcsei együttessel. A ma-
gyar válogatott védő a szerződéshosszabbítása apropóján tartott
sajtótájékoztatón elmondta: az új megállapodásánál kis szerepben hoz-
zájárult a jó csapategység és a keretben lévő két magyar társ, Gulácsi
Péter és Szoboszlai Dominik jelenléte.

* Gennaro Gattuso lesz nyártól a Fiorentina labdarúgócsapatának új
vezetőedzője, aki a szezont követően távozik jelenlegi csapatától, a Na-
politól – írja az olasz sportsajtó. A Calciomercato értesülése szerint a
firenzei klub már meg is állapodott a játékosként világbajnok, 43 éves
szakember képviselőivel. Gattuso kétéves szerződést ír alá, amely to-
vábbi egy esztendőre opciós lehetőséget tartalmaz. A korábbi kitűnő
középpályásnak nyáron jár le a szerződése a nápolyi együttesnél, amely
ötödik az olasz élvonalban, míg a Fiorentina a 15. helyet foglalja el a
20 csapatos Serie A-ban.

RövidenEurópai focikörkép

A Ferencváros bebiztosította címvédé-
sét a magyar labdarúgó-bajnokságban,
miután a 30. forduló keddi játéknapján
otthon 3-0-ra legyőzte az Újpestet. Az
FTC története során 32. alkalommal
nyerte meg a magyar bajnokságot, és so-
rozatban harmadszor végez az élen, erre
14 éve nem volt példa az NB I-ben. Leg-
utóbb a Debrecen tudott triplázni. A Fe-
rencváros tavaly a selejtezőből indulva a
főtáblán szerepelhetett a Bajnokok Ligá-
jában, újabb elsőségének köszönhetően a
következő idényben is indulhat a sorozat
kvalifikációjában.

Az első félidőben szervezetten véde-
kező, mezőnyben sokat dolgozó Újpest
többnyire megálljt tudott parancsolni a
labdabiztos és gyors játékot bemutató Fe-
rencvárosnak. A hazaiak azonban így is
kidolgoztak öt helyzetet, amiből kettőt
gólra váltottak: a 13. percben Uzuni, a
30. percben Nguen volt eredményes. A
vendégek – akiknél a kezdőben kizárólag
légiósok kaptak szerepet mezőnyben –
eközben semmi veszélyt nem jelentettek
Bogdán kapujára. A hazaiak nyáron szer-
ződtetett kapusa – a szombati bemutat-

kozását követően – másodszor jutott já-
téklehetőséghez a zöld-fehéreknél.

Paprikás jelenetekkel vette kezdetét a
második félidő, Civic és Tallo kakasko-
dását – amelybe a sárga lapot begyűjtő
főszereplőkön kívül rögvest bekapcso-
lódtak a társak is – követően fél perccel
az újpesti center egy másik eset kapcsán
az oldalvonalnál még Szerhij Rebrovval,
a hazai edzővel is heves szóváltásba ke-
veredett.

Az Újpest bátrabban támadott, a kapuk
azonban sokáig nem forogtak veszély-
ben, a 70. perc tájékán viszont a hazaiak

előtt adódtak lehetőségek, majd a 77.
percben büntetőhöz is jutottak, amit
Uzuni értékesített. A hajrá nem tartoga-
tott újabb izgalmakat, az eredmény nem
változott.

A Ferencváros sorozatban hetedszer
győzte le az Újpestet – ötödször pályavá-
lasztóként –, ezek közül a legutóbbi hat
fellépésén kapott gól nélkül végzett. A
lila-fehérek immár 591 perce gólképtele-
nek a zöld-fehérek ellen. Az Újpest több
mint két éve nem szerzett pontot a Fe-
rencváros ellen, vendégként négy és fél
éve.

Az Európai Szuperligában (ESL) részt vevő mind a
hat angol Premier League-csapat hivatalosan vissza-
lépett – írta honlapján a BBC internetes oldalán szerda
hajnalban.

A cikkben kiemelték, hogy Manchester City volt az
első klub, amely hivatalosan is visszalépett, a Chelsea
másodikként jelezte szándékát. Ezt követően a másik
négy csapat – az Arsenal, a Liverpool, a Manchester
United és a Tottenham – is követte példájukat.

A 12 csapatos Európai Szuperliga megalakítását va-
sárnap jelentették be, de a tervet széles körű ellenérzés
fogadta.

A Liverpool azt közölte, hogy a tervezett szakadár
ligában való részvételüket „megszüntették”. A Liver-
pool csapatkapitánya, Jordan Henderson a közösségi
médiában megírta, hogy csapata „kollektív állás-
pontja” szerint nem akarják, hogy a Szuperliga létre-
jöjjön.

„Nem tetszik nekünk, és nem akarjuk, hogy meg-
történjen” – állt az üzenetben, amelyet több liverpooli
játékostársuk is közzétett.

Az Arsenal nyílt levélben kért bocsánatot a szurko-
lóitól, és azt közölte, hogy „hibát követett el”, hozzá-
téve, hogy a szurkolók és a „szélesebb
futballközösség” meghallgatása után visszalép.

A Tottenham elnöke, Daniel Levy azt mondta, hogy
a klub sajnálja a javaslat által okozott „aggodalmat és
zaklatottságot”.

A Barcelona részvétele is kérdőjeles: Joan Laporta
elnök azt mondta, az ő belépésük csak akkor érvényes,
ha a pártoló tagság megszavazza.

Az olasz klubok közül az Inter az ANSA hírügynök-
ségnek bejelentette: „jelen helyzetben a Szuperliga-
projekt már nem tűnik érdekesnek az Inter számára”.
Sajtóhírek szerint a másik milánói csapat, az AC Milan
is a visszalépést fontolgatja.

A Szuperligában hat angol csapat vett volna részt a
spanyol Atlético Madrid, az FC Barcelona és a Real
Madrid, valamint az olasz AC Milan, az Internazionale
és a Juventus mellett. A tervek szerint az új verseny-
sorozatnak 15 állandó tagja lett volna. Az ESL elnö-
kének Florentino Perezt, a Real Madrid első számú
vezetőjét választották meg.

A tervet az Egyesült Királyságban elítélték a szur-
kolók, a futballhatóságok és a kormány miniszterei,
akárcsak az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA),
valamint a ligaszövetségek Európa-szerte.

Valamennyi angol 
csapat visszalépett 

a Szuperligából

Sorozatban harmadszor bajnok a Ferencváros
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Újragondolják a helyzetet
Közleményben reagált a Szuperliga kedden éj-

szaka az angol klubok kilépésére. Abban ismételten
hivatkoztak a koronavírus-járványra, hogy a pandé-
mia okozta bizonytalan pénzügyi helyzetben új, sta-
bil alapokra lenne szükség, és ezt a stabilitást
biztosíthatná az új sorozat, amely hozzájárulhatna a
sportág fejlesztéséhez. „A Szuperliga meggyőző-
dése, hogy az európai futballban változásra van
szükség. Ezért tettünk javaslatot egy új versenyso-
rozatra, mert a jelenlegi nem működik. Annak elle-
nére, hogy az angol klubok külső nyomásra
kénytelen voltak távozni, meggyőződésünk, hogy
javaslatunk teljes mértékben összhangban van az eu-
rópai joggal és szabályozásokkal. A körülményekre
való tekintettel átgondoljuk a megfelelő lépéseket a
projekt átalakítása érdekében” – írták.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 30. forduló: Ferencvárosi TC – Újpest FC 3-0 (2-0)
Budapest, Groupama Aréna, zárt kapus, vezette: Solymosi.
Gólszerzők: Uzuni (13., 77 – a másodikat 11-esből), Nguen (30.).
Sárga lap: Lovrencsics (22.), Laidouni (39.), Civic (53.), illetve Pauljevic (7.),
Onovo (17.), Boli (53.).
Ferencváros: Bogdán – Lovrencsics (46. Botka), Blazic, Mmaee, Civic – Sigér,
Laidouni – Uzuni, Nguen, Zubkov – Boli (71. Somália).
Újpest: Banai – Kastrati, Kutrumpisz, Ristevski – Pauljevic (61. Simon), Mitro-
vic, Onovo, Croizet (61. Csongvai), Antonov – Tallo (61. Perosevic), Beridze.

Eredményjelző
* NB I, 30. forduló: Zalaegerszeg –
Budafoki MTE 5-0, Ferencvárosi TC
–Újpest FC 3-0.

* 1. liga, alsóházi rájátszás, 2. for-
duló: Nagyszebeni Hermannstadt –
Gyurgyevói Astra 1-3, Konstancai Vi-
itorul – Medgyesi Gaz Metan 1-0, Bu-
karesti Dinamo – Aradi UTA 0-1.

A Kisvárda és a Honvéd egyelőre 
nem kapott licencet

A labdarúgó NB I jelenlegi mezőnyének tagjai közül a Kisvárda Master Good
FC és a Budapest Honvéd FC nem kapta meg a következő idényre szóló indulási
jogot a magyar szövetség (MLSZ) elsőfokú licencadó bizottságától. Az MLSZ
honlapja szerint azoknak a kluboknak, amelyeknek a licenckérelmét most nem
hagyták jóvá, jövő péntekig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat, és bizonyít-
hatják, hogy megfelelnek a klublicenc szabályzatának. A döntés az elsőfokú li-
cencadó bizottság következő ülésén, várhatóan május 6-án születik meg. Aznap
lezárul az elsőfokú eljárás, és a kluboknak nem lesz lehetőségük hiánypótlás ke-
retében további dokumentumokat benyújtani.

A bajnok Ferencváros játékosai ünnepelnek a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Újpest FC mérkőzés végén a Groupama 
Arénában 2021. április 20-án  Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
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A tavasz beköszöntével ismét
életjelt adnak magukról a
medvék, emlékeztetve az em-
bereket, hogy csak elvonultak
télire, de nem tűntek el az
életterünkből. 

Nyárádszeredában lassan három
hete lehet medvejárásra utaló nyo-
mokat látni, a piac mellett, a Nyá-
rád partján fordult meg a nagyvad,
valószínűleg a település alsó, 

demeterfalvi részéről érkezett. 
Többször láttak medvenyomot a te-
lepülés északi határában, a vad a
Jobbágyfalva felé vezető úton kelt
át a Nyárádra inni, majd dolga vé-
geztével visszatért nyugvóhelyére.
Amúgy a völgyzáró gát fölötti bok-
ros övezet nemcsak a vadmotoro-
sok kedvelt helye, a Nyárád
berkeiben féltucatnyi medvéről be-
szélnek a helyiek és a horgászok.

Nem tudni, hogy innen vagy más
környékről jött, de kedden késő
este a város andrásfalvi részébe, a
lakóövezetbe is bemerészkedett a
medve, éjféltájban az egyik közeli
faluba hazafelé tartó autós kergette
meg a megyei úton. A megtermett
mackó egy mellékutcán a temető
felé vette az irányt az őt követő
autó és a nyomába eredő kutyák
elől. 

Ezzel szinte egy időben, fél órá-
val éjfél előtt a Ro-Alert rendszer
küldött figyelmeztető jelzést, mi-
szerint Szentháromságon egyik ud-
varon járt a medve, a megyei
vészhelyzeti felügyelőség pedig fo-
kozott figyelemre intette a lakossá-
got. Nyárádgálfalva község
alpolgármesterétől megtudtuk: az
egyik háztáji gazdaságba tévedt be
a medve ennivaló vagy ételmaradék
után kutatva. A család értesítette a
hatóságokat az egységes vészhely-
zeti hívószámon, azok kiszálltak, és
zajkeltéssel próbálták a lakott terü-
lettől minél távolabb űzni az állatot.
Idén ez az első eset, hogy a község-
ből medvejárást jeleztek a lakosok.
A mackó nyomát több helyen 
lehetett látni az elmúlt időben, de
eddig még nem járt be a háztáji gaz-
daságokba. A legutóbbi hasonló
eset tavaly novemberben történt
Nyomáton. 

A hosszú téli időszakban elfogy-
tak a vadállatok tartalékai, a juhá-
szok kivonultak a határba, így nem
csoda, ha az éhes, megzavart nagy-
vadak a falu közelébe merészked-
nek – mondta el lapunknak Török
Gáspár alpolgármester, maga is
szentháromsági, hozzátéve, hogy

két éve okoztak utoljára kárt a köz-
ségben az állatok. Szentháromsá-
gon nem ez az első eset, amikor a
mackó bemerészkedik a háztájiba:
tavaly márciusban az utcai keríté-
sen átmászva próbált élelemhez
jutni a kukoricakasból. A legismer-
tebb, medvéhez köthető eset a falu-
ban tavalyelőtt történt, amikor a
temetőben egy friss sírt bontott ki a
vad, de a koporsót már nem tudta
kinyitni.

Nem volt szerencsés az a gernye-
szegi fiatalember, akinek gazdasá-
gát kedden reggel ismét
„meglátogatta” a medve, és öt faj-
tatiszta, értékes juhot ölt meg. Ez a
második eset, az első alkalommal is

több állatot pusztított el. Ezzel, úgy
tűnik, betelt a pohár, a fiatalember,
aki egy szászrégeni szaktanulmány
alapján kezdett juhot tenyészteni, és
ez volt a megélhetési forrása, most
úgy döntött, felszámolja a gazdasá-
gát. Már az első nap eladott félszáz
juhot – tudtuk meg a helyi Balogh
Józseftől, aki a megye prefektusá-
nak figyelmét is felhívta az esetre.
A medvetámadás figyelmeztető jel:
egyrészt, mert a Maros-parton tör-
tént, ahol eddig nem észleltek med-
vét, másrészt, mivel „megkóstolta a
vért”, erőszakosabbá, és az ember
életére is veszélyessé válhat – ma-
gyarázta a volt megyei tanácsos.
(GRL)

Gyakoribb lett a medvejárás

Kedden ismét juhokat pusztított el a medve Gernyeszegen 
Fotó: Balogh József közösségi oldala

Élelem reményében a lakott területre merészkednek a medvék 
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

A Bizottság két polgári kezdemé-
nyezés nyilvántartásba vételéről ha-
tározott. 

Az Európai Bizottság úgy hatá-
rozott, hogy nyilvántartásba veszi a
Köztisztviselői csereprogram
(CSEP) és a Zöld kerteket a házte-
tőkre elnevezésű európai polgári
kezdeményezéseket. A CSEP kez-
deményezés szervezői felkérik a
Bizottságot, hogy indítson egy, az
Európai Unió tagállamainak köz-
tisztviselői közötti csere- és képzési
programot. A program célja az
lenne, hogy a köztisztviselőknek 2–
12 hónapos időtartamra szakmai ta-
pasztalatszerzést kínáljon egy
hasonló intézménynél valamely
másik tagállamban. 

A Zöld kerteket a háztetőkre kez-
deményezés szervezői arra kérik a
Bizottságot, hogy segítse elő a zöld
kertek létrehozását a vállalatok épü-
leteinek tetején. Ily módon a nem
hasznosított tetők hozzájárulhatnak
a környezet megóvásához, és segít-
hetik azt. A Bizottság úgy ítéli meg,
hogy mindkét európai polgári kez-
deményezés jogilag elfogadható,
mivel megfelelnek a feltételeknek,
ezért úgy határozott, hogy nyilván-
tartásba veszi azokat. Az európai
polgári kezdeményezések tartalmát
a Bizottság ebben a szakaszban
még nem vizsgálta. 

Az európai polgári kezdeménye-
zések nyilvántartásba vételét köve-
tően a szervezők megkezdhetik a
támogató aláírások összegyűjtését.
Amennyiben a kezdeményezés egy

éven belül egymillió támogató nyi-
latkozatot kap legalább hét külön-
böző tagállamból, a Bizottságnak
reagálnia kell. Eldöntheti, hogy
helyt ad-e a kérelemnek vagy eluta-
sítja azt, de döntését mindkét eset-
ben meg kell indokolnia. 

Az európai polgári kezdeménye-
zés intézményét a Lisszaboni Szer-
ződés vezette be, mely által
hivatalosan 2012 áprilisától olyan
eszköz került a polgárok kezébe,
amelynek segítségével elérhetik
egyes kérdések napirendre tűzését.
Hivatalos nyilvántartásba vételét
követően bármely európai polgári
kezdeményezés lehetővé teszi,
hogy egymillió – és a tagállamok
legalább egynegyedéből származó
– polgár felkérésére az Európai Bi-
zottság jogi aktusra vonatkozó ja-
vaslatot terjesszen elő a hatáskörébe
tartozó területeken. Az elfogadható-
ság feltételei a következők: (1) a ja-
vasolt intézkedés nem esik
nyilvánvalóan a Bizottság azon ha-
táskörén kívül, hogy jogi aktusra
irányuló javaslatot nyújtson be; (2)
nem nyilvánvalóan visszaélésszerű,
komolytalan vagy zaklató jellegű;
(3) nem nyilvánvalóan ellentétes az
unió értékeivel. Az európai polgári
kezdeményezés indulása óta a Bi-
zottság összesen 78 polgári kezde-
ményezést vett nyilvántartásba és –
mivel azok nem feleltek meg a fel-
tételeknek – 26 polgári kezdemé-
nyezést utasított el.

(Az Európai Bizottság 
sajtóközleménye)

Európai 
polgári kezdeményezés

Az Európai Bizottság optimista az oltási
program felpörgetését illetően, miután az
Európai Gyógyszerügynökség zöldutat adott
a Johnson&Johnson oltóanyaga számára.

Didier Reynders uniós biztos szerint egyre több
tagországban immár az oltások megszervezése jelent
gondot, nem a késedelmes szállítás.
Az EB a felnőtt lakosság 70 százalékának 
a beoltását tervezi a nyárig

A Bizottság terve a felnőtt lakosság 70 százaléká-
nak a beoltása a nyárig. Az azonban továbbra sem vi-
lágos, hogy az AstraZeneca, illetve a
Johnson&Johnson milyen ütemben tud szállítani az
unióba. A Pfizer azonban korábban jelezte, hogy a ter-
vezettnél 50 millió adaggal több vakcinát szállít, ami
pótolhatja a kiesés nagy részét.

„Megpróbáljuk növelni a gyártási kapacitást az
egész Európai Unióban, ez most folyik. Az első ne-
gyedévben százmillió adagot szállítottak a tagálla-
moknak, a második negyedévben ez már több mint
300 millió dózis lesz, és még emelkedik ez a szám.
Most inkább a logisztikai problémák jellemzőek a
tagállamokra, hiszen nem elég megkapni az adagokat,
be is kell adni azokat a polgároknak” – mondta Didier
Reynders uniós biztos.

Az unióban eddig négy oltóanyagot engedélyeztek,
a legnagyobb beszállító a Pfizer/Biontech. További
három vakcina, köztük az orosz Szputnik V engedé-
lyeztetése folyamatban van.
Az EU vakcinát adományoz hat nyugat-balkáni 
országnak

Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpoliti-
káért felelős uniós biztos bejelentette, hogy az EU
651 ezer adag Pfizer vakcinát adományoz májusban
hat nyugat-balkáni országnak, ahol az egészségügyi
dolgozókat és a veszélyeztetett lakosságot oltják
majd. A térségbe eddig főleg Oroszországból és Kí-
nából érkezett oltóanyag. (mózes)

(Forrás: Euronews)

Vakcinaügy 
Óvatos optimizmus 

az Európai Bizottságban 

Didier Reynders uniós biztos – european comission

Illusztráció



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11581-I)

SZÉP KÖRNYEZETBEN 22 ár telek-
könyvezett belterület eladó Nyárád-
szeredában. Érdeklődni a 0755-290-
154-es telefonszámon. (mp.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag és alumíniumredőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

KOMOLY CÉG vállal tetőkészítést,
ácsmunkát, csatornakészítést, fém-
cserép szerelését. Idős embereknek
15% kedvezményt adunk. Tel. 0747-
816-052. (11540)

VÁLLALOK garanciával tetőfedést,
ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést,
kisebb beltéri és kültéri javítást. Tel. 0750-
602-043. (11465)

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0747-634-747. (11586-I)

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

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmun-
kát, cserépforgatást, tetőfedést le-
mezzel, cseréppel, festést,
meszelést, bármilyen munkát. Tel.
0742-734-062. (11593-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy életen át tartó mély fájdalom-
mal emlékezünk április 22-én a
nyárádkarácsonyfalvi ifj. IGNÁTH
LÁSZLÓRA halálának 5. évfordu-
lóján. Hirtelen halálod megtörte
szívünket, örökké őrizzük drága
emlékedet. Kegyetlen volt a sors,
hamar elvitt tőlünk, de a fájó em-
léked örökre ittmarad közöttünk. 
Téged elfelejteni nem lehet, csak
letörölni az érted hulló könnye-
ket. Emléked őrzik bánatos szü-
leid, testvéred és családja.
(11582-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, dédnagytata, após, jó szom-
széd, a marosvásárhelyi
születésű 

DIOSÁN GYULA 
életének 81. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk földi
maradványait 2021. április 24-én,
szombaton 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben, re-
formátus szertartás szerint. 
Búcsúzik tőle gyászoló felesége,
Erzsike, fia, Levente, menye,
Csilla, unokái: Dávid és Bálint,
lánya, Magdi, unokái: Lacika és
Tamás, dédunokája, Adrienn,
apatársa, Sanyi, anyatársa, Olga,
ismerősei és jó szomszédai. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (11605-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
MÓZES ETELKA 

a szeretett testvér, nagymama,
dédnagymama, anyós, rokon,
szomszéd és jó barát rövid szen-
vedés után, életének 82. évében
csendesen  megpihent. Utolsó
útjára április 23-án, pénteken 13
órakor kísérjük a Jeddi úti teme-
tőben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (11611-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ALKALMAZUNK két FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Ér-
deklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a
0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (64811-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol megbe-
csülnek, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok és
versenyképes juttatás jár. Jelentkezz a 0741-215-738-as telefonszá-
mon. (65584-I)

ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS FESTŐ, KŐMŰVES SZAKEMBERT
alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (11504-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Nyolcadik éve folyamatos csökkenés fi-
gyelhető meg a szabadságvesztéssel súj-
tottak arányát illetően az Európa Tanács
tagországaiban, az előző év adataihoz vi-
szonyítva tavaly 1,7 százalékkal kevesebb,
100 ezer lakosra vetítve 106,1-ről 104,3-
ra mérséklődött a börtönbüntetések
aránya Európában – derült ki az Európa
Tanács 2020-as adatokat rögzítő bünte-
tés-végrehajtási statisztikájából.

A strasbourgi székhelyű, 47 tagországot szám-
láló Európa Tanács jelentése szerint a bebörtönzési
ráta 2013 óta folyamatosan csökken, akkor 100
ezer lakosra 131 rab jutott, a visszaesés nyolc év
alatt 20 százalékos.

A tanulmány szerint a csökkenés részben a ha-
gyományosnak számító bűncselekmények, például
a lopások és a rablások számának visszaesését tük-
rözi, az adatokat ugyanakkor nem egészíti ki a ki-
bertérben elkövetett bűncselekmények száma. A
számítógépes csalások és bűncselekmények eseté-
ben ugyanis kevesebb alkalommal születik elma-
rasztaló ítélet, mivel az elkövetők gyakran az adott
ország területén kívül tartózkodnak, megnehezítve
ezzel a felderítést és a szankcionálást.

Az Európa Tanács jelentése kiemelte, hogy a
legmagasabb bebörtönzési arányt tavaly Törökor-
szág esetében jegyezték fel, ahol 100 ezer lakosra
357 fogvatartott jutott. Törökországot Oroszország
(356), majd Georgia (264), Litvánia (220), Azer-
bajdzsán (209), Csehország (197), Lengyelország
(195), Szlovákia (193) és Észtország (184) kö-
vette. A 300 ezer főnél kevesebb lakosú országokat
nem számítva a legalacsonyabb fogvatartási arány
tavaly Izlandon (45), Finnországban (50), Hollan-
diában (59) és Norvégiában (59) volt.

A dokumentum szerint 2020-ban első alkalom-
mal összesítették az elítélt anyával együtt a bünte-
tés-végrehajtási intézetekben élő gyermekek
számát. A statisztikába tavaly 1608 ilyen gyermek
került az erről adatokat szolgáltató 37 országból.
Becslések szerint Európában több mint 2 millió
olyan gyermek él, akiknek legalább az egyik szü-
lője börtönben van – tették hozzá.

Mint közölték, a börtönök túlzsúfoltságát te-
kintve az előző évek mutatója viszonylag stabil
maradt. A tagállamoktól kapott adatok szerint a
börtönök 100 rendelkezésre álló helyéből átlago-
san 90,3-at elfoglaltak, szemben a 2019-ben 100
helyre jutó 89,5-tel. Tizennégy tagország ugyan-
akkor a börtönök súlyos mértékű túlzsúfoltságát
jelentette. Ezek között volt Törökország, ahol 100
rendelkezésre álló helyre 127 fogvatartott jutott.
Törökországot Olaszország (120), Belgium (117),
Ciprus (116), Franciaország (116), Magyarország
(113), Románia (113), Görögország (109), Szlové-
nia (109) és Szerbia (107) követte.

A jelentés kitért arra is, hogy a fogvatartottak
legtöbbjét, 17,7 százalékát kábítószerrel való visz-
szaélés miatt ítélték el. Tíz fogvatartottból négy
erőszakos bűncselekményekért – gyilkosság, nemi
erőszak és egyéb szexuális bűncselekmények miatt
– került börtönbe. Mintegy 100 fogvatartott közül
csaknem 3-at közúti közlekedési jogsértések miatt
zártak be.

Az előző évekhez képest tavaly emelkedett, 
30.524 volt a terrorcselekmények miatt elítéltek
száma. Többségüket Törökországban (29.827),
Franciaországban (292) és Spanyolországban
(209) zárták börtönbe.

A jelentésből Magyarországgal összefüggésben
pontos adatok közlése nélkül kiderült továbbá az

is, hogy a fogvatartottak
aránya egy ítéletvégrehaj-
tási intézetben dolgozó al-
kalmazottra vonatkoz-
tatva magas, a bebörtön-
zöttek között kiemelkedő
számban vannak a nők,
sok az 50 évesnél idősebb
elítélt, ugyanakkor a kül-
földi fogvatartottak száma
az Európa Tanács tagor-
szágainak adataihoz képest
alacsony. Az elítéltek leg-
többje, 20,6 százaléka
lopás, 9,4 százalékuk gyil-
kosság, illetve 6,7 százalé-
kuk kábítószerrel való
visszaélés miatt került bör-
tönbe Magyarországon.
(MTI)

Továbbra is mérséklődik a börtönnel 
büntetettek aránya Európában

Megvonták Florian Bodog 
mentelmi jogát

Hozzájárulását adta a felsőház plénuma ahhoz, hogy a korrupció-
ellenes ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást indítson Florian Bodog
volt egészségügyi miniszter ellen.

Bodog mentelmi jogának megvonását 98 törvényhozó támogatta. A voksolást
megelőző felszólalásában Florian Bodog azt mondta, nem kéri kollégáitól, hogy
ne szavazzák meg mentelmi jogának megvonását, mert nincs rejtegetnivalója.
Hozzátette, a mentelmi jog nem kiváltság, hanem garancia arra, hogy egy mi-
niszter szabadon gyakorolhassa megbízatását.

A volt tárcavezető ellen hivatali visszaélés, közhivatalnok által elkövetett
közokirat-hamisítás és hivatalos okiratok meghamisítása miatt vizsgálódna a
DNA.

A vádhatóság szerint Florian Bodog egészségügyi miniszterként közbenjárt
annak érdekében, hogy személyi tanácsadója egy éven át megkapja a tisztsége
után járó fizetést, noha nem jelent meg a munkahelyén, és nem látta el a szer-
ződésébe foglalt feladatokat.

A DNA 2019 szeptemberében is kérte a szenátustól Florian Bodog mentelmi
jogának megvonását, a felsőház akkor elutasította az igénylést. (Agerpres)

Nem hírnévre vágyott. Segíteni
akart. A kilencvenes évek elején, ami-
kor megalakult Marosvásárhelyen a
Kós Károly Alapítvány, elvállalta,
hogy önkéntes munkása legyen az ala-
pítványnak. Finna Géza tanár úrral ki-
tűnő programokat találtak ki arra,
hogy Kós Károly szellemiségét idézve
az akkori diákokkal (azóta felnőtt em-
berek, akik maguk is önkénteskednek)
megismertessenek olyan eszméket is,
amelyeket máshol nem hallhattak.
Éveken át több generációnak nyújtot-
tak példaképet az igazi transzilván
egyéniség Kós Károly személyében.
Vetélkedőket és versenyeket szervez-
tek. Táborokba és kirándulásokra vit-
ték a diákokat. Az Erdély különböző
településein szervezett táborok önis-
mereti, honismereti munícióval látták
el azokat, akik részt vettek rajtuk. Nem
csak a szűkebb és tágabb szülőföldet
járták be, de már akkor az együvé tar-
tozás megerősítő gondolatát ültették el
az ifjú szívekbe, amikor erről még
nem volt divat beszélni (sem). Bölcs
pedagógusokként inkább cselekedtek,
meghatározó, nagyszerű élményekkel
gazdagítva az ifjakat. Marosvásárhe-

lyen kiállításokat, előadásokat szer-
veztek, amelyek Kós Károly életművét
mutatták be: a Kultúrpalotában a zsú-
folt nagyteremben, a Bernády Házban.
Akkoriban még korlátozottak voltak a
pályázási lehetőségek, így az alapít-
vány tagjai nemcsak idejüket, energi-
ájukat áldozták fel egy-egy program
sikere érdekében, hanem bizony sok-
szor a saját zsebükből támogattak egy-
egy szegényebb sorsú diákot, az
esélyegyenlőség jegyében. 

Miért emlékeztetem a kedves olva-
sót minderre? Mert Kádár Ildikó, akitől
pár napja vettünk búcsút, a Kós Károly
Alapítvány célkitűzéseinek elkötelezett
megvalósítója volt, szerényen mindig
a háttérben maradva. Sokat, jól és
csendben végezte a munkáját, és bol-
dog volt, ha segíthetett. Büszkén emlé-
kezünk, és elmondhatjuk, a Jóisten és
a sors kegyeltjei vagyunk, hogy akkor,
a rendszerváltozás „hősi” éveiben a ho-
mályból, a csendből felbukkantak
azok, akik a közösségépítést, az önis-
meret-fejlesztést, a nevelést fontos fel-
adatuknak tekintették. Kádár Ildikóra
is így emlékezünk. 

Kilyén Ilka

Az önkéntesség jegyében
Búcsú Kádár Ildikótól

Forrás: Capital
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

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

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


