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MEGHALT:
95 ember

KÓRHÁZBAN:
4218 ember

LÉLEGEZTETŐGÉPEN:
294 ember

AKTÍV FERTŐZÖTTEK BUDAPESTEN:
20 846 ember

Már csak 
néhány óra  3 

Városmentő kampány   6Mestermunka   11
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RÖVIDEN

„Sajnálatos módon az eddig alkal-
mazott intézkedések nem mű-
ködtek, és nem folytathatjuk így. 
Mindannyiunknak felelősséggel 
részt kell vennie az intézkedések 
betartásában” – fogalmazott az au-
tonóm kormány vezetője.

A csütörtökön életbe lépő ren-
delkezés szerint a vendéglátóhe-
lyek elvitelre, házhoz szállításra 

készíthetnek ételt, a hotelekben 
működő éttermek csak a szálló-
vendégeket szolgálhatják ki.

A nem létfontosságú szolgálta-
tást nyújtó üzleteknek délután hat 
órakor be kell zárniuk, csakúgy, 
mint az edzőtermeknek, sport-
központoknak.

Az intézkedést az indokolja, hogy 
a spanyol tartományok közül Valen-

ciában a legnagyobb az egészség-
ügyi intézmények leterheltsége. 
A kórházi kapacitások 38 százalé-
kát fordítják a koronavírusban meg-
betegedettek ellátására, az intenzív 
osztályokon már a férőhelyek 53 
százaléka foglalt. Az országos átlag 
a kórházakban 19 százalék, az inten-
zív részlegeken pedig 19,6 százalék.

A spanyol egészségügyi minisz-
térium keddi jelentése szerint az 
elmúlt 24 órában több mint 15 
ezer új fertőzöttet diagnosztizál-
tak országosan, a regisztrált napi 
esetszám meghaladta a 34 ezret.

A tartományok közül a fertőzöt-
tek aránya Extremadurában, Mur-
ciában és Kasztília-La Manchában 
a legmagasabb. Mindhárom régi-
óban több mint ezer fertőzött jut 
százezer emberre, miközben a száz-
ezer főre vetített országos átlag 714.

Spanyolországban az elmúlt hé-
ten 952-en hunytak el koronaví-
rus-fertőzés következtében, a ha-
lálos áldozatok száma 54 173.

A védőoltást eddig több mint 966 
ezren kapták meg, 9340 embert 
már mindkét dózissal beoltottak.

mti/ph

Az italt egy befolyásos „szent em-
ber” kotyvasztotta állítólag a pusz-
tulás hindu istennőjétől, Kálitól 
kapott recept alapján. Az átszá-
mítva mintegy 4000 forintért kap-
ható „csodaszer” egyebek mellett 
mézet, szerecsendiót, koriandert 
és más fűszereket tartalmazott.

Mivel a szigeten a növényi ala-
pú gyógyitalok nagyon népsze-
rűek, a hírek szerint legalább 15 
ezer vásárló fordult meg a guru 

otthonában azon a négy decem-
beri napon, amíg a Kálitól kapott 
csodaszert árusította.

A helyi sajtó szerint azonban 
a „szent üzletember” nem csu-
pán magánszemélyeknek, hanem 
templomoknak és cégeknek is 
árusította az italt, ráadásul min-
tát küldött belőle politikusoknak, 
köztük minisztereknek is, sőt Pa-
vithra Vanniaraccsi egészségügyi 
tárcavezető is fogyasztott belő-

le, bár minisztériuma nem hagy-
ta jóvá az ital gyógyszerkénti al-
kalmazását.

Az ellenzék szerint Vanniaracs-
csi viselkedésével hamis remé-
nyeket keltett az emberekben, 
és felbátorította őket arra, hogy 
a járvány ellenére tömegesen a 

„szent emberhez” forduljanak.
Egy másik miniszter, Pijal Nis-

hantha de Silva, a nők és gyerme-
kek fejlődéséért és oktatásáért fe-
lelős tárcavezető szintén ivott a 
készítményből. Ő hétfőn jelentet-
te be a Facebookon, hogy elkap-
ta a koronavírust.

Ebből látható, hogy a „szent” ta-
lán mégsem Kálitól kapta a varázs-
főzet receptjét, esetleg az istennő 
emlékezett rosszul a gyógyital ösz-
szetételére, de a koronavírus ellen 
nem használ a szer. Sőt, abból a 
szempontból kifejezetten ártal-
mas, hogy rövid idő alatt renge-
teg ember fordult meg azon a he-
lyen, ahol árusították, ezzel nö-
velve a fertőzésveszélyt.

A mintegy 22 millió lakosú Srí 
Lankán az azonosított fertőzöt-
tek száma eddig 54 087, közülük 
270-en hunytak el.

mti/ph
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Nő a szigor Spanyolországban

A csodaszerek nem használnak

A koronavírus-fertőzések megfékezése  érde ké
ben két hétre bezárják a vendéglátóhelyeket Va
lencia tartományban – jelentette be kedden Ximo 
Puig tartományi elnök. Bármilyen meglepő, de a 
Covid19 által legerősebben sújtott spanyol tar
tományban a korlátozások mértéke még mindig 
nem érte el a magyarországit.

Ezrek ittak Srí Lankán  egy koronavírus elleni „cso
daszerből”. Egy minisztert, aki ivott a vízből, koro
na vírusfertőzés miatt kórházba vittek, ez pedig 
bizonyítja, hogy az állítólag isteni eredetű folyadék 
nem segít a vírus elleni védekezésben.

6,6 millió  
Pfizer-vakcina
Az idei év elején a Pfizer és 
a BioNTech egyeztetést kez-
deményezett az Európai Bi-
zottsággal arról, hogy a 
2020-ban lekötött 200+100 
millió adag vakcina mellett 
2021 végéig további 200 mil-
liót biztosítson a 27 uniós 
tagállam számára, és továb-
bi 100 millió adag lehívásá-
ra adjon lehetőséget az EU-
nak – írta a Népszava. Felix 
Bubenheimer, az Európai Bi-
zottság magyarországi kép-
viseletének sajtófőnöke ki-
jelentette, hogy a tagorszá-
gok egyénileg egyeztetik a 
cégekkel, pontosan mikor, 
hova, és hány darab vakci-
nát szállítsanak. (ph)

1 millió 755 ezren 
regisztráltak
Már 1 millió 755 ezren re-
gisztráltak a koronavírus 
elleni oltásra – közölte Dö-
mötör Csaba parlamenti ál-
lamtitkár. Elmondta, hogy 
az oltások hetek óta zajla-
nak, mind az egészségügyi 
dolgozók körében, mind az 
idősotthonokban, az oltá-
si terv alapján a következő 
körben a 89 év felettiek kap-
ják meg a vakcinát. Az ál-
lamtitkár mindenkit arra 
biztatott, hogy regisztráljon 
az oltásra. (mti)

976 új fertőzöttet 
találtak, elhunyt 
95 beteg

976 újabb magyar állampol-
gárnál mutatták ki az új ko-
ronavírus-fertőzést, ezzel 
354 252 főre nőtt a hazánk-
ban beazonosított fertőzöt-
tek száma. Meghalt 95 be-
teg, így az elhunytak száma 
11 615 főre emelkedett. Je-
lenleg 233 232 gyógyult sze-
mélyt tartanak számon, az 
aktív fertőzöttek száma 109 
405 főre csökkent. 4 218 ko-
ronavírusos beteget ápolnak 
kórházban, közülük 294-
en vannak lélegeztetőgé-
pen. Magyarországon eddig 
130 318 fő kapott oltást, 2939 
személy pedig már a máso-
dik oltását is megkapta. (ko-
ronavirus.gov.hu)
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150 éves tradíciót rúg fel Donald 
Trump azzal, hogy leköszönő el-
nökként nem vesz részt utódja be-
iktatási ceremóniáján. Míg helyi 
idő szerint, nagyjából 15 óra kö-
rül Joe Biden megteszi első elnö-
ki lépéseit a Fehér Ház lépcsőjén, 
Trump több ezer kilométernyi tá-
volságban, a floridai Mar-a-Lago-i 
rezidenciáján pihen majd. A jár-
ványhelyzet egyébként is átírta a 
történelmet az Egyesült Államok 
46. elnökének beiktatására, ami 
külsőségeiben alig tud csak meg-
felelni a hagyományoknak: a hí-
rességek csak virtuálisan lesznek 
jelen, nem lesz éljenző tömeg a 
Fehér Ház felé haladó elnöki au-
tókonvoj mellett. Őket a Capitoli-
umtól a Lincoln-emlékműig húzó-
dó területen hatalmas zászlóme-
ző jelképezi, de tisztelgő gesztus 
is ez a koronavírusban elhunyt 
több mint négyszázezer ameri-
kai előtt, és azt üzeni, ezekben a 
tragikus időkben is, hogy az or-
szág összetart.

Egyetlen előírás van

Az alkotmány egyébként egyetlen 
dolgot ír elő a hivatalba lépő el-
nököknek: az eskütételt, aminek 

– washingtoni idő szerint – pont-
ban délben kell történnie. A meg-
választott elnök általában még reg-
gel a Fehér Házban találkozik a le-

köszönővel, akivel megisznak egy 
teát, de akár kávét is, mint az Bill 
Clinton és George W. Bush eseté-
ben volt. Ezután együtt indulnak 
a Capitolium előtti térre, az eskü-
tétel helyére, és egészen Trumpig 
csak három leköszönő elnök tagad-
ta meg a közös sétát utódjával: John 
Adams (1801), John Quincy Adams 
(1825) és Andrew Johnson (1869).

Az eskü szövegének elmondá-
sától indul hivatalosan az elnök 
mandátuma, aki egyúttal a had-
sereg főparancsnoka is lesz – ezért 
az újdonsült államfők első elnöki 
mozzanata is a seregszemle, de 
csak miután elmondta az esküt. 
Ami egyébként nem hosszú, mind-
össze 35 szóból áll, és ezidáig nem 
volt olyan elnök, aki ne tette vol-
na hozzá a végén – amit egyéb-
ként nem kötelessége –, hogy „Is-
ten engem úgy segéljen!”.

Spontán hangzott el

Történészek máig vitatkoznak, 
hogy első vezetőként George 
Washington ezt megtette-e, de 
a Kongresszusi Könyvtár hon-
lapja szerint kétségtelenül igen. 
Ugyanis a legenda szerint Abra-
ham Lincoln volt az első 1861-ben, 
már 16. elnökként, aki hozzátet-
te ezt az eskühöz, teljesen spon-
tán és onnantól minden utódja 
követte. Természetesen vissza-

fojtott lélegzettel figyelte a világ, 
pontban Washington beiktatása 
után 220 évvel, amikor a hawaii 
Honolulu szülötte, az afroame-
rikai származású Barack Obama 
ehhez a részhez ért és vezető hí-
roldalak külön cikket szenteltek 
neki, hogy hűen elődeihez, ajkát 
elhagyta a frázis.

Több biblia

Az eskütételhez hagyományosan 
bibliát használnak, mégpedig azt 
az 1767-ben nyomtatott példányt, 
amire Washington is tette a ke-
zét 1789. április 30-án. De már 
Donald Trump is két bibliára he-
lyezte bal kezét, először egy csa-
ládi, még édesanyjától kapott pél-
dányra, majd az eredetire. Máso-
dik, 2013-as beiktatásakor Oba-
ma is először a felesége, Michelle 
bibliájára esküdött fel, majd két 
másikra, amiből az egyik Lincol-
né, a másik pedig Martin Luther 
Kingé volt. Akadtak a történelem 
során más rendhagyó eskük is, 
Franklin Pierce (1853) és John Qu-
incy Adams (1821) a törvényköny-
vekre tette kezét, Lyndon John-
son pedig olyan katolikus mise-
könyvet használt, amit egy dalla-
si repülőgépen talált. A korábban 
New York-i rendőrségi megbízott-

ként is dolgozó Theodore Roose-
velt (1901) viszont könyv nélkül es-
küdött fel. Még mielőtt azonban 
az új elnök elmondaná a hivata-
li esküt, az első az alelnök, hogy 
akkor is legyen demokratikusan 
megválasztott vezetője az ország-
nak, ha az elnökkel éppen az es-
kütétel közben történne valami.

Az esküt követő, nagyjából ne-
gyedórás elnöki beszéd – amely 
után most virtuálisan Lady Gaga 
elénekli a himnuszt, szintén vir-
tuálisan fellép még Jennifer Lopez 

– és seregszemle után szokás talál-
kozni a tömeggel a Capitoliumból 
a Fehér Házig tartó autóúton, de 
Biden és alelnöke várhatóan az Ar-
lington Nemzeti Temetőbe, az or-
szág legnagyobb katonai temetőjé-
be megy, hogy koszorút helyezze-
nek el az ott nyugvó katonák tisz-
teletére. A várakozások szerint Bi-
dent elkíséri ide Obama és Clinton, 
illetve a republikánus George W. 
Bush is, valamint Donald Trump 
alelnöke, Mike Pence is jelezte, 
hogy szemben elnökével, ő részt 
kíván venni a beiktatáson. A ha-
gyományosan egész napos pará-
dét ma egy 90 perces tévéműsor 
jelképezi, amit Tom Hanks vezet, 
és itt zenél például Bruce Spring-
steen és John Legend is.

bln

Eskü, pontban délben
A koronavírus szinte minden hagyományt  átírt 
Joe Biden, az USA 46. elnökének beiktatására. Jó 
néhány tradícióval persze így sem szakítanak: az 
új elnök ma leteszi esküjét.

FOTÓ |  JOE RAEDLE – REUTERS

Szlovén halasztás
A szlovén baloldali ellenzék 
elhalasztotta a Janez Jansa 
vezette jobbközép koalíciós 
kormány ellen múlt pénte-
ken beterjesztett bizalmat-
lansági indítványt. A kor-
mány megdöntéséhez az el-
lenzéknek a 90 tagú parla-
mentben 46 szavazatra lett 
volna szüksége, csakhogy 
egyes képviselők nem tud-
nának részt venni az erede-
tileg szerdára tervezett bi-
zalmi szavazáson, ugyan-
is koronavírus-fertőzöttek 
vagy karanténban vannak. 
Ráadásul kedden Karl Erja-
vec, az ellenzék által meg-
nevezett miniszterelnökje-
lölt visszalépett. (mti)

Moszkva  
nem enged
Vlagyimir Putyin nem fél Al-
ekszej Navalnijtól – jelentet-
te ki a Kreml szóvivője. Di-
mitrij Peskov ostobaságnak 
nevezte a feltételezést, és 
hangsúlyozta, hogy Oroszor-
szág semmiképpen nem en-
ged a Putyin legfőbb kriti-
kusaként számon tartott po-
litikus szabadon bocsátását 
sürgető nemzetközi nyomás-
nak. Az elnök mindeddig 
nem kommentálta Navalnij 
vasárnapi letartóztatásának 
hírét. A hétfőn 30 napra elő-
zetes letartózatásba helye-
zett ellenzéki vezető közben 
utcára szólította híveit, de a 
moszkvai hatóságok előre-
láthatólag nem engedélyezik 
a szombatra tervezett tünte-
téseket. (guardian)

Spanyol 
katasztrófa
A másfél héttel ezelőtti rend-
kívüli havazás miatt nyolc 
tartomány katasztrófa súj-
totta övezetté nyilvánításá-
ról döntött a spanyol kor-
mány kedden. Az intézkedés 
Madrid, Kasztília-La Man-
cha, Aragón, Navarra, An-
dalúzia, Asztúria, Kasztília 
és León, valamint La Rioja 
tartományokat érinti. A ke-
letkezett károk összesítése 
nem zárult le, így az igénybe 
vehető támogatásokat is ké-
sőbb pontosítják. Madridban 
az elmúlt száz évben nem 
volt akkora havazás mint ja-
nuár 8-án és 9-én. (mti)

RÖVIDEN

Készültség
A január 6-án a Capitoliumban, Biden győzelmének ratifikálásán történt zavargá-
sok miatt utakat, metróállomásokat is lezártak, a Fehér Ház és a Capitolium kör-
nyékét vörös és zöld zónákra osztották. Előbbiben csak a helyi lakosok tartózkod-
hatnak, utóbbiba kizárólag engedéllyel lehet behajtani. A Nemzeti Gárda 25 ezer 
tagja biztosítja a rendet a fővárosban. Őket egyenként átvilágították, nincsenek-e 
szélsőséges kapcsolataik, és a CNN szerint két gárdistát el is kellett távolítani a 
Washingtonba vezényeltek sorából. A titkosszolgálat attól tart, hogy szélsősége-
sek magukat a gárda tagjainak álcázva próbálnak beszivárogni az ünnepségre. 
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A november 16-án bejelentett jár-
ványügyi szigorítások után a vá-
rosi kutyatartók kedvezményeket 
kaptak, amelynek köszönhetően 
este 8 után is utcára tudtak lépni, 
hogy kedvenceik szükségleteit el-
lássák. Ezt követően azonban szá-
mos helyről lehetett azt hallani, 
hogy megnőtt az örökbefogadá-
sok száma. A téma kapcsán több 
fővárosi állatmenhelyet is felke-
restünk, ahonnan arról kaptunk 
tájékoztatást, hogy a legtöbb he-
lyen valóban nőtt az örökbefoga-
dási kérelmet benyújtók száma, 
az állatotthonok pedig éppen emi-
att szigorítottak a szabályaikon.

Változott a folyamat

A Rex Kutyaotthon Alapítvány 
munkatársa, Janicki Mónika el-
mondta, hogy a megnövekedett 
örökbefogadási szándék való-
színűleg összefüggésbe hozha-
tó azzal, hogy a kijárási korlá-
tozások életbe lépése után en-
gedményeket kaptak az állattar-
tók. Hangsúlyozta: éppen ezért 
a Rex Kutyaotthon Alapítvány-
nál változtattak az örökbefoga-
dási folyamaton, ami azt jelenti, 
hogy még az eddigieknél is ala-
posabban igyekeznek felmérni 
az örökbefogadás valós szándé-
kát, és hogy az állat megfelelő 
környezetbe kerül-e. Janicki Mó-

nika szerint az alapítvány célja, 
hogy elkerüljék és visszaszorít-
sák a hirtelen felindulásból el-
követett örökbefogadásokat és 
azok következményeit, például 
azt, hogy az állatok visszakerülje-
nek az Állatszigetre, ha vége lesz 
a pandémiás időszaknak.

A Noé Állatotthon Alapítvány 
munkatársa, Schneider Kinga ar-
ról számolt be, hogy az első hul-
lám alatt ugrásszerűen megnőtt 
az örökbefogadás után érdeklő-
dők száma, azonban nagy részük 
a pillanatnyi helyzetre reagált, 
éppen emiatt fennakadtak a szű-
rőn. Voltak azonban olyanok is, 
akik előrébb hozták az örökbe-
fogadási szándékukat a tervezett, 
nyári szünet elejéről a karantén 
idejére. Leszögezte: a második 
hullám alatt nem volt ilyen ta-
pasztalatuk, és országosan sem 
tapasztaltak ilyet a kollégáik. 
„Igazából nem is életszagú, hogy 

egy gyors, 500 méteren belüli séta 
miatt egy kutyáról való gondosko-
dás anyagi és energia ráfordítása 
megérné. Mi is hallottuk a híra-
dásokban, hogy ezt nyilatkozta 
egy vidéki menhely munkatársa, 
de szerintünk ez egyedi dolog le-
hetett” – mondta Schneider Kinga, 
aki arról is beszámolt, hogy a tava-
lyi évi örökbefogadások száma ná-
luk nagyjából az elmúlt évek ten-
denciáit követte, nem tapasztal-

tak kiugró változást. Kérdésünkre, 
miszerint nőtt-e a menhelyen lévő 
állatok száma, Schneider elmond-
ta: az állatotthon eddig is folyama-
tos teltházzal üzemelt, így több 
állatot már nem tudtak fogadni 
a járvány ideje alatt. Azt azonban 
hozzátette: rengeteg állatot akar-
tak leadni, miután tulajdonosaik 
elvesztették az állásukat.

Nincs pontos kép

Porkoláb Tamás, az Agenor Civil 
Állatvédő Egyesület elnöke is ha-
sonló tapasztalatokról számolt be. 
Elmondása szerint hirtelen felin-

dulásból az örökbefogadás mel-
lett döntő személyek nem juthat-
tak náluk állathoz, ugyanis min-
den esetben gondosan feltérké-
pezték a jelentkezők hátterét és 
motivációját. Hozzátette: amikor 

az örökbefogadás növekedéséről 
szóló tévériportok megjelentek, 
több állatvédő szervezettel is fel-
vette a kapcsolatot, akiktől egy-
behangzóan azt a választ kapta, 
hogy nem nőtt, inkább kicsit csök-
kent az örökbefogadások száma. 

Arra a kérdésünkre, hogy nö-
vekedhetett-e az elhagyott álla-
tok száma, Porkoláb egyértelmű 
nemmel válaszolt. Kiemelte: a ka-
ranténidőszak kezdetén ez minden 
állatvédőnél felvetődött lehetséges 
problémaként, azonban ennek ha-
mar elejét vették egy plakátkam-
pánnyal, amiben kb. 50-60 állat-
védő szervezet vett részt. A kér-
dés kapcsán megjegyezte: nehéz 
pontos képet kapni a ténylegesen 
elhagyott állatokról, ugyanis míg 
korábban hajnalban is számtalan 
alkalommal kaptak jelzést arról, 
hogy segítségre szoruló állatot ta-
láltak, erre most az este 8 utáni ki-
járási tilalom miatt nincs lehetőség.

Lányi Örs

Nehéz helyzetben 
az állatvédők

A világjárvány második hulláma  során a saj tóhí rek szerint nőtt az örök
be fogadott állatok száma. A kérdés kapcsán több állatvédő szervezetet és 
állatotthont is felkerestünk, ahol megtudtuk, az ehhez hasonló meg ke re
sé sek száma tényleg nőtt, éppen ezért szigorítottak az örökbe foga dá si 
folyamaton.

FOTÓ | DIMÉNY ANDRÁS

FOTÓ | MERÉSZ MÁRTON

FOTÓ | PESTI HÍRLAP ARCHÍV
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Törlik a jegyeket 
az SZFE-n
Elkezdték törölni az SZFE-s 
diákok jegyeit a Neptun 
rendszerből – tudta meg a 
HVG. A jegyeket a tanulók 
korábban érvényesen sze-
rezték meg. Az egyetemis-
ták szerint a nemrég kineve-
zett kancellár, Szarka Gábor 
kezdeményezte ezt a lépést. 
A levelezés szerint a jegyek 
nem vesznek el, azokat pótol-
ni fogják a 2021. február 1. és 
február 19. közé eső időszak-
ban. Az egyik hallgató sze-
rint olyan jegyeket is töröl-
tek, amelyek nem az őszi fél-
évben születtek, hanem egy 
szemeszterrel korábban. (ph) 

Tovább támadják 
a Labriszt
Budapest Főváros Kormány-
hivatala szerint tisztességte-
len kereskedelmi gyakorla-
tot folytat a Labrisz Egyesü-
let a hírhedt Meseország min-
denkié című könyv értékesí-
tésekor – írja a 24.hu. Még-
hozzá azért, mert a köny-
vet mesekönyvként árusítot-
ták, a borító is mesekönyv-
nek néz ki, de azt nem tün-
tették fel, hogy a kötetben 
szereplő mesék a hagyomá-
nyos nemi szerepektől eltérő 
viselkedésmintákat jeleníte-
nek meg. A hatóság kötelez-
te az egyesületet, hogy min-
dig teljes körű tájékoztatást 
nyújtson, de azt nem részle-
tezték, hogy ez a gyakorlat-
ban mit jelent. (ph)

Konténerpénztár 
a Nyugatiban 
Ideiglenesen konténerpénz-
tárakat alakítanak ki a Nyu-
gati pályaudvaron a te-
tőszerkezet és a pénztárak 
felújítása miatt – közölte a 
MÁV-csoport. A közlemény 
szerint a pályaudvar te-
tőszerkezetének felújítása a 
Márványcsarnok felett foly-
tatódik, ezért szerdától vár-
hatóan december végéig a 
14-17. vágány felőli oldalon, 
az Eiffel térnél kialakított 
nyolc pénztárban, valamint 
a már meglévő automaták-
ban lehet jegyet és bérletet 
venni. (mti/ph)

RÖVIDEN

Ez a „long Covid”, vagyis a hosz-
szú Covid, amelynek mértékéről 
és veszélyességéről nincs kon-
szenzus, de a szakértők szerint 
az egyre szaporodó bizonyíté-
kok aggodalomra adnak okot. 
A brit statisztikai hivatal (ONS) 
által nemrég közölt adatok alap-
ján a brit betegek ötödének még 
öt héttel a megfertőződés után 
is koronavírusos tünetei vannak, 
amik minden tizedik esetben pe-
dig akár 12 héten át tartanak.

A kutatás a brit statisztikai hiva-
tal és az angliai háziorvosok ada-

tain alapul. Összesen 47 780 olyan 
beteget vizsgáltak, akik 2020. ja-
nuár 1. és 2020. augusztus 31. kö-
zött kórházi kezelésre szorultak, 
összehasonlítva őket egy kontroll-
csoporttal, amely tagjainak nem 
volt Covid-betegsége.

A 47 780 beteg 29,4 százaléka 
140 napon belül újra visszakerült 
a kórházba, és 12,3 százalékuk 
meg is halt. Visszakerülési ará-
nyuk 3,5-szer nagyobb, a halálo-
zási arányuk pedig hétszer maga-
sabb volt, mint a kontrollcsopor-
té – állapították meg a kutatók.

De nem csak a kórházba ke-
rült koronavírusos betegek-
nél jelentkeznek elhúzódó Co-
vid-tünetek. Azok közül is na-
gyon sokan panaszkodnak he-
tekkel, hónapokkal később is 
ilyenekre, akik otthon kezel-
ték magukat. Enyhébb esetek-
ben fáradtság, tompa agy, izom- 
és ízületi fájdalmak jellemző-
ek, de sokaknál légzési nehéz-
ségek, mellkasi fájdalom, szív-
működési problémák és pszi-
chológiai zavarok,  például de-
presszió is jelentkezik.

Az Egyesült Államokban már 
neves járványügyi szakemberek 
sürgetik, hogy a több százezer 
érintett amerikai betegre tekin-
tettel az egészségügyi ellátók ve-
gyék komolyabban ezeket a tü-
neteket, amelyek a betegek min-
dennapi életére és munkaképes-
ségére is jelentős hatással van-
nak. A hosszú Covidot egyértel-
műen súlyos közegészségi prob-
lémának tartják, pontos magya-
rázatot azonban még nem talál-
tak erre a jelenségre.

ph

Míg Európában legfőképp pénz-
bírsággal, addig a világ más tája-
in egyéb büntetéssel sújtják azo-
kat, akik nem, vagy nem megfe-
lelően hordják a szájat és orrot 
eltakaró maszkot. Bali szigetén 
például egészen egyedi technikát 
alkalmaznak a helyi hatóságok, 
hogy megleckéztessék a szabály-
talankodókat. Számukra ugyan-
is nem nagy összegű pénzbírsá-
got, hanem azonnal elvégezhető 
fekvőtámaszt vagy közmunkát 
írnak elő, attól függ, hogy ki mi-
lyen fizikai állapotban van. A rög-
tönzött tornaórát és a hasznos 
utcaseprést kifejezetten a turis-

ták miatt vezették be, a legtöb-
ben ugyanis közülük kerülnek ki 
azok, akik fittyet hánynak a sza-
bályokra. A helyi erők ezért fo-
lyamatosan razziáznak, és azo-
kat, akik elismerik, hogy hibáz-
tak, általában több tucat fekvőtá-
maszra, gazolásra, csatornatisztí-
tásra vagy utcahosszig tartó sep-
regetésre ítélnek. Erről egyébként 
gyakran mókás videók is készül-
nek, és úgy tűnik, a turisták ve-
szik a lapot, sűrű elnézéskéré-
sek közepette gyomlálnak vagy 
tornáznak.

Nem lehet ilyen jó kedve viszont 
annak, aki Indonéziában, Kelet-Já-

ván szegte meg a helyi szabályo-
kat. Ott azokat a helyi lakosokat, 
akik nem tartották be az óvintéz-
kedéseket, azzal büntették, hogy 
megásatták velük a koronavírus-
ban elhunytak sírgödreit. A brutá-
lis büntetést a helyi elöljárók elret-
tentésnek szánták. Ráadásul, mint 
később kiderült, a Cerme nevű fa-
lucskában és többszáz kilométeres 
körzetében csupán három sírásó 
dolgozott korábban, így arrafe-
lé sajnos elkelt a segítség, ugyan-
is már az első hullám alatt nyolc-
ezer körüli volt a halottak száma 
az országban. 

A legtöbb helyen azonban pénz-
bírságot kell fizetni a szabályta-
lankodóknak. Az európai orszá-
gok közül talán a szomszédos 
Szlovéniában büntették a legdur-

vább pénzösszeggel a maszkot el-
hagyó renitenseket. Ott ugyan-
is 400-tól 4000 euróig, azaz 140 
ezertől 1,4 millió forintig terjedő 
pénzbírsággal vágták meg a sza-
bálytalankodókat az ellenőrök. 
Olaszországban pedig a nyilvá-
nos ölelkezésért is fizetni kel-
lett. Pavia városában korábban 
egy óra alatt tíz darab 400 eu-
rós bírságot szabtak ki azoknak, 
akik nem egy háztartásban éltek 
és az utcán megölelték egymást. 
Magyarországon az október vé-
gén életbe lépett törvény alapján 
5 ezer forinttól 150 ezer forintig 
terjedő helyszíni bírságot is ki-
szabhat a rendőrség, ha a figyel-
meztetés ellenére nem, vagy nem 
megfelelően hordjuk a maszkot. 

Pósa Lilla

FOTÓ | SHUTTERSTOCK

FOTÓ | DEDI SINUHAJI – MTI-EPA

Új veszély: 
a hosszú Covid

Mókás és brutális:  
büntetések  
maszkhiányért

Öt hónapon belül  újra kórházba került a korona ví
ru sos betegek 29 százaléka NagyBritanniában. 
Az is mételten kórházi ápolásra szorulók közül min
den nyolcadik meg is halt – derül ki egy brit tanul
mányból, amelyről a The Guardian számolt be.

A világ összes országa  egyénileg szabályozza  
a maszk viselést. Egy dologban azonban szinte min
denhol egyetértenek: kötelező. Össze gyűj töt tük 
a legmókásabb és legbrutálisabb büntetéseket, 
amit azok kaptak, akik nem visel ték a védőeszközt.
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Alkatrészhiány
A győri Audi csökkentette a 
termelést, a kecskeméti Mer-
cedes-gyár viszont teljesen 
leállt. Ennek oka, hogy je-
lentősen megnőtt a félvezető 
komponensek iránti kereslet, 
ezért világszerte tapasztalha-
tóak beszállítói nehézségek 
az alkatrészellátásban – írja a 
Világgazdaság. A kecskeméti 
cég már tíz napja szünetelteti 
a termelést, a győri pedig két 
héten keresztül csak egy mű-
szakban folytatja a gyártást. 
A Suzuki termelésében egye-
lőre nem okoz gondot a be-
szállítás. (ph) 

Nőtt a 
földgázfogyasztás
A tavalyi fűtési szezonhoz 
képest több mint 5 száza-
lékkal nőtt a lakossági és 
az ipari földgázfelhasználás. 
Azon túl, hogy 2 Celsius -fok-
kal alacsonyabb volt az át-
laghőmérséklet, és a napos 
órák száma is kevesebb volt, 
a magyarok egy része az 
otthoni munka miatt jelen-
tősen több időt tölt a lakásá-
ban. A fogyasztás növekedé-
sében szerepet játszik az ál-
lami otthonteremtési prog-
ram részeként 2017-ben be-
vezetett ingyenes lakossá-
gi csatlakozás, így a Magyar 
Villamos Művek ügyfélköre 
is nőtt. (ph)

Kilométeres a sor
 Több kilométer hosszú tor-
lódás alakult ki a Románia 
és Magyarország közötti ha-
tárátkelőhelyek romániai 
oldalán kedd este. A Digi24 
szerint azért torlódtak fel a 
kamionosok, mert a magyar 
határrendészek az illegá-
lis bevándorlás megfékezé-
se miatt alaposabban átvizs-
gálják a teherszállítókat. A ro-
mánok azt állítják, hogy min-
den tőlük telhetőt megtettek 
a kígyózó sor elkerülése ér-
dekében, azonban csak any-
nyi sávon engedhetik a te-
herforgalmat, amennyihez 
a magyar fél is biztosít ren-
dőröket. (mti/ph)

RÖVIDEN

A Külgazdasági és Külügyminisz-
térium feladata a vakcinabeszer-
zés koordinálása, de a vakcina ki-
választásáról nem a minisztérium 
dönt, hanem megteremti a lehető-
séget a szakemberek számára – je-
lentette ki Menczer Tamás. Ennek 
köszönhető, hogy magyar szakem-
berek a helyszínen is vizsgálhatták 
az orosz és a kínai vakcinát – tette 
hozzá. Az Országos Gyógyszerésze-
ti és Élelmezés-egészségügyi Inté-
zetnek (OGYÉI) mint engedélyező 
hatóságnak válsághelyzetben joga 
van önállóan dönteni a vakcináról 

– emlékeztetett az államtitkár.

Menczer Tamás szerint az Euró-
pai Unióban nem valósultak meg 
a közös beszerzésben lefektetett 
szállítási mennyiségek. Nyilván-
való, hogy nem egyszerű a hely-
zet, és a vakcinagyártók sem tud-
nak teljesen pontos adatokat adni, 
de vannak olyan tények, amelyek 
felvetik Brüsszel felelősségét – fo-
galmazott. Példaként említette, 
hogy az EU csak novemberben 
kötött szerződést a Pfizerrel, mi-
közben Amerika és Anglia már jú-
liusban megállapodott az ameri-
kai gyógyszercéggel, amelynek el-
sőként hagyták jóvá az oltóanya-

gát. Tehát Amerika nagyobb meny-
nyiségre és korábban, Brüsszel ké-
sőbb és kisebb mennyiségre álla-
podott meg – hangsúlyozta.

Menczer Tamás kitért arra is, 
hogy itthon azzal vádolják a kor-
mányt, nyomást gyakorol az en-
gedélyező hatóságra vakcina-
ügyben. Az államtitkár szerint 
ez nem igaz, a kormány azon az 
állásponton van, hogy ne a po-
litikusok mondják meg, melyik 
vakcinát lehet használni, hanem 
mindenki fogadja el a magyar szak-
emberek döntését. Rossz ötletnek 
tartja, hogy az egyik ellenzéki 

párt petíciót indít a kínai vakci-
na ellen.

Ugyanakkor felhívta a figyel-
met arra, hogy Ausztria, Dánia 
és Görögország felszólította az 
Európai Gyógyszerügynökséget, 
hogy minél gyorsabban hagyja 
jóvá az Oxford/AstraZeneca brit-
svéd vakcinát.

Menczer Tamás szerint legújab-
ban már Charles Michel, az Eu-
rópai Tanács elnöke is arról be-
szélt, hogy javasolja harmadik or-
szágokkal felvenni a kapcsolatot 
a vakcinák ügyében.

ph

A főpolgármester szerint Buda-
pest számára rendkívül fontos 
az iparűzési adóból befolyó be-
vétel, ám a kormány elengedte a 
kis- és középvállalkozások adójá-
nak felét. „Más bevételeiből jóté-
konykodni nem olyan jó fej dolog” 

– fogalmazott Karácsony Gergely. 
„A főváros ebből él, ha az iparűzé-
si adóval báboznak, akkor Buda-
pesttel báboznak, ez több tízmil-
liárd forint, a fővárost már koráb-
ban megrogyasztották, és most a 
letérdelt Budapestbe rúgnak bele” 

– magyarázta Karácsony. Szerinte 

a kormány ezzel a lépéssel valójá-
ban Budapestet „szívatja”, mert a 
25 ezer fő alatti települések visz-
szakapják a kieső bevételeiket, a 
legnagyobb veszteséget azonban 
a főváros szenvedi el. Kijelentet-
te, így nem lehet válságot kezel-
ni. Kollégái minden reggel gyo-
morgörccsel olvassák a Magyar 
Közlönyt, hogy aznap kapnak-e 
valamilyen ütést.

A főpolgármester szerint Orbán 
Viktor hatalmi logikája az, hogy 
ha valahol ellenállásba ütközik 
egy bizonyos ügyben, akkor azt 

„meghosszabbítja Bicskéig”, vagy-
is mindig megy előre, és már ez 
a lépés is a 2022-es választásról 
szól. „Mert ha az önkormányza-
tok a válsághelyzetben tudnak 
bizonyítani – és tudnak –, az po-
litikailag veszélyes a kormányra, 
mert utóbbi viszont a válságkeze-
lésben nem áll olyan jól. Orbán 
a kettő közötti kontrasztot pró-
bálja enyhíteni azzal, hogy elve-
szi az önkormányzatok forrásait, 
hogy azok ne tehessenek semmit” 

– tette hozzá.
Karácsony úgy véli: ha az ösz-

szes kkv élni fog az iparűzési 
adó felének elengedésével, ak-
kor Budapest csődbe megy, ezért 
élet-halál kérdés, hogy minél ha-
marabb visszaálljon a normális 
élet, mert most hatalmas bevé-

telkieséseik vannak. Kell, hogy az 
emberek akarják az oltást, mert 
a budapesti gazdaság nem indul-
hat újra másképp, ezért kampány 
indul a fővárosban a beoltás mel-
lett: oltasd be magad, vegyél bér-
letet, és ha teheted, fizesd be a tel-
jes iparűzési adódat, mer külön-
ben a város tönkre megy – mond-
ta a főpolgármester.

Felmérések alapján megtize-
delődött a Fidesz szavazótábo-
ra Budapesten, mert ez emberek 
látják, hogy a kormány a fővárost 
szívatja válság idején – jelentette 
ki Karácsony Gergely. Szerinte ez-
zel összevág az is, hogy a Fidesz 
elengedte Budapestet, a kispad-
ról hozott jelölteket 2022-re – fo-
galmazott.

ph

FOTÓ | BRUZÁK NOÉMI – MTI

FOTÓ | MERÉSZ MÁRTON

„Ne politikusok 
döntsenek!”

„A kormány belerúg 
a letérdelt fővárosba”

Nincs elég oltóanyag az EU-ban,  ezért a külügy min
dent megtesz, hogy a magyar szakemberek dönt
hessenek a további vakcinák ügyében – mond ta 
Menczer Tamás államtitkár szintén a Keljfeljancsi 
ven dége ként.

Oltasd be magad, vegyél bérletet,  és ha teheted, 
fiz esd be a teljes iparűzési adódat, mert külön ben 
Budapest tönkremegy – ezzel a felütéssel kezd 
kam  pányba a főváros. Fiala János a Kej fel jancsi cí
mű műsorában a 168 Óra online felületein Kará
csony Gergellyel beszélgetett.
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A Grinsect egy Csongrád-Csanád 
megyében található mezőgazda-
sági vállalkozás. Eddig Magyar-
országon ők az első és egyetlen, 
a Nemzeti Élelmiszerlánc–bizton-
sági Hivatal (Nébih) engedélyével 
rendelkező rovarfehérje-előállí-
tó üzem. Az agrárium területén 
itthon újdonságnak számító vál-
lalkozás 2020-ban indult, most 
pedig az országban elsőként ro-
varipari kockázati tőkebefekte-
tésben részesült.

Fenntartható fehérje

Az Impact Ventures pozitív tár-
sadalmi és környezeti hatásokat 
teremtő vállalkozások egyik be-
fektetője. A tőlük kapott pénz-
ből a tervek szerint 2022-re egy 
napi 6 tonnás élőlárva kapacitá-
sú, automatizált feldolgozó- és 
tenyésztőüzem épül meg. Ezzel, 
Aszali Sándor, a Grinsect ügyve-
zetője szerint a cég a következő 
egy évben 30-nál is több új mun-
kahelyet teremt, évi közel 4500 
tonna szerves hulladékot hasz-
nosít újra, több mint 2100 tonná-
val csökkenti a szén-dioxid-kibo-
csátást, és mintegy 300 tonnával 
a túlhalászatot. 

A rovar alapú termelés pedig 
úgy tűnik, végérvényesen a fenn-
tartható ágazatok közé kerülhet. 

Antonovits Bencétől, a téma szak-
értőjétől megtudtuk, hogy a ro-
varok lehetőséget kínálnak arra, 
hogy alacsony környezeti láb-
nyommal nagy mennyiségű, jó 
minőségű állati fehérjét állítsunk 
elő takarmányozási vagy táplál-
kozási célra. 
„A szárazföld 37,7 százaléka me-

zőgazdasági terület, amely jelen-
tősen nem növelhető tovább. En-
nek mintegy 70 százalékát hasz-
nálja az állattenyésztési ágazat. 
A rovarok üzemszerű termelése 
alacsony területigényű, a neve-
lésükhöz szükséges takarmány 
előállítása kisebb földterületen 
megoldható, és az állatok is kis 
helyigényűek.” 

A hagyományos gazdasági ál-
latainkhoz képest a testtömeg fo-
gyasztható hányada is igen magas.
„Míg gazdasági állataink átlago-

san 50 százaléka, addig egy rovar 
esetében az állat 80-100 százalé-
ka is fogyasztható. Nem elhanya-
golható az a tény sem, hogy a ro-
varok 60-70 százalék fehérjét tar-
talmaznak, a csirkehús pedig kö-
rülbelül 21 százalékot.”

Az így előállított termék helyi, 
GMO mentes, ellenőrizhető és fo-
lyamatosan elérhető.
„Nevelésükhöz olyan alacsony 

minőségű mezőgazdasági és élel-
miszeripari melléktermékek is 

felhasználhatók, melyek más ál-
latok etetésére nem alkalmasak, 
így újabb, jelenleg hulladéknak 
tekintett melléktermékek kerül-
hetnek vissza a körforgásba, ez-
zel is csökkentve a keletkező hul-
ladékmennyiséget.”

Az viszont köztudott, hogy Ma-
gyarországon – ahogy az EU töb-
bi tagállamában is – nagyobb a fe-
hérjeigény, mint amennyit képe-
sek vagyunk előállítani.
„Magyarországnak megéri se-

gítenie az  ipari rovarnevelés 
fellendülését. Az Európai Unió 
évente mintegy 18 millió ton-
na nyersfehérjét importál, fő-
leg Brazíliából, Argentínából 
és az Egyesült Államokból. Ez 
hatalmas kiszolgáltatottságot 
jelent az uniós állattenyésztési 
ágazat szempontjából. Magyar-
ország évente 540 ezer tonna 
GMO-szóját importál a  takar-
mányipar igényeinek kielégíté-
se céljából.”

Már most is esszük

A takarmányrovarok felhaszná-
lása uniós szinten szabályozott. 
Ezen a téren új fejlemények is vár-
hatóak, mert, mint korábban be-
számoltunk róla, az EU élelmi-
szerbiztonsági hatósága emberi 
fogyasztásra alkalmasnak talál-
ta a lisztkukacot.
„Rovar alapú takarmány je-

lenleg felhasználható akvakul-
túrában nevelt állatok, társál-
latok és szőrme állatok takar-
mányozására, de várható, hogy 
2021–22 során megnyílik a lehe-
tőség ezen termékek alkalmaz-
hatóságára a sertés és baromfi-
iparban is. Az emberi fogyasz-
tásra előállított rovarok jogi be-
sorolása nem egységes az unió-
ban. Míg egyes országok az egy-
séges szabályozásig engedélye-
zik az  ilyen termékek előállí-
tását és forgalmazását, példá-
ul Hollandia, Belgium, Német-

ország, Franciaország, Finnor-
szág, addig mások, így Magyar-
ország is tiltja azt. Jelenleg 113 
ország mintegy kétmilliárd la-
kója fedezi vagy egészíti ki álla-
ti eredetű fehérjeigényét rova-
rokból. A hétköznapi ételeink 
is tartalmazhatnak rovarokat, 
elég, ha csak a színezékként el-
terjedt bíbortetűre gondolunk. 
A nőnemű egyedekből előállí-
tott E120 számmal jelölt festék 
szinte minden piros színű élel-
miszerben előfordulhat. Világ-
szerte több mint 2000 ehető ro-
varfajról tudunk.” 

A rovarok fogyasztása nem új 
keletű dolog, vannak olyan ter-
mészetközeli népek, ahol telje-
sen természetes. 

 „A rovarok feltételezhetően 
jelentős szerepet töltöttek be 
az  ősember táplálkozásában, 
ugyanis a kezdeti időkben fejlett 
eszközök hiányában a rovarok 
és lárvák bizonyultak a legköny-
nyebben hozzáférhető állati ere-
detű fehérjeforrásnak. A korai 
entomofágiára, a rovarok ember 
általi fogyasztására számos bi-
zonyíték áll rendelkezésre. Ilyen 
az Egyesült Államok és Mexikó 
területén talált ürülék-fosszíli-
ák elemzése és a Kr. e. 2500–
2000 környékéről származó 
kínai romok közt talált leletek, 
melyek arra engednek következ-
tetni, hogy a bábokat fogyasz-
tották, de a Kr. e. 30 000 és  
9000 közé datált altamirai bar-
langrajzok közt is található ehe-
tő rovarok gyűjtését ábrázoló 
festmény. Ráadásul találunk 
utalást rovarevésre a Bibliában, 
illetve az iszlám és zsidó vallási 
szövegekben is.”

Rebró Fanni

Magyarország beszáll 
a rovarbizniszbe

Milliárdos üzlet indulhat be:  automatizált fekete 
katonalégy tenyésztő- és feldolgozó üzem épül 
hazánkban. Cél a hazai és nemzetközi terjesz ke-
dés, valamint korunk egyik legégetőbb prob lémá-
ja, a környezeti terhelés jelentős csökkentése.

FOTÓ | SHUTTERSTOCK

FOTÓ | SHUTTERSTOCK
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„Nagyon szeretem a zenét, de az 
embereket még jobban szeretem” 

– Leonard Bernstein gondolata áll 
talán legközelebb Fischer Iván-
hoz, aki a BFZ sikerének titkát is 
ebben, valamint a kreativitás ösz-
tönzésében látja. Azt vallja, hogy 
a karmesterség elsősorban morá-
lis felelősség.

Fischer Iván zenészcsaládból 
származik, édesanyja énekesnő, 
édesapja karmester volt, Ádám 
bátyja szintén Kossuth-díjas kar-
mester. Iván zongorázni, hegedül-
ni és csellózni tanult, testvérével 
gyakran felléptek a lakásukhoz 
közeli Operaház gyermekkórusá-
nak tagjaiként. Középiskoláit köve-
tően a bécsi zeneakadémiára irat-
kozott be. Először a zürichi operá-
ban dirigálta Mozart Don Giovan-
ni című operáját, hamarosan ne-

ves zenekarok élén évi ötven-hat-
van koncertet adott világszerte. 
Nemzetközi hírű karmesterként 
vállalta el 1982-ben Angliában a 
Kent Opera művészeti vezetését, 
később a Lyoni Operaház zene-
igazgatói állását, s szinte ezzel pár-
huzamosan egy állandó zenekar 
létrehozásán fáradozott. Célja az 
volt, hogy igényes munkával kre-
atív zenészek társulata jöjjön lét-
re, első ötleteit Kocsis Zoltán zon-
goraművésszel osztotta meg. Ket-
tejük nevéhez fűződik a BFZ meg-
alapítása 1983-ban (az együttes-
ben Fischer Iván a kezdetektől ze-
neigazgatóként is működik). Az 
együttes a legnagyobb komoly-
zenei fesztiválokon és koncertter-
mekben lép fel, a legelismertebb 
szólistákkal és dirigensekkel dol-
gozik együtt, tavaly bekerült a vi-

lág tíz legjobb szimfonikus zene-
kara közé a BBC klasszikus zenei 
magazinjának listáján.

Fischer Iván Magyarországon 
olyan programokat indított el, 
mint a beszélgetéssel egybekö-
tött egyforintos koncertek, a ze-
nét a kisgyermekekkel megkedvel-
tető kakaókoncertek, a meghirde-
tett műsor nélküli titokkoncertek, 
az éjféli hangversenyek vagy a zsi-
nagógakoncertek. Művészeti tevé-
kenységét számos díjjal ismerték 
el. Megkapta az érdemes művész 
címet, Göncz Árpád Köztársasági 
Elnöki Arany Emlékérmét, 2005 
óta Budapest díszpolgára. 2006-
ban Kossuth-díjat kapott. 2011-ben 
Prima Primissima díjat, a brit Ki-
rályi Filharmóniai Társaságtól kar-
mesteri díjat kapott. 2013-ban a brit 
Királyi Zeneakadémia tiszteletbeli 
tagjává választották.

Fischer Iván születésnapja alkal-
mából a Budapesti Fesztiválzene-
kar, az amszterdami Concertge-
bouworkest és a Konzerthausorc-
hester Berlin ma interneten közve-
tített koncertösszeállítással készül.

ph/mti

Tavaly az  utolsó pillanatig re-
ménykedtek a fesztiválok szer-
vezői és a fellépők is, hogy ha 
az eredeti tervekhez képest ké-
sőbb is, de meg lehet tartani majd 
a tömegrendezvényeket, azon-
ban a magyar kormány döntése 
nyomán végül kénytelenek vol-
tak teljesen lemondani azokat. 
2021-ben sem jelenthető még ki 
semmi biztosan, azonban a vak-
cina megérkezése bizakodással 
töltheti el a fellépőket, a szerve-
zőket és a koncertlátogatókat is. 
Löbenwein Norbert, aki a Szige-
tért, a Balaton Soundért, a VOLT 
Fesztiválért, a MOL Nagyon Bala-
tonért és a STRAND Fesztiválért is 
felel, most elmondta, mi várható 
a szezonban.

A Blikknek adott interjújában 
kijelentette: minden szakmabe-
li arra készül, hogy amennyi-
ben a lehetőségek adottak lesz-
nek, megvalósulhassanak a fesz-
tiválok. „Nem tudok Magyaror-
szágon olyan fesztiválszervezőt, 
aki feladta volna a reményt, és ne 

készülne az idei szezonra. A sok-
sok bizonytalanság ellenére min-
denki úgy készül, hogy minden-
nel készen legyen, ha egyszer úgy 
adódik, hogy megtarthatók a bu-
lik. Függetlenül attól, hogy nem 
tudja senki azt, idén lesznek-e 
fesztiválok, vagy sem, mégis 
mindenkinek úgy kell készülnie, 
mintha lenne. Ugyanolyan erőbe-
dobással kell készülni a techniká-
val, a szponzorokkal, a helyszín-
nel, a programokkal és minden 
mással, mint eddig” – mondta. 

Csak, ha biztos

Kiemelte, hogy amíg nem lesznek 
biztosan megtarthatók az esemé-
nyek, addig nem fog megkezdőd-
ni a promóció és a jegyelővétel 
sem, a leszervezett fellépőkkel 
azonban folyamatos kapcsolat-
ban vannak, ők pedig a szerve-
zőkhöz hasonlóan készen állnak 
a fesztiválszezonra. Löbenwein 
emellett egy eddig nem ismert 
lehetőséget felvázolt. Elmondta, 

hogy személyesen már annak 
is tudna örülni, hogy ha külföl-
di előadók nem is, de a magyar 
formációk lehetőséget kapnának 
a fellépésre. 

Szerinte a  magyar feszti-
válszervezők nagyon jól vizsgáz-
tak ebben a kiszámíthatatlan idő-
szakban, ugyanis mindenki azt 
a lehetőséget ajánlotta fel a vá-
sárlóknak a jegyekkel kapcso-
latban, hogy vagy visszaváltják 
a már megvett jegyeket, vagy 
a 2021-es évadban használják fel 
azokat. Elmondása szerint a ha-
zai nagy fesztiválok közönsége 
többségében bennhagyta a je-
gyeit, tehát nem váltották visz-
sza, abban bízva, hogy azokat 
majd idén fel tudják használni 
az eseményre. 

A brexit is gond

Az idei, levegőben lógó feszti-
válszezonnak nemcsak a tömeg-
rendezvények – egyelőre élet-
ben lévő – tilalma okozhat ne-
hézséget, hanem az év elején re-
alizálódó brexitegyezmény is. 
Nagy-Britannia EU-ból való ki-
lépése ugyanis az európai fesz-
tiválokon nagy számban helyet 
kapó brit előadóknak is komoly 
nehézségeket okoz. Az Unió ko-
rábban azt is felajánlotta, hogy 
a Nagy-Britanniából érkező ze-
nészek kiválthatnak egy 90 na-
pig érvényes vízumot, ami így 
megkönnyítené számukra a tur-
nézást, azonban ezt az Egyesült 
Királyság elutasította. A brit ze-
nészeknek emiatt ezentúl 1000 

fontról szóló igazolással kell ren-
delkezniük, és a rendezvényszer-
vező cég papírjaira is szükségük 
lesz az Európába történő belé-
péshez. A döntést szinte az ösz-
szes brit zenészszakszervezet 
elítélte, a világhírűnek számí-
tó, azonban 2017 óta nem tur-
nézó Radiohead énekese, Thom  
Yorke gerinctelen húzásnak ne-
vezte a kormány döntését. 

A hazai zenészeknek, koncert-
szervezőknek és háttérmunká-
soknak mindenesetre már az is 
hatalmas előrelépés lenne, ha 
a Löbenwein Norbert által fel-
vázolt terv szerint, vagyis csak 
magyar zenekarokkal, de elin-
dulhatna a magyar könnyűzenei 
élet, közel egyéves kihagyás után.

Lányi Örs

A karmester felelőssége

Mi lesz idén a fesztiválokkal?

Ma ünnepli 70. születésnapját  Fischer Iván 
Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztivál-
zene kar alapító zeneigazgatója. Isten éltesse!

2020-ban az utolsó pillanatban  fújták le a fesz-
ti vál szezont. A legnagyobb hazai fesz tiválokért 
fe lelős Löbenwein Norbert bízik benne, hogy idén 
már pótolhatják ezeket.

FOTÓ | KOLLÁNYI PÉTER – MTI

FOTÓ | POZSONYI ROLAND
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A koronavírus-járvány nehéz hely-
zetet idézett elő a legtöbb külföl-
di futballklub esetében, ugyanis 
majd az összes topligás együttes 
eurómilliókat bukott a reklámbe-
vételek kiesése, a jegyvásárlások-
ból befolyó bevételek hiánya és 
a közvetítési jogok után fizetett 
összegek csökkenése miatt. Ha-
sonló a helyzet a világhírű FC Bar-
celonánál is, a klub sikereit azon-
ban nem csak a járványhelyzet 
gátolja, az öltözőn belüli feszült-
ségek, valamint a korábbi elnök 
sportpolitikájának hagyatéka is 
negatív jövőképet mutat.

A siker titka

Az elmúlt évtizedekben arany-
korát élő csapat többek között 
azért tudott kiemelkedni az eu-
rópai topcsapatok közül, mert 
a La Masia akadémián a sport-
ág legkiválóbb szakemberei ok-
tatták a klub fiataljait, akiket ké-
sőbb a felnőtt csapatba is sike-
resen tudott integrálni a Bar-
ca. A La Masia sikereit mi sem 
mutatja jobban, mintha végig-
tekintünk azon játékosok név-
során, akiket a klub az elmúlt 

évtizedekben kitermelt: Xavi 
Hernández, Andrés Iniesta, Lio-
nel Messi, Carles Puyol és Mau-
ro Icardi mellett a játékosként 
és edzőként is maradandót al-
kotó Pep Guardiola neve is fel-
tűnhet listán. 

2018-ban tizenhat év után elő-
ször fordult elő olyan a Barcelo-
nánál, hogy La Masia-nevelésű 
játékos nélkül küldték pályára 
a kezdőcsapatot. A tavaly év vé-
gén leköszönő Josep Maria Bar-
tomeu hatéves elnöksége alatt 
a klub sportpolitikája teljesen át-
alakult: az akadémiára támaszko-
dás helyett a reklámcégek számá-
ra sokkal vonzóbb sztárokat iga-
zoltak súlyos eurómilliókért cse-
rébe, elég Neymar, Antoine Griez-
mann, vagy épp Ousmané Dem-
bélé példájára gondolni.

Viszlát, Bartomeu!

A szurkolók és a  játékosok is 
évek óta elégedetlenek voltak 
a vezetéssel, azonban Bartom-
eu sokáig kirobbanthatatlannak 
tűnt az elnöki székből. Destruk-
tív igazoláspolitikája azonban 
nem vezetett eredményre, el-

nökségének első éve óta a Bar-
celona nem tudott BL-t nyerni, 
sőt, számos alkalommal megalá-
zó vereséget követően estek ki 
a legrangosabb európai kupából. 
2017-ben a PSG elleni 4-0-s zakót 
még tudták ellensúlyozni egy 
sokak által vitatott 6-1-es idegen-
beli győzelemmel, azonban ké-
sőbb a Roma és a Liverpool el-
leni magabiztos hazai győzel-
mekkel hangoló csapat idegen-
ben minden meccsen összeom-
lott. A 2019-20-as BL-szezon pá-
ratlan blamájáról már nem is be-
szélve, amikor 8-2-re kaptak ki 
a Bayern Münchentől.

A bajorok elleni kiesést köve-
tően a csapat legnagyobb sztár-
ja, Lionel Messi bejelentette: el 
szeretné hagyni a Barcelonát, 
ennek hatására azonban Bar-
tomeu is felajánlotta lemondá-
sát, amennyiben az argentin 
hajlandó maradni. Az elnök tá-
vozásával kezdetben úgy tűnt, 
megkezdődhet a csapat új ala-
pokra helyezése, de még a klub-
legenda, Ronald Koeman veze-
tőedző érkezése sem tudta cset-
tintésre megoldani a problémá-
kat. Főleg nem úgy, hogy a világ 
egyik, ha nem legjobb játéko-
sa, Lionel Messi már csak kény-
szerből játszott a csapatban, és 
a mostani eredmények tekinte-
tében szinte borítékolható, hogy 
a 2020-21-es szezon végén távo-
zik a csapattól. 

A klub tavaly rossz anyagi hely-
zete miatt fizetéscsökkentési terv-
vel állt elő, amit kezdetben a játé-
kosok és a stábtagok sem akartak 
elfogadni, végül azonban novem-
berre sikerült elérni egy megál-
lapodást, ami kimondja: három 

év alatt mintegy 122 millió euró-
val csökkentik majd a bérkiadá-
sokat. Emellett a prémiumok kifi-
zetését is felfüggesztették, ami-
vel további 50 millió euró marad 
a kasszában. 

Elnök sincs

A Barcelona számos poszton 
küzd játékoshiánnyal, azonban 
a legfrissebb hírek szerint eze-
ket még a téli átigazolási időszak-
ban sem tudják majd betölteni, 
ugyanis – a pénzszűke mellett 

– új elnök hiányában olyan dön-
tési jogkörrel rendelkező szak-
ember sincs a csapatnál, aki jó-
váhagyhatná az esetleges igazo-
lásokat. Új elnök megválasztá-
sára pedig az elkövetkező egy-
két hónapban aligha lehet szá-
mítani, ugyanis a  Spanyolor-

szágban életben lévő korlátozá-
sok miatt nem lehet megtartani 
a személyes szavazást. Az elnö-
kaspiránsok között egyébként 
ott van a klubot 2003 és 2010 
között irányító Joan Laporta, aki 
az előzetes várakozások szerint 
nagy többséggel nyerhet majd 
a választáson, de Víctor Font és 
Toni Freixa is versenyben van 
még az elnöki címért. 

A szezont 25 éves negatív csúcs-
csal megkezdő csapat ugyan már 
a harmadik helyen áll a spanyol 
bajnokságban, a spanyol kupát vi-
szont a döntőben elbukta hétvé-
gén a bajnokságban tizenkettedik 
helyet elfoglaló Athletic Bilbao el-
len, és a BL-ben is nehéz ellenfél 
vár rá: a tavalyi döntős Paris Sa-
int-Germain várja majd a nyol-
caddöntőben a Barcát.

Lányi Örs

Bajban  
a Barcelona
A katalán sztárcsapat  utóbbi évei legrosszabb for
máját mutatja a 20202021es szezonban, amin 
a klub pocsék anyagi helyzete, az elnök tavaly év
végi lemondása és a sztárok motiválatlansága sem 
segít. Hogy a sztárklub hogyan lábalhat ki ebből 
a hullámvölgyből, arra csak a soron követ kező el
nökválasztás aspiránsai tudhatnak választ.
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Rengeteg terve van még Nagy 
Ritának, pedig már eddigi ered-
ménysora sem akármi. Ám ő nem 
elégszik meg a junior világ- és Eu-
rópa-bajnoki arany éremmel, vala-
mint a felnőtt vb-ezüst- és Eb-bron-
zéremmel. Mint elmondta,  szeret-
ne gyűjteni még bőven európai- és 
világelsőséget, de vágyik olimpiai 
szereplésre, ahogy bírói és edzői 
karrierre is. A fia tal versenyző te-
hetsége talán nem is meglepő, hi-
szen családjában mondhatni ha-
gyomány a küzdősport. 
„A nagyapám bokszoló volt, 

az édesapám pedig birkózott. 

Ő vitt el kilencévesen egy kick-
box edzésre, és azóta is tart 
a  sportág iránt érzett szerel-
mem. Úgy gondolom, hogy na-
gyon sok mindent megtanul-
tam általa: többek között alá-
zatot, szorgalmat és kitartást” 

– mondta Nagy Rita, akit várat-
lan meglepetésként ért az el-
ismerés, melyet most először 
érdemelt ki a Magyar Kick-box 
Szakszövetségtől. Saját elmon-
dása szerint imád versenyezni, 
és maximalista, ehhez pedig 
szerinte jól illeszkedik a kick-
box világa. 

Az elsősorban a kick-light és 
light-contact szabályrendszerek-
ben remekelő bunyós civilben 
gazdaság- és vidékfejlesztési ag-
rármérnök. Bár a világjárvány 
miatti versenyleállás az ő felké-
szülésére is hatással volt, még-
is ambiciózusan tervezi jövőjét. 
Fontolgatja, hogy komolyabban 
fordul majd a kiütésre menő rin-
ges szakágak felé, később pedig 
edzői vagy bírói munkát is szíve-
sen végezne.
„Bár nincs kifejezetten példaké-

pem, nagyon tetszik Hosszú Ka-
tinka életpályája és mottója, mi-
szerint a kemény munka mindig 
kifizetődik. Ha a kick-box való-
ban eljut a csúcsra és 2028-ban 
bekerül az olimpiára, én is min-
denképpen szeretnék ott lenni. 
Mivel akkorra 30 éves leszek, ha 
már nem is feltétlenül verseny-
zőként, de edzőként vagy bíró-
ként részese akarok lenni ennek 
az élménynek.”

fgy

Azzal már a világbajnokság előtt 
tisztában volt mindenki, hogy a 
Németország elleni csoportmér-
kőzés igazi rangadó lesz, ahogy 
azzal is, hogy ez a találkozó dönt 
majd a csoportelsőségről. A győ-
zelem pedig a presztízsnél sokkal 
többet, ebben az esetben egészen 
pontosan két pontot ért. Mert a 
labdarúgással ellentétben a kézi-
labdában számít, hogy egy világ-
versenyen milyen eredményeket 

ér el egy csapat a csoportellenfe-
leivel szemben. A német–magyar 
mérkőzés a várakozásoknak meg-
felelően nagyjából kiegyenlített 
játékot hozott, és bár volt olyan 
időszak, amikor öt góllal is ve-
zettünk, a mindent eldöntő talá-
latot Lékai Máté 3 másodperccel 
a meccs vége előtt szerezte.
„Nekünk, edzőknek ez a leg-

szebb, amikor egy góllal nyer 
egy csapat, ilyen kiélezett hely-

zetben, főleg válogatott meccsen. 
Nagyon sokat készültünk, de nem 
tudtuk, hol tartunk, hiszen ko-
moly csapattal nem találkoztunk 
az elmúlt időszakban. A fiúk éle-
sek voltak, jól összpontosítottak, 
de látszott, hogy sok a hiba a já-
tékunkban. Talán eldönthettük 
volna a meccset az első félidőben, 
elmehettünk volna több góllal, 
de elég sok volt a technikai hiba 
és a bizonytalanság. A végén he-

lyén volt a szívünk, és a végjáték-
ban hideg fejjel kézilabdáztunk. 
Dolgoznunk kell továbbra is, de 
az ilyen sikerek nagyon megtol-
ják a csapatot, óriási lökést adnak 
mindenkinek, és sokkal jobban 
összekovácsolják a társaságot – 
mondta a mérkőzés után Gulyás 
István, a magyar válogatott szö-
vetségi kapitánya.

Mivel a csoport harmadik to-
vábbjutóját, Uruguayt szintén 

legyőztük, a magyar válogatott 
négy pontot visz magával a kö-
zépdöntőbe, ahol a csoport éléről 
várhatjuk a folytatást. Ez azon-
ban már biztosan nem lesz séta-
galopp, hiszen a csapat csütör-
tökön Brazíliával, szombaton az 
Európa-bajnok Lengyelország-
gal, jövő hétfőn pedig Spanyol-
országgal mérkőzik meg az elő-
döntőbe jutásért.

Fehér György

Örökség, álmok  
és maximalizmus

Mestermunka 
volt

Nagy Rita már most  meggyőző eredményekkel 
büszkélkedhet, ám ezzel nem elégszik meg. 
A kick-boxba 13 éve beleszerető, még mindig 
csak 22 éves világklasszis lett 2020-ban a sport-
ág hazai legjobbja.

Bár messze még  az egyiptomi kézilabda-világbaj-
nokság vége, az már most látszik, hogy a magyar 
válogatott tagjai képesek egymásért küzdeni, és 
képesek rangadót nyerni. A németek elleni győ-
zelem csoportelsőséget ért.

FORRÁS | MAGYAR KICK-BOX SZAKSZÖVETSÉG – FACEBOOK

FOTÓ | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT – REUTERS
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Hiába van általában vastag bundá-
juk a kutyáknak, ugyanúgy képe-
sek a hideg időben megfázni, mint 
mi, sőt a hó és az ónos eső a bő-
rüket is károsíthatja. Ezek elkerü-
lésére a legjobb eszköz a kutyaru-
ha, ami legfőképpen a kis terme-
tű kutyáknak, a rövid szőrű fajták-
nak, valamint a kutyakölyköknek 
és az idős, beteg kutyáknak nél-
külözhetetlen extra védelem a hi-
deg környezetben – írja a háziállat.
hu. A portál szerint akkor megfe-
lelő az eb öltözéke, ha az a mellső 
lábától egészen a farkáig takarja 
a hátát és körben kényelmesen rá-
simul az állatra. Vásárláskor, ha 
nincs ott a kutya, úgy lehet a leg-
könnyebben leellenőrizni, hogy 
jó-e az adott kabát, ha előtte le-
mérjük az ebet a nyakától a far-
káig, valamint a mellső lábai kö-

zötti részt, ugyanis ez az állat leg-
szélesebb része. A legpraktikusab-
bak az olyan téliesített mellények, 
amiknek a bélése kivehető. A víz-
álló- és símellények a legnagyobb 
hidegben is védik és melegen tart-
ják a kutya hasát a mély hóban. 
Anyagukat tekintve a gyapjú és 
a vízálló, bélelt kabátok is megfe-
lelőek a házi kedvenceknek. 

A másik fontos, de sokak szá-
mára haszontalannak tűnő dolog 
a kutyacipő. Vannak olyan ebek, 
amelyeknek a mancsa érzékeny 
a hidegre, főleg, ha -10 fok alá 
csökken a hőmérséklet. Emellett 
nem elhanyagolható, hogy – fő-
leg a városokban – a járdákat és 
az utakat jégmentesítik. Az erre 
használt anyagok egyrészt sérülé-
seket okozhatnak a kutya talpán, 
másrészt pedig hazaérve a kutyu-

sok lenyalogathatják őket a man-
csukról, ami egyáltalán nem 
egészséges. Ha csak rövid sétá-
ra visszük ki a kutyát a hidegbe, 
olyan helyre, ahol nincs kémiai 
anyagokkal csúszásmentesítve 
a terület, akkor nincs szükség 
a cipőre, azonban egy hosszabb 
kirándulás alatt sokat segíthet, 
hogy a kutya mancsa ne sérül-
jön, vagy fagyjon át a hideg föl-
dön. Vásárláskor figyelni kell arra, 
hogy a cipő ne szorítsa el a kutya 
lábát, de bő se legyen, mert ak-
kor az eb könnyen el tudja hagyni 
futkározás közben. Ha nem sze-
retnénk a cipővel bajlódni, akkor 
minden séta után langyos vízzel 
tisztítsuk meg kedvencünk tal-
pát, és vizsgáljuk meg azt is, hogy 
van-e valamilyen sérülése. 

ph

A Szaharában 
is havazott
Rendkívül ritka jelenséget figyeltek meg Algériában, ugyan-
is miután -3 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, havazott 
a Szaharában – írja a Sky News alapján a 24.hu. A Szaharában 
azért sem szokványos ez az időjárás, mert a sivatag éves átla-
gos hőmérséklete 30 Celsius-fok körül mozog. A hó ráadásul 
zebracsíkosra festette a tájat a homokon. Nem ez volt az első 
eset, hogy az egyébként meleg Szaharában havazott, Ain Se-
fra városának közelében az elmúlt 42 évben háromszor is fe-
hér volt a táj. Sőt, 1979-ben még a közlekedés is leállt a hó 
miatt. 2017-ben egy hóvihar után méteres hótakaró is kelet-
kezett, majd 2018-ban 40 centiméteres hó hullott. A Szahara 
egyébként a több mint 9 millió négyzetkilométernyi terüle-
tével a Föld legnagyobb sivataga. Területe folyamatosan nő, 
becslések szerint évente akár 48 kilométert is halad Afrika 
belseje felé. A szakemberek szerint a hatalmas sivatag kora 
2,5 millió év lehet.

ph
 
 

Új csillagokat 
találtak
Egy gázóriást és egy fehér törpét is találtak a szakemberek 
a világűrben, 385 fényévnyire a Földtől, ami csillagászati 
szempontból közelinek számít – írja a National Geographic. 
A NASA TESS űrtáv csöve mintegy 200 ezer közeli, fényes 
csillagot vizsgál: az előttük elhaladó exobolygó, azaz a Nap-
rendszerünkön kívül keringő égitest nyomai után kutat. Ed-
dig nagyjából 2450 jelöltet észlelt, ezek közül 91 égitest léte-
zését sikerült igazolni. A rendszer csillaga 0,71 napátmérőjű, 
és 0,75 naptömegű. A szakértők szerint az objektum 4500 
Celsius-fokos. A rendszer most felfedezett bolygója, a TOI-
1259Ab nagyjából akkora, mint a Jupiter, de a tömege 56 szá-
zalékkal kisebb. Az égitest igen közel fekszik csillagához, 3,48 
földi nap alatt kerüli meg, emiatt felszíne meglehetősen for-
ró. A rendszer igazi különlegessége a TOI-1259B jelű fehér 
törpe, amin 6000 Celsius-fok uralkodik, és becslések alap-
ján 4,08 milliárd éves.

ph

Egy nő jégdarabok között sétál 
a befagyott Kapsagáji-víztáro-
zón. A Kapsagáj-tó néven is is-
mert terület Kazahsztán délke-
leti részén, Almatitól körülbe-
lül 60 kilométerre északra talál-
ható és az utóbbi években szin-
te mágnesként vonzza a turistá-
kat. Nyáron. Viszont a kép tanú-
sága szerint a környék télen ta-
lán még érdekesebb. (ph)

Téli séta

Kutyahidegben 
kutyakabát
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