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A lakók védelme érdekében

Beköltözött az idősotthon személyzete

Világszínvonalú
eredmények
a precíziós
orvoslásban
Az egészségügyi személyzet, a gyógyszerészek, a postások,
a bolti eladók mellett az idősotthonokban dolgozókat is komoly megpróbáltatások elé állítja a járványhelyzet. Ők sem
maradhatnak otthon, mi több, sokan arra kényszerültek,
hogy családjukat otthon hagyva, beköltözzenek a munkahelyükre, hogy a koronavírus-járvány idején védjék a bent lakó
időseket.

Menyhárt Borbála

Nagyszombaton a személyzet fele két hétre beköltözött a Gyulafehérvári Caritas által működtetett búzásbesenyői öregotthonba. Az ott dolgozók példaértékű hozzáállásról tesznek tanúbizonyságot ebben a nehéz
helyzetben, van köztük édesanya, aki három gyerekét hagyta otthon
azért, hogy az otthonban élő tizenhét embert ne tegyék ki a fertőzésveszélynek.
A búzásbesenyői Gondviselés Háza idősotthon vezetője, McAlister
Magdolna is bevonult az otthonba, kollégáinak egy részével együtt,
(Folytatás a 4. oldalon)

Szerdán közel 400 új koronavírusos megbetegedést
igazoltak Romániában

Maros megyében 58 fertőzött van kórházban

Szerdán délig 337 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel 7216ra nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma –
közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS).

Az Agerpres adta hírül, hogy a fertőzöttek közül
1217-et gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból, 245 beteget még mindig ápolnak az intenzív terápiás osztályokon. Szerdai jelentések szerint 362
COVID-19-cel diagnosztizált személy halt meg Romániában. Változatlanul Suceava megyében (1763) és Bukarestben (824) van a legtöbb bizonyítottan
koronavírussal fertőzött személy.
Maros megyében 243 igazolt fertőzött van
A prefektúra szerdai közleménye szerint a 243 igazolt
koronavírusos megbetegedés mellett 13439 személy
esetében rendelték el az otthoni elkülönítést a járvány
kitörése óta, 3306 személy a közegészségügyi igazgatóság felügyelete alatt van elkülönítésben, intézményes
karanténban pedig 412-en vannak. Kórházban 58 személy van koronavírus-fertőzés gyanújával, és eddig 21

Fotó: Facebook (McAlister Magdolna)

személyt nyilvánítottak gyógyultnak. A közlemény szerint a rendőrség továbbra is nagy erőkkel felügyeli a
szükségállapot alatt érvényben levő szabályok betartását: április 14-én 465 ellenőrzés során 146 bírságot róttak ki 411.000 lej értékben. Több mint 470 helyszínen
vizsgálódtak, hogy az érintettek betartják-e a karanténra
vonatkozó szabályokat, 120 kereskedelmi egységet ellenőriztek, 2010 gépkocsit állítottak meg és 3460 személyt igazoltattak.
76 koronavírus-fertőzött Karácsonfalván
Április 14-ig Karácsonfalván 76 igazolt koronavírusos megbetegedést regisztráltak, ugyanakkor 224 kontaktszemély került otthoni elkülönítésbe – tájékoztatott
szerdán a megyei közegészségügyi igazgatóság. A közlemény szerint a 76 fertőzött személy közül heten elhunytak. Karácsonfalva községben március 24-én
jegyezték az első koronavírus-fertőzést, a közegészségügyi igazgatóság szigorított az intézkedéseken, a községbe a rendőrség több rendfenntartót vezényelt ki, és
jelenleg járványügyi vizsgálat van folyamatban.
(antalfi)

Antalfi Imola

A halálokok között a második helyen
álló daganatos betegségek okának felderítésében és gyógyításukban forradalmi változások zajlanak. Erről tartott
nagyon érdekes előadást Marosvásárhelyen, a digitális orvoslásról szóló novemberi konferencián dr. Peták István
kutatóorvos, a világszínvonalú vizsgálati és terápiás szolgáltatásokat végző
budapesti Oncompass Medicine
központ tudományos igazgatója.

____________6.

Megállapodtak

Míg a katolikus, protestáns közösség a katonai rendeleteket betartva, megértve az óvintézkedések fontosságát, nem akarva kockáztatni az emberek egészségét, fegyelmezetten és felelősen otthonában
töltötte a húsvéti ünnepeket, az ortodox egyház vezetői úgy képzelik
el, hogy az ortodox húsvét alkalmával – nagypénteken és nagyszombaton – lehet „lazítani”. Tömegek gyűlhetnek össze átvenni a megszentelt kenyeret, miközben semmi garancia nincs arra, hogy az
egyház képes lesz mindezt úgy megszervezni, hogy betartsák a szociális távolságtartás szabályát, hogy ne kockáztassák az emberek
egészségét. De ez másodlagos, az alapkérdés az, hogy egyáltalán
hogyan is merülhet fel egy ilyen megállapodás gondolata? Az ortodox egyházat, a belügyminisztert nem érdekli, hogy szükségállapot,
katonai rendeletek vannak érvényben?! Hogy mekkora a járványügyi
kockázat egy ilyen kétnapos „lazítás” esetén? Nem érdekli, hogy az
ország népe azon kínlódik már egy hónapja, hogy betartsa a kijárási
korlátozást, mert ez az egyetlen hatásos dolog, amit tehet, tudván,
hogy a romokban heverő egészségügyi rendszer képtelen megbirkózni az egyre több koronavírusos fertőzött ellátásával? Nem érdekli. Ők megállapodnak. Mert úgy látszik, az ortodox húsvét
húsvétabb, mint a katolikus, az ortodox egyház pedig állam az államban. A polgárok egészségének védelme a jelek szerint másodlagos, a szociális távolság betartására majd vigyáznak az önkéntesek
és az adófizetők pénzéből eltartott rendőrök, akik „viszik a fényt”
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma CSONGOR,
holnap RUDOLF napja.
RUDOLF: a német Rudolf
(jelentése: dicsőség, hírnév +
farkas) név átvétele.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos
Hőmérséklet:
max. 150C
min. 00C

Megyei hírek

Egy jó és egy rossz hír

17 km-es autópálya-szakasz készült el
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A Kaufland ünnepi nyitvatartása

Az ortodox húsvét alkalmával április 16–20. között módosul a marosvásárhelyi Kaufland üzletek nyitvatartása. 16án, ma és 17-én, pénteken 7.30-tól 22 óráig, 18-án,
szombaton 7 órától 16 óráig lesznek nyitva, 19-én, vasárnap pedig zárva tartanak az üzletek, 20-án, hétfőn 9 órától
15 óráig lehet a Kauflandban vásárolni. A glovoapp.com/ro
mobilapplikáción keresztül az üzletekben található termékek házhoz szállítása is igényelhető. Az applikáció az
AppStore-ból vagy a Goggle Playből ingyenesen letölthető. A sérült, illetve a 65 év fölötti személyek alapvető
szükségleteit kielégítő árucikkeket hétfőtől szombatig
8.30–20 óra között, vasárnaponként 8.30–19 óra között a
0720-009-595 normál díjszabású telefonszámon rendelhetnek. Ez a szolgáltatás az ortodox húsvétkor rövidített
programmal vehető igénybe: szombaton 8.30-tól 16 óráig,
hétfőn 10-től 15 óráig. Április 19-én, vasárnap szünetel a
szolgáltatás.

Kasza Tamás előadása

A Seminar Consulting cég második alkalommal szervezi
meg a nagy sikerű erdélyi Kasza-napot Kasza Tamás bestselleríróval, nemzetközi trénerrel, előadóművésszel, a csapatépítés mesterével. A találkozóra ezúttal a virtuális
térben kerül sor május 7-én. A rendezvény házigazdája,
Vincze Róbert sikeres tréner, vállalkozó ezúton
szeretne segítséget nyújtani minden cégvezető, vállalkozó számára. További tájékoztatás a http://seminarconsulting.ro/kasza-nap-2020/ honlapon található.

Szünetel a jogi tanácsadás

A koronavírus-járvány elleni óvintézkedésként meghatározatlan ideig szünetel szerkesztőségünkben a
jogi tanácsadás. A helyzet alakulása függvényében
időben értesítjük olvasóinkat a legközelebbi alkalomról, amikor jogi ügyeikkel Molnár Loránd ügyvédhez
fordulhatnak.

Kevesebb lopás,
több családon belüli erőszak

Márciusban csökkent Maros megyében a lopások, rablások, utcai bűncselekmények száma, súlyos közúti baleset
is kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában. A
jogi következményekkel járó esetek száma 14,94%-kal
volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A vagyon ellen
elkövetett bűncselekmények száma 25,64%-kal – a lopások száma 29,87%-kal, a rablásoké 42,85%-kal, az utcai
bűncselekményeké 40,98%-kal – csökkent. Közúti balesetben 33,3%-kal kevesebben vesztették életüket és
30,7%-kal kevesebben sérültek meg súlyosan. Ezzel
szemben a családon belüli erőszak márciusban 43,42%kal nőtt a korábbi év adataihoz képest. A bírósági szervek
a múlt hónapban 14 védelmi intézkedést hoztak – hárommal kevesebbet, mint tavaly ugyanebben az időszakban
–, és nyolc távoltartási végzést rendeltek el, kettővel többet, mint tavaly ilyenkor.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Marosbogátnál az autópálya része lesz a Maroson átívelő híd.

Nagy Tibor felvétele 2019 októberében készült

Régóta várt hírt közöltek: rövidesen befejezik az Maroskecénél szinte leállt a munka
A3-as erdélyi autópálya Radnót és Maroskece köA maroskecei csomópontnál szinte leállt a munka, alig
zötti szakaszát.
láthatók munkagépek. A Maroskece–Aranyosgyéres kö-

90 százalékban készült el
A 17 kilométeres autópálya-szakaszt az Astaldi–Max
Boegel konzorcium építette, jelenleg a munkálatok 90 százalékánál tartanak. A végső simítások zajlanak, most terítik
le a felső aszfaltréteget, szerelik a védőkorlátokat és a
zajelnyelő paneleket.
A Maroson átívelő nagy méretű marosbogáti, valamint
a marosludasi híd is rövidesen elkészül.
Jól haladnak a radnóti csomópontnál is. Miután az építést (rövidesen) befejezik, a gépkocsivezetőknek nem kell
áthajtaniuk a vasúton.

zötti szakaszon a Straco a kivitelező.
A szomorú az, hogy a maroskecei csomópont nélkül az
előbb említett Radnót–Maroskece szakasz nem adható át a
forgalomnak.
Az információkat a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) és a Brassói Regionális Útügyi Vállalat tette közzé.
A Pro Infrastructură Egyesület a YouTube csatornán
légi felvételeket tett közzé a majdnem kész autópálya-szakaszról, illetve a maroskecei állapotokról.
(mezey)

A járvány idején a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Karának közegészségügyi szolgáltatások és politikák
szakos oktatói telefonos tanácsadást és segítségnyújtást
biztosítanak az érdeklődőknek. A szakemberek előre
meghatározott időben állnak rendelkezésre a következő
alapdíjas telefonszámon: 0040-373-780851 és a segelyvonal@ms.sapientia.ro e-mail-címen. E-mailben történő megkeresés esetén a levél tárgyában jelezni kell a

címzett nevét. A tanácsadás egyebek mellett a gazdasági, anyagi nehézségek, a számítógép-használat, a családi, párkapcsolati problémák, az egészséges életmód
témakörét érinti, valamint jogi kérdésekre is kiterjed.
Bővebb tájékoztatás Kovács Réka Rozália programkoordinátortól a 0742-080-704-es telefonszámon, illetve
a kovacsrekarozalia@ms.sapientia.ro e-mail-címen
kérhető.

Telefonos, e-mail-alapú tanácsadás
a Sapientián

Hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli
egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk
hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak
a szerkesztőségben, a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen a
reklam@e-nepujsag.ro címre.

Hirdetési irodánk április 17-én, pénteken,
18-án, szombaton és 19-én, vasárnap
ZÁRVA tart.

Hétfőn 9–14 óra között várjuk önöket!

Következő lapszámunk holnap, majd azután kedden, április 21-én jelenik meg.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A szükségállapot meghosszabbítását kedvezően
véleményezték a szakbizottságok

Elfogadta szerdán a két ház jogi, védelmi és egészségügyi bizottsága a szükségállapot 30 napos meghosszabbításáról szóló elnöki rendeletet. A
gazdaságpolitikai, az európai ügyekkel foglalkozó,
a munkaügyi, a szállításügyi és az oktatási szakbizottság szintén kedvezően véleményezte a dekrétumot.

A törvényhozók ugyanakkor több javaslatot és ajánlást fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban, amelyeket elküldenek az
államfőnek és a kormánynak.
Az elnöki rendelet jóváhagyásáról szóló határozattervezetet
– amelyről csütörtökön a parlament plénumának is szavaznia
kell – a két ház összevont jogi bizottsága szövegezte meg.
Ebbe többek között belefoglalták, hogy a szükségállapot ideje
alatt az állampolgári jogokat és szabadságokat korlátozó intézkedéseket „törvényerejű jogszabályokkal” rendeljék el, és
ezek kizárólag a koronavírus-járvány terjedésének fékezését
célozzák.
Egy másik kitétel szerint a kormánynak hétnaponta – vagy
ahányszor szükség adódik – be kell mutatnia a parlamentnek

egy jelentést a COVID-19-járvány terjedését fékezni hivatott,
már elfogadott vagy tervezett intézkedésekről, illetve az ezeket szükségessé tevő okokról. A szükségállapot lejárta utáni
30 napon belül a kormánynak teljes körű jelentéssel kell a parlament elé állnia – áll még a tervezetben.
Eszerint ugyanakkor a szükségállapot feloldását követő 60
napon belül a számvevőszéknek meg kell vizsgálnia, hogy miként kezelték a közpénzeket ebben az időszakban, és a parlament elé kell terjesztenie a vizsgálat következtetéseit
tartalmazó jelentést.
Az egészségügyi bizottságok által megfogalmazott javaslat
értelmében a családorvosi rendelőknek, járóbeteg-rendelőknek, fogászati rendelőknek, laboroknak, képalkotó diagnosztikai központoknak és gyógyszertáraknak havonta 5000 lejt
kell kapniuk az állami költségvetésből egészségügyi védőfelszerelések beszerzésére.
A parlament csütörtökön 12 órától kezdődő ülésén vitatja
meg a szükségállapot meghosszabbításáról szóló elnöki rendeletet, majd szavaz is róla. Az ülés online zajlik majd.
(Agerpres)

Peking elítéli a WHO pénzügyi támogatásának
amerikai leállítását

Peking elítéli, hogy Washington leállítja az ENSZ
Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyújtott
amerikai pénzügyi hozzájárulást – jelentette ki a
kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán.

Csao Li-csian kínai külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: az amerikai döntés gyengíteni fogja a
WHO-t a járvány kezelésében, és különösen azokat az országokat ássa alá, amelyeknek nincsenek fejlett képességeik ezen
a téren. Csao, aki a szervezetet „nélkülözhetetlennek” nevezte,
arra is emlékeztetett, hogy Kína 20 millió dollárral támogatta
a WHO-t az új koronavírus megfékezésére tett igyekezetében.
Donald Trump amerikai elnök kedd este jelentette be
Washingtonban a döntését, arra hivatkozva, hogy szerinte a
szervezet nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra.
Leszögezte ráadásul, hogy „a WHO elősegítette Kína félrevezető tájékoztatását a vírusról”.
Kínát többen vádolták azzal, hogy megpróbálta elkendőzni
a járványt, és emiatt túl későn vezetett be óvintézkedéseket,
hátráltatva a többi ország előkészületeit. Kínai oldalról ezzel
szemben több olyan nyilatkozat született, amelyek megkérdő-

jelezik az ország felelősségét. Csao Li-csian még márciusban
a Twitteren tett közzé egy videót, amelyben az amerikai járványügyi központ igazgatója az amerikai kongresszus előtt
kijelenti, hogy egyes haláleseteket, melyeket korábban az influenzának tulajdonítottak, utólagos vizsgálatok alapján az új
koronavírus okozott az Egyesült Államokban. Csao a videóhoz mellékelt bejegyzésében magyarázatot és átláthatóságot
követelt az Egyesült Államoktól, és hozzáfűzte: „akár az amerikai hadsereg is lehetett az, amely behozta a járványt Vuhanba”. Egyes, a kínai közösségi oldalakon terjedő elméletek
szerint az új koronavírust az októberben Vuhanban megrendezett Katonai Világjátékokon részt vevő amerikai csapat vihette be a városba.
Az amerikai sajtóban ezzel szemben az a teória látott napvilágot, miszerint az új vírus a vuhani állami virológiai intézet laboratóriumából szabadulhatott ki, méghozzá véletlenül.
Az intézményben – az idézett sajtóértesülések szerint – denevérekkel is kísérleteznek, egyes feltételezések szerint
pedig az új koronavírus denevérről terjedhetett át emberre.
(MTI)

Ahogy mi kinéztünk…

Ezekben a nyugodt és elmélkedésre
különösen hívogató napokban, midőn
két-tíz kézmosás és három maradj veszteg felhívás között az ember elmélyülten
olvas, fülhallgatóval megvallatja you
tube (=a te metród) végtelen zenei kínálatát, kezembe került a város statisztikája az 1927. évről. Nem olyan
tudományos, száraz és megemésztésre
alkalmatlan adathalmaz. Éppen ellenkezőleg, tele van élettel, akarom mondani élelmiszerrel, kajával és nem kis
kajánsággal.
De mielőtt annak részleges taglalására ráfordulnék egy elegáns
(krumpli)piruettel, eszembe jutott, hogy
egyszer régen azt olvastam Sükösd Mihály esszéjében, hogy az oxfordi vagy
cambridge-i (oxbrigde-i, az egyszerűség kedvéért, hogy minden tévedést kizárjunk) könyvtár egyik kódexében,
annak is a lapszélén az alábbi magyar
nyelvű talányos bejegyzést találta: „Ha
oly szép, vagy maradj veszteg”. Vajon
kire vagy mire gondolt az ismeretlen
magyar deák?
Szóval így fest a Hétfői Napló (1928.
5. évf. 16. sz., április 16.) szerint Marosvásárhely fogyasztási statisztikája:
naponta 20 ezer kg kenyeret fogyaszt a
város, ami évente akkora halmot tesz ki,
mint a Somostető. Naponta 19 szarvasmarhát, 45 sertést, 317 szárnyast és
csak 140 darab halat fogyaszt a polgár.
Évi fogyasztásban a szarvasmarhák esetében ez kb. 7000 fő feláldozását jelenti.
Nap mint nap 15 ezer kg burgonyát rakunk a tányérunkra, s ha ezt éves szintre
emeljük, „egy akkora burgonyát kapunk, mint a Kultúrpalota és a Városháza együttvéve”. És még a tótokat
csúfolják krumplizabálóknak… 40 ezer
közepes nagyságú dinnyét lékelünk meg
és falunk fel. „Ennek a dinnyének a belsejében az összes havi fizetéses lakbérlő
fedett hajlékra találhatna.” Vásárhelyen ti. akkoriban dúlt a lakásnyomor.

Évente 50 km hosszúságú kolbászt
fogyaszt el a lakosság, „ami a világ
összes kislányának ugrókötelére futná,
nem is beszélve a suicídiumra hajlamosak preferenciájáról”. Morbid fantáziájú
emberek
voltak
a
régi
újságcsinálók.
A torkokon 50 ezer liter bor fut le
éves viszonylatban. Ha ez a mennyiség
vízből bekerülne a városi vízvezeték-hálózat gyűjtőmedencéjébe, nem lenne

gond a város vízellátásával. Százezer
liter tej fogy Vásárhelyen naponta, azaz
egy ember két és fél litert fogyaszt; e számításnál, mint a többi esetben is, amenynyiben 40 ezer lakossal számolunk, éves
kivetítésben ez nem kevesebb, mint 365
millió liter, ezzel a mennyiséggel pótolja
a lakosság az ivóvízhiányt, s lépi át a korabeli tartós vízmizériát. Naponta 50 ezer
szál cigire gyújt rá a bűnös vásárhelyi
emberiség. „Az ebből támadt füsttel és
kifúvásokra fordított energiával egy harminc vagonból álló szerelvényt lehetne
elindítani.” Azt viszont nem tudjuk meg,
ha a szerelvény eljut egyáltalán Szászrégenig, vagy már Marosszentgyörgy feltételes megállónál megtorpan.
A legkövérebb ember 147 kg, a legsoványabb 17 kg. Mindkettő, a statisztikus
szerint,
egészséges.
A
legmagasabb termetű ember egy 218
cm-es asszony. A legtörpébb férfiú
mindössze 67 cm. A városban élő 40
ezer embert – helyben lakók és itt tartózkodó kültagok –, ha átlagmagasságukat egyméteresnek vesszük (!), akkor
egy 40 km magas tornyot kapnánk,
amennyiben hajlandók lennének egymás nyakába állni. Eme cirkuszi mutatvány távolról sem lenne elég, hogy a

legfelső ember a Holdat nyalogathassa,
ugyanis a Hold átlagos távolsága bolygónktól 384.402 km. (Hidd el nekem,
nyájas kételkedő, én is ellenőriztem Wikinél, mindenki pédiáján.)
A legöregebb ember 102 éves, tehát
1826-ban született. Már nem érte meg
Napóleont, de csak három évvel volt a
fiatalabb Petőfi Sándornál, és kilenccel
Arany Jánosnál. Egyidős volt Carlo
Collodival, a Pinocchio szerzőjével,
Gyulai Pállal, a költővel és Prielle Kornéliával, kora ünnepelt színházi dívájával, I. Frigyes bádeni nagyherceggel,
ámbátor nem valószínű, hogy személyesen is találkoztak vagy leveleztek volna
egymással.
Egy másik statisztikában azt olvastam, hogy Vásárhelyen se több, se kevesebb, mint 2000 koldus mizserál,
nyöszörög, kéreget, élelmeskedik, kunyerál, kuncsorog, szánatja és mutogatja magát, gönceit, háborús
csonkabonkaságát. Naponta 80 koldus
lepi el a kereskedők által benépesített
Kossuth, Szentgyörgy utcákat és az I.
Ferdinándról (leánykori nevén Széchenyi) megkeresztelt fő- vagy piacteret.
Naponta 3000 ember nyitja szét az
újságokat friss hírekre kíváncsian és 37
ezer embernek nincs ideje újságolvasásra. Holott akkor is hihetetlenül olcsók
voltak
a
sajtótermékek.
„Vásárhelyen évente több mint 15 ezer
disznót fogyasztanak el, ennek éppen
10%-át teszi ki a könyvfogyasztás.”
Civil összehasonlításként meg kell
említenem, hogy Kolozsvár kétszer akkora volt (akkor is), mint Vásárhely,
tehát ezeket a mennyiségeket kérem kettővel beszorozni. Nos, mennyi jött ki?
És egy aktuális közlemény: Karantén
ideje alatt teljesen normális, ha valaki
a falakhoz, a szobanövényeihez vagy az
edényeihez beszél. Csak akkor kell pszichiáterhez fordulni, ha azok válaszolnak is.

Ország – világ
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Védőmaszkokat és védőruhákat
kapott Románia

Százezer FFP2 és FFP3 típusú védőmaszkból álló,
összesen héttonnás szállítmány érkezett szerdán
Törökországból a román légierő egyik C-27J Spartan repülőgépével, tájékoztat közleményben a védelmi minisztérium. Szintén szerdán érkezett meg
Németországból egy C-130 Hercules típusú géppel
a Dél-Koreából beszerzett védőruhák utolsó adagja.
A védőmaszkokat és védőruhákat az egészségügyi
személyzet és a terepen szolgálatot teljesítő belügyi
erők között osztják szét. (Agerpres)

6,7 százalékos államháztartási
hiánnyal számolnak

Az idei első költségvetés-kiigazítás nyomán 6,7 százalékos államháztartási hiánnyal számol a kormány
– jelentette be szerdán Florin Cîţu pénzügyminiszter.
A tárcavezető elmondta, idén a szokásosnál korábban fogadja el a kormány az első költségvetés-kiigazítást, mivel a koronavírus-járvány miatt a
gazdaságot támogató intézkedésekre volt szükség.
A gazdaságélénkítő intézkedésekkel járó kiadások
a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát teszik ki –
szögezte le Cîţu, hozzátéve, hogy az országos stratégiai és előrejelzési bizottság becslései szerint 1,9
százalékkal zsugorodik idén a GDP. Az államháztartási hiány így a korábban becsült 40,5 milliárd lejről
72,5 milliárd lejre nő, 6,7%-os lesz a deficit. „Ezek a
becslések most, a jelenlegi adatok alapján” – nyomatékosította a pénzügyminiszter. (Agerpres)

Pénzt kap a munkaügyi
és az egészségügyi tárca

A munkaügyi minisztérium 8,1 miliárd lejt kap a költségvetés-kiigazításkor, az egészségügyi tárca pedig
megközelítőleg 3,8 milliárd lejt, jelentette be a kormány székhelyén tartott szerdai sajtótájékoztatón
Florin Cîţu pénzügyminiszter. Rámutatott, ennek a
két minisztériumnak egészítik ki a büdzséjét az idei
első költségvetés-kiigazítás alkalmával, hogy az ország túlléphessen az egészségügyi krízisen, és
hogy a termelés működőképes maradjon. Pénteken
indul az IMM Invest elnevezésű, az Európai Bizottság által jóváhagyott program, amelynek a keretében több mint 40.000 kis- és középvállalkozó fog
állami támogatást kapni, jelentette még be a pénzügyminiszter. Cîţu hangsúlyozta ugyanakkor, hogy
idén semmi esetre sem fogják növelni az adókat és
illetékeket. (Agerpres)

Munkabaleset a hobicaurikányi
bányánál

Cementtorony omlott szerdán két emberre a Zsil völgyében lévő hobicaurikányi (Uricani) bánya felszíni
részén. A torony lebontás előtt állt. Az első információk szerint a baleset a felszínen történt, miközben
a több emelet magas betontorony ellenőrzött felrobbantásához szükséges műveleteket végezték. A petrozsényi katonai tűzoltók és mentősök a legrövidebb
időn belül kiszálltak a helyszínre, és megpróbálták
eltávolítani a leomlott torony darabjait. Domokos
László, a Huila szakszervezet vezetője megerősítette, hogy a torony ellenőrzött felrobbantására csütörtökön került volna sor, és a robbantással
megbízott cég már elvégezte az ehhez szükséges
fúrásokat. A hobicaurikányi bánya felszámolási folyamatban van, az év elejétől kezdődően teljesen leállították a föld alatti kitermelést, azóta a földfelszíni
építmények lebontásán dolgoznak. Ezeket a munkálatokat év végéig be kell fejezni. (Agerpres)

Megállapodtak

(Folytatás az 1. oldalról)
az ortodox híveknek. Mintha csak ezért a tevékenységért
kapnák a fizetést…
Ludovic Orban kormányfő kijelentése, miszerint a katolikus húsvét idején azért nem voltak hasonló engedmények, mert a katolikus hívek nem kérték a „lazítást”
lehetővé tevő megállapodást, arcul csapása mindazoknak, akik jóérzésűek, fegyelmezettek, felelősek magukért,
családjukért, embertársaikért. Akikben fel sem merült,
hogy ilyen különegyezményekkel kockáztassák mások
egészségét, életét.
A megállapodás megtörtént, annak ellenére, hogy az
egészségügyi tárca vezetője nem támogatta ezt. Klaus Iohannis államfő szerdán azt üzente az embereknek, hogy
maradjanak otthon az ortodox húsvétkor, ellenkező esetben „az ünnepek után temetések lesznek”. Biztató kilátások…
A megállapodást állítólag újratárgyalja az államfő, a
megbeszélések tegnap lapzártakor még tartottak.
Egy biztos: az ortodox egyház ismét megmutatta szükségállapoton, katonai rendeleteken is túlmutató lobbierejét.
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A kijárási tilalom korlátozásának enyhítése
diszkriminatív intézkedés

Az RMDSZ sajtóközleményben ismertette álláspontját a kijárási tilalom enyhítésével kapcsolatban, amit az ortodox húsvét idejére
rendelt el a belügyminiszter, az ortodox egyházzal kötött megállapodás értelmében. Az
RMDSZ álláspontját az alábbiakban adjuk
közzé.

„A belügyminiszter lenullázza mindazt, amit a szigorító intézkedéseknek köszönhetően közösen ért el a
társadalom. Marcel Vela semmibe veszi az államelnök
által elrendelt szükségállapotot, saját kormányának
közegészségügyi intézkedéseit, és ezáltal veszélybe sodorja az országot.
A kijárási tilalom korlátozásának enyhítése közegészségügyi szempontból rendkívül veszélyes, minden előrejelzés szerint a fertőzöttek és halálesetek
számának drasztikus megugrásával járna. Emellett
Marcel Velának az ortodox egyházzal kötött megállapodása a gazdasági csődből kilábalni készülő ország
erőfeszítéseit is hónapokkal vetné vissza.
Ez azt jelenti, hogy a szükségállapot tovább tarthat,
a megszorító intézkedések tovább maradnak érvény-

ben, és csak később lehet újraindítani a gazdasági tevékenységet.
Egyértelmű, hogy ez az intézkedés diszkriminatív a
katolikus és protestáns hívőkkel szemben. Különösen
bántó most, amikor a társadalmi szolidaritásnak és az
egymás iránti felelősségnek kell meghatározónak lennie.
A miniszterelnöktől azt várjuk, hogy ne megerősítse
a megállapodást, hanem utasítsa a belügyminisztert
annak visszavonására. Mert semmi sem indokol meg
egy ilyen döntést egy hónappal a szükségállapot elrendelése után, annak újabb hónappal való meghosszabbításának pillanatában.
Áldott húsvétot kívánunk ortodox barátainknak! Azt
reméljük, hogy saját maguk és családjuk, de az egész
ország lakosságának érdekében is figyelembe veszik,
hogy a járvány csúcsa csak ezután következik, a korlátozások enyhítésével pedig csak súlyosbítanak a
helyzeten.
Ezért arra kérjük őket, hogy maradjanak és ünnepeljenek otthon!” – áll a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség közleményében.

Klaus Iohannis: vizsgálják felül a belügyminisztérium
és az ortodox egyház közötti húsvéti megállapodást

Tanácskozásra hívta Klaus Iohannis a miniszterelnököt és a kormány több tagját, ahol az
államfő arra fogja kérni a minisztereket, hogy
vizsgálják felül a belügyminisztérium és a
román ortodox egyház közötti húsvéti megállapodást. Ezt maga Iohannis jelentette be a tanácskozás előtti rövid sajtónyilatkozatában.

– Sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy a legjobb
szándék sokszor a legnagyobb bonyodalmakat eredményezi mind a magán-, mind a közéletben. Ez történt
a belügyminisztérium és az ortodox egyház között született úgynevezett megállapodás esetében is. A szándék valószínűleg nagyon jó, de nem egyértelmű az
elképzelés. A románok közül sokan ezt úgy értették,
hogy itt az ideje a lazításnak. Nincs itt az ideje a lazításnak; a magyarázatok pedig túlságosan optimisták
voltak. Néhány perc múlva tanácskozásra ülök össze
Orban miniszterelnökkel, Vela belügyminiszterrel és
más miniszterekkel, tanácsosokkal. A gyűlésen arra
fogom kérni a miniszterelnököt és a belügyminisztert,
hogy vizsgálja felül ezt a megállapodást, és találjon
neki egy más formát, amely tiszteletben tartja a Maradj

otthon elvét, és illeszkedik a szükségállapot meghoszszabbításának követelményeihez – mondta az államfő.
Iohannis ismét nyomatékosan megkérte a lakosságot,
hogy maradjon otthon
– Ma van a szükségállapot meghosszabbításának
első napja, és sajnos semmi okunk nincs a lazításra.
Több mint 7200 fertőzöttről tudunk, tegnap óta körülbelül húszan haltak meg, 340-nel nőtt a koronavírussal
fertőzöttek száma. Tehát szó sem lehet a lazításról. És
hogy nagyon-nagyon világos legyen, amit tegnap is
mondtam, de talán még nem értette meg mindenki elég
tisztán: a parancs az, hogy maradj otthon! – szögezte
le az államelnök.
Klaus Iohannis a nyilatkozattételt követően tanácskozást kezdett a szükségállapot indokolta intézkedésekről Ludovic Orban kormányfővel, Marcel Vela
belügyminiszterrel, Vasile Cîţu pénzügyminiszterrel,
Nicolae Ciucă védelmi miniszterrel, Virgil Popescu
gazdasági miniszterrel, Nelu Tătaru egészségügyi miniszterrel, Violeta Alexandru munkaügyi miniszterrel
és Raed Arafat belügyi államtitkárral, az országos katasztrófavédelem vezetőjével. (Agerpres)

Ha az úti cél és az útvonal nem változik

A dátum módosításával újra
használható a felelősségvállalási nyilatkozat

A lakhely elhagyásakor szükséges egyéni felelősségvállalási nyilatkozat használható más dátumon is, ha az úti cél és az útvonal változatlan – jegyzi meg szerdai tájékoztatásában a Román Rendőrség.
Több állampolgár is megkérdezte a hatóságoktól, a dátum módosításával újra használható-e a felelősségvállalási nyilatkozat, például
ugyanazon a helyen igénybe vett orvosi kezelés vagy a közeli üzletbe,
gyógyszertárba való kijárás esetén, tekintettel arra, hogy főleg a falun
élő, idős személyek nehezen jutnak hozzá a nyomtatványhoz. „Amenynyiben egyértelmű, hogy milyen dátumra szól a nyilatkozat, illetve a
kijárás célja és az útvonal nem változik, újra használható a nyilatkozat”
– válaszol egy Facebook-bejegyzésben a rendőrség. (Agerpres)

Meghosszabbítanák a köztisztségviselői mandátumokat

A helyi választott tisztségviselők mandátumának meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot fogadott el szerdai ülésén a szenátus, első
házként. A tervezet 91 támogató és 39 ellenszavazatot kapott a felsőházban. A javaslat szerint a szükségállapot feloldását követő legtöbb
hat hónapra hosszabbítják meg a helyi választott tisztségviselők mandátumát. A jogi bizottság által jóváhagyott módosító javaslat értelmében ugyanakkor a 2020-as helyhatósági választások dátumát a
parlament szabja meg organikus törvénnyel, legkevesebb 75 nappal a
voksolás tervezett időpontja előtt. A Szociáldemokrata Párt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége, a Pro Románia és az RMDSZ által
kezdeményezett törvényjavaslatról első házként szavazott a szenátus.
(Agerpres)

A Maros megyei önkormányzat
kulturális intézményeinek 300
alkalmazottja válik átmenetileg
munkanélkülivé

A lakók védelme érdekében

(Folytatás az 1. oldalról)
otthon hagyva kislányát és beteg
férjét. Vállalta ezt azért a közösségért, amely a második családot jelenti számára. Mint mondta, első
lépésben felfüggesztették a látogatást az otthonban, viszont, ahogy
teltek a napok, egyre inkább körvonalazódott, hogy komoly veszélyhelyzettel
állunk
szemben,
napvilágot látott a katonai rendelet,
amely előírta, hogy fokozottabb védelmi intézkedésekre van szükség,
a személyzetnek bent kell maradnia, hogy csökkenjen a fertőzésveszély. Kétfelé osztották az
idősotthon tizenhét fős, búzásbesenyőiekből álló személyzetét, az
egyik csoport nagyszombaton költözött be, őket április 25-étől a jelenleg otthon lévő kollégáik váltják.
Nyolcan gondoskodnak a bentlakókról, az intézmény vezetője mellett egy asszisztens, egy szakács és
öt gondozó. Az élelmet az adminisztrátor szerzi be. A csapat összetétele igen szerencsés, ugyanis a
gondozók közül többen szakácsképesítéssel is rendelkeznek, így néha
fel tudják váltani a szakácsnőt.
Ugyanakkor, hogy kissé tehermentesítsék azt, aki mindennap 25 személy étkeztetéséről gondoskodik,
úgy döntöttek, hetente egyszer rendelik a napi menüt.
Az intézményvezető elismerte, a
munkatársaknak nem volt könnyű a
beköltözés, hiszen mindenikük családját, gyerekeit kellett otthon hagyja.
Van köztük olyan édesanya, akinek
három kisgyereke maradt otthon.
– Nem könnyű, de talán erőt ad
nekik, hogy látják, én is itt vagyok

velük, ugyanakkor mindennap van
szabad program, interneten tartják
a kapcsolatot a családdal, és próbálunk egy-egy „lelki pirulát” is biztosítani a csapatnak, esténként
egy-egy Caritas-vezető virtuálisan
beköszön hozzánk, a szervezet lelki
gondozója is rendszeresen feltarisznyál bátorító gondolatokkal. A lányok ráhangolódtak a helyzetre,
rendkívül hálás vagyok minden
egyes munkatársamért – szólt elismerően a csapatáról az idősotthon
vezetője.
Mint mondta, a nehéz idő ellenére igyekeznek apró örömöket becsempészni a mindennapokba,
húsvétkor virtuális locsolást tartottak, de a valós élmény sem maradt
el, az öt férfi bentlakó közül az
egyik, Pista bácsi ugyanis gondoskodott arról, hogy ne hervadjanak
el az otthonban dolgozó hölgyek. A
napokban ugyanakkor nemcsak a
húsvétot, hanem két 93 éves bentlakó születésnapját is megünnepelték, még mielőtt az első csapat
beköltözött volna az otthonba.
A faluközösség támogatását
mindennap megtapasztalják
Az intézmény vezetője hálával
szólt azokról a támogatásokról,
amelyekkel Simon István, a község
vezetője, a helyi egyházközség, valamint a faluközösség próbálja segíteni és szebbé tenni az otthon
dolgozóinak a mindennapjait. Többen érdeklődtek, hogy miben segíthetnének, a helyi református
egyházközség felajánlott két gyülekezeti szobát, ahol az öregotthon
dolgozói alszanak, ugyanakkor a
falubeliek szinte naponta meglepik

őket egy kis élelemmel, virággal.
Egy helybéli hölgy süteménnyel
kedveskedett nekik, volt aki fagylaltot hagyott a kapu előtt, de gyümölccsel, zöldséggel, sőt tavaszi
virágokkal is meglepték őket a búzásbesenyőiek, mintegy jelzésképpen, hogy ha mi, emberek, arra is
kényszerültünk, hogy leálljunk a
vírus terjedése miatt, a természet
nem vesztegel. Az intézményvezető
megjegyezte, nagyon jólesnek a
munkatársaknak ezek a kis figyelmességek, lelki feltöltődést jelentenek számukra. – Nem könnyű távol
lenni a családtól, de a 93 éves néni
mosolya, vezetőink bátorító szava
éppen olyan lelki erőforrás számomra, mint a lányom mosolya,
virtuális nevetése – tette hozzá
McAlister Magdolna.
A virtuális térben találkoznak
a családok
Az intézményvezető elmondta,
március 11-től a járvány miatt nem
fogadhatnak látogatókat a bentlakók, ezért a virtuális térben biztosítanak lehetőséget számukra, hogy
találkozzanak a családjukkal. Akiknek az állapota nem engedi meg,
hogy online beszélgessenek szeretteikkel, azokról az intézményvezető
rövid videofilmet készített, és elküldte a családnak, majd a család
által küldött kisfilmet levetítik az
idősnek, hogy legalább így láthassák egymást.
Emellett a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem szociális
munkás szakának a hallgatói is igen
érdekes kezdeményezéssel rukkoltak elő, online beszélgetnek a bentlakókkal.

A Maros Megyei Tanács április 15-i rendkívüli ülésén
tűzték napirendre a megyei
önkormányzat alárendeltségébe tartozó művelődési intézmények
sajátos
körülményekhez
igazodó
szervezési kérdéseit. Mivel
az intézmények működési
szabályzatában nem szerepelt a szükségállapot diktálta
„üzemmódra”
vonatkozó előírás, a szabályzatot módosítani kellett.

Mezey Sarolta

A koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítása érdekében
március 17-én hozott 1-es számú
katonai rendelet értelmében felfüggesztették a művelődési, tudományos, művészeti, vallási, sportés szórakoztató rendezvényeket,
hogy elkerülhető legyen a zsúfoltság, az emberek közötti közelség,
a személyes kontaktus. A szükségállapot idején a Marosvásárhelyi
Filharmónia, a Maros Művészegyüttes, az Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház nem tarthatta meg
előadásait, koncertjeit, a megyei
könyvtár, a megyei múzeum termei üresen maradtak, és szünetelt

Fotó: Nagy Tibor (archiv)

a tevékenység a néphagyományok
és népi alkotások központjában is.
Bár indokolt ez az intézkedés, a
kultúrakedvelők és a művészek
számára egyaránt lesújtó.
– A rendkívüli tanácsülés egyik
napirendi pontja a Maros Megyei
Tanács alárendeltségébe tartozó
kulturális intézmények alkalmazottainak helyzetére vonatkozott.
Felvetődött, hogy ideiglenes munkanélküli – technikai munkanélküliségi – státusba helyezzük
azokat az alkalmazottakat, akik
ebben az időben az említett intézményekben nem tudnak tevékenységet folytatni. A módosított
működési szabályzat értelmében a
kulturális intézmények igazgatói
kötelesek az átmenetileg nem foglalkoztatott alkalmazottakat munkanélküliségi státusba helyezni,
csökkentve ezzel a megyei tanácsra nehezedő anyagi terhet. Ez
az intézkedés a kulturális intézményekben hozzávetőleg 300 személyt érint – fogalmazott Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke.
A technikai munkanélküliség
idején az alkalmazottak csökkentett járandóságát az állami
költségvetésből finanszírozzák.
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Hárítani a felelősséget

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Eddig egyetlen
feltételezés sem igazolódott a vírus eredetéről

Az új típusú koronavírus valószínűleg nem
laboratóriumból szabadult ki, de ez sem tudható bizonyossággal, eddig egyetlen feltételezést sem sikerült igazolni – jelentette ki
Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari
főnökök egyesített bizottságának vezetője
szerdán a Pentagonban újságíróknak.

A tábornok az amerikai hírszerzés információira hivatkozva fejtette ki véleményét a rendkívül gyorsan
terjedő vírus eredetéről.
Arra az újságírói kérdésre, hogy legalább minimális bizonyítékot sikerült-e találni a vírus laboratóriumi
előállítására és esetleges véletlen kiszabadulására,
Milley nem adott egyértelmű választ. „Sokféle hír és
spekuláció lát napvilágot a sajtóban, blogokban és
másutt is. Nyilván senkit nem lep meg, hogy magam
is buzgó érdeklődést tanúsítok az ügy iránt, sok hírszerzési anyagot vizsgáltam át tüzetesen. Azt mondhatom, hogy jelenleg nincs meggyőző bizonyíték,
jóllehet az eddigiek arra utalnak, hogy a vírus természetes úton terjedt el. De még ez sem biztos” – jelentette ki a tábornok.
A vírus terjedésének természetes útja, tudósok szerint, az lenne, hogy fertőzött állatok hordozták a kórokozót, és ezekről terjedt át emberre. Egyelőre
azonban még csak feltételezések vannak arról is, hogy
a vírus denevérekről, kígyókról vagy a pikkelyes tobzoskákról terjedt el. Mindhárom állatot finom falatként árulták a vuhani piacon, abban a kínai városban,
ahol a világjárvány kezdődött.
Az amerikai sajtóban és egyes politikusok körében
is azonban elterjedőben van az a nézet, miszerint a tudósok által teljesen ismeretlennek tartott új vírus a vu-

Ember és állat harmóniája

hani állami virológiai intézet laboratóriumából szabadulhatott ki, méghozzá véletlenül. Az intézményben
– sajtóértesülések szerint – denevérekkel is kísérleteznek. A Fox televízió a napokban foglalkozott ezzel
a feltevéssel, és név nélkül idézte a vuhani egyetem
kémiai és élettudományi karának négy tudósát, akik
– az amerikai televízió információi szerint – tanulmányban erősítették meg, hogy a vírus laboratóriumból eredt.
Kedden este szintén a Fox televízió szólaltatta meg
Tom Cottont, Arkansas állam republikánus szenátorát,
valamint Matt Gaetz floridai republikánus képviselőt.
Mindketten a vírus feltételezett laboratóriumi eredetéről nyilatkoztak.
A The Washington Post című lap kedden arról
írt, hogy az amerikai külügyminisztérium 2018ban diplomáciai csatornákon figyelmeztette Pekinget a vuhani laboratórium biztonságosságának
és menedzsmentjének hiányosságaira. A lap a tudóstársadalom többségének azon álláspontja mellett tette le a voksát, hogy az új típusú koronavírus
fertőzött állatokról terjedt el. Mindazonáltal idézett egy szakértőt, aki annak sem zárta ki a lehetőségét, hogy a vírus laboratóriumból szabadult
ki.
Kedden erről a The Washington Post-cikkről faggatták Mike Pompeo amerikai külügyminisztert is egy
rádióinterjúban. A tárcavezető elhárította a konkrét
választ. Csak annyit mondott: „tudjuk, hogy ez a világjárvány Vuhanból, Kínából ered, s tudjuk, hogy
voltak ott olyan piacok, ahol élő állatokat árultak.
Most kezdjük részletekből összerakni, hogy mi a valóság”. (MTI)

A macskák fertőző hashártyagyulladása

Régóta ismert a macskák koronavírusa. A betegség lefolyása teljesen eltérő, és a
jelenlegi ismeretek szerint a
világszerte tomboló COVID19 koronavírushoz nincs sok
köze. Bár a családnevük
ugyanaz, teljesen különböző
vírusok, ezért a tévhitek eloszlatása érdekében dr. Pálosi
Csabát (képünkön) a cicák koronavírusos megbetegedéséről kérdeztük.

Szer Pálosy Piroska

A Noé Bárkája kisállatklinika vezetője hangsúlyozta, hogy a macskák
koronavírusa
kizárólag
macskaféléket fertőz, nem támadja
az embert, sőt, más állatot sem,
macskákon kívül más élőlényre
nincs hatással. A Covid-19 pedig ártalmatlan a macskákra, míg a régóta
ismert macska-koronavírus (FCoV)
halálos betegség. A macska-koronavírusnak két fő típusa létezik: az enterális koronavírus (FECV) és az
ebből mutálódott koronavírus
(FIPV). Mindkét vírusnak további
két különböző típusa van, melyek
szintén különböznek egymástól. Az
emberre veszélyes újgenerációs koronavírussal ellentétben a macskakoronavírus már több éve jelen van.
Ismertebb az enterális koronavírus
(FECV) és a Feline Infectious Peritonitis Virus (FIPV). Ez utóbbi a
macskák halálos kimenetelű fertőző

hashártyagyulladását (FIP) okozza,
ami az érintett állatoknál a gyulladáson kívül a hasüregben folyadék
felhalmozódásához vezethet (hasvízkór). Az enterális koronavírus
(FECV) széles körben elterjedt a
macskáknál, de főként a macskatenyészeteket érinti.
– Miként fertőződhet meg a
macska?
– Mindenekelőtt légúti váladékkal, ürülékkel és vizelettel való közvetlen és közvetett érintkezés útján
fertőződhet meg az állat. A cicák
közös etetőtál használatával vagy
játékaikkal fertőzhetik meg egymást. A szájon keresztül a vírus bekerül a gyomor-bél rendszerbe, ahol
elszaporodik, majd eléri a nyirokcsomókat és az immunrendszer falósejtjeit. Míg az enterális
koronavírus széles körben elterjedt,
addig az FIPV-vírus ritkábban fordul elő, mivel ez a vírus sem közvetlen, sem közvetett érintkezés
útján nem terjed. Ha egy állat megfertőződik, nem szükségszerű, hogy
tünetei legyenek. Az érintett macskák elenyésző hányada betegszik
meg élete során az FIP-pel, ami a
cicák többségénél az első életévükben fordul elő, és olyan immungyengítő tényezők, mint más
fertőzések (pl. macskaleukózis,
macska-AIDS) nagy szerepet játszanak benne. Ha a megfertőződött
falósejtek a véráramba kerülnek, a
vírus az egész szervezetben elterjed,
és súlyos károkat okozhat. Az

FIPV-vel való fertőzés első jelei pár
nap vagy akár több hónap után jelentkezhetnek. Mivel sok belső
szervet – mint pl. a vesék, a máj
vagy a központi idegrendszer – ká-
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Mintha a családorvosok a jelenlegi egészségügyi helyzet
cselédlányai lennének, a Marosvásárhely
municípiumi
anyakönyvi hivataltól eredő
közleményben április 4-én értesítették őket, hogy a koronavírus
terjedésének
megelőzésére országos szinten elrendelt teendőket figyelembe véve hogyan kell
eljárjanak, ha egy páciensüket a lakásában éri a halál.

zetben kell az elhunyt személy lakásán a halottkém szerepét betöltse.
Kérdés, hogy a védőköpenyt, amit
egyébként nem biztosítanak számára, hol fogja levetni, a lakásban,
vagy a tömbház folyosóján, vagy az
utcán, mielőtt beülne a kocsijába? A
procedúra itt nem ér véget, ugyanis
a továbbiakban az írnoki és másolóirodai alkalmazott szerepe vár rá,
illetve személyzetére, ha még nem
járt le a munkaideje. Azután elektronikus postás lesz, és az igazolványt ki kell nyomtatnia, hogy
átadja a hozzátartozóknak, feltehetően olyan személyeknek, akik
érintkeztek a beteggel. Ez idő alatt
elképzelésük szerint a védett hivatalnoknak nem kell a hozzátartozókkal személyes kapcsolatba
kerülnie. Erről szólt az első utasítás,
amelyet a megyei lakosság-nyilvántartó hivatal közleménye követett.
Ebben már árnyalják a helyzetet,
és az elektronikus úton való kommunikáció mellett megjelenik a
másik lehetőség is, miszerint az elhunyt hozzátartozói személyesen is
bejelentést tehetnek az anyakönyvi
hivatalban, a szükséges dokumentumokat felmutatva. Bár nem pontosítja az átirat, az anyakönyvi
hivatalban a hozzátartozónak a temetési engedélyt is feltételezhetően
kibocsátják, hogy ne kelljen azért a
családorvosi rendelőbe visszatérnie.
Ez így már sokkal tisztességesebb, és megkíméli a családorvosokat egy újabb tiltakozástól.
(bodolai)

rosít, ezért az FIP nagyon sokféleképpen megmutatkozhat. Míg a
macskáknál a fertőző hashártyagyulladás pár hét leforgása alatt halálhoz vezethet, addig az enterális
koronavírus csak enyhe bélgyulladást okoz, hasmenéssel és lázzal jár.
– Milyen jelek utalhatnak a cicák
vírusfertőzésére, és kezelhető-e?
– Ha a cica gyanúsan sokat alszik, lázas, hányik, hasmenése,

görcsrohama van, illetve más tünet
jelentkezik nála, ajánlott állatorvost
felkeresni. Általános tünetek a viszszatérő láz, gyengeség és fáradtság,
a nyálkahártya sárgás elszíneződése, a száj és a szem különböző részeinek
gyulladása,
mindezt
mozgászavarok kísérhetik, mint a
nem teljes bénulás, koordinációs
problémák, de a fogyás is jellemző,
ugyanakkor a hasvízkór miatt a haskerület megnövekedése, légszomj.
Viselkedésbeli változások is előfordulhatnak, mint a hirtelen agresszivitás vagy a félelem. Az FECV-vel
való fertőzés következtében fellépő
hasmenés és láz kezelhető gyógyszeres terápiával. Ezzel szemben a
fertőző hashártyagyulladás nem
gyógyítható. Rendelkezésre állnak
olyan támogató intézkedések,
amelyek az állat hátralévő életének minőségét javíthatják, és
szenvedése csökkenthető, ugyanakkor kísérleti stádiumban vannak
egyes, macskáknál is bevethető antivirális szerek.
– Milyen megelőző intézkedéseket tehet az állat tulajdonosa?
– A gazda cicáját a higiénia betartásával megvédheti a koronavírus-fertőzéstől, a macskatoalett,
itató- és etetőtál rendszeres tisztításával, a stressz kerülésével, a vemhes macskák és almok rendszeres
vizsgálatával, valamint fertőzött állatokkal való érintkezés kerülésével. Egyes országokban az FIP ellen
rendelkezésre áll egy 16 hetes kortól beadható védőoltás, ennek hatása azonban még vitatott. Mifelénk
a fertőző hashártyagyulladás megelőzésére macskák számára nincs
forgalomban védőoltás.

Az otthonukban elhunyt fertőzött
betegek esetében a helyszínen kell
megállapítsák a halál beálltát, majd
a rendelőben ki kell állítsák a halottvizsgálati igazolványt, amit az
elhunyt személyi igazolványával
vagy annak hiányában a személyazonosító iratával együtt, e-mailben
vagy faxon el kell küldjenek az
anyakönyvi hivatalba a halált követő első kép nap során. Az elektronikus
úton
továbbított
dokumentumok birtokában az anyakönyvi hivatal tisztviselője bejegyzi
a halálesetet, és titkosított elektronikus úton elküldi a családorvosnak
a (koporsós vagy hamvasztásos) temetésre vonatkozó engedélyt. Ezt a
családorvos kinyomtatja, és átadja
a hozzátartozóknak, továbbá közli
velük, hogy a halotti anyakönyvi kivonatot a sürgősségi helyzet lejártával fogják kibocsátani.
Hogy kire vonatkozik a bevezetőben említett megelőzés? Nos, elmondásuk szerint semmiképpen
sem az orvosra, aki megfelelő öltö-
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Rákgyógyítás célzott terápiával

Világszínvonalú eredmények a precíziós orvoslásban

A halálokok között a második
helyen álló daganatos betegségek okának felderítésében
és gyógyításukban forradalmi
változások zajlanak. Erről tartott nagyon érdekes előadást
Marosvásárhelyen, a digitális
orvoslásról szóló novemberi
konferencián dr. Peták István
kutatóorvos, a világszínvonalú vizsgálati és terápiás
szolgáltatásokat végző budapesti
Oncompass
Medicine
központ tudományos igazgatója.

Bodolai Gyöngyi

Munkatársaival az elmúlt évek
során olyan informatikai rendszert
fejlesztettek ki, ami lehetővé teszi,
hogy megkeressék a daganatok kialakulását okozó génhibát, majd az
arra célzottan alkalmazható leghatékonyabb gyógyszert, amely sikeres kezelés nyomán nemcsak a
daganatot, hanem az áttéteket is elpusztítja. Ezzel a módszerrel a ráktípusok
korábbi
kezelését,
amelynek alapja a szövettani besorolás volt, a molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra épülő, személyre
szabott terápiával váltották fel.

onkológia, ami lehetővé teszi, hogy
molekuláris célpontok alapján keressük meg a megfelelő terápiát. Az
utolsó években egyértelműen arra
összpontosítottunk, hogy kifejlesszünk egy olyan orvosi szoftvert, ami a nagyszámú, hatszáz lehetséges gén hatmillió lehetséges
mutációjának az ismerete alapján
kiválasztja minden egyes beteg
– Hol kapta az indíttatást ehhez számára a megfelelő célzott kezea tevékenységhez? – tettem fel a lést.
vendégelőadónak a kérdést a konfe– Hol lehetséges mindez?
rencia egyik szünetében.
– A budapesti kutatóközpontban,
– A budapesti Semmelweis Egyetem orvosi karán diplomáztam, ott ami egy start-up cég is egyben.
szereztem a PhD-fokozatot is. Az Emellett tanítok a Semmelweis
egyetem elvégzése után a II-es Sz. Egyetemen és a Chicagói Illinois
Gyermekgyógyászati Klinika gyer- Egyetemen is. Ugyanakkor alapímekonkológiai osztályán kezdtem tója vagyok ennek az orvosi
kutatócégnek,
el dolgozni, és ezzel párhuzamosan biotechnológiai
amelynek
az
a
feladata,
hogy a kuaz I-es Sz. Patológiai és Kísérleti
tatási eredményeket átfordítsa olyan
Rákkutató Intézetben kutattam. Már
orvosi eszközökké, amelyeket orpályám elején szembesültem azzal,
vostársaim a betegek gyógyításában
hogy a daganatos, leukémiás beteghasználni tudnak.
ségek egy fajtájánál kimutatható
A diagnosztikai eszközök voltak
egy génhiba, ami előre jelzi a terá- az elsők: az egygénes, majd a többpia hatástalanságát. Nem volt rá génes tesztek. A legújabb eszköz
gyógymódunk, hogy személyre egy szoftver, a rákgyógyításban
szabott hatásos kezelést adhassunk, ugyanis elértünk abba a szakaszba,
ezért Fulbright-ösztöndíjjal elmen- hogy ma már a számítógépre írt
tem kutatni az Egyesült Államokba, programok válnak digitális gyógya memphisi St. Jude Children’s Re- szerré. A gyógyszerek hatását issearch Hospital nevű kórházba, merjük,
ugyanis
célzott
amely a világ legnagyobb gyermek- gyógyszerekről van szó, a bonyolult
onkológiai központja. Ezen a he- csak az, hogy egy betegben sok
lyen, ahol először gyógyítottak meg génmutáció lehet, ezért ki kell tudgyermekeket kombinált kezelések- nunk választani a gyógyszerek
kel, Nobel-díjas szakemberekkel közül a legjobbat.
együtt kutathattam, hogyan lehet
– Ezek a gyógyszerek már megcélzott gyógyszereket használni a
lévő vagy új hatóanyagokat tartaldaganatsejtek elpusztítására.
2003-ban jöttem haza Buda- maznak?
pestre, éppen akkor, amikor a
– Olyan törzskönyvezett gyógyhumán genom projekt befejeződött. szerekként kell elképzelni, amelyek
Azt gondoltam, hogy miután is- engedéllyel vannak forgalomban, és
mertté vált az emberi géntérkép, le- az orvosok használják őket. 125
hetőség nyílik arra, hogy minden ilyen gyógyszer van jelenleg, de
személynél megállapítsuk: melyik több mint ezer van fejlesztés alatt,
gén hibája okozta a daganatot, és és azt gondoljuk, hogy a következő
ahhoz célzott gyógyszert keressünk. években lesz még legalább kétszáz.
A tervem az volt, hogy minden ma– Hol fejlesztik ki őket?
gyar beteg hozzáférhessen a világviszonylatban elérhető lehető– Az egész világon. Magyarorségekhez, és megpróbáljunk valami szágon nagyon sok klinikai vizsgáolyant kifejleszteni, amit elsőként lat folyik, a lakosság számához
mi tudunk adni az emberiségnek.
viszonyítva tudomásom szerint a
második legtöbb Európában. Na– Melyek voltak az első lépések,
gyon jól állunk ezen a téren, és célul
és mi volt a folytatás?
tűztük ki, hogy próbáljuk meg hoz– 2003-ban elsőként sikerült ki- zásegíteni az erdélyi betegeket is,
választani egy olyan gént, aminek hogy bekerüljenek a magyarországi
felállítottuk a diagnosztikáját, és klinikai vizsgálatokba. Ha ugyanis
annak alapján a világon először tud- a betegnek olyan génhiba okozta a
tunk daganatos beteget sikeresen ki- daganatát, amire még nincs forgakezelni célpont alapú, precíziós lomban gyógyszer, a legnagyobb
terápiával. 2008-ben sokgénes vizs- haszna annak lenne, ha részt vegálatokat kezdtünk végezni, ami le- hetne olyan klinikai vizsgálaton,
hetővé tette, hogy ne csak egy-egy amelynek során már azt az új
gyógyszerhez keressünk betegeket, gyógyszert kaphatná, amit a nála dihanem a betegnek keressük meg a agnosztizált daganattípusra fejleszlegjobb gyógyszert. Ez a precíziós tettek ki. Ha az engedélyezett 25

Fotó: Peták Lelle

gyógyszert a körülbelül 600-féle
génhez viszonyítjuk, kiderül, hogy
még messze nem tudunk minden
betegnek megfelelő szert adni.
Egyébként a tüdődaganatos betegeknek már a fele kapott célzott
gyógyszert. A 600 gén hibáinak az
eloszlása nem egyforma, vannak
gyakoribbak meg ritkábbak, ezért
valójában jobban állunk, mint
ahogy a számok mutatják, de hoszszú még az út. Azt szeretnénk, hogy
Erdélyben, Romániában is elérhető
legyen az eljárás, és a gyógyszerek
is. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk,
számunkra fontos, hogy a gyógyszerekhez hozzáférjenek a betegek,
mert mi csak abban tudunk segíteni,
hogy kiválasztjuk: melyik hatásos a
nála előforduló génhibára. Hogy
meg is kapja-e azt a gyógyszert?
Abban az esetben, ha segítünk kiválasztani, tapasztalataink szerint a
biztosító szívesebben fizeti ki a
gyógyszert, mert biztos benne, hogy
az hatni fog. A gazdaságosságot úgy
számolják, hogy ezeknek az általában nagyon drága gyógyszereknek
az árát elosztják a sikeres kezelések
számával. Ezért szeretnénk abban is

A marosvásárhelyi konferencián

segíteni, hogy a gyógyszereket
könnyebben tudja finanszírozni a
biztosító. Sorban felkeressük a romániai onkológiai klinikákat, hogy
bemutassuk a módszerünket. Több
klinikán tapasztaltunk fogadókészséget, így azokkal kapcsolatban vagyunk. Értelemszerűen jobbára a
magánklinikákkal, mert ez az ellátás Romániában egyelőre nem finanszírozott, de nagyon örülnénk
annak, ha ott is bekerülne a biztosítási rendszerbe, ugyanis bizonyítékunk van a módszer hatékonyságára és költséghatékonyságára, ami fokozza az ellátás minőségét és hatékonyságát. Vannak
olyan javaslatok, például a tüdődaganatok egy részénél, ahol pénzt is
tudunk megtakarítani a biztosító
számára, ugyanis néha úgy jön ki a
lépés, hogy az egyébként adott nagyon drága gyógyszer helyett gyakran hatékonyabb, de olcsóbb
kezelést javasolunk. Ennek az a következménye, hogy tovább él a
beteg, de az ellátása kevesebbe
kerül. Bízunk abban, hogy sikerül
meggyőzni őket, hogy legalább az
ilyen esetekben a módszer bevezetése mellett döntsenek.

tíve, specifikusan kapcsolódik, és
kikapcsolja azt, így megszűnik a
hamis jel, és azzal együtt a kóros
osztódás is.
Egészen másképpen hat a kemoterápia, amely a hibás gén működésének a következményét orvosolva
az osztódást gátolja. Ezek a kezelések is tudnak nagyon hatékonyak
lenni, de általában több a mellékhatásuk, mint a célzott gyógyszereknek. Viszont azt is tudni kell, hogy
a nem megfelelően kiválasztott célzott gyógyszer rosszabb lehet, mint
a kemoterápia. Ezért nagyon fontos
felvilágosítani a beteget arról, hogy
a célzott gyógyszer jó lenne-e neki
vagy sem. Ha a vizsgálat eredménye szerint az ő esetében a célzott
gyógyszer nem lenne hatékony,
akkor jobban jár, ha nem kapja. Az
a legfontosabb, hogy személyre
szabott legyen a kezelés. Azon belül
nagyon örvendünk annak, hogy
egyre több a gyógyszer, és egyre
több beteg kaphat célzott kezelést.
Fantasztikus teljesítmény, hogy
évente 10-15 új gyógyszer kerül
forgalomba, ezzel azonban nehezen
tudnak lépést tartani az orvosok és
az egészségbiztosítás. Nekünk az a
feladatunk, hogy felgyorsítsuk azt a
– Hogyan hatnak az említett folyamatot, amelynek során a betegyógyszerek a daganat és eseten- gek eljutnak ezekhez a lehetőségekként az áttétek gyógyításában?
hez, amelyek már elérhetők.
– A gyógyszereknek körülbelül a
– Milyen daganattípusokhoz van
fele tabletta, más részük infúzió. és melyekhez nincs még célzott
Olyan hatóanyagokat tartalmaznak, gyógyszer?
amelyek ismert célpontokhoz kö– Az agydaganatok továbbra is
tődnek a daganatos sejtben. A daga„nehéz
diót” jelentenek. Mivel a
natok kilencven százalékát az
többi daganattípusnál ritkábban forúgynevezett szomatikus, azaz éle- dulnak elő, inkább a gyakoribbakat
tünk során keletkezett génhibák kutatták, a tüdőrákot például, így
okozzák, tíz százalékuk örökletes. azon a téren a legnagyobb az előreOlyan génekben keletkező hibákról lépés, ott ismerjük a legtöbb gént,
van szó, amelyeknek az a feladata, és dolgozták ki a legtöbb gyógyhogy a sejtosztódást szabályozó fe- szert is.
hérjéket termeljenek. A hibás gén
A személyre szabott kezelés
hibás fehérjét fog termelni, amely eddig elért eredményei figyelemre
hamis jelet ad a sejtnek, hogy osz- méltóak. A közeljövőben a kutatátódjon. Ebből kiindulva olyan sok további, célzottan ható, új, mogyógyszert kell választanunk, ami a dern rákgyógyszerek kifejlesztését
hamis jelet adó fehérjéhez szelek- teszik lehetővé.
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Virágvasárnapi ajándék

Újra szól a Kultúrpalota orgonája

Rendkívüli esemény kapcsán
rendkívüli hangversenyt hallottunk virágvasárnap este
szerte Erdélyben és a nagyvilágban. A Marosvásárhelyi
Rádió élő adásban közösségi
média oldalán is közvetítette
Molnár Tünde, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia orgonaművészének koncertjét a
Kultúrpalota felújított orgonáján, amit a közönség a rádiókészülékekből vagy a
képernyőről követhetett. Az
egyedi, felejthetetlen élményt
nyújtó hangversenyt a rádió
kezdeményezésére a megyei
tanács, a megyei múzeum és
a filharmónia támogatta.

Bodolai Gyöngyi

A Rieger testvérek által épített
műemlék orgona restaurálása a Kultúrpalota felújítására vonatkozó nagyobb projekt részeként uniós
támogatással (100 ezer euró) és a
megyei tanács hozzájárulásával valósult meg. A hangversenyen jelen
volt Magyar Árpád szászhermányi
orgonaépítő mester, aki a felújítási
munkát vezette.
– Milyen élmény volt a művész
számára ez a premier? – kérdeztem
Molnár Tünde orgonaművésztől, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárától, aki egyetemi hallgató
korától kezdődően megélte az orgona fénykorát, majd a hanyatlását
és csodálatos megújulását, és aki ismeri az ország kiváló és az egyszerű vidéki templomok szerényen
szóló hangszereit is.

Aranykapu

– Kimondhatatlan öröm volt számomra talán nem is az, hogy én
játszhattam rajta először, hanem
hogy egyáltalán teljes pompájában
szólalt meg a hangszer. Régóta vártunk erre, hiszen 1980-ban esett át
általános javításon. Visszaemlékszem, utolsó éves egyetemi hallgatóként meghívtak, hogy a
Kultúrpalota orgonáján játsszak egy
számot. Akkor még Kozma Mátyás
orgonaművész ült mellettem, és segített lapozni. Ez az alkalom rendkívüli
megtiszteltetés
volt
számomra, olyan, mintha egy
aranykapun léptem volna be.
Évekig jól működött az orgona a
filharmónia vezetőségének köszönhetően. Ki kell emelnem Csíky Boldizsár zeneszerző nevét, aki a
filharmónia művészeti titkáraként
és vezetőjeként gondoskodott arról,
hogy az orgonaszólók és orgonahangversenyek se hiányozzanak a
műsorból egy olyan időszakban,
amikor nem nézték jó szemmel a
hangszert, a megsemmisítését akarták, mivel a templomok jellegzetes
hangszere volt. Jelenleg a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia élén
álló Cazan Vasile karmester támogatta az orgona felújítását.

Főtéri történet

Fénykorszak és a fokozatos
leromlás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal meghívására 1931–49 között Szeidl Ferenc volt a hangszer
karbantartója, akit Rieger Ottó küldött 1913-ban Marosvásárhelyre,
hogy vezesse a Kultúrpalota orgonájának a felépítését. Tanítványa,
Mesnyi János folytatta ezt a munkát, de a szocialista rendszer idején
egyre inkább háttérbe szorult a
hangszer, majd annyira tönkrement,
hogy körülbelül jó tíz évvel ezelőtt,
amikor megkértek, hogy Terényi
Ede zeneszerző műveiből játsszak
ősbemutatóként, Molnár József jött
el Nagyváradról, és ingyenesen napokon át dolgozott az orgonán,
amíg annyira rendbe nem tette,
hogy játszani lehetett rajta.
– Ő a testvéred?
– Igen, több alkalommal is eljött,
és neki köszönhető, hogy nem ment
teljesen tönkre a hangszer. Bár az
utóbbi nyolc-tíz évben történt néhány kisebb hangolás, a filharmónia
hangszerkarbantartója végezte, később elég komoly problémák vetődtek fel, az orgonának alig
egyharmadát lehetett használni.
Koncert előtt két-három nappal beállítottam, hogy milyen sípsorokat
szólaltatok meg, de másnapra a
sípok egy része leragadt, és sorolhatnám a kellemetlen meglepetéseket, amelyek miatt mindig izgalom
volt számomra, hogyan fog megszólalni a hangszer.

Szóban és zenében

– Fénykorában mit tudott a vásárhelyi orgona, és mit tud most, a
restaurálás után?
– Ez a hangszer ma is Kelet-Európa egyik leghitelesebb és legszebb
romantikus
hangzású

Emberek nélkül más

hangversenytermi orgonája. Az első
alkalmazott orgonaművész Zsizsmann Rezső volt, majd Metz Piroska, Csíky László és Kozma
Mátyás orgonaművészek követték.
Mivel a járvány miatt a virágvasárnapi koncerten a közönség nem
lehetett jelen, úgy gondoltam, hogy
közvetlenebb lesz a hallgatósággal
való kapcsolat, ha bemutatom az orgona kínálta lehetőségeket.
Liszt Ferenc Tu es Petrus című
darabjával indítottam. Az ilyen
nagyméretű orgonákon megtalálhatók az Unda maris (a tenger
hangja), a Vox coelestis (égi hang),
valamint a Vox humana (dicsérd az
Istent emberi hanggal) sípsorok.
Zenei példaként César Franck romantikus francia zeneszerzőtől egy
kis miniatűrt adtam elő, majd Tudor
Ciortea Esti dal című művének zárókadenciáját mutattam be. A zeneszerzővel
érdekes
módon
találkoztam nagyon sok évvel ezelőtt. Éppen az ő darabját gyakoroltam, amikor egy ősz hajú, idősebb
úr megszólított, és megkért szépen,
hogy úgy játsszam a zárókadenciát,
mintha naplementét képzelnék el,
miközben teljesen elhalkul az orgona, és csak a mennyei kórus énekel. Miután játék közben valóban
átéltem, amit kért, bemutatkozott,
hogy ő a zeneszerző.
Ezután a Vox humanát egy nagyon szép, díszített Bach-koráldallammal mutattam be. Azt akartam
szemléltetni, hogy a hárommanuálos (billentyűsoros) orgona alkalmas arra, hogy egyik billentyűzeten
a dallamot, a másikon a fuvolákkal
kísérő középső szólamokat és a pedálban a mély vonósokat állítsam
be. Előadtam Girolamo Diruta Toccatáját az Il Transilvano című kötetből, amelyet a szerző Báthory

Zsigmond erdélyi fejedelemnek
ajánlott. A hangzás ragyogását a
mixtúra síp összeállítása, a fénynek,
a napnak a regiszterszimbóluma
adta. Daquin francia barokk zeneszerző Kakukk című darabjában az
orgona pár méteres mély hangú sípjaihoz képest a 8-20 centis kis sípokon szólalt meg a madársereg
csicsergése, a kakukkot fátyolosabb
fuvolás hanggal próbáltam imitálni.
Nagyon szépek az orgona trombitahangjai mind a fő, mind a harmadik
manuálban, a francia és spanyol orgonákhoz hasonlóan. Ezt azért
emeltem ki, mert a hangszer sípsorainak megtervezését, az orgona
diszpozícióját, hangképvázlatát
annak idején két bátor orgonaművész, Antalffy Zsiross Dezső és
Schmidthauer Lajos alkotta, akik
egész Európát bejárták, és ismerték
az orgonaépítészet újdonságait, a
romantikus stílus jellegzetességeit.
Büszkék lehetünk arra, hogy a Kultúrpalota műemlék orgonája 63 sípsorának mind a 4463 eredeti sípja
megmaradt.
Befejezésképpen Terényi Ede
Harangok című művének megszólaltatásával tisztelegtem a zeneszerző előtt 85. születésnapja
alkalmából. A szerzőt zongoraversenyének marosvásárhelyi bemutatója előtt a főtéren a kora este
egymás után megkonduló harangok
bongása ihlette, hogy erre az orgonára elképzelje az első nekem komponált
darabot.
Előadásakor
megszólalt az orgona különleges
campanelli regisztere is. A Harangokkal a virágvasárnapot ünneplő
hallgatókat köszöntöttem.
– Milyen érzés volt, amikor először kipróbáltad, mennyi idő alatt
készültél fel a hangversenyre?
– A koncert előtt egy héttel, amikor hívtak, és leültem játszani, nem
lehet szavakba foglalni, amit éreztem. Csodálatos volt, ahogy bármelyik
regisztert
bekapcsolva
megszólaltak a sípok, a gyöngyöző
fuvolától az érces trombitáig,
mintha aranyhídon járnék. Már
egyetemi hallgató koromból ismertem, hogy az orgona a legmélyebb
hangjától a legmagasabbig képes
túlszárnyalni egy szimfonikus zene-

Mire újból találkozunk, a magnóliák már virágtalanul köszönnek ránk. Középső kislány unokám közel másfél évesen
most még le tudna hajolni a kinyílt tulipánokhoz, s én, a fontos nagyapa, ott a főtér közepén taníthatnám meg életre szólóan: a virágot szeretni kell, nem szabad csak úgy letépni.

Ötvös József

Ezeken a szükségállapotos nappalokon és csendes éjszakákon egyre többet gondolok a főtérre, s egyre inkább érzem
színének, csendjének, zsongásának és zsibongásának hiányát. Verőfényes napokon vagy csendes, borús éjszakán kinyitom szobám ablakát, hadd hozza felém a szél a napfény
vagy az eső ízét, illatát, mert hiányzik, s aminek hiányát ilyen
erőteljesen érezzük, az így vagy úgy már hozzánk tartozik.
Most élem át, amikor tiltva vagyunk egymástól, mennyire
összetartozunk mi, marosvásárhelyiek és a főtér.
Amíg vasárnaponként, templomból hazajövet, végigsétálhattam rajta, kedvesen és boldogan kikerülve galambetető
kisgyermekeket, eszembe sem jutott, hogy egy virágos park
mennyire hiányozhat az életünkből. Amíg hétköznapokon kislány unokámat ott altattam el, babakocsiját büszkén tologatva, meg sem villant gondolataimban, hogy akár el is
vehetik tőlem a főtéri virágszirmok hullásának látványát.

Fotó: Nagy Tibor
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kar hangterjedelmét, ami most újra
lehetségessé vált. Öt nap alatt kellett felkészülnöm, ami nem volt
egyszerű, már csak azért sem, mert
a városban nagyon nehezen lehet
közlekedni, és a lezárt palotába is
csak külön engedéllyel lehet belépni.

Minden hangszerek királya

– A koncertet hallgatva elgondolkoztam, hogy a marosvásárhelyi orgona kínálta lehetőségekhez képest
hogyan tudod annyi vidéki település
jobb vagy rossz karban levő orgonájából is kihozni, amit lehet?
– Másokhoz hasonlóan én is vallom, hogy a hangszerek királynője
évezredek szimbolikáját hordozza
magában, ezért úgy kell közeledni
hozzá, hogy lelke van, és mindenik
hangszert olyannak kell elfogadni,
amilyen. Amíg a restaurálás tartott,
a Bolyai téri unitárius templomban
gyakoroltam, amiért köszönettel
tartozom nagytiszteletű Nagy
László unitárius lelkésznek, aki lehetővé tette ezt számomra. Az egymanuálos, pedálos orgonát Szeidl
Ferenc építette, aki a Kultúrpalota
orgonájának a felépítését vezette.
Ilyen kapcsolatok vannak, és ha
kicsi a hangszer, a belső hallásommal visszaidézem, hogyan szól a
Kultúrpalota három billentyűsoros,
pedálos orgonája, amelyre öt nap
alatt előzetes ismereteim ellenére
sem volt könnyű visszaszokni.
Végül hadd tegyem hozzá, hogy
az orgona nemcsak a templomok
hangszere, a hatalom jelképe is volt
az idők során. Amikor az angolok a
szultán segítségét kérték a spanyolok elleni harcban, I. Erzsébet királynő egy orgonát ajándékozott
neki, amely drágakövekkel volt kirakva, madarak csapdostak szárnyaikkal rajta, a hangszer elejét pedig
két
emberi
alak
díszítette
ezüsttrombitával a kezében. A
klasszicizmus korában a zongora
megjelenését követően ritkán komponáltak orgonára. Amikor azonban
Mozart véleményét kérdezték egy
piano fortéról, azt válaszolta, hogy
az ő szemében és fülében minden
hangszerek királya az orgona
marad.

Fotó: Szász Attila

Mire szabadon együtt sétálhatunk a Rózsák terén, a tulipánok már visszabújnak a földbe, hogy átvirrasszák az időt az
újabb tavaszig.
Megvallom, tíz napig bírtam, hogy ne lássam, és akkor a
megengedett déli időben óvatosan meglestem, milyen most,
ebben a kijárástilalmas időben. Szomorú volt és szótlan,
mert nem volt kinek megmutassa tarka pompáját, és az apró
szemű szilvafa fehér virágai is hiába szálltak lenge táncmozgásban a zöld fűre szemtanúk nélkül. Szomorúak és árvák
voltak a magnóliák is, mert csak akkor szép a fehér vagy rózsaszín sziromeső, ha csillogó szemek fényében tükröződik
vissza. A fű is fakóbb, mint máskor, mert nem látja a szerelmesek kézfogásában a reményt, iskolások kacagásában a
csínytevések sikerét, idősek alkonyi sétájában a múló idő gyönyörűséges terhét. A parkszéli rózsák is lustábban indulnak
növekedésnek, mert üres, nagyon üres most a Rózsák tere,
mintha egyik felét, a virágot szerető embereket ellopták volna
tőle. De én hiszem, hogy kitartanak, nélkülünk is: virágoznak,
illatoznak és lombot hajtanak, ameddig újra egymásra találunk. Akkor majd ez a történelem során annyi szépet és annyi
gonosz indulatot is látott tér újra megtelik kisgyermekes
anyukákkal, gyermekkacagással, szerelmesek ölelkezésével,
a padjain megpihenő idős emberekkel, sietős gyalogosokkal,
harsány fiatalokkal, akik a magukénak érzik ezt a várost
annak olykor szomorú, máskor vidám központjával.

16 NÉPÚJSÁG __________________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________________ 2020. április 16., csütörtök
Tóth Sándor

Az asztrológus gondolatai

Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén április 19-től május 20-ig tartózkodik
a Nap a Bika jegyében. Mifelénk ez a tavasz
közepe, ilyenkor gyarapszik, növekedik az
újjáéledt természet. A Bika az első földjegy.
Szerez, kisajátít és birtokol. Megtart, ragaszkodik, gyűjtöget, felhalmoz. Az anyag és az
érzékek világának bűvöletében él. A mindenkori veszteség őt érinti a legfájóbban. A spirituális vezetők, a bölcsek, a szent emberek
azt mondják, hogy mindenfajta fájdalom, betegség vagy szerencsétlenség tanítás. Hogy
miért éppen a negatív tanítás az igazi? Mert
bennünket, embereket olyan fából faragtak,
hogy jó esetben képesek lehetünk a rosszból
tanulni. Bár meg kell jegyeznünk, hogy a széles néptömegek, a világ egyszerűbb fiai és lányai ezt többnyire szerencsétlenségnek,
csapásnak fogják fel, és nem tanításnak. Nem
értik, hogy az okozatot ok előzi meg, tehát
minden gondolatnak, kimondott szónak és
cselekedetnek következménye van. A bukás
értelme az, hogy léket üssön az ego hajótestén. Vészhelyzetben jó esetben megnövekszik és felgyorsul a motiváció. A kellemetlen
ébredés is végső soron ébredés. A tapasztalt
tengerész nem a vihar kellős közepén kezdi
el leengedni a vitorlákat, hanem jóval előtte.
Az égi díszlet, a planéták tükre, az úgynevezett analógiák megfejtése nem könnyű feladat még azoknak sem, akik e terület
szakértői. Legyen elég annyit megjegyezni,
hogy az aktuális konstellációban támogatott
a célok meghaladása és újjászületése. A világban az egység megteremtése csak az áldozathozatal által valósulhat meg. Ellenkező
esetben – és most úgy tűnik, ezt éljük – zűrzavar, veszteség, kilátástalanság és a félelem
uralkodik. Az emberiség – és benne a nemzeti közösségek – létükben fenyegetettek.
Amit biztonságnak hittünk, már nem az. Az
anyagi világ kiszolgáltatottságot él át. Minél
inkább kötődünk, beleragadunk az anyagi-

Fjodor Mihajlovics
Dosztojevszkij orosz író
egyik gondolatát idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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jában./ Két méter távolság van közted és köztem,/ fertőtlenítővel locsolkodni jöttem./ Digitális tojást dobjál ide nékem,/ cserében én
onlájn meglocsollak szépen./ Lájkollak, lájkollak, gyöngyöm, gyöngyvirágom,/ most ilyen a
húsvét, de szebb lesz a karácsony.” Öregesen
így szól a locsolóvers: „Öreg vagyok és mogorva,/ nem locsolok karanténban./ De hogy ne
hervadjon a lány/ meglocsolom mégis onlájn.”
És végül néhány a francia viccek közül:
A férj kenyérért megy a lakásuktól kissé
távol eső kisboltba. A feleséget időközben
meglátogatja az unatkozó szomszéd. Az üres
tarisznyával hazatérő férj tetten éri őket, és
kirohan az erkélyre, mire kiabálni kezd a
szomszédasszony:
– Mari, Mari, siess, mert a férjed ki akar
ugrani innen a hatodikról!
Mire visszakiabál a feleség:
– Mondd meg annak a lököttnek, hogy
szarvai nőttek, nem szárnyai!
Karantéban levő házaspár a 13. napon csúnyán összeszólalkozik.
– Jöjjenek gyorsan, mert a feleségem ki
akar ugrani az ablakon! – üvölti a telefonba az
ügyfélszolgálatnál levő recepciósnak a férj.
– Személyes ügy, nem avatkozhatunk bele
– hangzik a válasz.
A férj tovább kiabál: – Személyes, nem
személyes, de az ablakot nem lehet kinyitni,
és az már karbantartási probléma, amiért a
szálloda felel!
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A Transindexen a költészet napja alkalmából megszólaló fiatal költők némelyikének
verséből kiderül, hogy születőben van a karanténköltészet. Román nyelven írt humoros szöveg a karanténpróza ébredéséről árulkodnak.
A húsvétra kapott locsolóversek sok szellemes,
jó ötlettel fűszerezve a karantén-népköltészet
születéséről tanúskodnak. Nemrégiben a nagy
bajban levő Franciaországból kedves ismerőseim a hallott vicceket küldték el, amelyek a
karanténhumor csíráját igazolják.
Óriási nagy bajban vagyunk, hiszen némelyek hozzátartozójukat veszítették el, mások
a jó barátot vagy a kedves szomszédot. A tragédia ugyanis akkor válik valósággá, amikor
a bőrünkön érezzük. Félelmeink és kiszolgáltatottságunk ellenére mégsem hagyja el sok
embertársunkat egy pótolhatatlanul fontos
emberi tulajdonságunk, a humor. Úgy tűnik,
hogy kézen fogva jár a reménnyel, annak ellenére, hogy a „csalfa tünemény” tárgya ma
még szinte elérhetetlennek látszik.
De egyszer majd, akik megérik, nosztalgiával fognak emlékezni 2020 húsvétjára, amikor
ilyen versek születtek: „Védőmaszkban jár a
nyuszi,/ locsolásért nem jár puszi./ Itt maradok
a szobámban,/ meglocsollak távmunkában.”
Vagy egy stramm kisfiú szájából hangzott el a
következő: „Húsvét szép hajnalán, mi jutott
eszembe,/ a húsvéti nyulat is bezárták ketrecbe./ Elindulok hát, és maszkot veszek
számra,/ csakhogy megtorpanok a kert kapu-
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akba, annál fájdalmasabb lesz a veszteség.
Csak az boldogulhat, akinek sikerül teljesen
új mederbe terelni a hozzáállását és a döntéseit. Az optimisták és álmodozók szerint képesek leszünk megoldani a világot sújtó
problémahalmazt. A pesszimisták szerint eljött a vég kezdete. A koronavírus-járvány
megtanítja az emberiséget arra, hogy menynyire védtelen, mennyire kiszolgáltatottá
válhat bárki – történelmi távlatokban számolva – egy pillanat alatt. Elgondolkozhatunk azon, hogy kegyes-e a Sors azáltal,
hogy csak egy ilyen alapvetően kis mortalitással bíró járvánnyal figyelmeztet? Talán ez
az egyetlen szerencse a szerencsétlenségben,
bár minden szenvedő ember, minden elhalálozás fájdalmas. A félelem legmélyebb forrása a halálfélelem, mely jelenleg társul az
ismeretlentől való félelemmel. A nyugati
„modern” civilizáció a tudattalan birodalmába söpörte a halál kultúráját. Az életet a
lét fölé, a mulandó anyagot pedig piedesztálra emelte. Az örökké létezőt elfelejtette,
az ego felkapaszkodott, és elterpeszkedett az
oltáron. Hamis képek között rohangálunk
összezavarodva, megvakulva. Vágygenerátoraink maximális sebességfokozatot követelnek, értékeinket ballasztnak ítélve
kidobáljuk az ablakon. A kihajított értékek:
a komolyság, a fegyelem, a megbízhatóság,
a mértékletesség és a korrektség. Ha majd
újraindul az élet, az értékrendünket, a hozzáállásunkat, önmagunk helyét és helyzetét
mindannyiunknak újra kellene fogalmazni.
Mert ha nem ez történik, akkor az elkövetkezendő években még súlyosabb válságok
következhetnek be.
Jelen helyzetben annyit tehetünk, hogy elfogadjuk, megértjük és vállaljuk az önkorlátozást. Még minden ránk van bízva. Ne
éljünk vissza a bizalommal! Most ennek van
rendelt ideje. És most dől el, hogy mit hoz
majd a közeljövő.
Vigyázzanak magukra és egymásra! Védjék az öregeket és a krónikus betegeket!
Véleményüket, gondolataikat megírhatják
az asztros@yahoo.com címre.

Vesztegzárhumor
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u
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Dembélé nem kell 60 millió euróért

Ousmane Dembélé a nyáron nem hagyja el az FC
Barcelonát, mivel senki
nem akar 60 millió eurót fizetni a spanyol bajnoki címvédő futballistájáért – írta a
Marca.
A spanyol sportnapilap
szerint hiába akadtak érdeklődők, s vált volna meg a
katalán klub is a francia csatártól a következő átigazolási időszakban, az érte kért
pénzt sokallják még a tehetősebb kérők is.
A 2017-ben szerződtetett világbajnok Dembélé
helyzete azután vált ingataggá a Barcánál, hogy az
amúgy villámgyors és reFotó: DigiSpot
mekül cselező játékosnál Sérülékenysége miatt sokallják az árát.
A 22 éves támadó a 2019/2020-as bajnokságban –
egyik sérülést szinte azonnal követte a másik, többször műtötték, hosszú hónapokra kidőlt, és nem tu- a szezon félbeszakításáig – kilenc meccsen szerepelt,
dott klubja számára huzamosabb időn át hasznossá s egyetlen gólt szerzett. Jelenlegi piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 56 millió euróra becsüli.
válni.
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Forma–1: Egyre valószínűbb,
hogy a Francia Nagydíjat is
elhalasztják

A június 28-ára tervezett Forma–
1-es Francia Nagydíjat is valószínűleg el kell halasztani, miután
Emmanuel Macron államfő módosította a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás időpontját.
A bejelentés szerint május 11-éig
lesznek érvényben a koronavírusjárvány megfékezése érdekében
március 17-én életbe lépett kijárási
korlátozások, míg július közepéig
biztosan nem lehetne nagy tömegeket vonzó eseményeket rendezni
Franciaországban. Ez pedig a BBC
szerint lehetetlenné tesz egy olyan
sportrendezvényt, amelyre tavaly
135 ezren látogattak ki. A Francia
Nagydíj halasztásával kapcsolatban
a Forma–1 hivatalosan még nem
foglalt állást.
Az autós gyorsasági világbajnokság 71. idénye március közepén rajtolt volna Ausztráliában, de a
koronavírus-járvány miatt röviddel

az első szabadedzés előtt törölték a
teljes versenyhétvégét Melbourneben. Ezután sorrendben a bahreini,
a vietnami, a kínai, a holland, a spanyol, a monacói, az azeri és a kanadai viadalt is törölték.
A franciát követő futam a naptárban az Osztrák Nagydíj. Szombaton
az osztrák sportminiszter azt
mondta, hogy reményei szerint sor
kerülhet a július eleji, spielbergi
versenyre. Azt a viadalt a Brit
Nagydíj követné, majd augusztus 2án a Hungaroringen a Magyar
Nagydíj.
A Nemzetközi Automobil-szövetséget vezető Jean Todt hétfőn azt
mondta: bízik abban, hogy még
ebben az évben nézők előtt rendezhetnek Forma–1-es futamot. Eközben
a nemzetközi sajtó valószínűsíti, hogy
ha nyáron tényleg el tud indulni a vb,
legalább az első két versenyt zárt
kapuk mögött rendezik.

A verseny tavalyi díjazási ünnepségén a futamgyőztes Lewis Hamilton levegőbe dobja
a serlegét.
Fotó: BBC

Kim Rasmussen bepereli
a Magyar Kézilabda-szövetséget

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

KÖZLEMÉNY

A MAROS MEGYEI TANÁCS MINT „A VASbETON híd jAVíTÁSA A dj151b – NYÁRÁdTő

– FELSőKÁpOLNA – bONYhA – SZEbEN MEGYE hATÁRA, 13+013 KM, MAROS MEGYE”

pROjEKT KEZdEMÉNYEZőjE, ÉRTESíTI AZ ÉRdEKELTEKET, hOGY A MAROS MEGYEI

KÖRNYEZETVÉdELMI ÜGYNÖKSÉG A TERVRőL MEGhOZTA A bESOROLÁSI SZAKASZRA

VONATKOZÓ dÖNTÉST, NINCS SZÜKSÉG A KÖRNYEZETRE VALÓ hATÁST FELMÉRő

TANULMÁNYRA.

A bESOROLÁSI dÖNTÉSTERVEZET ÉS AZ AZT ALÁTÁMASZTÓ OKOK jEGYZÉKE TANULMÁNYOZhATÓ A KÖVETKEZő INTERNETES OLdALON: hTTp://ApMMS.ANpM.RO.

AZ ÉRdEKELT SZEMÉLYEK A bESOROLÁSI dÖNTÉSTERVEZETTEL KApCSOLATOS MEG-

jEGYZÉSEIKET/ELLENVETÉSEIKET bENYújThATjÁK A MAROS MEGYEI KÖRNYEZET-

VÉdELMI ÜGYNÖKSÉG INTERNETES OLdALÁN VALÓ KÖZLÉSTőL SZÁMíTOTT 10

NApOS hATÁRIdőN bELÜL.
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A magyar női válogatott korábbi
szövetségi kapitánya bepereli a
Magyar Kézilabda-szövetséget
(MKSZ). Kim Rasmussen az M4
Sport érdeklődésére azt mondta, az
MKSZ „megpróbál kibúvót keresni” a szerződése felmondása
kapcsán, ezért viszi bíróságra az
ügyet.
„Nem akartam ezt tenni, de ezt
az egy járható utat hagyták nekem”
– fogalmazott a dán szakember, aki
nagyon sajnálja, hogy a szövetségnél nem voltak vele elég türelmesek, így pedig nem tudta befejezni
a megkezdett munkát.
„Elsősorban jogilag számítottam
volna nagyobb támogatásra,
ugyanis amit a nemzetközi szövetség (IHF) és Hasszan Musztafa
elnök tett velem, az nem történhetett volna meg. Az ellenem hozott
intézkedések sehol nincsenek
benne a szabálykönyvben” – utalt
a 47 éves dán edző a decemberi világbajnokságra. Akkor a románoktól elszenvedett vereséget követő
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott,
a játékvezetők és a zsűri személyes
támadást intézett ellene, kijelentése
miatt pedig a nemzetközi szövetség
(IHF) végrehajtó bizottsága felfüggesztette, az etikai bizottság kezébe
utalva az ügyet.
Rasmussent később – már a magyarországi menesztése után –
másfél millió forintra büntették, és
visszamenőleges hatállyal két hónapra eltiltották, utóbbi így már le
is járt. „Elvittem a balhét, soha
senki ilyen magas pénzbüntetést
nem kapott még, de már továbbléptem. Ezt az egész drámát meg lehetett volna előzni” – mondta a
korábbi szövetségi kapitány, aki elárulta, közel áll egy európai

klubcsapattal a megegyezéshez,
így hamarosan ismét visszatér a
pálya mellé, és újra vezetőedző
lesz.
Az MKSZ-től Pálinger Katalin
alelnök ugyancsak az M4 Sportnak
úgy nyilatkozott, furcsállja a korábbi kapitány szavait, ugyanis az
ő hibájából állt elő az a helyzet,
ami miatt a szövetség lépéskényszerbe került. „A négyéves ciklus
legfontosabb tornája előtt álltunk,
hiszen akkor még úgy volt, márciusban olimpiai selejtezőt vívunk” –
emlékezett vissza Rasmussen januári menesztésére Pálinger. Meglátása szerint, bár felvet kérdéseket,
hogy jogilag támadható lett volnae az IHF döntése, a tény, hogy a
szervezet legmagasabb döntéshozó
szerve, a végrehajtó bizottság határozott a dán edzőről, „elég hangsúlyos”.
„Nem volt más választásunk” –
jelentette ki a kapitány elküldésével kapcsolatban.
A perrel kapcsolatban elmondta,
nem szeretne jogászkodni, de a
szerződés nem tartalmazta, mi a
helyzet akkor, ha egy edzőt felfüggesztenek, így nem tud a válogatott
rendelkezésére állni. „Próbáltunk
kompromisszumos megoldást találni, Kim azonban egyből ügyvédekkel akart tárgyalni, így nem is
tudtunk beszélni a részletekről” –
jelentette ki Pálinger, aki bízik
abban, hogy minél előbb megoldódik az ügy.
Az MKSZ elnöksége januárban
a Győrt irányító Danyi Gábort és a
Ferencvárost edző Elek Gábort
kérte meg, hogy készítse fel az
együttest az olimpiai selejtezőre,
amelyet végül a koronavírus-járvány miatt elhalasztottak.
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Kifizették a székelyföldi de minimis mezőgazdasági program pályázóit

A Pro Economica Alapítvány kifizette nagypéntekre
a de minimis mezőgazdasági programban részt
vevő összes sikeresen pályázót – tájékoztat az alapítvány.
A
program
pályázói
összesen
18.714.535.966 forintban, azaz közel 53 és fél millió euróban részesültek.

A programra Kovászna, Hargita és Maros megyéből öszszesen 5.293 pályázatot nyújtottak be, amiből 4.765 támogatási szerződést kötöttek meg; a benyújtott 4.669
kifizetési kérelemből 4.661-et fizetett ki az alapítvány, a
következők szerint: 4.721.060.893 forintnyi összeget 1.065
pályázónak Kovászna megyében, 7.659.911.267 forintnyi
összeget 1.972 pályázónak Hargita megyében;
6.333.563.806 forintnyi összeget pedig 1.624 pályázónak
Maros megyében.
Az 5 legtöbb kifizetett pályázat településenként Kovászna megyében: 65 Kézdiszentléleken, 61 Kézdivásárhelyen, 59 Sepsiszentgyörgyön, 53 Torján, 42 Nyújtódon
volt. Hargita megyében: 119 Gyergyóremetén, 86 Gyimes-

középlokon, 72 Csíkszeredában, 69 Gyergyóditróban, 61
Gyergyóalfaluban és Székelyudvarhelyen. Maros megyében pedig: 124 Marosvásárhelyen, 79 Mezőbándon, 60
Nyárádszeredában, 55 Marossárpatakon, 54 Mezőpanitban.
A támogatási összeget mezőgazdasági gépekre és eszközökre, ültetvényekre, valamint tenyészállatok vásárlására fordíthatják a pályázók. A székelyföldi mezőgazdászok és
mezőgazdasági vállalkozások között az öt legnépszerűbb gép
és eszköz a traktor, a pótkocsi, a vetőgép, a rendsodró és a
bálázó.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a program lezárását
követően elmondta: a magyar kormány által finanszírozott
program kifizetései jókor érkeznek a mezőgazdászokhoz és
a mezőgazdasági vállalkozókhoz.
Bár járvány veszélyezteti Romániát, a szövetségi elnök
szerint ez nem jelenti azt, hogy megáll az élet a mezőgazdászok számára is. „Hatalmas nyomás van a gazdákon, akik
tudják, hogy fontos szerep hárul rájuk az elkövetkezendők-

Szünetelnek a táncpróbák

Magyaró azok közé a FelsőMaros menti községek közé
tartozik, ahol nemzedékről
nemzedékre öröklődik a néptánc szeretete. A községközponti Csurgó néptánccsoport
számára rendezvényekben
gazdagnak ígérkezett az idei
év, több külföldi meghívást is
kaptak, a járvány miatt
azonban minden bizonnyal
elmaradnak a nyárára tervezett utazások – tudtuk
meg Nagy József csoportvezetőtől.

Nagy Székely Ildikó

A Csurgóhoz 80–90 gyermek és
fiatal tartozik. Az oktatás három
korcsoportban történik: a kiscsoportban az óvodások és kisiskolások, a középcsoportban az
V–VIII.-osok, a nagycsoportban a
középiskolások és a hazajáró egyetemisták táncolnak. A Csoóri Sándor Alap támogatásával – amelyre
az együttest működtető Csurgó
Kulturális Egyesület pályázott –
három éve hivatásos néptáncosok
– Varró Huba és Bugnár Zsolt – tanítják a gyermekeket, ennek köszönhetően hatalmas fejlődésen
ment át, akár két-három órás előadást is színpadra tud vinni a csoport – tudtuk meg Nagy Józseftől.
A próbák most természetesen szünetelnek, a Legényesezz otthon! nevű
internetes kihívásba azonban bekapcsolódtak a magyarói táncosok.
A Csoóri-programon keresztül
öt rend lányviseletre, a fiúknak
pedig csizmára, ingre nyújtott be
pályázatot az egyesület. A Bethlen
Gábor Alaptól a táncpróbákat
megkönnyítő balettszőnyegre, kivetítőre, illetve programszervezésre igényeltek támogatást. Ez
utóbbi pályázatukra még nem kaptak választ, de a járványhelyzetben
nincs sok okuk reménykedni.
Tavaly pályázati úton Magyarországon és Lengyelországban is
közönség elé léptek a Csurgó táncosai, idén pedig az anyaország
mellett Bulgáriába lettek volna hivatalosak. Emellett augusztusban
egy szovátai tánctáborban is részt
vettek volna, Nagy József szerint
azonban a pandémia miatt ez is el-

marad. Hasonló a helyzet a Szomszédolás programmal, amelynek
keretében a magyarói regrutakísérőt adták volna elő a cigándi (Magyarország) Sarkantyús néptáncegyüttessel közösen.
Nagy József úgy véli, a járvány
után nehéz lesz az újraindulás, számít arra, hogy sok szülő nem szívesen engedi majd gyermekét
közösségbe, illetve az országból
sem lesz könnyű kimozdulni a
tánccsoporttal.
Dalkör alakult Holtmaroson
A 27 éves holtmarosi néptáncegyüttes alapítójával, vezetőjével,
Papp Györggyel egy hónappal korábban, még a koronavírus-járvány
romániai terjedése előtt beszélgettünk. Elmondta, hogy anyagi
okokból tavaly ünnepelték meg az
együttes első negyedszázadát – a
jubileumi rendezvényre minden
egykori táncost, valamint a solti
testvértelepülés küldöttségét, az érmihályfalvi Nyíló Akác néptáncegyüttest
és
a
Maros
Művészegyüttest is meghívták –,
idén szeptemberben pedig az első
holtmarosi Gyöngykoszorú néptánctalálkozó 25. évfordulójáról
szeretnének megemlékezni.
A Forduló Kulturális Egyesület
által működtetett együttesnek
eddig egy gyermek- és egy – huszon- és harmincévesekből álló –
nagycsoportja volt, idén azonban
egy felnőttcsoportot is sikerült beindítani. Újdonságnak számít az
idősebb korosztályt is bevonzó
dalkör is, amelynek tagjai feledésbe merült lakodalmi énekeket
és katonanótákat sajátítanak el.
Oktatásukról egy gyergyóremetei
házaspár, Balázs Bécsi Orsolya és
Csaba gondoskodik.
A Forduló Kulturális Egyesület
évről évre számos pályázatot nyújt
be, a Csoóri Alaptól lehívott öszszegből tavaly több tájegység népviseletét sikerült elkészíttetni, a
Bethlen Gábor Alap támogatásával
pedig a táncoktatást, a zenekart és
további népviseletek beszerzését
finanszírozták. Szintén pályázati
úton jutottak el Bulgáriába és a magyarországi Soltra. Papp György
úgy tervezte, idén minden táncost
elvisz valahova, a pandémia miatt
azonban erre kevés az esély.

Forrás: a holtmarosi néptáncegyüttes Facebook-oldala

ben. A mezőgazdasági tevékenységeket a mostani krízishelyzetben is el kell végezniük felelősséggel, hogy őszre legyen
termés. Azt kérem tőlük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra. Biztos vagyok abban, hogy a sikeresen megpályázott
gépek és eszközök a hasznukra lesznek” – mondta Kelemen
Hunor
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető
igazgatója kiemelte: „Évek óta hangsúlyoztuk a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fontosságát, a helyi feldolgozóipar
és az integrált rendszerek megteremtését. Most látszik igazán,
hogy mennyire kiszolgáltatottá tesz, ha nincs helyi termelés,
és más országoktól függ az élelmiszer-ellátás. Örülök, hogy
még időben sikerült lépni Székelyföldön, és elindítani az integrált mezőgazdasági rendszereket, bevonva a gazdákat és
kistermelőket is. A következő időszakban azon dolgozunk,
hogy az általunk is támogatott gazdák és termelők érdekét figyelembe véve – egy online platform segítségével – a keresletet és kínálatot próbáljuk összehozni egymással.”
(RMDSZ-tájékoztató)

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal sajtóközleménye

Románia államelnökének a szükségállapotra vonatkozó 195/2020-as rendelete értelmében a Pénzügyminisztérium és az Adó- és
Pénzügyi Hivatal az üzleti szférát és az önkéntességet támogató intézkezkedéseket hozott.
A 2020. április 9-i kormányülésen jóváhagyott, valamint a 29/2020-as és 33/2020-as sürgősségi kormányrendeletek alapján a
következő pénzügyi rendelkezéseket vezetik be:
1. Nem számolnak fel késedelmi kamatot, a pénzügyi törvényeknek megfelelően, az ebben az időszakban esedékes lejáratú
kölcsönökre a 29/2020-as sürgősségi kormányrendelet bevezetésétől, amit nem törlesztenek az intézkedés megszüntetéséig.
2. A jogszabály alapján nem számítják adósságnak a 29/2020-as sürgősségi kormányrendelet életbe léptetésétől esedékes
lejáratú adóköteles tartozásokat, amennyiben nem törlesztik az intézkedés megszüntetéséig.
3. Felfüggesztik, illetve nem végeznek kényszervégrehajtást, nem küldenek ki felszólítást, nem zárolnak javakat, nem árvereznek
az adósság behajtása érdekében javakat, az állami költségvetési tartozások behajtásáras bírósági határozatok által lefoglalt javak
kivételével bűnügyi esetekben.
4. A pénzügyi törvénynek megfelelően nem számítanak fel késedelmi kamatot az időben nem törlesztett bankkölcsönök havi
részletére a szükségállapot megszüntetését követő 30 napon belül. Ebben az esetben az illetékes pénzügyi intézmény a
jóváhagyott időszak betartásával hivatalból újraosztja a havi törlesztést. Az új beosztást közlik az adóssal.
5. A törvény értelmében megszüntetik a korábban megállapított törlesztési beosztásra vonatkozó feltételeket. Ezeket a feltételeket
akkor teljesítik az adósok, ha a jelen pénzügyi szabály alkalmazásának megszűnését követő 30 napon belül törlesztik
adósságukat.
6. Hogy megfelelően alkalmazzák a pénzügyi törvény 195. cikkelyét, az adósok a jelen határozat 5. cikkelyében foglalt határidőn
belül kérhetik a törlesztési beosztás módosítását.
7. A törlesztési kedvezményben részesült adósság, a részletfizetési összeggel (kamattal) együtt, nem tekintendő adósságnak.
8. Utólagos ellenőrzési kötelezettség feltételével meghosszabbították a hozzáadottérték-adó befizetésének határidejét.
9. A pénzügyi törvénynek megfelelően a szükségállapot idején, és a megszüntetését követő 30 napig törlik a pénzügyi hatóság
által megállapított adótörlesztési határidőket, ugyanakkor nem indítanak kényszervégrehajtási eljárást és nem küldenek az
érintetteknek adótörlesztési felszólítást.
A fentebb említett intézkedések a szükségállapot megszüntetését követő 30 napig érvényesek maradnak.
10. Amennyiben a profitadó-köteles cégek a 2020 első évharmadára kiszámított profitadót 2020. április 25-ig törlesztik,
adókedvezményben részesülnek. A nagy adófizetők 5%-os, míg a közepes és más kategóriába tartozó vállalkozók 10%-os
kedvezményben részesülnek.
A következő kategóriák részesülnek az említett kedvezményben:
a) a nyilatkozattól és a befizetési módtól függetlenül az utólag módosított és kiegészített 227/2015-ös pénzügyi törvény 41.
cikkelyében foglaltak szerinti profitadó-köteles adófizetők;
b) azon adófizetők, akik/amelyek a 170/2016-os törvény előírásaiban megjelölt tevékenységi kódtól (cod CAEN) eltérő aktivitás
után befizették a 2020 első évharmadára vonatkozó profitadót;
c) azon adófizetők, akikre/amelyekre az utólag módosított és kiegészített 227/2015-ös törvény 16. cikkelye (5). alpontjában
foglaltak vonatkoznak, abban az esetben részesülnek adókedvezményben, ha az évharmadra számított adót 2020. április 25-e és
június 25-e között törlesztik.
11. Azon kisvállalatok, amelyek 2020. április 25-ig befizetik a 2020 első évharmadára vonatkozó jövedelemadót, 10%-os
kedvezményben részesülnek.
12. Azok az adófizetők, amelyeknek/akiknek 2020-ra a 170/2016-os törvénynek megfelelően egyes tevékenységre különleges
adókötelezettségük van, de a szükségállapot idején részlegesen vagy teljesen beszüntették a tevékenységet, nem kell kifizessék
a munkaszünet idejére járó ilyen adót.
13. Az évi pénzügyi jelentések benyújtásának határidejét leszögező, utólag módosított és kiegészített 82/1991-es könyvelési
törvény 36. cikkelyének 1. és 3. bekezdése, valamint 37. cikkelyének előírásait a 2019-es pénzügyi évre vonatkozóan
módosították, a 2019. december 31-én lezárt pénzügyi jelentések benyújtási határidejét meghosszabbították 2020. július 21-ig.
14. A kisvállalatok jövedelemadójából leírt, a jogszabálynak megfelelő keretek között közintézményeknek és hatóságoknak szánt
támogatások összegét át lehet utalni a szponzorálási szerződés alapján anélkül, hogy a haszonélvező szerepelne a
célszervezet/egyházak ilyen jegyzékében.
15. Nem kell hozzáadottérték-adót (héa) fizetniük a vámhivataloknak azon adófizetőknek, akik/amelyek a pénzügyi törvény 316.
cikkelye alapján héakötelesek, és a 195/2020-as rendelet alapján a szükségállapot idején és az ezt követő 30 naptári napon belül
gyógyszereket, a 33/2020-as sürgősségi kormányrendelet mellékletében foglalt, a COVID-19-vírusjárvány terjedésének
meggátolásához, kezeléséhez, gyógyításához szükséges védőfelszereléseket, orvosi berendezéseket, eszközöket,
egészségügyi fogyóanyagokat importálnak.
16. Módosították a profitadó előre töresztésének módszerét azon adófizetők esetében, akik/amelyek az évi előre törlesztési
rendszert használják úgy, hogy az előző pénzügyi év hasonló évharmadra kifizetendő összegének 1/4-ét veszik alapul,
kiegészítve a megelőlegezett adótörlesztési évre kiszámított költségvetésre alkalmazott fogyasztói árakra vonatkozó
mutatószámmal. Ezáltal egyeztetik a COVID-19 járvány elleni küzdelem óvintézkedései miatt részlegesen vagy teljesen
felfüggesztett tevékenységekre eső, lecsökkent adózandó összegekre vonatkozó adótörlesztési módszert.

A Pénzügyminisztérium és a Pénzügyi Hivatal az üzleti szférát támogató további intézkedéseket hozott:
1. Adótörlesztési lehetőség a hatóság ghiseul.ro internetes elérhetőségén keresztül.
2. A magánszemélyeknek szánt új dokumentumok bevezetése, amivel beléphetnek az SPV elektronikus rendszerbe (2020. április
elsejétől bevezetett, más jellegű adminisztratív okiratok közvetítésének megkönnyítésére a pénzügyi igazgatóságokhoz).
3. A nemzetközi pénzügyi egyezményeknek megfelelően, a kettős adózást elkerülendő, a formanyomtatványok online benyújtására
és kibocsátására vonatkozó pénzügyminisztériumi jogszabály alkalmazása (a Pénzügyminisztérium 1830/2020-as rendelete).
4. Az adófizetők online ügyintézése 900 felügyelő által, akik hozzáférhetnek a sajátos adatbázishoz (például: adóigazolványok
kibocsátása, héa-visszafizetés, más, pénzügyi jellegű kérvények rendezése).
5. A szükségállapot idején biztosítják az óvások, panaszok, más jellegű ügyintézés rendezését az elektronikus kommunikációs
eszközök közvetítésével (telefon, internet), állandó kapcsolattartás az adófizetőkkel a legjobb megoldás megtalálása érdekében.
6. Biztosítják a pénzügyi szolgáltatásokat a számítógépes rendszeren keresztül (SPV, Call Center, kapcsolattartó platformok).
7. A vámhivatal és az adóinspektorok a frontvonalon küzdenek a vírusjárvány elterjedését gátoló katonai rendeletek gyakorlatba
ültetésén.
8. Továbbá kampánytevékenységet folytatnak a héaköteles adófizetők körében, hogy minél előbb előkészítsék a visszafizetéshez
szükséges eljárást.
9. Folytatódik a pénzügyi igazgatóság átszervezése, hogy a rizikóelemzés legyen a legfontosabb pénzügyi mechanizmus,
amelyet a pénzügyi eljárásokra alkalmaznak az elkövetkezendő időszakban.
10. Megalakult egy pénzügyi elemző csoport, amelynek az a célja, hogy operatívan kommunikáljon az adófizetők érdekeit
szolgáló gazdasági-pénzügyi óvintézkedésekről, javaslatokról az üzleti szféra képviselőivel és a tudományos grémiummal.
A kommunikációs, sajtó- és közkapcsolati osztály
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

MINDENFÉLE

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

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

ADÁSVÉTEL

cember 22. utca 113/A szám – elad új

ágybetéteket. Nyugdíjasoknak 20%

kedvezmény. (22014-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701.

(7272-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.

LAKÁS

2004-ben épült ház, 44 ár telek (felparcellázható) a főúton, közel a Selg-

ros-hoz. Tel. 0744-438-594. (22014-I)
ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, 67 m2-

es tömbházlakás a Kövesdombon.

Tel. 0766-869-613. (7283-I)

ELVESZETT

buszbérletem.

misnek nyilvánítom. (7320)

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

JAVÍTÁSI, építési munkát vállal ga-

ranciával szorgos kis profi csapat. Tel.

0742-557-214. (7286)

KOMOLY HÖLGY előkönyvelést vál-

MATEMATIKAÓRÁT tartok online V-

VIII. osztályos tanulóknak. Tel. 0756-

bármilyen

Sem-

kisebb

Saját

anyagunkkal

cserép-

javítást,

festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
dolgozunk.

Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0756-485-242, 0790-360-626. (7312)
TETŐSZIGETELÉS

részletre,

garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-

Fájó szívvel emlékezünk április 17-én
szeretett nővérünkre, VARGA ERZSÉBET
nyugalmazott tanárnőre halálának 7. év-

fordulóján. Kik ismerték, gondoljanak rá!

Nyugodjon békében!

Feri és családja. (7308)

693-866. (22038)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk JENEI PÉTERRE áp-

rilis 16-án, elmúlása 12. évfordu-

lóján. A szomorúságot nem lehet
leírni, a gyászt és a bánatot csak

belül lehet érezni. Szívünkben
mindig ott élsz, lelkünknek része

vagy, sosem felejt a gondolat. Az

élet megy tovább, de a fájó emlé-

ked elkísér egy életen át. Az idő

múlik, feledni nem lehet, az éle-

tünk üres lett nélküled. Emléked,

szereteted őrzi bánatos csalá-

dod! Nyugodjál békében! (p.-I)

Kit őriz a szívünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

Kit lelkünkkel látunk,

testvér, a ravai születésű

Nem hal meg soha,

retett férj, édesapa, nagytata,

Nem hagy el soha.

Mély fájdalommal emlékezünk

drága szerettünkre,

KISS

JÁNOS

elektro-energetikai

(Jani)

mérnökre,

aki 4 évvel ezelőtt, 2016. április

19-én, 44 éves korában adta visz-

sza nemes lelkét Teremtőjének.

Drága Janikám! Lélekben való

együttlétünktől senki és semmi

nem foszthat meg: mindig velünk

vagy!

Szerető családod. (7289-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-

készítést, szigetelést, bármilyen javí-

tást. Tel. 0759-467-356. (7266)

sünk éjszakára (Marosvásárhely, No-

458. (7307-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a

backamadarasi

születésű

MAKKAI PIROSKÁRA (Pokka) ha-

lálának első évfordulóján. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei. (p.-I)

A múltat felidézni nagyon fáj, va-

laki hiányzik, aki nincs már. Meg-

állok

némán

sírod

mellett,

szeretném még egyszer meg-

fogni a kezed. Nélküled szomorú

és üres a ház, nincs, aki mindig
nyeztél, búcsúzás nélkül, csende-

„A csend már lassan égig ér, s én
fejet hajtok a némaságnak, hisz
csendek

is

visszajárnak.”

a

backamadarasi

Megtört szívvel emlékezünk ápri-

lis

18-án

MAKKAI ENDRÉNÉRE (Pokka)

halálának első évfordulóján. Szép

emléke egy életen át elkísér. Bá-

natos szerettei. (mp.-I)

sen elmentél. Ha nyugszol is a

nehéz föld alatt, nem vagy fe-

ledve, szívemben örökre megma-

radsz. Könnyes szemmel, fájó

szívvel emlékezünk a drága jó,

szeretett

férjre,

DÓSA

MENYHÉRT ákosfalvi lakosra,

akit 2019. április 17-én vitt el mel-

lőlem a kegyetlen halál. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége, Éva és gyer-

mekei. (mp.-I)

nagyapára,

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

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64676-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a bedei születésű

TÓTH JULIÁNNA

án lesz a bedei családi háztól.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Sógornője, Irén és családja. (-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
KOCSIS MAGDOLNA

nyugalmazott tanárnő

2020. április 14-én, 92 éves korában elhunyt.

Szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Jézus biztatásával: „Aki hisz

énbennem, ha meghal is, él”,

kívánunk

Szomorú szívvel emlékezünk áp-

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

mátus temetőben. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (7318-I)

vigasztalást

a

Csorvási családnak. A feltá-

rilis 18-án a szeretett édesapára,

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

rilis 15-én 14 órakor volt a refor-

szül. Havadtői

hazavárt. Panaszszó nélkül köny-

üres szívembe hallgatózni a régi

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

életének 72. évében április 13-án

örökre megpihent. Temetése áp-

megpihent. Temetése április 16-

vember 7. negyed). Ellenőrizhető

tapasztalat szükséges. Tel. 0724-228-

IZSÁK DÉNES

életének 86. évében csendesen

607-969. (7228-I)

IDŐS NŐ mellé beteggondozót kere-

ELVESZTETTEM Péterfi Elisabeta névre
ingyenes

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

lal. Tel. 0756-607-969. (7278-I)

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön

szóló

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

tetőfedést,

forgatást,

Tel. 0744-966-747. (21894-I)

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. De-

(7272-I)

VÁLLALUNK

19

ADORJÁNI

ELHALÁLOZÁS

ALBERTRE halálának 2. évfordu-

lóján. Emléke legyen áldott, nyu-

madott Jézus őrizze meg a

gyászoló családot. A szászré-

geni

osztálytársai.

(-I)

galma csendes! Szerettei. (p.-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

Elmentél

tőlünk

egy

tavaszi

napon, azóta tiéd a csend, a vég-

telen nyugalom. Itthagytál min-

ket, akikért küzdöttél. Örök álom

zárta le a szemed, megpihenni

kal, akik ismerték, tisztelték és
szerették, hogy

dr. MAKSAY ISTVÁN

nyugalmazott ortopédorvos 81

éves korában visszaadta lelkét

Teremtőjének.

tért két dolgos kezed. Nélküled

Búcsúzik tőle a Csorvásy és

fájó könnycsepp lettél mindnyá-

azok, akik szerették. Temetése

semmi sem olyan, mint régen,

junk szívében. Az élet elmúlik, de

az emlékek élnek, amíg élünk,

szívünkben

őrizzük

emléked.

Fájó szívvel emlékezünk április

18-án a pókakeresztúri GÁBOR
MIKLÓSRA halálának 10. évfor-

dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége, fia,
lánya és családjuk. (7310)

Rácz család, barátai és mind2020. április 16-án 12 órakor lesz

a görgényszentimrei katolikus te-

Marosvásárhelyre a Hanes

családnak részvétünket fejez-

zük ki a szeretett FÉRJ,
ÉDESAPA elhunyta alkalmából.

Nyugodjon

Holtmarosról

a

békében!

rokon

és

koma: Ibolya és Miklós. (sz-I)
Őszinte részvéttel, mély fájda-

lommal állnánk sírodnál, de

metőben, katolikus szertartás

így is mély fájdalommal imád-

Emléked legyen áldott, nyugal-

ért, drága KARCSIKA. Őszinte

szerint. Fájó szívvel búcsúzunk.
mad

csendes!

örökre élni fogsz!

Szívünkben

A gyászoló család. (7213-I)

kozunk lelked megnyugvásárészvétünk a négy Só család-

nak. A Varró család Marosvá-

sárhelyről. (7324-I)
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