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Három, Ausztriából vásárolt, 
több mint százhúsz éves va-
gonnal gyarapodott a Mocăniţa 
Transilvaniei egyesület infra-
struktúrája. A Beszterce-Naszód 
megyei kisvasutas társaság, 
amely a mezőségi kisvasút még 
menthető részét próbálja meg-
őrizni, további fejlesztésekben 
gondolkodik.

 » SZUCHER ERVIN 

É szak-Tirolból kamionokon ér-
kezett az a három teherszállító 
vagon, amelyet a mezőségi Te-

kén működő Mocăniţa Transilvaniei 
Egyesület vásárolt meg. Az egykori 
Osztrák–Magyar Monarchia keskeny 
nyomtávú vasutain közlekedő vago-

nokat valamikor az 1900-as évek előtt 
gyártották. Műszaki állapotuk kielé-
gítő, és ha a Teke és Mezőrücs között 
megmaradt, két évtizeddel ezelőtt 
még Szászlekencét Marosvásárhellyel 
összekötő vasúti vonal is megfelelő 
lenne, bármikor bevethetők lenné-
nek. Persze nem teherszállításra, ha-
nem átalakítva, turisták sétáltatásá-
ra – pontosít Alexandru Demeter, az 
egyesület egyik vezetője.

Egyre több az önkéntes
A besztercei férfi  lapunknak elmond-
ta, hogy a platformot a gyatra állapot-
ban lévő vágány javításához szüksé-
ges kőmennyiség szállítására fogják 
használni, a két zárt terű vagon közül 
az egyiket „megnyitják”, és ülőalkal-
matosságokkal látják el, a másikat 
pedig szálláshellyé alakítják. Utóbbi-
ra azért van szükség, mert egyre több 
önkéntes érkezik Tekére, ahol két-há-

rom napig kétkezi munkával segíti az 
egyesületet. „Általában fi atal értel-
miségiek, főként informatikusok és 
multinacionális vállalatok jól fi zetett 
menedzserei jönnek, és segédkez-
nek. Ha kell követ hordanak, betont 
öntenek, ha kell bokroktól tisztítják 
meg a síneket, a gőzmozdonyt kenik 
le olajjal, vagy a meglévő vagonokat 
festik” – számolt be tevékenységük-
ről Demeter. Mint ecsetelte, örven-
detes, hogy egyre több erdélyi tekinti 
szívügyének a keskeny nyomtávú 
vasút megmentését, és a turisztikai 
körforgalomba való bevonását. Az-
zal mindenki tisztában van, hogy a 
mezőségi vonalat már nem lehet visz-
szaállítani. Amit a kilencvenes évek 
végén, kétezres évek elején a vasúti 
rendőrség tudtával szétlopkodtak, 
szinte lehetetlen pótolni, de a Maros 
megyei Rücs és a Beszterce-Naszód-
hoz tartozó Teke közötti, Nagynyula-
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Megmentenék a mezőségi kisvasutat

Észak-Tirolból érkeztek százhúsz éves vagonok a Beszterce-Naszód megyei Tekére 
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son, Oroszfáján, Komlódon átveze-
tő sínpárat még meg lehet menteni, 
és fel lehet javítani.

Akiknek szívügyük
a kisvasút karbantartása
„Nemcsak a sínekről meg a töltésről 
van szó, hanem hidakról, átereszek-
ről, amelyek az érdektelenség miatt 
mind-mind tönkremennek. Kár 
lenne nem kihasználni ezt a csodá-
latos, erdők között, dombokon fel, 
völgyeken le vezető szakaszt. Persze 
mindehhez pénz és jóindulat szük-
ségeltetik” – hangsúlyozta. Utóbbi-
ra már csak azért is volna szükség, 
mert a vasúti állóeszközöket kezelő 
fővárosi vállalat, a SAAF mindeddig 
nem volt hajlandó eladni az egyesü-
letnek a Tekén állomásozó gőzmoz-
donyát és két sétakocsikázásra át-
alakított vagonját. Holott a kisvasút 
megmentési projektjébe a Beszter-
ce-Naszód megyei önkormányzat 
is beszállt volna. Demeter és társai 
most abban reménykednek, hogy a 
csődbe juttatott cég jogi felszámo-
lója értékesíti az állományt. Bár a 
logika meg az érdek azt diktálná, 
hogy minél előbb tegye pénzzé a 
szerelvényt, a bukaresti Gabriel 
Iorgulescu csődbiztos a többszöri 
noszogatás ellenére nem sieti el. A 
baráti társaság még így is szívügye-
ként kezeli a mozdony és a vago-
nok karbantartását. Az önkéntesek 
évente rozsdátlanítják, átkenik, 
beolajozzák. Arról is gondoskod-
nak, hogy idegen kezek ne tegyenek 
kárt az állományban; a lopások és 
rongálások megelőzése érdekében 
térfi gyelő kamerákkal látták el a te-
kei állomást. Mindaddig, amíg sike-
rül kijavítaniuk és megerősíteniük a 
vasúti töltést, és megvásárolniuk a 
sétavonatozáshoz szükséges moz-
donyt és vagonokat, a Mocăniţa 
Transilvaniei egyesület tagjai to-
vábbra is az általuk barkácsolt, de 
közlekedés szempontjából bizton-
ságos motoros hajtánnyal sétáltat-
ják hétvégéken az érdeklődőket.

 » A platformot 
a gyatra állapot-
ban lévő vágány 
javításához 
szükséges kő-
mennyiség szál-
lítására fogják 
használni, a két 
zárt terű vagon 
közül az egyiket 
„megnyitják”, és 
ülőalkalmatossá-
gokkal látják el, 
a másikat pedig 
szálláshellyé 
alakítják.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Csaknem 12 ezer koronavírusos 
beteg esetét tanulmányozva vizs-

gálta meg az elhalálozás kockázatát 
leginkább megnövelő tényezőket az 
Országos Közegészségügyi Igazgató-
ság fertőző betegségeket ellenőrző 
és felügyelő országos központja. A 
tájékoztató jellegű esettanulmány a 
férfi ak és a nők esetében más-más 
rizikófaktorokat határoz meg nagy 
kockázati tényezőként.

A június első felében elvégzett, tá-
jékoztató jellegű elemzés elkészítése-
kor 11 790, igazolt koronavírus-eset 
kórlapadatait – kiegészítve a kórhá-
zak, a közegészségügyi igazgatóságok 
adataival – vizsgálták meg. A fertőző 
betegségeket ellenőrző és felügye-
lő központ május 23-án kezdte el az 
adatfeldolgozást, az említett eset-
szám akkor az országos adatbázisban 
szereplő igazolt esetek 66 százalékát 

tette ki. A megvizsgált, koronavírus-
sal összefüggő halálesetek száma 842 
volt, ez akkor az összes haláleset 72 
százalékát jelentette. Az elhalálozás 
kockázatát növelő tényezők esetében 
logisztikus regressziószámítást alkal-
maztak, amellyel mérhető az adott 
kockázati tényező és az elhalálozás 
közti összefüggés erőssége.

Kockázati sorrend
Az elemzés megállapította, hogy a szív-
ér rendszeri alapbetegségekkel rendel-
kező koronavírusos betegek esetében 
mindkét nemnél 2,89-szer nagyobb az 
elhalálozás kockázata, mint azoknál, 
akiknek nem volt ilyen alapbetegsége. 
Egyébként az esélyhányados a szív-ér 
rendszeri megbetegedések esetében 
a legmagasabb, összevetve a többi 
kockázati tényezővel, sorrendben: a 
krónikus vesebetegségekkel (2,69), 
cukorbetegséggel (2,29), rákkal (2,18), 
a krónikus tüdőbetegségekkel (1,98) 

és krónikus májbetegségekkel (1,90). 
Önmagában az is növeli a koronaví-
rus-fertőzés végzetes kimenetelű le-
folyását, ha az illető férfi , így hetedik 
kockázati tényezőként, 1,57-szeres 
esélyhányadossal ez is felkerült a lis-
tára. Utolsó helyen az idegrendszeri 
és neuromuszkuláris (ideg- és izom-
rendszeri) betegségek (1,50) állnak. A 
sorrend akkor sem változott, amikor a 
rákos megbetegedések jelentette koc-
kázatot más immunhiányos megbete-
gedésekével – például a kóros elhízá-
séval – együtt vizsgálták.

Nemek szerint
A közel 12 ezer megvizsgált koronaví-
rus-esetből 6526-ot tett ki a nők kór-
lapjainak száma. A kórlapadatokat 
elemezve a statisztika készítői arra a 
megállapításra jutottak, hogy a kró-
nikus vesebetegségben szenvedő nők 
esetében 4,38-szor nagyobb a koro-
navírus-fertőzés halálos kimenetelű 

lefolyásának a kockázata, mint a vese-
betegségben nem szenvedők esetében. 
A nők esetében a második legnagyobb 
kockázati tényező a szív-ér rendszeri 
megbetegedés (2,70), a harmadik pe-
dig a cukorbetegség (2,46).

A tájékoztató jellegű elemzés ered-
ménye szerint a férfi ak esetében a 
rákos megbetegedések és/vagy más 
kóros immunhiányos állapot jelenti 
a legnagyobb kockázati tényezőt ko-
ronavírus-fertőzés esetén, a hasonló 
alapbetegségben nem szenvedő koro-
navírusos betegekhez képest 3,25-szö-
rös az elhalálozás kockázata. A koc-
kázati tényezők sorában a második 
helyen állnak a szív-ér rendszeri meg-
betegedések 3,04-szeres esélyhánya-
dossal, amit a cukorbetegség (2,20), 
a krónikus tüdőbetegségek (2,14), 
a krónikus májbetegségek (2,02), a 
krónikus vesebetegségek (1,91) és az 
idegrendszeri, illetve neuromuszkulá-
ris betegségek követnek (1,50).

Rangsorolták, milyen betegekre veszélyesebb a koronavírus

 » Az elemzés 
megállapította, 
hogy a szív-ér 
rendszeri alapbe-
tegségekkel ren-
delkező korona-
vírusos betegek 
esetében mind-
két nemnél 2,89-
szer nagyobb 
az elhalálozás 
kockázata, mint 
azoknál, akiknek 
nem volt ilyen 
alapbetegsége.




