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Része az apróságoknak!
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A MÁV Szimfonikus Zenekar Nyiss ablakot a zenének! akciója

EGY PERCBEN

Muzsikaszó az ablak alatt
P
Partra
vetve a
nagyszobában
DUNAÚJVÁROS A honi szövetség úgy
határozott, minden, külföldi edzőtáborban járt úszó esetében kéthetes
edzészárlatot rendel el. Ez érinti Takács Krisztiánt is, akinek az első két
koronavírus-tesztje negatív lett. X16

Sok államban
szigorítanak
MW-AJÁNLÓ Hazánk minden régiójában emelkedik a diagnosztizált
koronavírus-fertőzöttek száma, de
egyelőre nincsen tömeges megbetegedés. Gócpontok kialakulásakor
elképzelhető a védőintézkedések
X9
szigorítása.

DUNAÚJVÁROS Egészen furcsa élményben lehetett része a hét elején több városrész lakóinak. Egy személyautó gördült végig a városon méltóságteljesen, komolyzenét
harsogva szerte. Nem, nem egy karanténba beleőrült zenerajongó volt az, egy országos kezdeményezés ért el hozzánk. Az autó volánjánál pedig nem más ült, mint Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója, aki a Nyiss ablakot a zenének! elnevezésű kezdeményezés keretében járt nálunk Fotó: ZsE
X3

Jó reggelt!

L

egutóbb írott Jó reggelt című
írásomban azt vélelmeztem, hogy az ellenzék biztosan nem tudja felülmúlni önmagát
a tejhatalom(!) ellen való tiltakozás után. Nos, mégis sikerült neki,
amennyiben múlt vasárnapra online tüntetést szerveztek az interneten. Vagy az internetre? Vagy mind
a kettő. Sajtóhírek szerint cirka hatezren vettek részt ezen az otthonmaradós megmozduláson. Persze
az is lehet, hogy sokan „ott voltak”,
de mégsem mentek el rá, mármint
egyik szobából a másikba a számítógép elé. Aki pedig leült a gép elé,
az vajon mit csinált? Csendben ült
és hallgatta a felszólalókat, vagy
hangosan kiabált otthon, mint a
BCS
tüntetéseken szokták?
20080

A járvány
A Bartók is Kedvenc
Tévhitek
felajánlotta kisállataink és cáfolatok nem ismeri
a határokat
segítségét biztonságban a vírusról

A puszi és a
kézfogás is
kerülendő

DUNAÚJVÁROS Barta Endre
és Szabó Zsolt alpolgármesterek, valamint Őze Áron, a
Bartók igazgatója tartott közös sajtótájékoztatót tegnap
délelőtt a Bartók téren Vészhelyzeti felajánlások elnevezéssel.
X2

DUNAÚJVÁROS Csak eljátszottam a gondolattal, mi lenne,
ha történne velünk valami,
mondjuk, kórházba kerülnénk… az egész család.
Akkor ki viselné gondját
Hunornak, a család imádott
görényének?
X4

KÖRKÉP A koronavírus terjedésének megakadályozásával kapcsolatos legfontosabb szabályok közé tartozik, hogy kerüljük el a társas érintkezési formák berögzült, hagyományos változatait.
X6

SZERKESZTŐSÉG:

E-mail: szerkesztoseg@dunahirlap.hu

06-25/410-989
06-94/999-120
06-25/402-985
06-46/998-811

OLVASÓSZOLGÁLAT
TERJESZTÉS
HIRDETÉSFELVÉTEL
TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL

9 771219 815051

DUNAÚJVÁROS Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
összegyűjtötte a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos,
napjainkban velünk élő, az
interneten keringő tévhiteket és a tudományos cáfolatokat.
X4
MA

KÖRKÉP Most, hogy korlátozva vagyunk a lakhelyünk elhagyásában, egy komoly utazásra hívok minden érdeklődőt. Hallgassuk meg, hogy a
távoli országokban élő honﬁtársaink, hogy élik meg ezeket a nehéz időket?!
X5
HOLNAP

14 15
A sok napsütést kevés gomolyfelhő zavarja, de
ezekből a felhőkből sehol sem alakul ki csapadék.
X 13
Az északnyugati szél néha megélénkül.

Boldog névnapot
kívánunk

Buda
és Richárd

nevű olvasóinknak!
HIRDETÉS

       



       




 

  





2

KRÓNIKA

2020. ÁPRILIS 3., PÉNTEK

HÍREK

Április 6-án
szirénapróba lesz
DUNAÚJVÁROS A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a veszélyes üzemek másfél kilométeres körzetébe telepített
Monitoring és Lakossági Riasztó rendszer szirénáinak
működését ellenőrzik április 6-án, hétfőn, 11.00 órakor, ennek keretében Ercsiben, Ráckeresztúron és Dunaújvárosban csökkentett
üzemű (morgató) szirénapróba lesz. A szirénák megszólalása ezekben az időpontokban csak a rendszer próbája, a lakosságnak ezzel kapcsolatban semmiféle teendőBCS
je nincs.

Saját eszközzel
kátyúznak
DUNAÚJVÁROS Az önkormányzat hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint
a DVG Zrt. mostantól saját
eszközzel végzi az utakon a
kátyúk eltüntetését. Ehhez
egy tizenöt millió forintos berendezést vásárolt a város,
így a feladatot már nem kell
alvállalkozónak kiadni. A gép
a bontott aszfaltot tökéletes
minőségben képes újrahasznosítani, így minőségét tekintve olyan, mintha új aszfalt kerülne a kátyúkba. BCS

Nem lesz fűtés és
meleg víz
DUNAÚJVÁROS Csőtörés miatt április 3-án 8–16 óra között a fűtés és használati
melegvíz-szolgáltatás a Dunasor 1., 3., 5., 7., 9., 11., a
Nagy Imre utca 2., 4., 6., 8.,
10., a Kodály Zoltán utca 1.,
3., 4., 5., 6., 8. szám alatt és
a 2-es szám alatti bölcsődéBCS
ben szünetel.

MNB-devizaárfolyam
2020. április 2.
pénznem
egység érték (Ft)

Bolgár leva
Svájci frank
Cseh korona
Euro
Japán jen
Horvát kuna
Román lej
Szerb dinár
Orosz rubel
Angol font
USA dollár

1
1
1
1
100
1
1
1
1
1
1

184,97
342,40
13,19
361,76
308,71
47,40
74,89
3,08
4,24
411,65
331,31

T
T
T
T
T
T
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S
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ST Változás az elôzô naphoz képest

A Bartók felajánlotta
dolgozói segítségét
Barta Endre és Szabó Zsolt
alpolgármesterek, valamint
Őze Áron, a Bartók igazgatója tartott közös sajtótájékoztatót tegnap délelőtt a
Bartók téren Vészhelyzeti
felajánlások elnevezéssel.
Balla Tibor
tibor.balla@dunahirlap.hu

DUNAÚJVÁROS A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza is csatlakozott ugyanis a
városháza által szervezett önkéntes akcióhoz. Őze Áron, a
Bartók igazgatója elmondta,
hogy a színház nem zárt be,
és nem is fog, csak jelen pillanatban nem fogadhatja a közönséget, de munkavégzés folyik. „Készülünk a jövőre, a
színházat becsomagoltuk, de
két hét alatt ki is tudjuk csomagolni” – fogalmazott a színidirektor. Mint mondta, optimistán tekint a helyzetre,
ennek megfelelően júliusban
megtartják az elmaradt bérletes előadásokat, és folytatják
a próbaidőszakot is, és gőzerővel készülnek a jövő évadra, a
Város évadára.
A jelenlegi helyzetben 25
közalkalmazott dolgozójának
segítségét ajánlotta fel az önkormányzatnak, illetve a városnak önkéntes munkavégzésként, illetve a színház
két mikrobuszát és teherautóját. „Állunk rendelkezésére mindenben a városnak és
a város lakóinak, hogy segítsünk” – jelentette ki Őze Áron.
A sajtótájékoztatón is megerősítette, a jubileumi évad kapcsán minden hetven év feletti városlakó, városépítő polgár ingyen látogathatja a Bartók rendezvényeit egy évadon
keresztül. Mindemellett a városban élő, dolgozó, szolgálatot teljesítő egészségügyi alkalmazottak is ingyenesen látogathatják a Bartók előadásait a következő évadban. Kitartást kívánt mindenkinek ebben a rendkívüli helyzetben.

Őze Áron igazgató elmondta, 25 dolgozó munkáját, két mikrobuszát, teherautóját ajánlja fel a Bartók

Kihasználva a sajtónyilvánosságot Őze Áron bejelentette, a diákokról sem feledkeztek meg ebben a helyzetben
sem, a napokban meghirdettek egy online versmondóversenyt, ami nagy érdeklődésre
tarthat számot. Négy korosztály számára hirdették meg, és
egy kötelező, illetve egy szabadon választott verssel lehet nevezni április 11-ig, a költészet
napjáig. A pályamunkákat az
Őze Áron vezette zsűri értékeli majd, és a színház honlapján
teszik közzé.
Szabó Zsolt gazdasági és
koordinációs ügyekért felelős
alpolgármester
elöljáróban
elmondta, minden este, amikor online színházi közvetítés
van, akkor ő ott ül a gép előtt,
és figyelemmel kíséri az előadást. Mint mondta, a Bartók
kezdeményezése példaértékű,
hiszen a kultúra is erőt adhat
ennek a nehéz időszaknak az

Szabó Zsolt alpolgármester és Őze Áron igazgató

átvészeléséhez. Mint mondta,
meggyőződése szerint csak
a közösség ereje segíthet túllendülni ezen a nehéz időszakon. A közösség minden tagjának a segítségére szükség van

A járvánnyal kapcsolatos folyamatosan
frissülő, hiteles információk:

Fotók: ZsE

ahhoz, hogy idős és kiszolgáltatott embertársaink a lehető legméltóbb ellátást kapják.
A város nevében ennek szellemében köszönte meg a Bartók
felajánlását.

DUOL.hu

Bevásárlással
is segítik a
70 év feletti
polgárokat
DUNAÚJVÁROS Április 1-jével
indult a 70 év feletti dunaújvárosi polgárok – igény szerinti
– önkormányzati ellátása.
A szolgáltatás részleteiről
Barta Endre humán ügyekért
felelős alpolgármester tartott
tájékoztatót: – Ezen ellátási
körbe a bevásárlás és a gyógyszerkiváltás tartozik – előzetes jelentkezés és adatfelvétel
alapján. A feladatot az óvodai,
bölcsődei ágazatban dolgozók, valamint a védőnői hálózat munkatársai végzik. Az intézményvezetőkkel egyeztetve, előzetes beosztás szerint,
amiért a munkavállalók teljes
bért kapnak. A városházán létrehoztunk egy diszpécserközpontot, ide várjuk azon 70 év
feletti dunaújvárosiak jelentkezését, akik szeretnék igénybe venni ezen ellátást, az alábbi telefonszámokon hétfőtől
péntekig 8 és 13 óra között:
06-(25)/544-138;
544-170;
544-183; 544-223 – mondta el
Barta Endre, aki a konkrét le-

Heti három napon
segítenek a hivatal
munkatársai
bonyolításról is szólt: a bevásárlás és a gyógyszerkiváltás
a hétfői, a szerdai és pénteki
napokon történik, a bevásárlólista csak a legszükségesebb
árucikkeket tartalmazhatja, a
bevásárlás csak a hivatal által
kijelölt üzletből történik, nem
választható, a bevásárlás értékét készpénzzel kell megfizetni. A leadott igénylést követően a hivatal munkatársa (megbízólevéllel, hivatali kártyával
és személyi igazolvánnyal) felkeresi a bejelentőt és egyezteti az igényeket: feljegyzi a beszerzendő gyógyszer nevét, a
megvásárolni kívánt áruk listáját, az átvett készpénz összegét. A bevásárlást, az árucikkek átadását követően, pontos elszámolás követi, amit hivatalosan is dokumentálnak.
Az ellátást a hivatal munkatársai területi bontás alapján
végzik.
Barta Endre arra is felhívta
a figyelmet, csakis olyan személyt engedjenek be az ellátásra jelentkező idősek, akik
felmutatják hivatali kártyájuSzSz
kat.

Önzetlen felajánlás: Az ügyészség indítványa Kálló Gergely
maszk és szállítás mentelmi jogának felfüggesztésére
KISAPOSTAG Szatmáriné Piroska, a kisapostagi nőegylet
vezetője lapunkon keresztül
mond köszönetet a felajánlásokért. Áron Józsefné Ida felajánló és ﬁnanszírozó, Maár
Zoltán kivitelező, Turóczi Bea
házhoz szállító jóvoltából minden kisapostagi lakó házához
mosható maszkokat juttattak el, így segítve őket ebben
a nehéz helyzetben. Mintegy
ezerötszáz maszkot osztottak
ki ilyen formán. Az idősek nevében Turóczi Eriknek köszönik, hogy koordinálja a csomagok megrendelését, a polgárőrség pedig házhoz szállítja azokat az embereknek. HL

Szatmáriné Piroska Fotó: amatőr

DUNAÚJVÁROS Magyarország
Ügyészsége a hivatalos honlapján tette közzé az alábbi tájékoztatást: „Dr. Polt Péter legfőbb ügyész – a rongálás vétsége miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként – indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Kálló Gergely országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére.
Az eljárás adatai szerint az
európai parlamenti választások előtt, 2019. május 24-én Kálló Gergely három társával Budapest közterületein tizennyolc
darab hirdetőoszlopra, valamint
nyolc hirdetőtáblára kihelyezett
választási plakátokat festékszó-

Kálló Gergely jobbikos országgyűlési képviselő

Fotó: archív

ró spray-vel megrongálta, amelylyel 284.480 forint kárt okozott.
A nyomozás a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága előtt indult, amelynek során 2019. október 21-én Kálló Gergelyt kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Kálló Gergelyt a 2020.
február 16-án tartott időközi választáson országgyűlési képviselővé választották, ezért a nyomozást a rendőrség a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséghez tette át. A büntetőeljárás
lefolytatására Kálló Gergely országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése esetén nyílik lehetőség.”
DH
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Muzsikáló autó járt
az ablakaink alatt
Egészen furcsa élményben
lehetett részük a hét elején
több dunaújvárosi városrész
lakóinak. Egy személyautó
gördült végig a városon méltóságteljesen, komolyzenét harsogva szerte. Nem,
nem egy karanténba beleőrült zenerajongó volt, a MÁV
Szimfonikus Zenekar kezdeményezése ért el hozzánk.
Balla Tibor
tibor.balla@dunahirlap.hu

DUNAÚJVÁROS Az autó volánjánál pedig nem más ült, mint
Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető
igazgatója, aki a Nyiss ablakot
a zenének elnevezésű kezdeményezés keretében járt nálunk. Nem véletlen az úti cél
sem, az igazgató sárbogárdi illetőségű, és Dunaújvárosban
töltötte a diákéveket.
Mint elmondta, a MÁV Szimfonikus Zenekart a második
világháború
végnapjaiban
alapította a nagy operarajongó, Varga László, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. akkori elnök-vezérigazgatója azzal
a céllal, hogy a vasút kultúrát is szállítson. Meggyőződése volt, hogy a békekötés után
nemcsak építőanyagra és élel-

Lendvai György, a MÁV Szimfonikusok igazgatója a Vasmű úton a muzsikáló autóval

miszerre lesz szükség, hanem
a háború okozta lelki sebek orvoslására is, amire a legjobb
gyógyír a zene, és egy országjáró zenekar sokat tehet ezért.
Két speciális vasúti kocsiban
hálófülkéket alakítottak ki zenészek számára, egy másik vagonban pedig a hangszereket
helyezték el. Május elsején szólalt meg először a vasutas fúvós

zenekarokra épülő formáció a
MÁV zenekaraként. Az ezt követő hónapokban Szőke Tibor,
az első vezető karmester valódi szimfonikus társulatot formált a javarészt amatőr zenészekből, egyre több magasan képzett muzsikust kötve
a társulathoz. A vasúti kocsik
1986-ig gördültek szerte az országban, kiegészülve a Gördü-

Fotó: ZsE

lő opera elnevezésű, országjáró hangversenysorozattal.
Ennek mintájára gondolták úgy
most a zenekarnál, hogy a lelki segítségre, támaszra ebben a
terhelt helyzetben is szükségük
van az embereknek, és nekiindultak az országnak, hogy az
ablakokon keresztül mindenkihez eljuthasson a zene. Például
a Római városrészbe.

Közleményt adott ki az EMMI a
tanév hosszával kapcsolatban
DH-INFORMÁCIÓ „Minden alapot nélkülöz az a közösségi
médiában terjedő rémhír, miszerint a kormány meghoszszabbította volna a tanévet.
A rémhír terjesztőivel szemben a nyomozás megindítását
kezdeményeztük” – írja közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Azt is leszögezik a tegnap
megjelent közleményben, hogy
nem módosul a tavaszi szünet
időpontja, így a diákoknak, tanároknak is lesz lehetőségük
arra, hogy kicsit pihenjenek.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden pedagógusnak köszöni az elmúlt hetek áldozatkész munkáját,

amely a tantermen kívüli, digitális munkarendre való sikeres átállást lehetővé tette.
Az emberi erőforrások minisztere a veszélyhelyzetre való tekintettel úgy határozott, hogy a minősítéssel
és tanfelügyelettel kapcsolatos folyamatban lévő eljárásokat a 2020/2021-es tanév-

re halasztják, az Oktatási Hivatal valamennyi érintett pedagógust közvetlenül értesíti
majd az átütemezésről. A halasztás érinti a gyakornokok
májusban esedékes minősítését is, amire ugyancsak őszszel kerül sor, így semmiféle joghátrányuk nem keletkezik.
DH

Zárt ajtó
mögött van
a rendelés
RÁCALMÁS A település hivatalos közösségi oldalán arról
tájékoztatták a rácalmási lakosságot, hogy a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések keretein belül az orvosi
rendelő ajtaját zárva tartják.
Ez azonban nem jelent mást,
mint hogy előtérbe helyezik a
megelőzést.
Az orvosi rendelés működik, nem állt le, az orosi rendelőben a teljes személyzet
dolgozik. Arra kérik a lakosokat, hogy aki a rendelőhöz érkezik, az mindenképpen csengessen be és be fogják engedni, hogy meghallgassák, panaszát ellássák.
BCS

Szájmaszkot osztanak ki
RÁCALMÁS Schrick István polgármester döntése alapján a település minden lakóházas ingatlanjának
postaládájába két darab mosható szájmaszkot juttat el az önkormányzat. A polgármester az ötezer
darab maszkot egy helyi varrónőtől rendelte meg
Fotó: képünk illusztráció
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Mindent bele!
Agárdy Csaba
csaba.agardy@dunahirlap.hu

N

em a megszokott életünket éljük, a konyhában is érhetnek minket váratlan dolgok. Hiánycikkek jöttek
létre, például az élesztő olyan, mint a fehér holló, boltok zártak be, vagy egyszerűen csak megváltozott a nyitvatartási idejük, vagy még egyszerűbben, vannak, akik nem
mennek emberek közé, ezért boltba sem. Így könnyen előfordulhat, hogy az emberfia valamit főzni szeretne, de az alapanyagokból valami hiányzik. De azért minden háztartásban
található ez-az, és ilyenkor nem kell óvatosnak lenni. Mindent bele, ami otthon van, és meglátjuk, hogy milyen remek
– időnként meglepő – ételek kerekednek ki.
Szerdán este én csak egyszerűen
lusta voltam boltba
Nem kell számol- menni, ezért
úgy döntöttem,
gatni, ahogy
ami van, abból valamit ritytyentek. (Egyébként korábesik, úgy puffan,
ban is tettem már ilyet, és panem lesz baj
nasz még nem volt az „árura.”) Ha mindent bele ételt készítünk, nem kell számolgatni, miből mennyit, ahogy esik,
úgy puffan. Én most egy fél zacskó fagyasztott zöldbabot,
ugyanennyi szintén fagyasztott zöldborsót, némi csiperkegombát, némi erdei szárított gombát, zöldségeket (vöröshagyma, fokhagyma, zellergumó, sárga- és fehérrépa) használtam fel egy kis húsos pulykacsonttal, amit tyúkalaplében
főztem meg. A szárított gombát az előkészületek alatt langyos vízben áztattam.
Amíg főtt a húsos csont, előkészítettem a zöldségeket, majd
a zöldbabot és a borsót olajon egy kicsit megdinszteltem,
majd a rántást helyettesítve jött egy kis staubolás, magyarul
lisztszórás, ezzel besűrítjük a levest. Amikor a lisztet elkevertük, és már nem látszik, akkor jöhet a csontlé-alaplé „vegyes”, és a zöldségek (a vöröshagyma egyben, a fokhagyma
pedig gerezdben), a szárított gomba a levével együtt. A húsos
csontról lefejtjük a húst, és az is megy a levesünkbe. Fűszerezés csak sóval és egy kis pirospaprikával történik, majd a
legvégén jöhet a csipetke. Nos, ez a mindent bele leves előkészületekkel együtt egy izmos óra alatt elkészült, és mondhatom, nem okozott csalódást.

Nem szükséges
új lakcímkártya
DUNAÚJVÁROS Nem szükséges
új lakcímkártya készítése abban az esetben, ha a kijárási korlátozás időtartama alatt
nem az állandó, bejelentett
lakcímen tartózkodunk. Mivel a kijárási korlátozás célja
a társas érintkezések, közös-

ségi találkozások számának
csökkentése, az erről szóló
kormányrendeletnek nem kizárólag a lakcímkártyán szereplő lakóhelyen vagy tartózkodási helyen lehet eleget tenni – áll a megyei kormányhiBCS
vatal közleményében.
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Igort minden nap gazdája itatja egy pipetta segítségével Fotó: ZsE

Hunor kíváncsian lesi, mikor játszunk végre vele – gyakran kell ennie, de ha elfogy táljából a táp, segítséget sem tud kérni

Fotó: LI

Befogadásukban nincs kockázat, hiszen az állatoktól nem fertőződhetünk meg

Házi kedvencek biztonságban
Csak eljátszottam a gondolattal, mi lenne, ha történne velünk valami, mondjuk,
kórházba kerülnénk… ki viselné gondját Hunornak, a
család imádott görényének?
DUNAÚJVÁROS Hogy ne kelljen
ilyen gondolatokkal játszanunk, hogy megnyugodhassunk a házi kedvencek dolgában, jó hírrel szolgálhatunk.
Létrejött az Egyesített Vészhelyzeti Állatvédelmi Rendszer (EVÁR), amely pontosan
e feladatra vállalkozott.
Tudnunk kell: ezekben a nehéz időkben gondolnunk kell
azokra is, akik nem is tudják, mi történik, de egyik napról a másikra minden megváltozhat számukra: az állatokra. Az EVÁR-hoz már 37 állatvédő szervezet csatlakozott
és folyamatosan jelentkeznek
újak.

Jelenleg tájékoztató fázisban működik a weboldal, ahol
a gazdik naprakész tájékoztatást és tanácsokat kaphatnak
arról, hogyan viselkedjenek
felelősségteljesen a válsághelyzetben, és milyen előrelátó intézkedéseket hozzanak
meg arra az esetre, ha baj történne (például ha a gazdi kórházba vagy karanténba kerül,
és ezért nem tudja ellátni kedvencét).
Az EVÁR a tájékoztatás mellett információs e-mail-címet
is indított, ahol a gazdik feltehetik kérdéseiket, amelyekre szakemberek válaszolnak.
Ezt követően egyeztetéseket
kezdeményeznek a hatóságok-

kal, hogy miként tudnak részt
venni a csatlakozott szervezetek a magukra maradt állatok
segítésében, ami azért szükséges, mert ki kell alakítani a
fertőzött lakásban maradt állatokra vonatkozó protokollt
– ami eddig mindenki számára járatlan út.
Amennyiben sikerül a pozitív együttműködés, egy olyan
segélykérő rendszer áll munkába, ahol a lakosság tudja
az állatvédő szervezetek segítségét kérni vészhelyzet
esetén. Fontos megjegyezni,
hogy ezekben a nehéz időkben minden állatvédő kritikusan túlterhelt, így a kapacitásuk erejéig tudnak majd se-

gítséget nyújtani. Mindehhez
természetesen segítők, önkéntesek és adományok is kellenek, mert e napokban a segítségnyújtásra is nagyobb szükség van.
Városunkban a FÁDA Felelős Állattartásért – bejegyzés
alatt lévő – Alapítvány is gondol a kicsi jószágokra, ezért
közösségi oldalán felteszi a
kemény kérdéseket: „Ha esetleg megbetegszel, van aki vigyáz a háziállatodra? Vállalnál plusz egy kutyát, cicát,
ha a gazdija megbetegszik, és
nem tud neki senki segíteni?
Az sem ciki, ha nemet mondasz. Fogjunk össze! Legyen a
segítség kölcsönös!”

A járvánnyal kapcsolatos folyamatosan
frissülő, hiteles információk:

Codi gyorsan eltüntet egy csirkefarhátat. És ha nem kap?

Fotó: LI

Hopika most pihen, de reggel és este követeli az ételt

A legfontosabb teendő, ha
egyedül élünk, hogy tudassuk
környezetünkkel, hogy kisállatot tartunk. Elég, ha a lépcsőházba nyíló bejárati ajtóra
kis matricát ragasztunk, vagy
kiírjuk egy papírra, hogy kutyus, cica gazdái vagyunk.
A lakásban – de szem előtt,
észrevehető helyen! – hagyjunk az állatunkról tájékoztatót a betegségeiről, a szokásairól, s az oltási könyvét, ha van.
Persze, az lenne az ideális, ha
még most, a járvány kezdetén
gondoskodnánk kedvencünk
jövőjéről, megbeszélve a rokonokkal, barátokkal, hova kerül majd Hunor, Igor, Izzy, Codi, Hope és a többi kicsi állat.

DUOL.hu

Fotó: LI

Felmerül a kérdés, hogy mi
lesz a haszonállatokkal, ha a
koronavírus miatt karanténba kerül a gazdájuk? A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra a kérdésre, hogy mi lesz a haszonállatokkal gazdájuk megbetegedése esetén, azt a választ
adta, hogy nincs speciális eljárási rend erre a helyzetre.
A vonatkozó törvények alapján minden esetben a gazdának kell gondoskodnia az állatokról, így célszerű előre
megállapodni a környékbeli
állattartókkal, hogy segítsenek egymásnak – szerepel a
Nébih ajánlásában.
Hasznos tehát, ha a vidéken élő szomszédok is megbeszélik, mi legyen a tyúkokkal, méhekkel, lovakkal, hogy
azok biztonságban legyenek
akkor is, ha gazdáik megbeteJK
gednek.

Izzy a tekintetével beszél: mi lenne vele a gazdi nélkül?

Fotó: LI

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számos tudományos cáfolatot tett közzé a napokban

Sok a tévhit a koronavírussal kapcsolatban
DUNAÚJVÁROS Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) öszszegyűjtötte a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos, napjainkban velünk élő, az interneten keringő tévhiteket és cáfolataikat. A koronavírussal kapcsolatban sok olyan információ látott napvilágot a világhálón, amikről – azokat elolvasva
– feltételezhetjük, hogy kétes
igazságtartalmúak. Olyannyira elhatalmasodott ezek száma,
és vélhetően az ezekben vakon
hívők száma is, hogy már a
WHO is hozzányúlt a témához.
Lássuk, mik is ezek a cáfolatok.
A világszervezet cáfolja, hogy
a hideg időjárás vagy a hó el-

pusztítja a vírust, ahogy a forró
fürdő sincs ilyen hatással a kis
kórokozókra. Egy egészséges
ember testhőmérséklete 36,5–
37 fok között van, és ez kedvező
feltételt teremt a vírus továbbéléséhez, hiába van kint hideg,
vagy meleg a kádban.
Azt is megerősítették, hogy
a vírus nem terjed szúnyogcsípéssel, ami, valljuk be, egészen jó hír a következő hónapokra nézve. Rossz hír viszont
– már azoknak, akik az ilyesmiben hisznek –, hogy nem segít a vírussal szemben a 15 percenkénti vízivás, az orr sós oldattal való kiöblítése. Ahogy a
fokhagyma fogyasztása, a test

klórral vagy alkohollal történő
bepermetezése sem használ, hiszen a szervezetbe már bejutott
vírusokat nem öli meg. A kézszárító gépek sem ölik meg a
kis kórokozókat, és az UV-lámpák használatától is érdemes
tartózkodni, mert irritációt
okozhatnak a bőrön.
A betegség antibiotikummal
nem gyógyítható, de alkalmazható a kezelésben a szekunder fertőzés megakadályozására. Az influenza elleni vagy
a tüdőgyulladás elleni oltások
sem védenek a koronavírussal
szemben.
A WHO a tanulmányában kimondta, hogy jelenleg még nem

Nincs ellenszere

Fotó: Pixa

áll rendelkezésre olyan gyógyszer vagy készítmény, amelynek alkalmazásával a koronavírus megelőzhető vagy gyógyítható lenne.
Azt is cáfolják, ha valaki köhögés nélkül tíz másodpercig
vissza tudja tartani a lélegzetét,
az nem beteg. Ettől még bárki
lehet fertőzött, az esetek jelentős részében a vírus csak enyhe
tüneteket produkál. Egy dolgot
viszont kiemeltek: a napi többszöri, alapos, szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés elpusztítja a kézről a kórokozókat, ezzel sokat segíthetünk, hogy tárgyak érintése után az arcunkhoz nyúlva ily módon mestersé-

gesen juttassuk a vírust a szervezetünkbe.
Ezeknek tudományos kijelentéseknek a mentén világosan látszik, hogy a népi hiedelemként velünk élő, biztosnak
hitt gyógymódok ezúttal csődöt mondanak. Többen emlegetnek napi pálinkafogyasztást, tormaevést, mézes-fokhagymás-gyömbéres mixtúra
belsőleg való használatát, mint
a vírus hatásos ellenszereit.
Egyik sem az, de (a töménytelen pálinkafogyasztás kivételével) talán annyi hasznuk van
ezeknek a növényeknek, elegyeknek, hogy erősíthetik az
immunrendszert.
BCS
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A vírus nem ismeri a határokat, kontinenseket szel át, és fertőz mindenhol

Közös betegség, járvány sújt
bennünket az egész világon
tuk idején, az ottani szempontoknak megfelelően, még minden rendben volt. Persze a legjobban a ´70-es évek magyarországi szocializmusára emlékeztetnek az ottani állapotok,
de úgy látszik, hogy ők jól elvannak így is. Egy kicsit meglepődtem rajta, hogy még az olaszoknak is tudtak orvosi segítséget nyújtani! Az ilyet minden
Balogh Tamás
esetben szép dolognak tartom.
szerkesztoseg@dunahirlap.hu
– Soha nem gondoltam volna, hogy ekkorát változhat náKÖRKÉP Most, amikor érthető lunk a világ. Az első komoly fimódon korlátozva vagyunk a gyelmeztetést a jégkorongsport
lakhelyünk elhagyásában, egy krémjének, az NHL-nek a leállíkomoly utazásra hívok minden tása adta. Még komolyabb volt,
érdeklődőt. Hallgassuk meg, amikor az egyik lányunk, aki
hogy a távoli országokban élő egy kaszinóban manager, elhonﬁtársaink, hogy élik meg mondta, hogy bezárják az öszezeket a nehéz időket?!
szes játéktermüket, és ezzel
megszűnik a munkájuk is. És
Még nem látszik
ha ez nem lett volna elég, a fea járvány vége
leségem is azzal jött haza, hogy
Az új-zélandi túra után meg az ő állása is megszűnik, mert
sem kottyan nekünk egy láto- egyelőre nem nyit ki az éttegatás ebbe az országba. A helyi rem, ahol addig dolgozott.
információkkal a kanadai em– Ezek azért már elég komoly
berünk, Mr. Steve Kiss szolgált, viharfelhők az életünkben.
akit szólítsunk inkább Mr. Su- Most már fölkészültünk az egyvinak!
re komolyabb szigoA vírusügyi be- A nyugdíjarításokra. Az iskoszélgetésünket kö- soknak itt is
lák, klubok, mozik,
rülbelül két hét óta
mindenféle szórafolytattuk Mr. Su- külön bevákozóhelyek bezárávival, és gyanítom, sárlási idősára. Önkéntes háhogy ez a helyzet
zi karanténban vaszakokat
normalizálódásáig
gyunk,
magunk
jelöltek ki
el fog tartani.
döntöttünk
így.
– Ahogy én láNem megyünk setom?! Még csak most megyünk hová, nehogy benyaljuk a vírust
bele igazán, ahelyett hogy kife- valahol, pedig már az IKEA- ba
lé jönnénk belőle! Számos jele készültünk, konyharenoválós
van neki. Az érdekesség kedvé- cuccot nézni. Az éhenhalás
ért én is elmondom, hogy sajnos egyelőre nem fenyeget bennünJustin Trudeau miniszterelnök ket. Nincs panasz! Fáradtnak
felesége, Sophie Grégoire Tru- érzem magam, plusz öt fok van,
deau is pozitív lett a vírus ügyé- süt a nap! Ennyi. Szia.
ben! Ez egy szomorú dolog, de a
hatására még inkább felkeltet- Az álomvilág
te erre a bajra mindenki figyel- is elcsendesedett
Időtlen idők óta annak gonmét. A vírusról szóló reklám
ezerrel megy mindenhol: „Min- dolták az USA-t azok, akiknek
denki védekezzen!” Az óvintéz- a világ más részein nehezen
kedések az elejétől mennek, na- ment a soruk, és jobbat szeretgyon komolyan veszik ezt a dol- tek volna helyette.
A világot megrengető korogot, de mi máris a végét várjuk.
navírus a szinte kontinensnyi
Innen megyünk tovább!
– Én a kamionszakmá- független szövetségi köztársaban dolgozom, Kanada és az ságot is nehéz helyzetbe hozUSA között végzem a mun- ta. A mára kialakult, az előzmékámat. Egyelőre még nem ér- nyek alapján szinte hihetetlen
zem a nagy lassulást az USA- helyzetet, Szandra B. Edit Varba való belépéskor, pedig én ga és a már ötéves Victor Lindgexport-import ember vagyok. ren próbálta megértetni. A helyMindennap ezt csinálom, ki-be szín Florida állam, Tampa és
lépek a két ország között! Az- környéke, mint például Belleatán egyszer csak lezárták a ha- ir Bluffs.
– Egy kicsit hitetlenkedve fitárt a személyforgalom elől! A
kamionok és vele az áruszállí- gyeltük a vírus felfedezését, a
tás mehet, de ez Suvit egyelőre szörnyű hadjáratát, de amikor
átlépte a kínai határt, nyilvánnem érinti.
– A palackos víz és a WC-pa- való lett, hogy a mai világban
pír is hamar hiánycikk lett! Bár csak idő kérdése, hogy körbeez utóbbi nem tudom, milyen érje a világot – kezdte a törtéösszefüggésben van a vírus el- netét Szandra.
– Hallottunk a csodatévő
leni védekezéssel... Lassan háborús állapotok fognak kiala- gyógyszerekről, amik áltakulni, hiszen mindenki min- lában későn kerülnek a gyódent fel akar tankolni az ottho- gyítók kezébe, és valószínűni készletbe... Erről ennyit. Re- leg ezúttal is csúszni fog az
mélem, hogy a helyzet normali- alkalmazásuk. Nem volt egy
vidám dolog látni, hogy egyzálódni fog.
– A feleségem és a barát- re jobban elterjed az államoknői az elmúlt hetekben Kubá- ban, és ezen még a nemzetköban jártak. Nagy izgalommal zi légügyi zárlat sem tudott
figyeltem az útjukat, de ottjár- igazán segíteni. Utólag persze
Ennek megfelelően, amíg
nem találják meg a hírhedt
koronavírus ellenszerét, addig a különböző nemzeteknél hasonló módszerekkel
próbálják útját állni. Az már
szinte természetes, hogy a
világ különböző pontján élők
hasonló módon reagáltak rá
az első időszakban.

A járvánnyal kapcsolatos folyamatosan
frissülő, hiteles információk:
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Az első vásárlói roham után így néznek ki az amerikai élelmiszerbolt hűtőpultjai

Ez az amerikai határ, jelenleg gyér a forgalom a két ország között…

A mostani idegenvezetőnk Kanadában Steve Kiss és felesége, Éva
Fotók: amatőr

Meki Indianában, már csak talponálló működik

könnyű mondani, de talán jóval előbb kellett volna lezárni
a határokat.
– Azt mondják, hogy az Államok eddigi legnagyobb gazdasági mentőcsomagját fogják elindítani, amire itt min-

Szandra B. is kiveszi a részét a
küzdelemből

A szendvicskirályságot is bezárták

denkinek nagyon nagy szüksége lesz.
– Úgy érzem, hogy kevesebben vannak az utakon, mint korábban. Mára már minden nyilvános közösségi helyet bezártak, vagy korlátozták a nyit-

vatartásukat. Például az éttermek, kávéházak a pubok már
ötkor zárnak. Senki sem hitte
volna, hogy ez előfordulhat ebben az országban.
– A nyugdíjasoknak itt is
külön bevásárlási időszakokat

jelöltek ki. Kérik őket, hogy
maradjanak otthon, de ahogy
a magyarok, ők sem akarnak
szót fogadni.
– Félelem? A munkahelyemen sorban állnak föl az emberek, nem vállalnak műszakokat, csúsztatni, cserélni szeretnének, mert nem mernek bejönni, így vigyáznának magukra. Ez a vírus egy ismeretlen dolog, csak passzívan tudok ellene védekezni. Megteszem, amit
lehet. Van kesztyűm és maszkom is, a többi úgyis a szerencse dolga.
– A saját és az ismerőseink
tapasztalatai szerint egyre inkább megnőtt a munkanélküliség riasztó közelsége – ezzel
kapcsolódott a beszélgetésbe
Edit. – Elsőként a személyes
szolgáltatásban dolgozó ismerőseink jelezték, hogy hirtelen
minden megváltozott. Az emberek a kereskedelem kivételével
szinte egyszerre fordítottak hátat mindenkinek, akik előtte a
szolgálatukra voltak.
– Egyre inkább munka nélkül maradtak a taxisok, a fodrászok, a személyi edzők és a
takarítók is. Érdekes, hogy nálunk a fiatalabb generációba
tartozókat is komolyan érintette ez a járvány, jobban, mint a
többi országokban. Egyszerre
mindenki otthon akart maradni, mert elkezdtek félni, nem
akartak vírushordozókkal találkozni. Kerek perec meg is
mondják.
– És amit soha nem gondoltunk: itt is elkezdődött a felvásárlási láz. Elsőként a papír áru,
pláne a WC-papír, aztán a tisztító szerek tűntek el a polcokról. Utána jött a kenyér, a liszt,
cukor és az olaj is. A korábban
gyönyörűen kiállított húsos polcok most üresek. A mindenféle
fajta húsok, halak és a tenger
gyümölcsei is elfogytak. Talán
a nyitáskor még lehet kapni valamit, de egy-két óra múlva kiürül az áruháznak ez a részlege. Kész szerencse, hogy eddig
sem az utolsó pillanatban rohantunk bevásárolni, így aztán „csak” a fogyó készleteinket kell majd felfrissítenünk.
– A benzin ára viszont lement, 2 dollár alá esett, gallononként (1 US gallon: 3,78 liter,
így a benzin ára egy hete körülbelül fél dollár volt literenként). Szomorú, hogy most viszont szinte nincs is hová menni, mert szinte minden bezárt.
A világ minden pontján hallhatjuk a korlátozások miatt panaszkodó kisgyermekek nehezen vigasztalható sóhajtásait.
Victor Lindgren egy ötéves, jó
kedélyű, örökmozgó, igazi mama kedvence szívtipró, aki sok,
a számára érthetetlen dologgal
találkozott ezekben a napokban. – Nagyon szeretem az iskolát, a korcsolyát, nekünk van a
legszebb játszóterünk és a parkunk is az. Imádom a beach-et
és az úszómedencéket is, de
mindet bezárták, és most sokáig nem mehetek sehová, és a
barátaim sem. Te játszol velem?
Ígérem, akkor neked adom az
iPademet is. Ugye jössz? Most!
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A koronavírus-járvány még a köszönési szabályokat is átírta hetek alatt

Mi a protokoll most, ha a puszi
és a kézfogás is kerülendő?
A koronavírus terjedésének
megakadályozásával kapcsolatos legfontosabb szabályok közé tartozik, hogy
kerüljük el a társas érintkezési formák berögzült, hagyományos változatait, lehetőség szerint magát a találkozást is. Amennyiben
mégis abba a helyzetbe kerülünk, hogy embertársainkkal szükséges személyesen is kommunikálnunk, el
kell kerülnünk a kézfogást,
a puszit – mondja a protokollszakértő.
KÖRKÉP A járványügyi szabályok betartásához nem szükséges felrúgnunk a viselkedéskultúránk alapszabályait,
vagyis az udvariasságot és a
tisztelet megadását – fogalmazott Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a Magyar Protokollosok Országos
Szövetségének tagja, amikor
arról kérdeztük, mitévők legyünk, ha a személyes találkozások során szeretnénk elkerülni a kézfogást vagy a puszilkodást.

Most tilos a puszi
– Valószínűleg vannak olyanok, akik a szükségszerűség
elismerésén túl üdvözlik a puszilkodás jelenlegi szüneteltetését, hiszen ez az üdvözlési forma az, ami leginkább figyelmen kívül hagyja a személyes zóna biztonságát – mondja a protokollszakértő. Ocsenás Katalin szerint nemcsak
nálunk megszokott üdvözlési
forma ez, hanem Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában is. – Franciaországban tradicionális francia duplapuszi jár, amelyet la bise néven ismernek, de errefelé a puszik száma és módja olyan változatos, mint a borvidékek: Párizsban a két puszi általános,
Korzikán azonban nem érik be
ötnél kevesebbel. A legtöbb német azonban megveti a puszis
bemutatkozást.
A puszi mint köszönési elem
a kézcsók mai változata. A leg-

Jelen helyzetben nem illetlenség, ha nem nyújtunk mi is kezet az ismerősünknek, barátunknak

korábbi üdvözlési forma pedig
az ölelés vagy az arcra adott
csók volt, de mivel a középkorban rengeteg fertőző betegség volt, áttértek a kézfogásra,
meg a kézcsókra. – A nyugati kultúrákban a kézfogás nagyon gyakori, s mint köszöntési forma hagyománya még a
lovagkor XI. illetve XIII. század közötti időszakára vezethető vissza. Azonban csak a
reneszánsz időszakában vált
általánossá az európai férfiak közt, Ocsenás Katalin így
mesélt erről: – A középkorban és a korai újkorban az úri
és a katonáskodó rétegekhez
tartozók védekezésként min-

dig fegyvert viseltek, mivel
ekkortájt gyakran előfordult,
hogy rablók vagy útonállók
törjenek rá az emberre. Ha találkoztak valakivel, hogy biztosítsák a másikat, nincsenek
rossz szándékaik, nyitott tenyerüket egymás fele nyújtották és kezet fogtak.
Hát ez volt a kézfogás eredeti üzenete, ma azonban általános üdvözlési formaként ismert. De most egy ideig el kell
kerülni… Van miből válogatni: – A történelem során, amikor a férfiak az utcán kalapot
viseltek, a férfi köszöntés az
ismerősökkel szemben gyakran tartalmazott kalapeme-

lést, biccentést. Az alapgesztus mindennapos maradt a
középkortól kezdve egészen a
XX. század közepéig, amíg a
férfiak felhagytak a mindennapos kalapviseléssel. A kalapemelés a rabszolgaság korából származik, eleinte az
alárendelt viszony kiemelésére szolgált, amikor egy felsőbb
osztályú személlyel való találkozásban csak az alárendelt
hajtotta végre ezt a cselekedetet. Ez aztán XIV. Lajos francia
király uralkodása alatt megváltozott, aki ugyanis minden hölggyel való találkozáskor legalább megérintette a
kalapját. A gesztust azonban

A járvánnyal kapcsolatos folyamatosan
frissülő, hiteles információk:

Az olaszoknál a köszöntés heves érzelemnyilvánítással jár: vállon veregetés, ölelés

Fotó: Pixabay

Fotó: Shutterstock

nők sosem használták. A kalapemelés illemtana mára az,
hogy a férfi a kalapját – ha az
nem egyen- vagy formaruha
része – mindig és mindenki
előtt köteles megemelni.

kézcsók ugyan spanyol eredetű, a hivatalos kapcsolatokban
bizalmaskodásnak számít.
Nagy-Britannia szokásrendszere meghatározó az európai
protokollban. Itt a férfi csak
akkor köszönhet előre egy nőnek, ha az már egy mosollyal,
fejbiccentéssel, arckifejezéssel
jelezte, hogy fogadja a férfi köszönését. A férfiak nem szoktak kezet fogni, ezt kontinentális szokásnak tartják. Franciaország az etikett szülőhazája, ahol ugyan ismeretes a kézcsók, de nem szokásos. Izraelben rugalmasan kezelik a protokoll szabályait: hithű izraelita nem érinthet idegen nőt,
ezért nem nyújthat neki kezet,
nálunk sem. A japánok egymással soha nem fognak kezet, helyette meghajolnak. Minél magasabb rangú személyt
köszöntenek, annál mélyebbre hajolnak, miközben a hátuk
mindig egyenes marad.
Vannak azonban a nagyvilágban más ismert köszöntési
formák is. – Thaiföldön a legáltalánosabb köszönési forma
a wai, azaz a kéz összetétele és
archoz, orrhoz emelése. Ennél
ismertebb talán az Indiában
használatos namaste: az indiaiak a tenyerüket összeteszik
és a szívhez tartják, a fejet enyhén meghajtva. A szó jelentése
hódolat, tisztelet. Az Amerikai
Egyesült Államokban pedig az
egyszerű integetés.

Kézfogás helyett?
Köszönések a világban
A köszönési szokások nagyban függenek a kultúrától,
helyzettől. Ezek közül emel
ki párat a szakértő: – Az olaszoknál a köszöntés heves érzelemnyilvánítással jár: vállon veregetés, ölelés, arcra
adott csók jellemzi. A spanyol
ember nagyon udvarias, szívélyes, erősen gesztikulál, nagy
hangerővel beszél, s noha a

DUOL.hu

– Internetes mém lett abból, hogy Ő királyi fensége
Károly walesi herceg a napokban a London Palladiumban
tartott jótékonysági gálára érkezve ösztönösen kézfogásra
nyújtotta a kezét, amit a fogadó sorfalban álló, őt köszöntő
személy visszautasított – emlékeztetett Ocsenás Katalin,
aki szerint ezt más körülmények között döbbent csönd követné, hogy ilyen megtörténhet… – Itt mégis Károly herceg
javította ki ösztönös mozdulatát, és az ősi indiai köszönési
formával, a namaste-vel üdvözölte az őket fogadókat. STR

Az indiaiak a tenyerüket összeteszik, és a szívhez tartják köszöntésképpen

Fotó: Pixabay
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Schanda Tamás: Csak együtt győzhetjük le ezt az alattomos világjárványt

Megvédeni az emberi életet,
ez a legfontosabb feladatunk
Drasztikusan megváltoztatta a mindennapokat az új típusú koronavírus-járvány.
Eddig elképzelhetetlen szigorítások léptek életbe, a
nehézségeket a bőrünkön
érezzük. Egyre több a fertőzött, megrendelések és
alapanyagok híján a vállalatok többsége leállt, és kijárási korlátozás érvényes.
A kormány intézkedések sorozatával igyekszik védeni az egészséget, az életet,
a munkahelyeket és – ha
eljön az ideje – újraindítani a gazdaságot. Ezekről a
kérdésekről beszélgettünk
Schanda Tamással, az innovációs és technológiai tárca
miniszterhelyettesével.
G. Juhász Judit
judit.g.juhasz@mediaworks.hu

BUDAPEST A járvány miatt
kialakult
helyzet
mindannyiunktól áldozatokat
követel, és mindnyájunknak
felelőssége van abban, hogy
lassítsuk a koronavírus terjedését. A kijárási korlátozás
bevezetése is a személyes találkozások számának csökkentését szolgálja. Az életnek
ugyanakkor élhetőnek kell
maradnia, a szükséges szabályokat is ennek megfelelően határozzuk meg – mondta
lapunknak Schanda Tamás.
Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, a magyar emberek egészségének
és életének megvédése mellett
azon is dolgoznak, hogy a gazdaság talpon maradjon, hogy
megőrizzék a munkahelyeket.
„Amíg munka van, addig minden van. Nemcsak jövedelem,
amiből vásárolni lehet, hanem
önbecsülés és tartás is” – fejtette ki.

Könnyebb lesz a házhoz
rendelés
A fuvarozásban és az élelmiszer-kereskedelemben dolgozók biztosítják azt, hogy a
termékek eljussanak az emberekhez. Behozzák a szükséges árukat az országba, eljuttatják az üzletekbe, és gondoskodnak a vásárlók kiszolgálásáról. Fontos és áldozatos munkát végeznek, s helytálltak a többször fellángolt bevásárlási láz közepette is. Figyelemmel kell lennünk az ő
egészségükre is, ennek érdekében lehetőleg egyedül vásároljunk, ne menjen az egész
család együtt a boltba – mondta Schanda Tamás.
Az áruellátással kapcsolatban arról is beszélt, hogy az
itthon kapható élelmiszerek
80 százalékát Magyarországon állítják elő, ezért sem kell
attól tartani, hogy áruhiány
alakulhat ki. – Persze megértjük az aggodalmakat és
azt, hogy sokan megtöltötték
a spájzot, a kamrát. De fontos
hangsúlyozni, hogy a boltok
működni fognak, így nem indokolt a felhalmozás − folytatta. Beszámolt a folyamatos és

Schanda Tamás: Ezekben a vészterhes napokban egy sor kormányzati intézkedés szolgálta biztonságunkat, és további intézkedések is várhatók

biztonságos élelmiszer-ellátás
érdekében hozott kormányzati intézkedésekről is. Ilyen
például a hétvégi kamionstop
feloldása, a kamionsofőrök
maximális vezetési idejének a
növelése, vagy az, hogy a külföldről érkező kamionosok, ha
egészségesek, akár már másnap felvehetik a munkát.
A járvány miatt az online
élelmiszer-rendelésre
soha
nem látott igény alakult ki,
ezért lebontották a házhoz
szállítás bevezetésével kapcsolatos adminisztrációs akadályokat. Így a veszélyhelyzet ideje alatt az élelmiszerkereskedések és a vendéglátóhelyek engedély és bejelentés nélkül vihetik házhoz az
árut vagy bízhatják ezt külső
partnerekre. Ily módon a boltok jelentősen növelni tudják a
kapacitásukat, a vevők pedig
biztonságosan, otthonról vásárolhatnak. A kereskedelmi
szektor kérésére, hogy a megnövekedett vásárlói igényt ki
tudják elégíteni, a kormányzat egyszerűsítette az új munkavállalók felvételét, a munkához szükséges, de lejáró

igazolásokat pedig a veszélyhelyzet végéig meghosszabbították. Lazítottak a munka
törvénykönyvén, a munkavállaló és a munkaadó minden
eddiginél szabadabban tud
megállapodni arról, hogy miként szervezik a munkájukat.

A bankkártya, a telefon, az
okosóra biztonságosabb
Az egymás közti másfél méteres távolság betartására a
tömegközlekedési
eszközökön és a jegyek megvásárlásakor is figyelni kell, mondta a miniszterhelyettes. Ennek érdekében a Volán buszjáratain már nem lehet a vezetőtől jegyet váltani. Elkészült egy applikáció, amellyel
okostelefonon meg lehet venni a buszjegyet. Az alkalmazást mindössze pár nap alatt
fejlesztették ki, és még nem
akadálymentes, ezért a vakok és gyengénlátók számára egyelőre ingyenessé tették
az utazást. Bérletek vásárlására az applikáció várhatóan április közepétől lesz alkalmas,
ezért a kormány döntése nyomán a márciusi Volán-bérle-

Megtartani a munkahelyeket
Javában tart a gazdaság újraindításához tervezett intézkedések előkészítése, eközben
egyeztetni kell a szakmai szervezetekkel, elsősorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, vállalkozói szervezetekkel, és a különféle kamarák
képviselőivel. A már megho-

zott és a várható intézkedések
lényege a munkahelyek megtartása. Fontos, hogy a legerősebben érintett szektorokban
is minél több alkalmazottnak
megmaradjon a munkája. Az
intézkedéseket a napokban ismerteti Orbán Viktor miniszterelnök.

tek április 15-éig érvényesek.
Schanda Tamás hozzáfűzte:
ingyenessé tették a helyközi
utazást az egészségügyi dolgozóknak is, ezzel a gesztussal is szeretnék kifejezni megbecsülésüket és egyszerűsíteni a munkájukat. Mint mondta, egyre több önkormányzat
csatlakozik a felhíváshoz, és
átemelik a gyakorlatot a helyi
közlekedésbe.
A fizikai kontaktus rövidítése és elkerülése érdekében
javasolják azt is, hogy készpénz helyett fizessenek bankkártyával a kereskedelemben
is. Megállapodtak a szolgáltatókkal arról, hogy 15 ezer forintra emelik az egy érintéssel
fizethető összeghatárt. Akik
PIN-kódot kérő bankkártyákat használnak, lecserélhetik
azokat érintősre, ennek módjáról a bankjuktól kaphatnak tájékoztatást. Ne feledjük, hogy az okostelefonok jelentős része már képes bankkártyaként funkcionálni, és
az okoskarórák is alkalmasak erre.
A miniszterhelyettes beszélt arról, hogy még mindig
hatalmas a kereslet a fertőtlenítőszerek iránt, amelyeket
most nehezen vagy drágán lehet beszerezni. Ebben hoz változást a Mol projektje. Almásfüzitői gyárát, amely egyébként szélvédőmosó folyadékot
állított elő, fertőtlenítőszer készítésére állította át. − Jó példája ez a vállalati és kormányzati együttműködéseknek, hiszen támogattuk őket az engedélyezés felgyorsításában,

és segítettünk összeállítani
nekik a megfelelő alapanyagbeszállítói láncot. Jelentős kapacitásról van szó, három műszakban naponta 50 ezer liter
bőr- és felület-fertőtlenítő szer
előállítására képes a gyár.
Meghatározó mennyiség ez
az ország szempontjából, akkor is, ha most nagy mennyiség fogy ezekből – fejtette ki
Schanda Tamás.

Fontossági sorrendben
történik az elosztás
A prioritásokat, hogy a szert
mikor és hová szállítják, az
operatív törzs határozza meg.
Az első, hogy az egészségügyi
intézményekben rendelkezésre álljon a szükséges mennyiség. Második a közösségi, állami szektor kiszolgálása, például a tömegközlekedési vállalatok, a rendőrség, és ezt követően kerülhet sor az egyéb
igények és a lakosság kiszolgálására.
− A védekezéshez jelenleg
nagy szükség van maszkokra, overallokra, védőruhákra,
arcpajzsokra, szemüvegekre, kesztyűkre. Emiatt megkerestünk számos nagy kapacitással rendelkező, vagy
kapacitás bővítésre alkalmas
céget azzal, hogy állítsák át
a termelésüket, de több vállalat maga jelentkezett, hogy
átállna védőeszközök készítésére – mondta a miniszterhelyettes. A veszélyhelyzet előtt
Magyarországon csak mérsékelten volt szükség ezekre az
eszközökre. Ezért is fontos,
hogy a cégek megkapják azt

Fotó: Véssey Endre/ITM

a segítséget, amellyel képessé válnak az ilyen termékek
előállítására. Ráadásul, amit
itthon gyártunk, az könnyen
szállítható, könnyen elérhető,
hamar eljut az egészségügyi
intézményekhez és egyéb felhasználókhoz. Ne feledjük
azt sem, folytatta Schanda
Tamás, hogy a hazai gyártás
munkát és megélhetést nyújt
olyan vállalatok dolgozóinak is, amelyek éppen a járvány miatt szüneteltetnék a
tevékenységüket, mert nincs
alapanyag, nincs megrendelés. A cégek felkutatása, átállítása, a termékek megrendelése folyamatos.

Kínából jönnek a repülők
a védőeszközökkel
A járvány miatt hatalmas
mennyiségű
védőeszközre
van szükségünk, nem tudjuk
mindet itthon gyártani. Ezért
kormányzati feladat az is,
hogy azokat külföldről – más
nyugati országokhoz hasonlóan leginkább Kínából – megvásároljuk és hazaszállítsuk.
A kereslet drasztikusan megnövekedett, az egész világ versenyben van ezekért a termékekért. Az elmúlt években jó
kapcsolatot építettünk ki a kínai kormányzattal és kínai
cégekkel. Ennek köszönhető,
hogy több százezer védőruhát, gumikesztyűt és jelentős
számú lélegeztetőgépet is vásárolhattunk Kínától.
A múlt héten hét, ezen a héten húsz repülő több száz tonna szállítmányal érkezett, illetve érkezik Budapestre.

8 HIRDETÉS

MK_Korona_kijarasi_280x400.indd 1

2020. ÁPRILIS 3., PÉNTEK

2020. 03. 27. 17:23

BELFÖLD–KÜLFÖLD

2020. ÁPRILIS 3., PÉNTEK

A magyar rendőrök egyelőre inkább ﬁgyelmeztetik a szabálysértőket

Sok államban szigorítanak
Hazánk minden régiójában
emelkedik a diagnosztizált
koronavírus-fertőzöttek száma, de egyelőre nincsen tömeges megbetegedés. Gócpontok kialakulásakor elképzelhető a védőintézkedések szigorítása.
Mediaworks-összeállítás
szerkesztoseg@mediaworks.hu

MAGYARORSZÁG Az egész országban növekszik a fertőzöttek száma – mondta Müller Cecília tiszti főorvos. Ötszáznyolcvanötre emelkedett
az azonosítottan koronavírusfertőzöttek száma. Közben 42re nőtt a gyógyultak száma
is. Lapzártánkig a betegségbe
21-en haltak bele – tájékoztatott Müller Cecília.
Vannak olyanok, akik viszszatérően megszegik a kijárási korlátozás szabályait, velük
szemben helyszíni bírságot és
feljelentést kellett alkalmaznia a rendőrségnek – közölte a tájékoztatón Lakatos Tibor ezredes. Hozzátette: a kijárási korlátozások ellenőrzése során a rendőrség 187 esetben figyelmeztetést alkalmazott, több mint 70-szer bírságot szabott ki, 162 esetben pedig feljelentést tett.
Mint mondta, a rendőrség a
polgárok együttműködésére
számít, ezért volt sok a figyelmeztetés, azonban a kijárási

Ellenőrzés egy piacon. A hétvégére biztos többen lesznek, ezért tartani kell a szabályokat

korlátozást visszatérően megszegőkkel szemben szigorúbban kell eljárniuk. A nálunk
bevezetett járványügyi intézkedések igazodnak a jelenlegi helyzethez. Nehezen képzelhető el az enyhítésük. Ahol
meg gócpontok alakulnak ki,
ott elképzelhető az intézkedések szigorítása is.
Újabb szigorításokra kényszerült több balkáni állam
is. Szerbiában korábban csak
egyes önkormányzatok tiltották be a fodrász- és kozmetikai szalonok működését, a
kormány csütörtöktől az egész

ország területén bezáratta a
közvetlen érintkezéssel járó
tevékenységet végzők üzleteit. Bosznia-Hercegovina és
Horvátország tegnap lezárta

Fotó: MTI

húsz közös határátkelőhelyét.
Észak-Macedónia egyelőre kivár.
Oroszországban Vlagyimir
Putyin elnök aláírta a rendkí-

Egy köhögő őrült „terrorista”
Missouriban terrorizmus gyanújával vádat emeltek egy férﬁ ellen, mert a boltban szándékosan ráköhögött másokra – jelentette a helyi lap. A
rendőrség védőruhában érkezett, és a 33 éves John
Swallert őrizetbe vették; 25

ezer dollár óvadék ellenében
védekezhet szabadlábon. Egyelőre nem tudni, a férﬁ valójában fertőzött-e. Pennsylvaniában azért tartóztattak le egy
nőt, mert 35 ezer dollár értékű árucikkre köhögött rá egy
élelmiszerboltban.

vüli állapotról szóló törvényt.
Egyúttal jóváhagyta a hamis
információk tudatos terjesztése miatti büntetés megszigorítását. Hét évig terjedő börtönnel és kétmillió rubeles bírsággal büntethetők azok is,
akik a karantén megsértésével gondatlanságból több ember halálát okozzák. Moszkvában már tesztelik azt az
okostelefonos
alkalmazást,
amellyel a hatóságok nyomon
tudják követni az otthon kezelt vagy házi karanténra kötelezett koronavírus-páciensek mozgását. (Svájc is alkalmaz ilyet.)
New York államban egy nap
alatt csaknem kilencezerrel
emelkedett a fertőzéssel diagnosztizáltak száma, és sajnos
a halálos áldozatok száma is
meredeken emelkedett: eddig
több mint 1900 amerikai halt
bele a vírus okozta betegségbe.
Közben megérkezett New
Yorkba az az orosz repülőgép,
amely maszkokat és orvosi
felszereléseket vitt segítségül
– adta hírül az orosz ENSZképviselet. A Pentagon pedig
nem menekíti ki a Guamnál
állomásozó Theodore Roosevelt repülőgéphordozó teljes
legénységét. Nem tartják kizártnak, hogy a kapitányt felelősségre vonják, ha ő szivárogtatta ki a sajtónak a minisztériumtól segítséget kérő
levelet.
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Bértámogatást kér
a magyar gyáripar
BUDAPEST/BRÜSSZEL A
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a németeknél
már életbe léptetett rövidített munkaidő bevezetését
kéri a kormánytól és a kieső
időre bértámogatást. (Eddig félmillió német cég kért
már ilyet.) A bértámogatással
megelőzhető a tömeges elbocsátás és a munkahelyek
megszűnése. Az Európai Unió
100 milliárd eurót mobilizál
a munkahelyek és vállalkozások fenntartására. Ursula
Von der Leyen bizottsági elnök tegnap Brüsszelben bejelentette, az uniós válságkezelő csomag célja, hogy megszüntesse a járvány okozta
gazdasági szakadékot a tagállamok között. A támogatást
a tagállamok kedvező kölcsönökkel vehetik igénybe. MW

Több tízezer adós
inkább törleszt
MAGYARORSZÁG A Takarékbanknál bő egy hete jelentkezhetnek azok, akik továbbra is törlesztenék hitelüket.
Azóta csaknem húszezer
ilyen kérelmet fogadtak telefonon és e-mailben. A beérkező igényeket folyamatosan
dolgozzák fel. A Raiffeisennél
a lakáshitelek és a személyi
kölcsönök ﬁzetési szándéka
a legjellemzőbb. Az Ersténél
később lesznek reprezentatív adatok erről. A CIB-nél már
12 ezren közölték, nem élnek
MW
a moratóriummal.

Gócokká válhatnak
a menekülttáborok

Kvótaügyben Ursula von der Leyen is tart a vírustörvénytől
elmarasztalt
az EU-bíróság

EURÓPA Karantén alá vonták a
hatóságok az Athéntól északra lévő, 3000 embert befogadó Ritszona menekülttábort,
ahol 21 ember fertőződött meg
az új típusú koronavírussal. A
kórokozót először egy afrikai
nő szervezetében mutatták ki.
Az International Rescue
Committee (IRC) globális segélyszervezet szerint a túlzsúfolt táborok lakóit a koronavírus-fertőzés szédítő gyorsaságú terjedése fenyegeti. A
Szíriában, Bangladesben, valamint a Görögországban és
Törökországban fennálló táborokban az emberek szinte egymás hegyén-hátán élnek, a fertőzés terjedésének
üteme itt meghaladhatja a Diamond Princess tengerjárón
tapasztaltat. A hajón a vírus
négyszer olyan gyorsan terjedt a fedélzeten lévők köré-

LUXEMBOURG/BUDAPEST Nem
teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Lengyelország, Magyarország és Csehország, amikor megtagadta a
nemzetközi védelmet kérelmezők áthelyezésére szolgáló
ideiglenes mechanizmusnak
való megfelelést – közölte ítéletét az Európai Unió (EU) luxembourgi székhelyű bírósága tegnap.
„Bár a történelem bennünket
igazolt, mégis Magyarországot
citálták bíróság elé. Különösen
felháborító ez annak tükrében,
hogy a 2015-ös »kvótahatározatokat« szinte egyetlen másik
tagállam sem teljesítette maradéktalanul” – jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter
az ítéletre reagálva.
Az EU Tanácsa még 2015ben hozott döntést arról, hogy
hazánknak 1264 menedékkérőt kellene átvennie. Ezt Magyarország és Szlovákia megtámadta az EU-bíróságon, de
2017-ben a bíróság ezt a keresetet elutasította. Ezután a
bizottság 2018. januárban beperelte Magyarországot is.
Az ítéletnek nincs további
következménye, mivel a „kvótahatározatok” már régen hatályukat veszítették – hangsúlyozta Varga Judit. Hozzátette: az eljárás csak ártott az
EU menekültügyi rendszerének, hiszen a migrációs krízist nem a menedékkérők kötelező átvétele oldja meg.
Babis cseh kormányfő azt
mondta, nincs jelentősége a
bírósági döntésnek.
MW

ben, mint a kínai Vuhanban.
A vesztegzár alá vont óceánjárón két hónap alatt 712 ember
fertőződött meg. Szíriában az
al-holi táborban több mint 37
ezer, a görögországi Leszbosz
szigetén lévő Moria táborban
pedig csaknem 204 ezer lakó
jut egy négyzetkilométerre, a
Diamond Princess fedélzetén
ez a szám 24 400 volt.
Súlyos járványügyi helyzet
alakult ki a migrációt kibocsátó államokban és útvonalakon, tudatta Bakondi György
belbiztonsági főtanácsadó az
M1-en. Azt mondta, az egyik
legnagyobb kibocsátó országnak számító Irán a koronavírus-járványban is súlyosan
érintett, és az Afganisztánból vagy Pakisztánból induló
migránsok Iránon keresztül
jutnak el Törökországba, majd
a balkáni útvonalra.
MW

Leszboszon is próbálnak védekezni

Fotó: AFP

Tusk árnyékbokszolása

EURÓPA Aggodalmát fejezte ki
a koronavírus-járvány okán
hozott magyar intézkedések
miatt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen
úgy fogalmazott, különösen
aggasztják a magyarországi rendelkezések. Bejelentette: a testület megteszi a szükséges intézkedéseket. Az uniós bizottság elnöke érthetőnek
nevezte, hogy a tagországok
rendkívüli intézkedéseket hoznak az egészségügyi krízis leküzdésére, de szerinte egy részük „túl messzire megy”.
Tizenhárom uniós ország
közös külügyi nyilatkozatban
fejezte ki aggodalmát a magyar parlament által elfogadott koronavírus-törvény miatt. Donald Tusk, az Európai
Néppárt (EPP) elnöke pedig
nyílt levélben szintén úgy reagált, hogy felül kell vizsgálnia
a pártcsalád eddigi álláspontját a Fidesz tagságáról.
A Twitteren reagált Janez
Jansa jobboldali szlovén kormányfő Tusk üzenetére, a csatározások helyett arra kérve a
politikust, küldjön nekik és a
tőlük és tőlünk délre fekvő országoknak védőfelszerelést és
lélegeztetőgépet.
Az időzítés egyébként érdekes, Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis pont egy hete
küldött levelet az Európai Néppárt tagpártjainak, amelyben
arra kérte a vezetőket, válságos időkben valóban a vírus
jelentette veszélyre összpontosítsanak – idézte a Magyar
Nemzet. A szokásosnál is na-

Donald Tusk

Fotó: AFP

gyobb jelentőségű, hogy egységesek maradjunk és támogassuk a másikat – írta a miniszterelnök, majd hozzátette:
aggasztó, hogy Donald Tusk,
az Európai Néppárt lengyel
elnöke belpolitikai játszmákra használja a pártcsaládot.
Novák Katalin államtitkár,
aki a Fideszben külügyekkel
is foglalkozik, erre így válaszolt: „Engem meglep, hogy éppen Donald Tusk az, aki már az
Európai Uniót temeti. Nem mi
jelentünk veszélyt az unióra.”
Oda is szúrt egyet Tusknak:
biztos nehéz elfogadnia, hogy
otthon, Lengyelországban ellenzékben van, „de a demokrácia már csak ilyen”. Novák
Katalin Bernie Sanders amerikai demokrata ősbaloldali szenátor-elnökjelölt kifakadására
is reagált: „Ne a feszültség szítására koncentráljon, hanem a
vírus okozta kihívásokra.”
A magyar kormány nem kapott korlátlan hatalmat a ko-

Novák Katalin

Fotó: MTI

ronavírus elleni védekezésről
szóló friss törvény nyomán,
soha nem is vágyott ilyesmire, és ez nagyon sajnálatos is
lenne – emelte ki Kovács Zoltán államtitkár a BBC-nek, illetve nevetségesnek nevezte
azokat az állításokat, amelyek
szerint Magyarország a diktatúra felé halad.
Frank Füredi, a XXI. Század
Intézet főmunkatársa szerint a
különleges jogrend miatt Magyarország a bűnbak szerepébe került. Francesco Giubilei
olasz politológus pedig kiemelte, a hatályos jog kifejezetten
kimondja, még veszélyhelyzet idején sem függeszthetőek
fel az Alaptörvény rendelkezései, nem korlátozható az Alkotmánybíróság működése, és
a kormány nem szűkítheti az
alapjogokat.
Hangsúlyozta: nem áll le a
jogállamiság érvényesülését
biztosító intézmények működése Magyarországon.
MW
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Egy nap alatt Nyíregyházán gyártják a 220 millió védőeszközt – állította a csaló
háromszor
verték meg
a szomszédot

Szájmaszkokkal csapta be

GRILLPARTI Félholtan vittek
kórházba egy férﬁt, akit előző nap a szomszédja a barátjával háromszor is megvert. A
dühödt duó ellen életveszélyt
okozó testi sértés és garázdaság miatt emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség.
Hódmezővásárhely külterületén az egyik vádlott kerti partit tartott a barátainak tavaly
október 12-én. Italozás közben
szóba került, hogy a házigazda
haragban áll a szomszédjával,
akivel aztán délután össze is
vitatkoztak. Végül a házigazda egy barátjával átment hozzá, és úgy megütötték, hogy
eleredt az orra vére. A szomszéd ezután inkább besétált a
városba. Amikor a támadói cigarettáért mentek, és meglátták az utcán, combon rúgták,
majd újra arcul ütötték, csak
egy ismerősük közbelépése
mentette meg áldozatukat a
folytatástól.
Este 11-kor a vádlottak kiötlötték, hogy egyikük fejére maszkot húzva átmennek
hozzá. A szomszéd védekezésül késsel a kezében nyitott
ajtót, mire mellbe rúgták, arcul ütötték, földre vitték és a
mellkasára térdeltek. Végül a
földön hagyva távoztak. Áldozatuk több bordája eltört, az
egyik megsértette a mellhártyáját, ami légmellet és tüdőbevérzést okozott, mindkettő életveszélyes sérülés. Másnap találtak rá az ismerősei,
ők hívtak hozzá mentőt. MW

Mediaworks-összeállítás
szerkesztoseg@mediaworks.hu

RAJTAÜTÉS Érthető, ha járvány idején egy üzletember
ipari mennyiségű védőmaszkot akar beszerezni; a venezuelai férﬁ is megörült, amikor egy internetes kereskedési oldalon ráakadt a hirdetésre, amelyben megítélése szerint kedvező áron kínáltak
szájmaszkokat. Telefonon felvette a kapcsolatot a hirdetővel, majd elektronikus levelezés útján megalkudtak, közel kétmillió dollárért megvesz 100 millió darab N95
and 3PLX és 120 millió darab
3M típusú egészségügyi arcmaszkot.
A vevő március 3–5. között
több részletben mintegy 100
ezer dollárnyi előleget át is
utalt a neki megadott bankszámlaszámokra, német és
lengyel
pénzintézetekhez.
A fennmaradó összeg kifizetése előtt azonban látni szerette
volna az áruját, ezért Magyarországra utazott. Március 12én Budapesten, egy Kristóf téri étteremben találkozott az
eladóval, akinek a hirdetése
szerint a maszkokat egy nyíregyházi üzem gyártja le.

Nagyot kaszált volna a hondurasi zöldségpucoló, ha nem kaszálják el a rendőrök

Az eladóként érkező 35 éves
Norlan W. H. egy ausztrál üzletember Hondurasból hazánkba települt megbízottjának adta ki magát. A férfi számára a vendéglátói közeg egyáltalán nem volt idegen. Gyakran megfordult éttermekben,
csakhogy nem csillagászati
összegeket érintő bizniszek
részeseként, ugyanis valójában zöldségpucolóként dolgozott egy pesti pláza éttermének konyháján. Krumplival, vöröshagymával volt napi kapcsolata, egészségügyi
gyártókkal, forgalmazókkal

és termékekkel azonban semmiféle. Ez utóbbi a találkozásukkor nem derült ki. A férfi igyekezett minél hitelesebben eljátszani a kompetens
termékmenedzsert, aki ködbe
vesző ausztrál főnöke nevében
tárgyal – írta meg a Zsaru magazin.
Norlan W. H. nem adta olcsón a termékmintát: újabb 27
ezer dollárt kért venezuelai üzletfelétől. Mint mondta, ennyiért nyitják ki a látogatók számára a gyár kapuit – ismertette a lappal Sallai Albert, az V.
Kerületi Rendőrkapitányság

Fotó: Police.hu

nyomozója. Vagy az üzemlátogatás díját, vagy az addig lerótt költségeket azonban már
sokallhatta a károsult. Alaposabban utánanézett a mondott
gyártónak, és meglepő felfedezésre jutott. Talált egy bejegyzett magyar céget, amelynek
cégnyilvántartási adatai első ránézésre megegyeztek az
előszerződésben leírtakkal, de
mutatkozott néhány eltérés.
Miután a vevő rádöbbent,
hogy valószínűleg egy nem
létező céggel kezdett üzletelni, március 13-án bejelentést
tett a rendőrségen. Azt is el-
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TELEVÍZIÓ-MŰSOR
RTL KLUB

6.00
9.05
10.05
12.15
13.40

Reggeli 
Asztro Klub
Teleshop
Fókusz 
Drága örökösök 
Magyar ﬁlmsorozat,
III., 66.: Kizárva

14.50 Bátrak földje 

TV2

5.15
6.10
6.15
6.25
6.55
8.45
9.35
10.50

MŰSOR

Családi Titkok 
Tűsarok - mini 
MOKKA 
Tények Reggel
MOKKA 
MOKKACINO 
TELESHOP
Az utolsó zsaru 
Német krimi-sorozat, II. 7.

Magyar ﬁlmsorozat, I., 67.

16.00 Az én kis családom  12.00 Tények Délben
12.30 Walker, a Texas-i
Török ﬁlmsorozat, 97.
kopó 
17.10 Barátok közt 
Magyar ﬁlmsorozat,
9821-9822.

18.00 RTL Híradó - Esti
kiadás
18.55 Fókusz 
20.15 Drága örökösök 
Magyar ﬁlmsorozat,
III., 67.: Ki volt a tettes?

21.20 Bátrak földje 

mondta, hogy újabb találkozót egyeztetett a számára ettől fogva már gyanússá vált
eladóval aznap estére.
A rendőrök egykettőre alkalmazkodtak a kialakult
helyzethez: gyors rajtaütést
szerveztek a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi bevetési osztályának bevonásával. Norlan W. H. nem ért oda
a találkozóra, még az étterem
közelében elfogták. Jelentős
kárt okozó csalás bűntettével
gyanúsítják. Kihallgatásán
ügyesen próbált manőverezni.
– Amiről feltételezte, hogy
nem tagadhatja le, azt beismerte, de teljesen másképp magyarázta a történteket – mesélte a
nyomozó. – Hogyne, felvette
vele a kapcsolatot a férfi, ezt a
telefonhívások bizonyítják, de
nem szájmaszkot, hanem veteránautó-flottát akart tőle vásárolni, mivel ő ezek értékesítésében volt jártas. Állítása szerint indultak is volna Kecskemétre, és ő épp új ruhákat vásárolt a Váci utcában az utazáshoz, amikor lecsaptunk rá. Az
átutalásokról azt állította, nem
tud róluk semmit, arra hivatkozott, hogy a pénzt egy ausztrál nagyfőnök kezeli.
Azóta a Nemzeti Nyomozó
Iroda és a BRFK szaknyomozói a nemzetközi adatbázisokban azonosították a külföldi
bankszámlák tulajdonosait,
és lépéseket tettek az átutalt
30 millió forintnyi valuta lefoglalása érdekében.

Egy venezuelai férﬁ 220 millió darab egészségügyi szájmaszkot akart venni. Kétmillió dollárt bukhatott volna rajta, ha nem vonja be a
magyar rendőrséget.

VII. 24-25.: Esküvő 2/1;
Esküvő 2/2.

14.30 A vidéki doktor 

Német ﬁlmsorozat, XVII.
3.: Telt ház

15.40 Amanda 

Chilei romantikus
ﬁlmsorozat, 61.

16.45 Remények földje 
Török romantikus
ﬁlmsorozat, 67.

Magyar ﬁlmsorozat, I., 68.

22.15 Barátok közt 

DUNA TV

DUNA WORLD

6.00
6.30
6.40
6.45
7.10
7.40
8.30
9.25
10.25
12.00
12.00
12.35
12.50
13.00

6.25 Kárpát expressz
6.45 Kék bolygó
7.15 Jó ebédhez szól
a nóta
8.15 Idegen nyelvű hírek
8.40 Isten kezében
9.05 Katolikus krónika
9.45 Mindenki Akadémiája
10.15 Tényleg vérre ment
11.15 Angol nyelvű hírek
11.30 Körözés egy
csütörtök körül 
12.50 V4 Híradó
13.00 Híradó
13.15 Életkerék
13.45 Öt kontinens
14.20 Család-barát
15.55 Püspökkenyér
16.25 Multiverzum
16.55 Kárpát expressz
17.25 Ízőrzők
18.35 Itthon vagy!
19.00 Jó ebédhez szól
a nóta
20.00 Önök kérték 
21.00 Híradó
21.25 V4 Híradó
21.35 Ridikül 
22.35 Mindenből egy van 
23.30 M5 Híradó
0.00 Határtalanul
magyar 

15.30 Felsős
18.00 Érettségi
20.30 Napló
szerelmeimnek 
22.35 Vers mindenkinek
22.40 Tőkéczki és Takaró
23.05 Beszélő emlékházak
23.40 Mindenki Akadémiája
0.05 Vers mindenkinek
0.15 Fülszöveg
0.40 Tőkéczki és Takaró
1.10 A nagyok
1.40 Napló
szerelmeimnek 

23.15 Hogyan legyünk
szinglik? 
1.35 Doktor House 
2.20 Castle 
3.05 A mentalista 
3.50 Szívek szállodája 
4.30 Sikersorozat 
5.00 Sikersorozat 

20.35 Akéb sőnket

20.00 Önök kérték

20.30 Napló szerelmemnek

21.00 Tökéletes bűnözők

13.35
14.20
15.15
16.05
17.05
18.00
18.25
18.45
19.35
20.35

18.00 Tények
18.45 Tények Plusz
23.00 RTL Híradó - Késő esti 19.30 Mintaapák 
kiadás
Magyar ﬁkciós sorozat, 97.
23.35 A zöld íjász 
20.10 Exatlon Hungary 
22.10
22.50 Pénzt vagy éveket! 
Amerikai akcióﬁlm0.15 Magánnyomozók  23.40
sorozat, V., 9.: Kísért
1.15 Walker, a Texas-i
23.50
a múlt
kopó 
0.40 Lila füge 

6.00
6.55
7.00
7.10
7.30
8.00

VIASAT 3

Zene, táj, város 
Gyulai séta
Vers mindenkinek
Duna anzix
Mindenki Akadémiája
Alsós - Sulikalandok
1. o.

8.15 Alsós - Sulikalandok
2. o.

8.30
11.30
11.45
12.00
12.30
15.00

Felsős
Szólalj meg! - angolul
Szólalj meg! - angolul
Szólalj meg! - oroszul
Érettségi
Alsós - Sulikalandok
1. o.

15.15 Alsós - Sulikalandok
2. o.

6.05
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
8.55
9.25
10.25
11.25
12.20
13.10
14.10
15.05
16.05
17.05
18.05
19.00
20.00
21.00

Jóbarátok 
Jóbarátok 
Jóbarátok 
Jóbarátok 
Jóbarátok 
Agymenők 
Agymenők 
Szívek szállodája 
Szívek szállodája 
Doktor House 
Doktor House 
Castle 
Castle 
Doktor House 
Doktor House 
A mentalista 
Castle 
Castle 
A mentalista 
Tökéletes bűnözők 
amerikai akcióﬁlm (2010)
Chris Brown, Hayden
Christensen, Matt Dillon,
Michael Ealy, Idris Elba

FILM+

M4 SPORT

5.10 Kristálykoponyák 
amerikai sci-ﬁ 2014

6.50 Kalandorok kapuja 
francia-kínai-kanadai
kalandﬁlm 2016

8.40 A jó ﬁúk feketében
járnak 
amerikai akcióﬁlm 1978

10.30 Parkour életrehalálra 
amerikai akcióﬁlm 2015

12.20 Az akciócsoport 
francia-angol akcióﬁlm
2015

14.15 G. I. Jane 

5.00
5.25
5.55
6.35

Öttusa
Pecatúra
Jégkorong magazin
Kézilabda,
Férﬁ Magyar Kupa:
Veszprém−Szeged

8.30 Labdarúgó EB 2016:
Horvátország−Portugália

11.10 Tollaslabda,
All England - Női páros

12.10 Férﬁ kosárlabda EBselejtező:
Magyarország−Szlovénia

14.25 Öttusa
15.00 Labdarúgó EB 2016:

amerikai-angol akcióﬁlm
1997

17.15 Labdarúgó EB 2016:

amerikai akcióﬁlm 2000

19.00 UEFA BLklasszikusok,

16.45 Öld meg Rómeót! 
18.55 Részeges
karatemester 2. 

hongkongi akció-vígjáték
1994

21.00 A magányos
lovas 
amerikai western 2013

0.00 Nem vénnek való
vidék 
amerikai-mexikói krimi
2007

2.30 Dupla csapda 

amerikai akcióﬁlm 2011

Franciaország−Írország
Németország−Szlovákia
10. rész

19.25 UEFA BLklasszikusok,
11. rész

20.00 Labdarúgó EB 2016:
Magyarország−Belgium

21.55 Férﬁ kosárlabda Eb:
Magyarország−Románia

0.05 Tenisz Davis Kupa:
Magyarország−Belgium

1.40 UEFA BLklasszikusok

AJÁNLÓ

Magyar ﬁlmsorozat,
9821-9822.

Híradó
Nemzeti Sporthíradó
Kenó 
Életkerék
Öt kontinens
Ridikül 
Fogd a kezem! 
Don Matteo 
Család-barát
Déli harangszó
Híradó
Nemzeti Sporthíradó
Hej Páva
Ízőrzők - Tematikus
epizódok 
Tengerek, városok,
emberek 
Zoo 
Sorsok útvesztője 
Don Matteo 
Ridikül 
Híradó
Nemzeti Sporthíradó
Fogd a kezem! 
Zoo 
Akéb sőnket - Nőj
meg, teknős! 
A Biblia - A Teremtés
és a Vízözön 
Kenó 
4 összeesküvő és 1
temetés 

M5

MŰSOR

21.20 Bátrak földje

15.40 Amanda

21.00 A magányos lovas

11.10 Tollaslabda

M1

HÍR TV

ATV

PRIME

MOZI+

SUPERTV2

SPORT1

TV PAPRIKA

Óránként Híradó és időjárásjelentés
10.35 Kárpát-medence 11.35 Itthon vagy! 12.00 Déli harangszó
12.52 V4 Híradó 14.35 Magyar
Gazda 15.35 Summa 16.35 Unió27
17.34 Kék bolygó 19.05 Magyar
Gazda 21.26 V4 Híradó 21.30 Világhíradó 23.20 Angol nyelvű hírek
23.33 Német nyelvű hírek 23.42
Orosz nyelvű hírek 23.51 Kínai nyelvű hírek 0.00 Himnusz 0.02 Záróhíradó 0.15 Ma éjszaka

Minden fél órában hírekkel, hiradóval
8.30 Magyaro. élőben 9.05 Publi café 10.30 Televíziós vásárlás
11.05 Főhős International 12.30
Garázs 13.05 Kettesben 14.05
Címlap 15.30 5 kedvenc 16.05 Panaszkönyv 17.30 Magyaro. élőben
extra-1 18.30 Magyaro. élőben extra-2 19.30 Magyaro. élőben 20.05
5 kedvenc 20.30 Informátor 21.05
Troll 22.30 Magyaro. élőben extra-1 23.05 Magyaro. élőben extra-2

5.55 ATV START 8.30 START
plusz 8.55 ATV Híradó 9.15 Fórum 10.40 Ékszer TV 12.00 ATV
Híradó 12.30 Fórum 13.00 Ékszer
TV 15.40 Fórum 16.45 Világhíradó
17.00 Fórum 17.25 ATV Híradó
17.55 A nap híre 18.45 ATV Híradó
19.25 Egyenes beszéd 20.30 ATV
Híradó 21.00 Jakupcsek plusz 
21.55 Kártyavár  23.00 ATV Híradó 23.40 Hazahúzó 0.30 Világhíradó 0.45 Hit és élet 1.15 Kultúrtipp

6.00 NCIS: Los Angeles  7.00
NCIS  8.00 Don Matteo  9.20
A hegyi doktor újra rendel  10.25
Robbie, a fóka  11.25 A klinika
 12.25 A klinika  13.25 Charly,
majom a családban  15.35 A hegyi doktor újra rendel  17.45 Don
Matteo  19.00 Hawaii Five-0 
21.00 Shark – Törvényszéki ragadozó  23.00 Dr. Csont  0.00
Dr. Csont  1.00 Dr. Csont 
2.00 A Grace klinika 

6.25 TELESHOP 7.30 Batman és
Robin  10.00 A pláza ásza Vegasban  11.55 A tiltott királyság
 14.00 True Lies – Két tűz között  16.55 Rambo 2.  19.00
22 mérföld  21.00 Hellboy II. - Az
Aranyhadsereg  23.30 Kingsman - A titkos szolgálat  2.15 G.I.
Joe: A kobra árnyéka 

8.00 Tények Reggel  8.35 Több
mint TestŐr  8.45 Veled is megtörténhet!  9.50 Családi Titkok
 12.00 Jóban Rosszban 
13.10 Mintaapák  14.00 Magánynyomozók  15.10 Családi Titkok
 16.15 Tények  16.45 Családi
Titkok  17.55 Csapdába csalva  18.30 Magánnyomozók 
20.45 Jóban Rosszban  21.55
Tények Este  22.25 Chloe - A kísértés iskolája 

6.00 Televíziós vásárlás 7.30 Fitt-térítők 7.45 Szepesivel... 8.15 30 for
30 10.00 Televíziós vásárlás 11.00
Favágók - a kőkemény verseny
11.30 Kosárlabda - NBA 13.30
Darts 17.00 Harcművészet 17.30
Favágók - a kőkemény verseny
18.00 Kékek 18.30 Labdarúgás:
Bundesliga Preview Show 19.00
Heti helyzet 20.00 Darts 0.00 UFC
1.00 UFC 2.00 Labdarúgás: Bundesliga

Reggeltől gasztro műsorok

A műsor és a kezdési időpont megváltoztatásának jogát minden tévéadó fenntartja!

18.00 Húsimádók klubja  18.30
Hús hússal  19.00 Kedvenceink kedvencei  19.30 Egy sima,
egy fordított  20.00 Mary, a mesterszakács  20.30 Jó szakács,
rossz szakács  21.00 Sütivilág
 21.35 Három éhes jóbarát 
22.35 Jamie és Jimmy konyhai
csatái  23.35 Kedvenceink kedvencei: Magos Zoltán 

GASZTRONÓMIA
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Az allergiások sem fogják azt érezni, hogy bármiről le kellene mondaniuk

Tojás nélkül elkészített fogások
Snidlinges-túrós pogácsa

Vannak, akiknek mellőzniük kell a tojásfogyasztást.
Nekik sem kell azonban
kétségbeesniük, hiszen tojás nélkül is ízletes ételek
készíthetők.
Mediaworks/Fanny konyha
szerkesztoseg@mediaworks.hu

Tejfölös-kapros penne
póréval és csirkével
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
400 g durum penne (tojásmentes), 1 ek. olívaolaj + a tálhoz,
1 ek. vaj, 1 db nagyobb póréhagyma, 250 g csirkemellﬁlé,
só, bors, 300 g tejföl, 1 nagy
csokor kapor, 100 g trappista
sajt, 1 db mozzarella sajt, kápia
paprika és petrezselyem.
ELKÉSZÍTÉS:
1. A tésztát főzzük roppanósra lobogó vízben, majd szűrjük le, és tegyük félre.

2. Forrósítsuk fel az olívaolajat
a vajjal, és kevergetve fonynyasszuk meg rajta a megtisztított, felkarikázott pórét. Adjuk hozzá a felkockázott csirkemellet, sózzuk, borsozzuk
meg, és nagy lángon süssük
fehéredésig. Azután mérsékeljük a hőt, és kevergetve süssük a húst további három-négy
percig.
3. A tejfölt keverjük ki a felaprított kaporral, valamint némi sóval és borssal. Forgassuk össze a pórés csirkével és
a pennével, majd simítsuk egy
kiolajozott tűzálló tálba. Szórjuk meg a lereszelt trappistával, továbbá az elmorzsolt
mozzarellával, és süssük 170
fokon 20-25 percig. Egy kevés
felkockázott kápia paprikával
és felaprított petrezselyemmel
megszórva tálaljuk.
EGY ADAG: 800 kcal

HOZZÁVALÓK (40 DARABHOZ):
500 g kenyérliszt (BL 80) +
a deszkára, 1 tasak instant
élesztő, 250 g túró, 100 g natúr sajtkrém, 150 g vaj, 100
ml tej, 2 gerezd fokhagyma,
1 nagy csokor snidling, 1 csapott tk. só, 80 g trappista sajt.
ELKÉSZÍTÉS:
1. Vegyítsük el a lisztet az instant élesztővel. Adjuk hozzá az
áttört túrót, a sajtkrémet, a puha vajat, a meglangyosított tejet, a meghámozott, átnyomott
fokhagymát, a felaprított snidlinget és a sót, majd gyúrjuk

puha, rugalmas tésztává. Meleg helyen, letakarva keleszszük a duplájára.
2. Lisztezett deszkán gyúrjuk
át a tésztát, majd nyújtsuk ki
2 cm vastagra. Egy kisebb pogácsaszaggatóval szúrjunk ki
belőle köröket, és a tenyerünkkel sodorjuk őket magasabbra.
Rendezzük el a pogácsákat egy
sütőpapírral kibélelt tepsiben.
3. A sajtot reszeljük le, szórjuk
meg vele a pogácsákat, majd
süssük őket aranyszínűre a
180 fokra előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt.
EGY DARAB: 100 kcal

Fokhagymás tócsni
HOZZÁVALÓK (8 DARABHOZ):
500 g burgonya, só, bors, 1 tk.
morzsolt kakukkfű, 100 g tejföl, 2 nagy gerezd fokhagyma,
4-5 ek. liszt, olívaolaj a sütéshez. A tálaláshoz: saláta, ízlés
szerinti friss zöldségek, snidling.
ELKÉSZÍTÉS:
1. A meghámozott burgonyát
reszeljük ﬁnomra. Hintsük
meg némi sóval, borssal és
a morzsolt kakukkfűvel. Adjuk hozzá a tejfölt és a meghámozott, átnyomott fokhagyHIRDETÉS

mát. Alaposan keverjük össze,
majd apránként szórjunk bele annyi lisztet, hogy sűrűn folyós masszát kapjunk.
2. Hevítsünk fel egy kevés
olívaolajat, és adagoljunk
bele kis halmokat a burgonyás masszából. Lapítsuk le
őket, közepes lángon süssük
aranybarnára mindkét oldalukat. Konyhai papírtörlőre téve csepegtessük le a tócsnikat.
Salátával, zöldségekkel körítve, felaprított snidlinggel megszórva tálaljuk.
EGY DARAB: 135 kcal
HIRDETÉS

hir vilag.hu
Személyre szabható hírfolyam

FOLYAMATOS
HITELES
TÁJÉKOZTATÁS
3,7<®.6%51<&20%.$.8..)Ŋ9(/•)2.+$*<063$'/,=6167($.
0('9(+$*<06/(3¤1<.(1<¤5•1$5$1&626Ǖ5¤367µ5®7257$

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
$0$*$=,1(/¤5+(7Į$',*,7$/67$1'+8ǖ9,'(.,=( OLDALON IS!

12 SZOLGÁLTATÁS–MOZAIK
NAPKELTE 6.17
NAPNYUGTA 19.18
HOLDKELTE 13.08
HOLDNYUGTA 4.09

BUDA, RICHÁRD napja

Á

GÍTÜNK
E
S
segitunk@

Á

06-80/922-016 Á
Á hétfõ-péntek: Á
8–12 óráig
Á
Á

Egyházi ünnepek

ON ,

H Í VJ

O

RÁK (06. 22. – 07. 22.)

Ma többet költ, mint
amennyit megengedhetne
magának. Nem most van itt
az ideje a vigaszvásárlásoknak, de sajnos az Oroszlán–
Hold-együttállás felébreszti
önben a luxus iránti vágyat.
OROSZLÁN (07. 23. – 08. 22.)

Ezen a napon történt
1559-BEN Franciaország dön-

Forrás: Ezenanapon.hu
A LEGUTÓBBI SUDOKU
MEGFEJTÉSE
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BIKA (04. 21. – 05. 20.)

Ma a romantikus ügyei
kerülnek előtérbe. A már
nagyon vágyott nagy szerelem most megvalósulhat.
Lehet, csak egy közösségi
oldalon beszélgetnek, de
úgy érzi, nagyon egy hullámhosszon vannak.

A katolikus naptárban Buda,
Richárd, Sükösd napja. A református és az evangélikus
naptárban Buda, Richárd
napja. A zsidó naptárban
niszán hónap 9. napja.
NAPI IGÉK. Katolikus: Jer 20,10–
13. Zsolt 17. Jn 10,31–42. Református: Lk 21,1–4R. Józs 3.
Evangélikus: Zsid 10,1.11–18.
Mk 14,32–42.

tő veresége után II. Henrik francia király aláírta a
cateau-cambrésis-i békét.
1757-BEN Szolnokon megszületett Verseghy Ferenc nyelvész, költő esztéta, író.
1776-BAN a Harvard College
az első tiszteletbeli Doctor
of Laws kitüntetését George
Washingtonnak adta.
1829-BEN Carrington szabadalmaztatta a kávédarálót.
1893-BAN megszületett Leslie
Howard magyar származású
angol színész, rendező.
1897-BEN meghalt Johannes
Brahms német zeneszerző.
1924-BEN megszületett Marlon
Brando amerikai színész.
1927-BEN megszületett Székely
Éva olimpiai bajnok úszónő.
1930-BAN megszületett Helmut
Kohl volt német kancellár.
1933-BAN megszületett Gyenge
Valéria olimpiai bajnok úszó,
fotóművész, író.
1934-BEN megszületett Dame
Jane Goodall angol etológus,
antropológus, a csimpánzok
szociális és családi életének
legismertebb kutatója.
1935-BEN Rómában megszületett Melocco Miklós Kossuthdíjas szobrászművész.
1935-BEN megszületett Czeizel
Endre orvos-genetikus.
1941-BEN 61 évesen öngyilkos
lett gróf Teleki Pál miniszterelnök, miután a Jugoszláviával kötött örökbarátsági
szerződés ellenére kénytelen
volt átengedni a németeket
Magyarországon, hogy megtámadják Jugoszláviát.
1973-BAN létrejött az első mobiltelefon-kapcsolat.

KOS (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz belép a
bohókás Ikrek jegyébe,
ennélfogva önre vidám nap
vár, többnyire élvezetes beszélgetésekben lesz része.
A környezete most rendkívüli módon értékelni fogja a
remek ötleteit.

IKREK (05. 21. – 06. 21.)

Á

RJ

HOROSZKÓP

A mai bolygóállások
jelzése szerint sikerül
találnia egy stabil bevételi
forrást. Erre most nagy
szüksége is van, mert ön
csak akkor nyugodt, ha a
pénzügyei rendben vannak.

Á mediaworks.hu Á

Í

BUDA. Régi magyar személynévből vált utónévvé. Jelentése, ha gót eredetű: követ;
ha szláv: kunyhó; ha török,
akkor bot. Védőszentje: Szent
Prudens.
RICHÁRD. A német Richardból
ered, jelentése: erős fejedelem. Védőszentje: Szent Richárd dél-angliai püspök.
EGYÉB NÉVNAPOK: Emilián, Indira, Irén, Keresztély, Múzsa,
Ulpián.

Mi lesz az elkezdett
OKJ-s képzésekkel?
N

MA
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A képzés során egy légtérben csak kisebb csoportban, megfelelő távolság betartásával szabad tartózkodni

A koronavírus-járvány idején mi lesz a már megkezdett OKJ-s tanfolyamommal, amelyet egyelőre távoktatás formájában sem
tudok folytatni? Mi lesz a
komplex szakmai vizsgákkal? – kérdezte olvasónk.
A koronavírus okozta járványhelyzet miatt az Innovatív Képzéstámogató Központ
(Ikk.hu) oldalán már olvasható egy ajánlás az intézményeknek az OKJ-s képzések
megtartásáról. Emellett jelenleg is előkészítés alatt áll
egy javaslat, mely iránymutatást ad a felnőttképzés szereplőinek.
A központ oldalán március
17-én megjelent ajánlás szerint kormánydöntésig az adódó kérdésekben a felnőttképzést folytató intézmény és a
képzésben részt vevő tanuló
megállapodása és kölcsönös
együttműködése irányadó,
azzal a kiegészítéssel, hogy a
járványügyi helyzetre vonatkozó előírásokat fokozottan

be kell tartani. Például a képzés során egy légtérben csak
kisebb csoportban, megfelelő
távolság betartásával szabad
tartózkodni.
Ezen túlmenően – a képzés
jellegétől és tartalmától függően – egyértelműen előnyben kell részesíteni a képzés
digitális, távoktatási formáit,
vagy ha ez nem lehetséges, a
képzést el kell halasztani.
A javaslat a támogatott felnőttképzések esetében is kötelezővé tenné a képzések
távoktatásban való megszervezését akkor is, ha ezt más
jogszabály nem teszi lehetővé, illetve ha a támogatási
szerződés vagy a jogszabály
egyébként kontaktórás képzést ír elő.
Ha a képzés ilyen formában nem valósítható meg, a
javaslat szerint a támogatási szerződésben meghatározott teljesítési határidőt automatikusan meghosszabbítanák. A járványhelyzet miatt
nem lehet kötelezni a képzésben részt vevőket kontaktóra

SUDOKU

látogatására. Amennyiben a
képzésben részt vevő ilyen
órán nem vesz rész, nem minősülhet igazolatlan mulasztásnak, és emiatt nem érheti
többletköltség sem.
Jelen pillanatban egyértelmű jogszabályi tiltás nincs
a komplex szakmai vizsgák megszervezésére, így ha
mégis szerveznek vizsgát, azt
kis csoportokban, a személyek között legalább másfél
méteres távolságot biztosítva,
a járványügyi szabályok legszigorúbb betartásával javasolt megtenni. Ha a vizsgázó
nem vállalja a részvételt, nyomós indok miatti meg nem jelenésnek számít, vagyis emiatt hátrány nem érheti.
A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel kifejezett tiltás
hiányában sem javasolt, hogy
a vizsgákat személyes jelenlétet előírva tartsák meg. A
javaslat szerint, ha a vizsga
digitális eszközök segítségével, távollévők között megszervezhető és jól dokumentálható, az a jogszabály sze-

Fotó: MTI

rinti vizsgával egyenértékűnek tekintendő, az OKJ-bizonyítvány kiadható. Amenynyiben a vizsga így nem szervezhető meg, abban az esetben el kell halasztani. Ha az
írásbeli vizsga már megvalósult, a gyakorlati és a szóbeli
vizsgát jelen helyzetben nem
szükséges az írásbeli vizsga
időpontjától számított 30 napon belül lebonyolítani.
A TanfolyamOKJ.hu tanfolyamkereső portál által megkérdezett felnőttképzők azt
nyilatkozták, hogy bár előfordulhatnak késések, de a korábban kiírt tanfolyamok el
fognak indulni, és minden
képzést hiánytalanul megtartanak. A képzők továbbra
is dolgoznak és fogadják a jelentkezéseket online.
A járványhelyzet ellenére
a felnőttképzésben korábban
bevezetett változások – melyek szerint már csak idén lehet felnőttképzésben OKJ-s
képzést elkezdeni – továbbra
is érvényesek.
(Forrás: Ikk.hu)
SKANDINÁV REJTVÉNY
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Ma olyan belső harmónia sugárzik önből, ami
másokra is jótékonyan hat.
Lehetséges, hogy a Hold
hatására előtérbe helyezi
magát, de mindezt olyan
gyermeki bájjal teszi, hogy
senki sem veszi zokon.
SZŰZ (08. 23. – 09. 22.)

Ma cserben hagyja a
józanság, elmerülhet saját
álomvilágában. Vonzódhat az okkult dolgokhoz,
ösztönösen megérzi mások
gondolatait, mégis jobb, ha
fantáziáját kordában tartja.
MÉRLEG (09. 23. – 10. 22.)

Ma olyan emberrel ismerkedhet meg valamelyik
közösségi oldalon, aki teljesen más kulturális hátterű.
Most igazán kedvére van
ez, mert rendkívül nyitott,
és könnyen fogad be új eszméket, elgondolásokat.
SKORPIÓ (10. 23. – 11. 22.)

A Vénusz az Ikrek jegyébe lépett, kereskedelmi
tevékenységgel kapcsolatos
szerződést köthet. Az is lehet, hogy mások pénzügyeit
kezeli, ami hosszú távon
haszonnal kecsegteti.
NYILAS (11. 23. – 12. 21.)

Ha szingli, akkor végre
egy tartós társkapcsolatot
hozhat a mai nap, talán egy
régi kedvese jelentkezik be,
felmelegíteni a kapcsolatukat. Ha házasságban él,
most végre újból nagy az
egyetértés önök között.
BAK (12. 22. – 01. 20.)

A munka megszállottjaként igazán elemében
van, mert nem zavarja
senki a nyugalmát, egyedül
dolgozhat az irodában vagy
otthon. A pénzügyei is megnyugtatóan alakulnak.
VÍZÖNTŐ (01. 21. – 02. 18.)

A Szaturnusz–Vénusz
fényszöge komoly elköteleződést jelez. Partnere teljesen lenyűgözi, kész feladni
érte a függetlenségét. Ha
már régóta házas, akkor
most új oldaláról ismerheti
meg a párját.
HALAK (02. 19. – 03. 20.)

Ma túl nagy igényei
vannak. Hirtelen felindulásában olyasmit is megvásárolhat, amire nincs is szüksége. Nem baj, majd később
elajándékozza valakinek.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK Általános segélyhívó: 112
ÜGYELETEK
Fogászati ügyelet: szombaton
7–13 óráig Dunaújváros, Hold
utca 1., 1/2., tel.: 25/610-515.
Vasárnap 7–13-ig: Október 23.
tér 2. fszt. 1., tel.: 25/401-474.
Fogtechnikai ügyelet: pénteken
12-től hétfőn 8-ig, egész nap. Dunaújváros, Rákóczi u. 24.a, tel.:
285-660.
Hét végi központi orvosi ügyelet: pénteken 16-tól hétfőn 8-ig
Nagyvenyimen az orvosi rendelőben (Nagyvenyim, Fő u. 45.,
tel.: 25/506-201). Nagyvenyim,
Baracs, Előszállás, Daruszentmiklós, Kisapostag, Mezőfalva,
Nagykarácsony, Nagylók, Hantos
és Perkáta község lakói számára.
Felnőttorvosi ügyelet: pénteken
20-tól másnap reggel 7-ig. Szombaton és vasárnap egész nap,
Vasmű út 10., tel.: 410-600.
Ügyeletes gyógyszertár pénteken:
Zöldkereszt gyógyszertár (Dunaújváros, Táncsics u. 6/b, telefon:
25/413-803), szombaton este 20
órától: Római Patika (Dunaújváros,
Váci Mihály u. 8., telefon: 25/423669), vasárnap este 19 órától reggelig: Piaci gyógyszertár (Dunaújváros, Szórád M. út 6/a, telefon:
25/504-160).
Állatorvosi ügyelet: Dunaújvárosban kisállatok részére: szombaton 10–12-ig, vasárnap és hétfőn 16–18-ig. Dunaföldvári Állatkórház Társállat Ambulancia, Dunaújváros, Mátyás k. krt. 4–6.,
tel.: 30/209-6096.
Szombaton, vasárnap: a Dunaújvárosi Járásban: dr. Szeifert József (Martonvásár, Béke u. 70.,
telefon: 30/816-1363).

A központi hatósági állatorvosi
ügyelet, tel.: 30/956-3168.
Első Magyar Állatjogi Alapítvány (állatmentés): Létai Attila
(70/537-2450).

TANÁCSADÁS
Kékvonal gyermek- és ifjúsági
telefonszolgálat: 1/210-3349.
Lelkisegély-szolgálat: 1/116123 (csak éjjel hívható).
Rák-lelkisegélyszolgálat:
1/212-2631.
Anonim alkoholisták: 1/2510051 (15-18 óráig, egyébként
üzenetrögzítő). Helyi elérhetőség
16–21 óra között: 70/583-5500.
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány Hajléktalanok Átmeneti
Szállása és Éjjeli Menedékhelye:
Dunaújváros, Papírgyári út 11.
Tel.: 25/434-356.
Útkeresés Segítő Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központja
készenléti ügyelete, tel.: 20/3872059.
Támasz ambulancia: 1/2606676 (serdülőknek életmódbeli
tanácsadás).

SEGÉLYKÉRÉS
– HIBABEJELENTÉS
Városi rendőrkapitányság, telefon: 25/510-510.
Mentőállomás: 104.
Városi tűzoltóság: 25/410-022,
25/410-819.
KDT Környezet védelmi Fel üg yelőség. Üg y félszolgálat:
22/514-310. Környezeti káresemény bejelentése: 22/514-314.
Telefax: 22/313-564.
Víz- és csatornaszolgáltatás:

Dunaújváros, Építők útja 1.,
25/411-636.
Fűtés: Építők útja 1. (Vasmű út–
Építők útja sarok), tel.: 25/413622, 25/411-528.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati és Gázhálózati Zrt.: Hibabejelentés (0–24 óráig) áram:
80/205-020, gáz: 80/424-242.
Mérőállás bejelentése (0–24
óráig) 80/210-211. E-mail-cím:
araminfo@eon.hu, gazinfo@eon.
hu. Személyes ügyfélszolgálati
iroda: Vasmű út 4.b.
Gázfűtés, hibabejelentés, szervizelés, javítás: 25/281-880,
vagy 20/460-8252.
UPC - antennaüg yelet (éj jel nappal): 1221.

KORMÁNYABLAK
Dunaújváros, Október 23. tér 1.
Tel.: 25/795-244, fax: 25/795649.
Ügyfélfogadási idő hétfőn 7–17,
kedden 8–17, szerdán 8–17, csütörtökön 8–18, pénteken 8–14.
Postai befizetőhely nyitvatartása: hétfőn 7–16, keddtől csütörtökig 8–16, pénteken: 8–14ig.
Kormányablak-előjegyzés felvétele: 25/795-244.
Kormányablak Integrált Ügyfélszolgálati Iroda ügyintézés, tel.:
25/795-232, 25/795-233, fax:
25/795-649.
Információ s pult : 25/795 244. Személyi igazolvány ügyintézése, tel.: 25/795-240, fax:
25/759-649.
Népesség-nyilvántartás (lakcím
ki- és bejelentése), tel.: 25/795-

246, 25/795-239, fax: 25/795649.
Ügyfélkapu ügyintézése, tel.:
25/795-246, 25/795-239, fax:
25/795-649.
Vezetői engedély ügyintézése,
tel.: 25/795-245, fax: 25/795649.
Gépjármű ügyek, tel.: 25/795235, 25/795-236, 25/795-237,
fax: 25/795-649.
Egyéni vállalkozói igazolvány
ügyintézése, tel.: 25/795-238,
fax: 25/795-649.
Útlevél, tel.: 25/795-247, fax:
25/795-649.
Mozgáskorlátozottak parkolási
igazolványa: Dunaújváros, Október 23. tér 1., tel.: 25/795-247,
fax: 25/795-649.
Oktatási igazolvány: Dunaújváros, Október 23. tér 1., tel.:
25/795-247, fax: 25/795-649.

INFORMÁCIÓK
Útinform (dunaújvárosi régió):
30/552-4903.
MÁV: 1/349-4949.
Volán: 25/412-711.
Autó-segélyszolgálat: 188.

SZERKESZTŐSÉG
Dunaújváros, Vasmű út 33.
25/410-989. E-mail:
szerkesztoseg@dunahirlap.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL
Dunaújváros, Vasmű út 33.
Telefon/fax: 25/402-985.
Telefonos hirdetésfelvétel:
46/998-811.

TERJESZTÉS
Telefonszám: 94/999-120.

DUOL.hu

A járvánnyal kapcsolatos folyamatosan
frissülő, hiteles információk:

HIRDETÉS
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Az élet családdá
érleli hőseinket
DUNAÚJVÁROS A József Attila
Könyvtár munkatársai közül
ezúttal Garbaczné Rapcsák
Rita ajánlja Catherine Ryan
Hyde: Amikor rád találtam
című könyvét.
„Ott állt egy pillanatig, borzasztó ízű kávéját kortyolgatva, átadva magát benyomásainak. Valami megmagyarázhatatlan módon érezte, egy
olyan történet körvonalazódik, amelynek jelentőségét
még felbecsülni sem tudja.”
Nathan McCann egy kora
októberi reggelen vadászni indul kutyájával az erdőbe, amikor az avar alatt egy pár órás
csecsemőt talál. A feleségétől
elhidegült, gyermektelen férfi
a kórházba siet, ahol megmentik a babát. A nem várt események gyökeres változások kezdetét jelzik Nathan életében.
Bár a baba a nagyanyjához
kerül, Nathan után nevezik el,
és évente egyszer – a gyermek
születésnapján, távolról figyelemmel kíséri megmentettjét, felelősséget érezve sorsa
iránt. Különös kötelék alakul
ki a nagypapa korú és az ifjú
Nathan között. Bár kapcsolatuk nem indul zökkenőmentesen, az évek során az ifjú
Nat megtanul bízni. Egyetlen
vágya, hogy bokszoló legyen.
Idős mentora végig mellette áll, segíti mind anyagilag,
mind lelkileg.
Különös történet két emberről, akik vér szerint nem
állnak rokonságban, ugyan-

Két emberi sors különös összefonódása
Fotó: moly.hu

akkor kapcsolatuk meghatóan fonódik össze igazi, szerető, támogató családdá, jóban,
rosszban, egészségben, betegségben.
„– Nathan, elmeséled nekem annak a napnak a történetét, amikor rám találtál az
erdőben?
– Hát persze, hogy elmesélem. Örömmel. Azt kívánom,
bár több lehetőségem lett volna az életben elmesélni ezt a
történetet. Mindenki beszélni
akart róla, de senki nem akarta igazán hallani a tapasztalataimat. Mindenki azonnal azt
kérdezte, vajon hogyan történhet ilyesmi és miért, majd
a saját gyerekeikről kezdtek
beszélni, és hasonló helyzetbe képzelték őket. […] Tudtam, hogy az útjaink keresztezték egymást, és már soha
DH
nem válnak szét.”

Időjárás

A reggel még
fagyos
Mór

Bicske

szombat
15 oC

Székesfehérvár

0 oC
14 oC

vasárnap
16 oC

Dunaújváros

hétfő
16 oC

Ma a sok napsütést kevés gomolyfelhő zavarja, de ezekből a felhőkből sehol
sem alakul ki csapadék. Az északnyugati szél néha megélénkül. 15 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. A hét végén is sok napsütésre van kilátás, csak
néha növekszik meg a felhőzet. Elvétve kisebb zápor előfordulhat. Az északkeleti
szél gyakran lesz élénk.
A legvalószínűbb folytatás: Hétfőn száraz, szikrázóan napos idő valószínű.
A szél délkeletire fordul és néhol megerősödik. Marad a 15-17 fok körüli tavaszi
meleg.
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A magyar olimpiai csapat összetétele vélhetően más lesz jövőre

Ez a legjobb alternatíva
Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke
Fotó: MTI

Júniusról is
elhalasztott
pótselejtezők
BUDAPEST Júniusról is elhalasztották a labdarúgó-Európa-bajnokság eredetileg márciusra tervezett pótselejtezőit,
így a bolgár–magyar összecsapást is – az előzetes sajtóhíreket később az UEFA hivatalosan is megerősítette.
Azt egyelőre nem tudni, mikor tarthatják meg a mérkőzéseket. Az európai szövetség
szerda esti közleménye szerint
mind a nemzetközi férfi, mind
a nemzetközi női versenyeket
és mérkőzéseket határozatlan
időre elhalasztja – arról nem
esik szó a kommünikében,
hogy mikor kerülhet sor az
említett eseményekre. A döntést az 55 tagországgal folytatott telefonos konferencia keretében hozta meg az UEFA.
Aleksander Ceferin elnök a
múlt héten úgy nyilatkozott: a
mostani szezon elvész, ha legkésőbb június végéig nem lehet újra meccseket rendezni.
MTI

A tokiói olimpiát nem eltörölték, hanem megmentették – mondta Kulcsár Krisztián, a szervezet elnöke, és Vékássy Bálint főtitkár a Magyar Olimpiai Bizottság videójában, amelyben a sportvezetők a sajtó kérdéseire válaszoltak az idei ötkarikás játékok halasztását követően.
BUDAPEST A MOB irányítói elmondták, hogy a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság a keddi döntést megelőzően minden szereplővel folyamatosan kommunikált. „Meggyőződésem, hogy
a halasztás pozitív hatással
lesz az ötkarikás mozgalomra.
Az alternatívák közül a legjobbat választotta a NOB” – jelentette ki Kulcsár Krisztián, a főtitkár pedig hozzátette: ha a világ túljut a világjárványon, és
megrendezik az olimpiát, „az
euforikus élmény lesz”.
A beszélgetésből kiderült,
hogy a MOB nem készült a halasztásra, nem volt B-forgatókönyve, úgy tervezte, hogy
a játékok július 24-én elkezdődnek. „A halasztás minden
szereplő életében felfordulást
okoz” – fogalmazott Vékássy
Bálint, hangsúlyozva, hogy
nem lehet tudni, meddig tart
a járvány. A főtitkár megerősítette, hogy aki már megszerezte a tokiói kvótát, az megtarthatja, a magyar csapat ösz-

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

Fotó: Koncz György/Nemzeti Sport

A kiegészítő forrást visszautalják a kincstárnak
Kulcsár Krisztián a felkészülésre szánt állami forrásokról beszélve elmondta, hogy néhány
hete kiegészítő forrást kaptak
a magyar kormánytól, „nem is
keveset”. „Ezt visszautaljuk a
kincstárnak, s miután újrater-

olimpiát, arra a kérdésre pedig, hogy ebben a helyzetben
mit üzen a magyar sportolóknak, azt mondta: „Azt hiszem,
az lenne a legjobb, ha ezt személyesen adnám át, és nem
most lőném el.”

veztük a saját költségvetésünket, újra kérjük a kormány jóindulatát” – mondta.
A Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke ismételten hangsúlyozta, hogy nem eltörölték, hanem megmentették a tokiói

A járvánnyal kapcsolatos folyamatosan
frissülő, hiteles információk:

DUOL.hu

szetétele azonban vélhetően
más lesz 2021-ben, mint idén
lett volna.
Az elnök hozzátette: a kvalifikációs rendet tiszteletben
kell tartani, a halasztás pedig
teret biztosít arra, hogy egy
nyugodt és továbbra is fair folyamat mentén választódjanak ki az ötkarikás résztvevők. Arra kérdésre, hogy itthonról bárhonnan érkezett-e
kérés hozzájuk a játékok halasztására, vagy esetleg törlésére vonatkozóan, a MOB elnöke és főtitkára is határozott
nemmel válaszolt.
Hogy anyagi kár éri-e a Magyar Olimpiai Bizottságot a
halasztással, arról Vékássy
Bálint szerint még korai beszélni, de példaként említette, hogy a vitorlázók konténere már elindult Japánba, Hamburgból kellett visszafordítani, és ez máris pluszköltséget
jelent a szervezetnek. A szállások és repülőjegyek átütemezése a jövő feladata lesz,
de optimisták ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert a
világon további 205 nemzeti
olimpiai bizottság is hasonló
gondokkal küzd.
„A szponzorainktól nem érkezett jelzés az új helyzetben,
de mindenkivel le kell majd
ülni, és átbeszélni, hogy az
együttműködés hogyan folytatódjon” – jelezte a főtitkár.
MTI

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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Valter Attila egyelőre itthon nyomja a háromheteseket

JEGYZET

Készül az újraindulásra
A sportolók közül a hosszútáv-, illetve a tájfutók mellett talán a kerékpárosok –
legalábbis az országútiak
– életét befolyásolja a legkevésbé hátrányosan a koronavírus-járvány. Valter Attila, a CCC csapat 21 éves
magyar proﬁ bringása igyekszik kihasználni a versenyszünetet, keményen edz.
Novák Miklós
szerkesztoseg@mediaworks.hu

KERÉKPÁR Valter Attilának
minden oka megvolt arra, hogy
nagy reményekkel kezdje meg
a 2020-as idényt. Egyéb eredményei mellett tavaly itthon
is megmutatta magát, összetettben harmadik lett a Tour
de Hongrie-n, 2019-ben a legjobb magyar kerékpárosnak
választották, s felkerült a CCC
„nagy”, World Tour csapatába, azaz megnyílt előtte a lehetőség, hogy betörjön a háromhetes viadalok forgatagába. A
bringások között inkább magas
(186 cm), ám természetesen vékony, „inas” alkatú sportolót ﬁzikai adottságai eleve a körversenyekre predesztinálják, nem
csak a hegyeket bírja, az időfutamokon is jól teljesít.
Februárban a profik között is
megcsillantotta a képességeit.
A háromnapos Tour de Var első szakaszán olyan nagyágyúkat megelőzve ért célba ötödik-

A CCC csapat 21 éves magyar proﬁja a Giróra készült, most a Tourt várja

ként, mint Nairo Quintana, Romain Bardet és Richie Porte.
Összetettben tizedik lett, elnyerte a legjobb fiatalnak járó
fehér trikót. Újabb lépést tett
afelé, hogy bekerüljön a CCC
keretébe a Budapestről rajtoló
Girón. Aztán közbeszólt a járvány, de Valter nem csügged,
tudatosan készül a versenyszezon újraindulására.
– Hiányoznak a versenyek,
de a jelenlegi helyzetnek is
vannak előnyei. Itthon lehetek
a családommal, a párommal,
nincsenek fárasztó utazások,
amelyek sok erőt kivesznek

belőlem is, s csak az edzésekre kell összpontosítanom. Sokan a versenyekre esküsznek,
mondván, az ember olyankor
tudja kihozni magából a maximumot. Ez rám is igaz, ám a
versenyek alakulása kalkulálhatatlan, elsősorban a vetélytársakon múlik, az edzéseket
viszont pontosan meg lehet tervezni, úgy érzem, ez szolgálja
jobban a fejlődésemet. Nem ebből kívánok előnyt kovácsolni,
de Olaszországhoz és Spanyolországhoz képest, ahol kijárási
tilalom van, mi sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk.

Fotó: AFP

Ennek megfelelően Valter
keményen edz ezekben a hetekben. Azt gondolhatnánk,
hogy a kijárási korlátozás alatt
kisebb a forgalom, de e tekintetben vegyesek a benyomásai.
– Budapesten ez látványosan
így igaz, kinn, az agglomerációban már nem ezt tapasztalom,
elsősorban az országutakon tekerek. Csömörön lakom, rendszeresen választom a Szentendre–Visegrád
útvonalat,
többször megyek Pécel, Dány,
Isaszeg irányába, de továbbra
is sok a kocsi. Sőt, mintha az
autósok türelmetlenebbek len-

nének, mint máskor, sokan dudálnak vagy intenek rám azt
ajánlva, maradjak inkább én
is otthon… Pedig a munkámat
végzem, ráadásul a szabadban
való mozgás nemhogy tilos, kimondottan ajánlott.
Valter Attila sem sejti, mikor
kezdődhet újra a versenyidény.
Csak bízik benne, hogy megrendezik a Tour de France-t.
Ha másként nem, hát nézők kizárásával.
– Elképzelhető, hogy idén lényegében a Tourral kezdődik a
szezon. Furcsa lenne a viadal
nézők nélkül, de inkább így,
mint sehogy. Sok csapat abból él, hogy a nagy körversenyeken, mindenekelőtt a Touron három héten át ország-világ láthatja a logójukat, így hát
létüket fenyegetné e versenyek
elmaradása. Arról már nem is
beszélve, ha a válság az anyavállalatok alaptevékenységét
is érintené – említett további
szempontot. A lábbelik gyártásával és forgalmazásával foglalkozó CCC-t ez egyelőre nem
érinti, s a csapat vezetői nem is
kezdeményeztek még bértárgyalásokat.
– Remélem, erre nem is kerül sor – jegyezte meg. – Ha
mégis, akkor be kell látni, közösek az érdekeink, bizonyos
pontig muszáj lojálisnak lenni.
A kedvezőbb forgatókönyvben
bízom, abban, hogy legkésőbb
júliusban beindul a szezon.

Fazekas Nándor a Veszprémben töltött évekre a legbüszkébb a pályafutásában

Visszavonul az első számú második
KÉZILABDA Bejárta a világot,
számos trófeát gyűjtött, két
olimpián is részt vett a Balatonfüred 43 éves kézilabdakapusa, Fazekas Nándor, aki a viszszavonulás mellett döntött.

pot kívánjak neki. A világ legjobb kapusának tartom, aki
negyven felett is kiváló teljesítményre képes. Így jött ki a
matek: egyszerre hagyunk fel
a kézilabdával.

– Jókor hívjuk?

– Az önéletrajzi könyve az Első
számú második címet kapta.
Ez mire utal?

– Éppen edzek, visszahívna
egy kicsit később? Mondjuk,
fél háromkor, mert ötig be vagyok táblázva, és már csak ez
az időpont szabad… Folyamatosan csörög a telefonom. Eddig csak a lábgyakorlatokat
csináltam meg, nem tudom,
a felsőtestre jut-e idő. Amúgy
a műtétem utáni rehabilitációmat végzem: még az év elején, az Eger ellen összeszedtem egy térdsérülést, majd a
visszatérésem előtt, egy edzésen elszakadtak a szalagjaim.
Nem így terveztem a visszavonulásomat, de ez van, a sors
akarta így. Ami jó hír: szinte
biztosan a sportban maradok,
de még nem szeretném elkiabálni.
– Talán összebeszélt a barátjával, Sterbik Árpáddal?

– Nem, noha kedden felhívtam, hogy boldog névna-

– Azért álmodik még a londoni olimpiáról és az Izland elleni
negyeddöntőről is?

– Az a büntető és a továbbjutás kitörölhetetlen az emlékezetemből, de a 2003-as portugáliai világbajnokság többször eszembe jut. A csoportmeccsek után már összepakoltunk, hogy megyünk haza, de végül csak kikaparták
nekünk a gesztenyét. Ezt követően fantasztikus mérkőzéseket játszottunk, majd jött a
Sterbikkel felálló Jugoszlávia:
kétszeri hosszabbítás után
győztünk, és kijutottunk az
athéni olimpiára!

– Eredetileg a szerző,
Zatkalik Dávid ötlete volt
a cím, habár nekem is tetszett. A pályafutásomra utal,
ugyanis sok helyen lehettem
volna első számú kapus, de
valahogy mindig akadt valaki, aki nálam jobban teljesített. A karrierem szempontjából azonban nincs hiányérzetem: 238 alkalommal képviselhettem a hazámat válogatott meccseken, világeseményeken. Kihoztam magamból
a maximumot.
– Edzőként ki volt önre a legnagyobb hatással?

– A kilencvenhét-kilencvennyolcas idényben a Veszprémből Dunaújvárosba kerültem
kölcsönbe, és Kolics János
lett az edzőm. Egyszer fél óra
alatt egy labdát fogtam, a fél-

– A korszak egyik meghatározó klubjában, a német
Gummersbachban, sőt, a katari El-Dzsaisban is kipróbálta
magát. Miként emlékszik viszsza a légiósévekre?
Nincs hiányérzete a karrierjében

Fotó: Tumbász Hédi

idő előtt már remegtem, hogy
„úristen, most lecserélnek!”.
Az öltözőbe érve meg is kérdeztem: „Ugye, mester lejövök a pályáról, mert kaptam
egy csomó gólt?” Mire ő: „Dehogy jössz, a védők hibáztak!”

Kolics kihozta belőlem a legjobbat, olyan önbizalmam volt
nála, hogy mindenkinek leesett az álla. Abban az évben
megszorongattuk a veszprémieket, talán az volt életem
legjobb szezonja.

Mindig maximális erőbedobással elvégezte, amit rábíztak, ha kellett, megfeszült
„Nándit 1993-ban ismertem
meg, egy év múlva pedig szövetségi edzőként el is vittem az
ifjúsági Európa-bajnokságra, a
csapat stabil pontja volt – akárcsak a felnőttválogatottban,
ahol szintén alapemberként

számítottam rá később –
mondta Skaliczki László mesteredző, volt szövetségi kapitány. – Szakmailag, emberileg
is tökéletes lett volna csapatkapitánynak, de sosem akart az
lenni. Mindig maximális erőbe-

dobással elvégezte, amit rábíztak, és ha kellett, megfeszült,
hogy befejezze a munkát. Beállt a sorba, de sosem tolta magát előtérbe. A modern kézilabdában a kapusok szerepe megnőtt, mivelhogy a védőjáték az

alapja mindennek: egy jó kapus stabilitást és biztonságot
ad. Nándi ezt mindig jól oldotta meg. Egyetlen dolog hiányzik
a karrierjéből: sok világversenyen volt, amelyeken egy érmet
megérdemelt volna.”
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– Már azt szenzációs dolognak tartom, hogy megtanultam németül és angolul, így
nem tudtak eladni külföldön…
A viccet félretéve: huszonhét
évesen kerültem a sztároktól
hemzsegő Bundesligába, ahol
megtapasztaltam,
milyen,
amikor 1200 kilométert kell
buszozni egyetlen meccsért,
Katarban pedig Ázsiai Bajnokok Ligáját nyertem, és a Super
Globe-ba is belekóstolhattam.
– Mire a legbüszkébb?

– A veszprémi évekre: tizenegy bajnoki címet ünnepelhettem egy csodás szurkolótáborral, amit sosem felejtek.
Nagy Péter, Vincze Szabolcs

Közösségi
élmény
Takács Zoltán
jegyzet@mediaworks.hu

Jó húzás volt a nemzeti sportcsatorna részéről, hogy karantén idején újra elővette a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságot.
Miközben a portugálok elleni csodameccs góljait néztem, nyilván sokakhoz hasonlóan felidéződött bennem, hogy kikkel és hol is voltam éppen
akkor. Furcsának tűnhet, de
dolgoztam.
A Nemzeti Sport szerkesztőségi szintjének sarkában
ültem néhány kollégával, és
a megyei lapok egy részének írtam összefoglalót a
párhuzamosan zajló mérkőzésekről. A fejünk fölé lógatott nagy képernyős tévéken
mentek a meccsek, de ha a
magyarok játszottak, akkor
a párhuzamos találkozó éppen csak a legszükségesebb
figyelmet kapta. Nagy volt
bennünk a feszültség, hiszen a lapzárta szorításában
nem hibázhattunk, és villámgyorsan kellett dolgoznunk.
Ugyanakkor a magyar csapat
csatái alatt a bennünk szunynyadó fociszurkoló is előbújt.
Soha nem voltam még ennyi,
ezt a játékot ilyen alaposan ismerő sportújságíróval egy teremben. De most nem elemző szakértőket, hanem boldogságtól könnyes szemekkel ölelkező futballrajongókat láttam, ahogy minden
magyar gólnál hosszan tartó
üvöltés, ugrálás és skandálás
után összeborultak. Ahogy
mi is, ott a sarokban. Aztán
meg sokan odakint, a francia helyszíneken és itthon, a
körúton.
Néztem a portugál mecscset és Bernd Storckot, aki
próbált németes higgadtságot magára erőltetve, viszszafogottan örülni a góljaink után, de azért látszott
rajta, hogy belül majd szétveti a boldogság és a büszkeség. Eszembe jutott, hogy
az eleinte (és később is) sokat szidott szövetségi kapitány többször is feltűnt a magyar sportnapilapnál. A norvégok elleni, Eb-jegyet jelentő párharc után már felállva tapsolt neki érkezéskor a
teljes szerkesztőség, ahogy
a kontinensviadal utáni látogatásakor is. Ilyen fogadtatás csak az olimpiai bajnokainknak jutott. De hát aki kitalálta Kleinheislert a pótselejtezőre, aki meglépte Priskin
csatasorba állítását a visszavágón, és aki úgy összerakta
a csapatot, hogy megnyertük
az Eb-csoportot, annak ez minimum kijárt, belga zakó ide
vagy oda.
Erről a tapsról persze furcsa módon egy másik is
eszembe jutott. Manapság
is naponta tapsolunk, este nyolckor, a minap pontosan akkor, amikor az ismételt közvetítésben a magyar
himnusz szólt. A biztatás
most az erkélyekről visszhangzik, és mindazok munkáját köszöni meg, akik ebben a járványhelyzetben
erőn felül helytállnak. Ez is
közösségi élmény nekünk,
magyaroknak, még ha most
nem is a boldogságtól könynyes a szemünk.
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Kényszerpihenőn Takács Krisztián is, aki megcélozza a jövőre halasztott olimpiát

Azért jó lenne az ötödik karika is
A külföldi edzőtáborokban
járt válogatott magyar úszók
és szakemberek közül többen elkapták a koronavírust,
a dunaújvárosi Takács Krisztián eredménye két teszt
után is negatív. Ennek ellenére két hétre ő is el lett tiltva az edzésektől, de erre az
időre a lakást sem hagyja el.
A négy olimpián járt sportoló
célul tűzte ki, hogy ott legyen
az ötödiken is, igaz, az egy év
halasztás azért ébreszt benne kételyeket, hiszen sok
még a bizonytalanság.

Más műfajokban
Takács Krisztián az utóbbi
években más műfajokba is
belekóstolt. A Magyar Élet- és
Vízimentő-szakszövetség válogatottjával 2019-ben ő is
tagja volt a sportág első Európa-bajnoki címét megszerző
csapatnak. – Ahhoz, hogy indulhasson valaki egy ilyen versenyen, meg kell szereznie az
életmentő vizsgát, ez mindannyiunknak megvan már. Az
akadályváltó során tizenkét
és fél méternél van egy hatvancentis akadály, a víz alatt
át kell úszni alatta, vagyis
megtöri a mozgást – mondta
a sportágról. Az úszók egyébként azért is szeretik a vízimentős viadalokat, mert a felkészülésükbe illeszkedik, no
meg azért is, mert világszerte hatalmas népszerűségnek
örvend. A világversenyek a kiélezett csaták mellett egyúttal hatalmas ﬁesztát is jelentenek. Emellett tagja a dunaújvárosi Búvársuli klubnak is,
visszavette a repertoárba, velük is rendszeresen vesz részt
versenyeken.
Ami pedig a civil életet illeti, úgy gondolja, lassan megszerzi diplomáját a Dunaújvárosi Egyetemen, emellett
elvégezte a gyümölcspálinka-készítő tanfolyamot, mert
érdekli ez a „terep”.

Gallai Péter
peter.gallai@dunahirlap.hu

DUNAÚJVÁROS Miután kiderült,
milyen sok úszónk lett fertőzött, egyből tárcsáztuk Takács
Krisztiánt, hogy felőle érdeklődjünk. – Köszönöm szépen,
minden rendben, ellentétben
többekkel, nekem a második
tesztem is negatív lett. Úgy tudom, a Törökországban járt csoportunkból mindenkié az, a tőlünk száz kilométerre, magaslaton dolgozó Kozma Dominikéké meg nem. Bár én azt gondolom, nem ezeken a helyeken,
inkább hazafele a repülőtereken szedhették össze a vírust
– kezdte a helyzetjelentést a jelenleg győri színekben sportoló
Takács, aki mégis nehéz helyzetbe került, legalábbis az edzéseket tekintve.
Ugyanis először úgy volt, aki
bizonyítottan fertőzésmentes, a
kijelölt uszodákban szigorú feltételeket vállalva edzhet. Azonban a szövetség rendkívüli videókonferenciás elnökségi ülésén szerdán este úgy döntött, a
kialakult helyzet miatt kéthetes
teljes edzészárlatot rendelt azon
válogatottak számára, akik az
elmúlt egy hónapban külföldön
tartózkodtak.
– Ez azt jelenti, április 15-ig
tart a korlátozás, majd egy vérvizsgálattal kiegészített újabb
teszt vár ránk, annak eredményének tükrében születhet döntés az uszodai munkáról, persze
az országos járványügyi helyzet és szabályozás alapján. Erre
az időszakra mondhatni önkéntes karanténba vonulok, saját és
mindenki más egészsége érdekében. Mondjuk már az utóbbi
napokban is a feleségemmel közösen a budapesti új lakásunk-

Takács Krisztián most egy időre a szárazföldre kényszerült

ban töltöttük időnk nagy részét,
ahol feltaláltam magam lámpaszereléssel, egyéb barkácsolásokkal, na meg az interneten
a többiekkel őrületes játékpartikat vívtam és vívok. Mondjuk ez pár napig még élvezetes
is, aztán ha még két hónapig ez
lesz a helyzet... akkor majd hívjon újra és elmesélem, miként
bírom. Természetesen nem feledkezem meg a mozgásról, de
a mi esetünkben a nappali és a
fürdőkád igen szűk lehetőségeket biztosít a specifikus gyakorlásokra. Erősíteni tudok, de ez
édeskevés, s bizony már ez az
újabb két hét teljes kihagyás, és
még ki tudja mennyi a folyta-

tásban, szinte lenullázza az embert, nagy teljesítménycsökkenést jelent. Ezért is volt jó döntés, hogy az olimpiát elhalasztották, hiszen teljesen eltérő
és irreális körülmények között
vágtak volna neki a sportolók
a kvalifikációnak világszerte.
Először szó volt őszi rendezésről
is, de jelen helyzetben kivitelezhetetlennek tűnt volna, hiszen
miként szerezzük meg a kvótákat, ha mondjuk nyár végéig
karanténban ülünk. A budapesti Eb-t egyelőre augusztusra halasztották, de a fentebb mondottak miatt erősen kétlem, hogy
akkor már meg lehet rendezni. Hiszen arra is megfelelően

Fotó: Takács Krisztián

fel kellene készülni, azonban
nyilván senki nem tudja megmondani, melyik országban
miként és mikor cseng le a járvány. Az meg nyilván nem kivitelezhető, hogy mondjuk csak a
fél kontinens tud emiatt eljönni
– fogalmazott.
Egyébként Krisztián is
csatlakozott Bernek Péter és
Mutina Ágnes jótékonysági
kezdeményezéséhez, a cél,
hogy minden nap egy-egy
relikviát licitre bocsátva minél több pénzt gyűjtsenek öszsze az egészségügyi dolgozók
számára. Ezenfelül ő is szívből köszöni minden, a védekezésben, az ország működ-

tetésében részt vevő áldozatos munkáját.
S ha már az ötkarikás játékok halasztása szóba került,
megkerülhetetlen kérdés esetében, hogy vállal-e még egy
évnyi kemény felkészülést,
hiszen mégiscsak 35 éves.
Krisztián mosolyogva hozzátette, azért nem olyan öreg
még, és manapság már harminc fölött is látni nem egy
csúcsteljesítményt, de leginkább azért nem kardinális
kérdés a kora, mert 50 méter
gyorson ez kevésbé számít.
Ellentétben mondjuk Cseh
Lászlóval, aki hosszabb távokon szerepel.

– Igen, az volt a célom, hogy
ott legyek az ötödik olimpiámon is – viccesen szoktam
mondani, ha már négy karika
megvan, az utolsó se maradjon ki –, amit azért nem sokan
mondhatnak el magukról Magyarországon. Ugyan az utóbbi években idehaza nem én lettem a bajnok 50 gyorson, amiben közrejátszottak a sérülések
is, de ebből nem csinálok hiúsági kérdést, tizenkét évig zsinórban én álltam a dobogó tetején. Öreg harcosként mondhatom, csak magammal foglalkozom, és az ötödik olimpiával.
Az ehhez vezető úton a hazai
Európa-bajnokság és a kvalifikáció megszerzése komoly motiváció volt. Most, hogy közben
az ember már kacsingat a civil élet felé, kérdés, a kettő belefér-e még egy év távlatában, de
leginkább azért nagy a bizonytalanság most, hiszen semmilyen dátumot nem ismerek, például mikor lehet szintet úszni.
Azért most azt mondom, beleállok a felkészülésbe, ez van az
agyamban, de ha esetleg bekopogtat egy olyan munkalehetőség, akkor nem biztos, hogy végigcsinálom. Amennyiben nem
jön össze, akkor se ugrok le a
dunaújvárosi víztorony tetejéről, de ha már idáig „elvergődtem” rengeteg munkával, azért
jó lenne behúzni a következő
olimpiát is. Nyilván, ha sikerül megszereznem esetleg már
idén a szintidőt – amire szintén
nem sok esélyt látok, hiszen lehet, hogy komoly verseny sem
lesz –, akkor egyértelműen nem
hagynám veszni Tokiót. Szerencsére egészségileg rendben vagyok, semmi nem hátráltat fizikálisan, mentálisan lesz nehéz
mindenkinek belevágni még tizenkét hónap munkába, főleg
azoknak, akik úgy tervezték,
az idei olimpia után visszavonulnak – tette hozzá.
Takács hangsúlyozta, annak
ellenére, hogy a fővárosba költöznek, számára Dunaújváros
továbbra is fontos, hiszen itt élnek a szülei, a rokonok, a barátok, na meg hány éven keresztül rótta a kilométereket a Fabó
Éva Sportuszodában... – Éppen
ezért nem csak jelenlegi klubomat, szeretett szülővárosomat is jó lenne megajándékozni
még egy karikával – zárta gondolatait.
HIRDETÉS
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