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Házhoz megy a Samaritanus
Mentőszolgálat

Gyorsteszteket végeznek saját költségükön

Romániában
naponta 150 emberéletet követel a rák
Összehangolt rákellenes terv kidolgozását indította el az Európai Bizottság
azzal a céllal, hogy Európa-szerte
csökkentse a daganatos megbetegedések arányát, és hatékonyabb megelőzési, szűrési, illetve kezelési
lehetőségeket biztosítsanak az Európai Unió tagállamaiban.

____________5.
Koronavírusfertőzés, allergiák,
asztma

A koronavírus-járvány miatti szükségállapot idején az egészségbiztosító pénztár egy miniszteri rendelet alapján végre el
kell számolja a marosvásárhelyi magán-mentőszolgálat költségeit is. Így a megyeszékhely lakossága ebben az időszakban ingyen veheti igénybe a Samaritanus Mentőszolgálatot
anélkül, hogy az egységes sürgősségi számot hívná. A men-

A 3-as számú katonai rendelet szerint

Fotó: Nagy Tibor

tőszolgálat azt is önkéntesen felvállalta, hogy gyorstesztekkel ellenőrzi az egészségügyi dolgozók és rendfenntartók vírusfertőzöttségét.

Szer Pálosy Piroska

(Folytatás a 4. oldalon)

A 65 év fölöttiek is kimehetnek kertekbe,
földekre dolgozni

Olvasóink közül nagyon sokan tették fel a kérdést, hogy kimehetnek-e időszerű munkát végezni a kertbe, a mezőre, illetve a városi lakók
kijárhatnak-e a közeli falvakban levő birtokaikra, háztáji gazdaságaikba? Nagy gond a 65 év
fölötti nyugdíjasoknak, hogy nem világos, elhagyhatják-e otthonukat a 11-13 óra közötti
időintervallumon kívül vagy sem.

Mezey Sarolta

Úgy látszik, még mindig nem egyértelműek a katonai
rendeletek, mihez kell igazodni, hogy az esetleges bírságokat elkerüljék. Tánczos Barna szenátor, a szenátus
mezőgazdasági bizottságának titkára a Marosvásárhelyi
Rádiónak nyilatkozott e témában. Ezt a közérdekű interjút osztjuk meg olvasóinkkal.
– Az elmúlt hetekben nagy vitát generált annak a 3-as
számú katonai rendeletnek az alkalmazása, amely március 24-én szigorú kijárási tilalmat vezetett be, s melynek értelmében csak bizonyos esetekben lehet a
lakhelyet elhagyni. A lehetőségeket a 3-as számú katonai

rendelet sorolja fel. Az újabb katonai rendeletek a felsorolt eseteket nem módosították. Akkor, amikor a hatóságok önkényesen értelmezik a törvényt, és visszaélés is
előfordul, egyetlen megoldásunk van – mint ahogy falun
mondták –: vissza kell menni a csempekályhához, tehát
vissza kell térni a 3-as számú katonai rendelethez. Ennek
az 1. cikkelyének h. pontja kimondja, hogy mezőgazdasági munkavégzés céljából elhagyhatja otthonát a gazda,
kijárhat a mezőre. Közzétették az egyéni felelősségre tett
nyilatkozat nyomtatványát, amelyet mindenki saját felelősségére tölthet ki. A hatóságokra jellemző, hogy nehezen gondolják át a megfelelő szöveget, ezért
módosítani kellett azt, és pár nap múlva véglegesítették
a nyomtatványt. Az egyéni felelősségvállalási nyilatkozat utolsó változata az RMDSZ honlapjáról is letölthető.
A kitöltött nyilatkozattal, amelyen a 6-os pontot pipálták
ki, a mezőgazdasági tevékenységet folytató személyek
elhagyhatják otthonukat – fogalmazott Tánczos Barna
szenátor.
A folytatásban elmondta, hogy ugyancsak a 3-as
számú katonai rendelet 2. cikkelye kimondja, hogy
(Folytatás a 4. oldalon)

Az elmúlt napokban nagyon sokan kerestek meg, asztmások vagy más, allergiás megbetegedésben szenvedők
(szénanátha, atópiás dermatitisz, rekurrens wheezingelők), mindenki arra
kereste a választ, hogy mi történik, ha
valaki elkapja a koronavírus-fertőzést.
Próbáltam a leghitelesebb forrásokból,
pontosan dokumentálódni, az alábbiakban igyekszem a felmerült kérdésekre közérthető választ adni.

____________6.

Idő a gondolkodásra

Vajda György
2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az
ENSZ április 22-ét Földanya nemzetközi napjává nyilvánította. Az
ötletet sokkal korábban, 1969-ben John McConnell vetette fel egy
UNESCO-konferencián, San Franciscóban. A Föld napját első
ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén a tavasz
első napja. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében, és megalapította az Earth Day
Networkot (Föld Napja Hálózatot), amely azóta az eseményeket
koordinálja. A rendezvények célja felhívni a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A Föld napjának egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Az idén világszerte egy kicsit másként emlékeztek meg a Föld
napjáról. Öröm az ürömben, hogy a világjárvány kapcsán több országban elrendelt kijárási tilalom miatt az utóbbi hetekben észlelhetően megtisztult a Föld légköre. Sokan kérdik, hogy mi lesz a
vírusjárvány után? Megváltozik-e a világ?
Nem kell gazdasági elemzőnek lenni ahhoz, hogy belássuk: lesz
változás az életünkben. A kényszerű otthon tartózkodást kamatoztatni lehet és kell azáltal, hogy egy kicsit másként tekintsünk a környezetünkre. Szabaduljunk ki a fogyasztói társadalom csapdájából,
és éljünk úgy, hogy gondosabban tekintünk a jövőre, Földünk 7
milliárdnyi lakosának egyikeként, vagy döntéshozó politikusokként,
akik felvállalt feladatkörük szerint felelnek mindannyiunkért.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 20 perckor,
lenyugszik
20 óra 22 perckor.
Az év 114. napja,
hátravan 252 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma BÉLA,
holnap GYÖRGY napja.
GYÖRGY: a görög Georgiosz
névből, illetve ennek latin Georgius formájából származik. Jelentése: földműves, gazdálkodó.
Női párja: Georgina, Györgyi,
Zsorzsett.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 160C
min. 40C

Megyei hírek

Kiemelkedő nézettség
a Retromadár… online közvetítésén

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. április 22.

1 EUR

4,8345

100 HUF

1,3622

1 USD

1 g ARANY

4,4605
243,6181

Könyvajánló a körtvélyfáji
iskolakönyvtárnak

Április 23. a könyv világnapja. Ez alkalomból az Elmepalota
Kulturális Egyesület a körtvélyfáji általános iskolával együttműködve internetes játékra hívja az olvasni szeretőket. A
résztvevők egy egyperces videóban mutathatják be kedvenc könyvüket. A videókból, amelyeket ma estig kell megosztani az egyesület Facebook-oldalán, kisfilm készül, amit
április 25-én, szombaton 18 órakor tesznek közzé a szervezők. A kisfilm megtekintői szavazhatnak a tetszésüket
leginkább elnyerő könyvre, a szavazás április 26-án, vasárnap 18 órakor zárul. A legtöbb voksot kapó hét könyv bekerül a körtvélyfáji iskola könyvtárába.

Meghosszabbították
az adókedvezmény határidejét

A koronavírus-járvány miatti óvintézkedéseket figyelembe
véve a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal június 30-ig
hosszabbította meg a határidőt, ameddig a 2020-as évre
szóló helyi adókat és illetékeket – épület-, föld- és gépkocsiadót – teljes mértékben kifizető személyek 10%-os adókedvezményben részesülnek – olvasható a Szászrégeni
Polgármesteri Hivatal honlapján.

Bővül a szennyvízhálózat Segesváron

Segesváron folytatódik a szennyvízhálózat bővítése. Az elmúlt napokban a Zugravilor (Festő), Izvorului (Forrás) és
Livezilor (Gyümölcsös) utcában dolgoztak. A beruházás a
Delavrancea utcát is magába foglalja, a hálózat összesen
1904 méteren bővül. A szennyvízhálózat kibővítése még
2012-ben indult, mivel azonban az akkori kivitelező csődöt
jelentett, a munkálat csak kismértékben – 15 százalékban
– készült el. A projektről a Segesvári Polgármesteri Hivatal
honlapján tájékozódhatnak bővebben az érdeklődők.

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.

Szülőföldön magyarul
– módosult a határidő

Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint tehát
az utolsó nap, amikor postára lehet adni az igényléseket,
2020. október 30.

Megújulni az online térben

Ezzel a címmel hallgatható vállalkozóknak szóló előadás
az RMKT (Romániai Magyar Közgazdász Társaság) Facebook-oldalán április 23-án, ma 18 órától. A meghívott, Kállai
Emmanuel marketingszakember hasznos tanácsokkal, tippekkel szolgál célközönsége számára.

A III. Richárd és a Tóték

Április 24-én, pénteken 20 órától a Kolozsvári Magyar Állami Színház és a Gyulai Várszínház közös produciója, a
III. Richárd követhető a kolozsvári színház Facebook-oldalán, Tompa Gábor rendezésében. 30-án, jövő hét csütörtökén 19 órától a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház
Facebook-oldalán a Tóték című dráma látható. Rendező:
Florin Vidamski. A darab 12 éven felüli nézőknek ajánlott.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Kiemelkedő érdeklődésnek örvendett a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának
legújabb online közvetítése. Radu Afrim Retromadár
blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan rendezését április 20-án este 6 és 21-én reggel 8 óra közt a
YouTube-on közel 5.500-an láthatták, a Facebookon
pedig több mint 50.000 személyhez jutott el. A társulat közösségi platformjain a világ legkülönbözőbb
pontjairól követték a közvetítést.

A Tompa Miklós Társulat a társadalmi távolságtartás körülményei közt is igyekszik az elkövetkezendőkben is gazdag tartalmakat kínálni nézőinek.
A Tompa Miklós Társulat archív előadás-felvételei
továbbra is a Társulat YouTube-csatornáján követhetők, ahová naponta kerülnek föl új videók.
(https://www.youtube.com/user/TompaMiklosTarsulat)
Pr-titkárság

Egyre több európai ország lazít a megszorító intézkedéseken, mintha kezdene elmúlni a világjárvány. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint azonban a java csak ezután
kezdődik igazán. Romániában is egyre erősebbek azok a hangok, melyek a korlátozások fokozatos lazítását helyezik ki-

látásba. Ezt a hivatalos Stratégiai Kommunikációs Csoport
cáfolja, közben pedig a kormányfő a május közepi iskolakezdésről beszél. Hogy minek hihetünk ma, mire számíthatunk
a román kormánytól, kiderül csütörtök este 8 órától. A Mérlegen asztalánál Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság húsvét előtt 333 ellenőrzést végzett a
megyében működő élelmiszeripari egységeknél – vágópontoknál, hús- és tejfeldolgozó, cukrászati termékeket előállító
cégeknél,
közélelmezési
egységeknél:
élelmiszerüzletekben, piacokon, nagyáruházakban. Emellett a közúti forgalomban végzett három ellenőrzés során
94, állatot, illetve élelmiszert szállító járművet is megvizsgált a hatóság. Az élelmiszer-biztonsági előírások megsze-

gése miatt az illetékes szervek öt pénzbírságot róttak ki öszszesen 24.700 lej értékben, két esetben a szabálysértő tevékenységének felfüggesztését rendelték el, két esetben
pedig figyelmeztették az érintetteket. A szabálysértések között egyebek mellett a higiéniai normák mellőzése, illetve
a termékek eredetének azonosíthatatlansága szerepelt. Húsvét előtt a működési engedéllyel rendelkező mészárszékeken 5618 bárányt vágtak le a megyében, ideiglenes
vágópontok létrehozására nem érkezett igénylés.

Mérlegen Kelemen Hunorral
– az Erdély TV csütörtök esti műsorának témája
Büntetett az állategészségügyi igazgatóság

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.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.
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Maros megyében 312-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma

A kórházakban elegendő a hely
és az orvosi személyzet

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke újabb
Facebook-bejelentkezésben számolt be a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos Maros megyei helyzetről. A betegek száma 312-re nőtt, 243-an
vannak intézményes karanténban és 1484-en házi
elkülönítésben. Az elhunytak száma 26-ra nőtt. A
megyében 60 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.
A megyei kórházban április 21-én 223 személyt kezeltek, miközben múlt héten 189 személy volt beutalva. Tegnap 54 fertőzésgyanús személy
koronavírusteszt-eredményét várták.

Mezey Sarolta

Több mint száz szabad ágy áll rendelkezésre
– Mivel az 1-es és 2-es fertőzőklinikán, a tüdőklinikán már
nincs hely, a Gheorge Marinescu utcai belgyógyászati klinika
(régi kórház) fogadja a betegeket, itt van az intenzív terápiás
részleg is, ahol 22 ágy áll rendelkezésre. A kórházban a koronavírus-fertőzöttek számára fenntartott több mint száz szabad
ágy van, remélhetőleg nem lesz rájuk szükség, hiszen a megbetegedések száma – a bevezetett intézkedéseknek köszönhetően – nem ugrott meg. Ha mégis megnövekedne a fertőzöttek
száma, egy 60 ágyas mobilkórházat is meg tudnak nyitni az
orvosi egyetem sportcsarnokában – tájékoztatott Péter Ferenc.
36 egészségügyi dolgozó betegedett meg
A frontvonalban dolgozó egészségügyi személyzetet illetően – a közegészségügyi igazgatóság tájékoztatása szerint –
36 esetben mutatták ki a fertőzöttséget, négyen már meggyógyultak. Egy 62 éves személy, akinek más betegségei is voltak, elhunyt. A megbetegedett egészségügyi dolgozók közül
hét a megyei klinikai kórház, 16 a marosvásárhelyi sürgősségi
kórház alkalmazottja, továbbá egy családorvos, egy fogorvos,
egy magánklinikai orvos és egy gyógyszerész. Mindannyiukat
kezelik, s remélhetőleg rövidesen gyógyultnak nyilvánítják
őket.

Az emberi találékonyságon múlik az
otthon maradás sikere. Ha például valamit gyűjtenél – mindegy, hogy mit,
könyvjelzőtől sarki jelzőtüzekig vagy
képeslaptól képtelen ötletekig –, akkor
ennek éppen legfőbb ideje lenne, hogy
rendezd, új összefüggéseket fedezz fel a
szalvéták mintakincse és az emberi viselkedés megmagyarázhatatlan megnyilvánulásai
között.
Példáimat
találomra emeltem ki a mindenség kisemberi bugyraiból. Ez is egy fajtája a
találékonyságnak.
Rendezhetjük családi kapcsolatainkat telefonon és mindenféle kommunikációs csatornán, felhívhatjuk régen
látott/hallott barátainkat, kibékülhetnénk haragosainkkal, és a világhálón
újabbakat gyűjthetnénk be ismerőseinkből. Megtudakolhatnánk, mi is lett Xszel vagy Y-nal, ha tényleg házasságra
lépett Zé Á-val, a tűz a vízzel, miért rúgták ki ötven évvel ezelőtt Parmezán
Bubit a suliból, igaz, hogy kizsákmányoló volt a nagyapja, pedig ő volt a
legjobb matekből (a kettő között van
összefüggés, ui. családostul elhúzott
Kanadába, és most az ábrázoló geometria professzora a vancouveri egyetemen), igaz-e, hogy örökölhettünk
volna szőlőhegyet, sarokházat, szerencsésebb géneket, vagy gyárthatunk szabadfelhasználásra elméleteket az
összeesküvéstől a relativitásig, a jéghegyek olvadásától a cserebogarak halhatatlanságáig,
hogy
csak
a
legkézenfekvőbbeket említsem.
Vagy leemelhetjük a polcról, az éjjeliszekrényből előhúzhatjuk az albumokat, cipősdobozokat, amelyekben
számtalan fényképet őrzünk, olyanokat,
amelyeket még a telefonos tömegfényképezés előtt készítettek őseinkről, rólunk, leszármazottainkról, akik egy-egy
kimerevített pillanatra ott ültek, álltak,
tettek-vettek a gép lencséje előtt. A sze-

A szakorvosi ellátás korlátozásokkal, de működik
A szakorvosi ellátásban korlátozások vannak ugyan, de
minden területen működik. A sürgősségi eseteket továbbra is
a sürgősségi kórház látja el, kivételt képez az urológiai sürgősségi ellátás, ugyanis a betegeket az ortopédiai klinikán berendezett urológiai osztályon látják el, kivéve, ha fertőzöttek,
őket az urológiai klinikán fogadják. A kórházak jelenleg csak
Maros megyei betegeket fogadnak. Tekintettel arra, hogy az
onkológiai klinikán most zajlanak a felújítási munkálatok, az
onkológiai kezeléseket – kivéve a sugárterápiát – a kövesdombi egységben végzik.
A 2-es poliklinikán előjegyzés alapján lehet kivizsgálásra
jelentkezni. Egy óra alatt legfeljebb négy pácienst fogadhat
egy orvos.
181 egészségügyi dolgozónak biztosítanak szállást
A katonai rendeletek alapján a megyei önkormányzatnak
szállást és napi három étkezést kell biztosítania azon egészségügyi alkalmazottaknak, akik nem szeretnének otthon tartózkodni, hogy családjukat megóvják az esetleges fertőzéstől.
Jelenleg 181 egészségügyi alkalmazottat szállásolt el az önkormányzat, mindannyain a megyei klinikai kórház alkalmazottai.
A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
közel 1600 alkalmazottja körülbelül 3000 ellátottra visel gondot, idősekre, gyerekekre, testi és szellemi fogyatékkal élő
személyekre. Ezekben az intézményekben is óvintézkedéseket, kéthetes turnusokat vezettek be, ami azt jelenti, hogy a
dolgozók két hétre az intézményben vagy egy közeli szálláshelyen tartózkodnak, majd két hétre otthoni elkülönítésben
lesznek. Ezzel az intézkedéssel próbálják megelőzni a fertőzést az intézményekben, ugyanis az idősekre és a fogyatékkal
élőkre nézve súlyos következménye lenne a vírusfertőzésnek.
A megyei tanács elnöke a Facebookon feltett kérdésekre is
válaszolt.

A találékonyságról
rencsésebbek még kemény hátú képeket
is őriznek, amelynek előlapjára vagy
hátoldalára a királyi fényképész neve
és címere mellé valaki a jóindulatú elődök közül felírta, hogy kit is ábrázol a
kép, melyik dédszülő kedves rokonát,
aki az oldalágak sűrűjébe teljesen belegabalyodva kimagyarázhatatlan, de
mégiscsak vérünkből való, vagy belépett a családi kötelékbe. Aztán ott van-

nak az iskolai kiránduláson készült
csoportképek, amelyeken a legizgalmasabb talány, kideríteni mindenkiről,
hogy ki kicsoda. Megtalálni egykori
magunkat a kamaszok között, egy lány
fényképe, amelyről aztán tényleg nem
lehet kideríteni, hogy én vagy az öcsém
voltunk szerelmesek belé, újra látni
apánkat, amint egy gyűlésen felszólal,
nem tudjuk, mi volt az összejövetel
célja, ürügye, miről is szólt, sejthető,
hogy akkoriban akarta a világot megváltani, mint annyi más kortársa, de
apánk úgy érezte, meg kell szólalnia
(jól tette, rosszul?!?), és volt a teremben egy fényképész, aki ezt meg is örökítette. Bezzeg az ügyben való csalódás
képeit senki sem készítette el...
Vagy meglepődni, hogy anyánk milyen fiatal volt akkor, amikor hazatért a
lágerből, és a haja még nem nőtt ki egészen, levágta egy lengyel kápó azt a
hajkoszorút, amelyik városszerte híres
volt. Ki tudja, hol van...
Aztán felhívunk valakit, akiről úgy
hisszük, hogy segíthet, de ő más fényképeket mutogat viszont a telefonján, a
komputerén, amelyen mi állunk a
Splendid hotel előtt, és búcsúztatjuk a
barátunkat, aki már ötven éve a világ

másik végén él, még beszél magyarul,
kissé idegenes hangsúllyal, a régi csak
akkor tér vissza pillanatokra, amikor
egykori közös csínjeinket soroljuk egymás szavába vágva. De tulajdonképpen
magunkra maradtunk, nincsenek már
tanúk, referensek, eltűntek, kiperdültek
a világba, már csak a mi képeinken maradtak otthon.
És ott van a ház, a kert, a régi otthon. Egyiket lebontották, a másikba hivatal költözött, a harmadik földszintjén
boltot nyitott a kisemberi találékonyság. És ahogy végigsorolod a lakásokat
abban a bérházban, amelyik a legkedvesebb volt neked, hirtelen rádöbbensz,
már csak te, igen, csak te maradtál itthon, mindenki más hamuban sült pogácsát sütött, kockás asztalkendőbe tette,
a botja végére akasztotta, és elindult
szerencsét próbálni. A szerencse pedig
forgandó és fölöttébb illékony. Voltak,
akik megzabolázták, másokat az idő
pányvázott ki. Értsd, ahogy tetszik. Elvégre rajtad múlik, mikor lelsz olyan
otthonra, ahol érdemes megmaradni.
Megülni, mint csütörtök a napok között,
vagy csillag a Tejúton.
Találékonynak kell lennünk, mert a
közélet, amely kimeríthetetlen forrása az
írásainknak, az információnak, adathalmozásnak, gyűjtésnek, feldolgozásnak,
mostanában elcsökevényesedett jövővédelmi megfontolásból. Azért maradunk
most otthon, hogy a későbbiekben minél
nagyobb számban kimehessünk a szabad
levegőre, utcára, eljussunk a színházakba és a mozikba – már ahol még/már
vannak –, meccsre, hétvégi házunkhoz,
külföldre, érettségizhessünk, vagy az iskola padjait biztonságosan koptathassuk
simára, meguntra, hálával gondoljunk
tanítóinkra, kedvelt színészeinkre, szomszédainkra, akik olykor beadnak kéretlenül egy csokor tulipánt vagy egy darab
valódi füstölt szalonnát.

Ország – világ
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Válaszol a belügyminiszter

Ezentúl minden szerdán válaszol hét kérdésre hivatalos Facebook-oldalán Marcel Vela belügyminiszter.
Ezt maga a miniszter közölte kedd este a közösségi
oldalon. Vela azt írja, április 22-étől kezdve minden
szerdán kiválaszt hét, a lakosság részéről érkező
kérdést, és a nap végén egy videóüzenetben ad
rájuk választ. A belügyminiszter azt is hozzátette,
csak olyan személyek kérdéseire hajlandó reagálni,
akik valós Facebook-oldallal rendelkeznek, adekvát
nyelvezetet használnak, és mellőzik a szitkozódást.
(Agerpres)

Temesváron kötelező
a maszkviselés

Temesvár polgármestere, Nicolae Robu a közösségi
oldalon közölte: a város területén szerdától, április
22-étől kezdődően kötelező a maszk és a kesztyű
viselése a tömegközlekedési eszközökön és a zárt
nyilvános helyeken. Az erre vonatkozó döntést a városi vészhelyzeti bizottság hozta meg. A polgármester azt írta Facebook-bejegyzésében, hogy orvosi
maszk helyett kendőt is lehet használni a száj és orr
eltakarására. A kesztyű viselését is indokoltnak tartják, de amennyiben ennek beszerzése akadályokba
ütközik, újból megfontolják a kötelezővé tételét. Az
intézkedés szerdától már érvényben van, de megszegését csak három nap múlva kezdik el büntetni
a hatóságok. (Agerpres)

Hat egészségügyi dolgozó
vesztette életét

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott
kedden, hogy jelenleg 1033 egészségügyi alkalmazott fertőződött meg bizonyítottan koronavírussal, és
közülük hatan vesztették életüket. Azt is elmondta,
a fertőzött pácienseket ápoló egészségügyi dolgozók pluszjutalékot kapnak a szükségállapot ideje
alatt, mivel egy olyan vírusról van szó, amelyre
egyelőre nincs sem gyógyszer, sem oltás. Miután ez
a periódus véget ér, az orvosi szakma képviselőivel
és a szakszervezetekkel újratárgyalják a pluszjutalékok kérdését. Tătaru arról is beszélt, hogy látogatásai során azt tapasztalta: mióta a kórházakat
ellátták elegendő védőfelszereléssel, sokat javult az
egészségügyi személyzet lelkiállapota. (Agerpres)

Idő a gondolkodásra

(Folytatás az 1. oldalról)
Át kell és lehet tervezni a gazdaságot, a társadalmi kapcsolatokat, a fogyasztói szokásokat, a szolgáltatásokat.
Most vált igazán megérthetővé és szükségessé a fenntartható fejlődési koncepció, amelyre sokan úgy tekintenek, mintha a klímaváltozás hatásaival ijesztgető
tudósok magasröptű elmélete lenne. Nem csak az. Mentalitás kérdése is az, hogy a „nagyok” döntésétől eltérően én mit teszek annak érdekében, hogy tisztább
legyen a környezet, és jobb a levegő, legyen egy hely,
ahova most a kényszerbezártságból a közösségi médiákon keresztül oly sokan emlékképeik segítségével kitekintenek. Maradjon szép a lelki, fizikai feltöltődést
szolgáló környezet, a tengerek, a hegyek élőlényeik sokaságával, sokszínűségével. S ez még mindig nem elég.
Mert kell az is, hogy a döntéshozók is előtérbe helyezzék
ezeket az érdekeket minden téren. Nem elég, ha megoldjuk a szelektív hulladékgazdálkodást, ha nem csökkentjük a műanyagok előállítását, nem elég, ha áttérünk az
elektromos járművekre, ha nem biztosítunk ehhez megfelelő infrastruktúrát, nem elég ökogazdálkodást folytatni, ha mértéktelenül vágjuk az erdőket, és
folytathatnánk a felsorolást…
Az idén nem lehet kimenni az utcára, jelszavakkal
tűzdelt táblákat felmutatni, környezetvédelmi témájú
aszfaltrajzot készíteni, critical masst szervezni, szemetet
gyűjteni, és más hasonló látványos akciókat kezdeményezni. Otthon maradva elgondolkodhatunk azon, hogy
elég-e ennyivel letudni a környezetünkért tett jó cselekedetet, megtettünk-e mindent ennek érdekében azzal,
hogy a közösségi médiában szidjuk azokat, akik felvállalták a döntéshozás felelősségét, és nem hajlandók
vagy késlekednek jó döntéseket hozni. Vajon elcsépeltek
lettek-e a „zöldítsd környezetedet, ültess fát, termelj haszonnövényeket, komposztálj, éheztesd a kukát, szigetelj, közlekedj közösen, ne vásárolj csomagoltat, élj
műanyagok nélkül, válts környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett egyél friss hazait, egyél kevesebb állati
eredetű élelmet” jelmondatok? Most idő van arra, hogy
ezen is gondolkodjunk, hogy valamelyik alternatívát választva, a vírusjárvány kényszere alatt és az ezt követő
újjáépülésben megváltoztassuk a világot, tegyünk és
másokat is erre biztassunk ennek érdekében. Nem csak
a Föld napján.
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Házhoz megy a Samaritanus Mentőszolgálat

(Folytatás az 1. oldalról)
Varga Zsigmond, a mentőszolgálat ügyvezetője örömmel újságolta,
hogy múlt héttől újra a marosvásárhelyieket szolgálhatják. Mint elmondta, nyílt levélben fordult
Klaus Johannis államfőhöz, és arra
kérte, hogy az országban működő
magán-mentőszolgálatok tevékenységét is vegyék igénybe, hiszen
egyértelmű, hogy az állami egészségügyi szektor egyre nagyobb
megterhelésnek van kitéve, ők
pedig rendelkeznek mindazzal a logisztikával, ami a korszerű betegellátáshoz szükséges. A kérésüket
jogosnak vélte a szakminisztérium,
és múlt héttől elrendelte a tevékenységük költségeinek az elszámolását.
Megkeresésünkre Varga Zsigmond annak a reményének adott
hangot, hogy hiánypótló tevékenységüket a szükségállapot után is
méltányosan kezeli majd az egészségügyi minisztérium. Többször bizonyították, hogy az általuk
kezdeményezett önkéntes akciókkal
a közösség idősebb és fiatalabb korosztályának egyaránt hasznára váltak. Az évek során bebizonyosodott,
hogy az egészségügyi ellátás terén
a szaktudásukkal és lelkiismeretes
hozzáállásukkal, korszerű felszereltségükkel épp azt a hiányt tölthetik be, amelyet egyre nehezebb
pótolni. A mentőszolgálatot a
0365/400-800-as telefonszámon
hívhatja bárki, aki otthonában –
rosszullét, láz, fejfájás, magas láz,
magas vérnyomás stb. miatt – ingyenes orvosi ellátásra szorul, nem
kell a 112-es egységes hívószámot

tárcsázni. Az egészségügyi személyzet védőfelszerelésben száll
ki a helyszínre, és a biztonsági előírásokat betartva vizsgálja meg a
betegeket otthonukban. A hét végétől gyerekorvossal is bővül a
csapatuk, így a kisgyerekes családok is igénybe vehetik a szolgálatot, ami a jelenlegi helyzetben
rendkívüli segítséget jelenthet
mindenkinek.
Az orvosi vizsgálat mellett a családorvos által felírt gyógyszereket
is kiváltják és házhoz viszik a 65
éven felülieknek, a szállítás költségeit nem számolják fel, csupán a
gyógyszer árát kell kifizetni. Amint
a mentőszolgálat vezetője kérdésünkre elmondta, összesen tizennégy személy ügyeletezik, és kilenc
mentőautó tartozik az állományukhoz.
Covid-19-gyorsteszteket vásároltak,
és még vásárolnának
A Samaritanus Mentőszolgálat
csapata a szükségállapot bevezetése
óta célul tűzte ki, hogy a megyeszékhely egészségügyi alkalmazottait támogassa tevékenységével. A
védőfelszereléseket, majd az országos gyógyszerlerakatból gyorsteszteket rendelt volna, de nem járt
sikerrel, külföldi kapcsolatai révén
azonban sikerült gyorstesztekhez
hozzájutni. A mentőszolgálat saját
költségén vásárolt 310 darab gyorstesztet Angliából, darabját 11 euróért, majd újabb kétszáz darabot
rendelt, és felajánlotta, hogy munkatársai a megyeszékhely egészségügyi személyzetét ingyen tesztelik
(ami egyébként nem az ő feladatuk

volna – sz. m.). Mint hangsúlyozták, a közösség érdekében teszik
ezt, még azzal is számoltak, hogy az
önzetlenségüknek bukás lehet a
végeredménye, de tudatában vannak annak, hogy mindenki számára
fontos időben kiszűrni azokat a fertőzötteket, akik a járvány legyőzéfrontvonalában
tevésének
kenykednek.
Az eredeti terv szerint a gyorsteszteket a fertőzőklinikának adták
volna át, hogy ott vezényeljék le az
egészségügyiek tesztelését, de erre
sem kerülhetett sor. Ennek ellenére
az elmúlt időszakban 320 egészségügyi dolgozónál végezték el a koronavírus-tesztet, önmaguk és az
általuk ápolt betegek biztonsága érdekében.
Az orvosok és ápolók mellett
ugyanakkor a rendfenntartók közül
hetvenen jelentkeztek gyorstesztre.
A tesztvizsgálatokat koordináló
Horaţiu Varga elmondta: a vizsgálatokat önkéntesen végzik, ezt a tevékenységet számukra senki sem
számolja el. Eddig két tünetmentes
egészségügyi alkalmazott tesztje
mutatott pozitív értéket, ezt az érintettek helyben jelezték is a közegészségügyi igazgatóságnál, és
elkülönítésbe kerültek.
Amennyiben erre a célra adományozna a lakosság, újabb gyorsteszteket rendelhetnének, ezért akik
támogatni szeretnék a Samaritanus
Mentőszolgálat önkéntes tevékenységét a gyorstesztek vásárlásában, a
0365/400-800-as diszpécserszolgálat telefonszámán jelezhetik szándékukat.

Konfliktus
a Marosvásárhelyi Rádiónál

Az utóbbi napokban nemcsak a közösségi médiában, hanem a honlapokon
és a nyomtatott sajtóban
is nagy teret kapott a Marosvásárhelyi Rádió két
munkatársa közti (állítólag tettlegességig fajult)
konfliktus. Nem tisztünk
az igazságosztogatás, még
kevésbé az egyik vagy a
másik félnek pártját fogni,
de mivel úgy véljük, hogy
az erdélyi magyar sajtó hitelessége a tét, nem maradhatunk némák. Ezért
minden olyan információt
közzéteszünk, amely segíti
a – több éve elfekélyesedett
– konfliktus feloldását és
a rangos közszolgálati
újságíró-közösség
megA Marosvásárhelyi Rádió épülete
Fotó: Nagy Tibor
nyugvását. Hogy „légköri
Azt valljuk, hogy a véleménynyilvánítási szabadság
zavarok” nélkül, tisztán szóljon Székelyföld
hangja. Ezért tesszük közzé Szász Attila, a Ma- mindenkit egyenlően megillet, ahogy azt az elmúlt időrosvásárhelyi Rádió főszerkesztőjének április szakban számos alkalommal hangsúlyoztuk, és mind21-i állásfoglalását.
annyiszor kiálltunk kollégáink mellett, ha emiatt érte

Karácsonyi Zsigmond őket támadás. Célunk továbbra is a közérdekű, minőségi híradók és rádióműsorok biztosítása.
Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy a
nyilvánosság előtt zajló belső konfliktusok nem tesznek jót a rádió megítélésének. Ezért elnézésüket kérjük
A Marosvásárhelyi Rádió munkaközössége a teljes a kollégák nevében is, és biztosítjuk Önöket arról, hogy
transzparencia elszánt híve, határozottan elítél és elfo- ez nem hat ki a műsoraink minőségére.
Kollégáink a koronavírus-járvány kitörése miatt begadhatatlannak tart mindennemű fizikai és érzelmi erőszakot. Ugyanakkor a jogállamiság szabályait vezetett szükségállapotban egyébként is nehéz körültiszteletben tartva meggyőződésünk, hogy az ártatlan- mények között és feszült légkörben dolgoznak azért,
ság vélelme mindenkit egyaránt megillet, és minden- hogy a rádió minőségi tájékoztatást biztosíthasson, és
nap mint nap ellássa közszolgálati teendőit.
kinek joga van tisztességes jogorvoslathoz.
Köszönjük türelmüket, megértjük aggályaikat, és
Amint a közösségi médiából, utóbb pedig a magyar
nyelvű sajtóból értesülhettek, két szerkesztőségi kol- biztosítjuk hallgatóinkat arról, hogy a lehető legröviléga munkahelyi konfliktusáról van szó, ennek egyes debb időn belül rendezni fogjuk ezt az ügyet, végkifejrészletei azonban további kivizsgálást igényelnek – letéről pedig tájékoztatni fogjuk Önöket.
Mindent megteszünk az igazság kiderítése érdekémivel a Marosvásárhelyi Rádió nem nyomozó, illetve
igazságszolgáltató szerv, az erre hivatott intézmények- ben, és amennyiben bármilyen törvénytelenség bizohez fordultunk. Ugyanakkor, figyelembe véve a súlyos nyítást nyer, garantáljuk, hogy nem marad
és kibékíthetetlen vádakat, a közmédia belső rendsza- következmények nélkül.
Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió
bályzatában foglalt előírásoknak megfelelően belső kifőszerkesztője
vizsgálást is kezdeményeztünk.

Állásfoglalás

A szükségállapot lejárta után
nem hosszabbítják meg
a korlátozó rendelkezéseket

Május 15-e után szabadon mehetünk majd bárhová, anélkül,
hogy erről nyilatkozatot kellene
tennünk. Az egyének szabad mozgásáról van tehát szó – mondta Iohannis. Figyelmeztetett azonban,
hogy több korlátozás – például a
köztéri gyülekezésre vonatkozó –
érvényes marad május 15-e után
is.
Klaus Iohannis szerdán a Cotroceni-palotában tartott megbeszéa
koronavírus-járvány
lést
kezelésére hozott intézkedésekről
Ludovic Orban miniszterelnökkel,
Marcel Vela belügyminiszterrel,
Nelu Tătaru egészségügyi miniszterrel és Raed Arafat belügyi államtitkárral, a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetőjével.
Nyilvános helyeken maszkot
kell viselni
Május 15-e után a beltéri nyilvános helyeken és a közszállítási
járműveken mindenkinek maszkot
kell viselnie – tette hozzá szerdán
Klaus Iohannis államfő. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a
maszk viseléséről csak jövő évben
lehessen lemondani, amikor már

ellenőrzés alatt lesz a világjárvány,
és nem merül fel a fertőzés veszélye. Az államfő, míg ezt bejelentette, maga is arcmaszkot viselt,
majd levette.
Iohannis elmondta: nemsokára
bemutatnak egy részletes tervet a
korlátozó intézkedések lazítására
vonatkozóan – a kötelező maszkviselés ennek lesz része.
„Ne gondoljuk, hogy május 15én minden normalizálódik. Néhány korlátozás megszűnik, sok
más azonban továbbra is érvényben marad, és lépésről lépésre, a
COVID-19-esetek alakulása szerint próbálunk majd beilleszkedni
az új normális életbe, mert sajnos
a szakemberek, kutatók, orvosok
azt mondják, hogy a vírus nem
tűnik el. Meg kell találnunk a
módját, hogy együtt éljünk ezzel
a vírussal, ezzel a járvánnyal. Ez
szabadfordításban azt jelenti,
hogy amint a hatóságok által kiszabott korlátozásokat visszavonják, mindannyiunk felelőssége nagyobb lesz, gondolok itt
elsősorban a veszélyeztetett csoportokra, az idősökre, más gondokkal élőkre, de nekünk is sokkal
óvatosabbaknak kell lennünk,
amikor kapcsolatba lépünk azokkal az emberekkel, akik nagyobb
fertőzési kockázatnak vannak kitéve” – magyarázta az államfő.
(Agerpres)

(Folytatás az 1. oldalról)
a 65 évesnél idősebb személyeknek csak nagyon szigorú szabályok betartásával lehet kijárni. De
a 3-as cikkely egyértelműen a 65
évnél idősebbek számára is előírja
a kivételt, ha mezőgazdasági és
más szakmai munka végzése érdekében hagyják el otthonukat.
Habár a 2-es cikkely tiltja az otthon elhagyását 11-13 órás intervallumon kívül, a 3-as cikkely hozza
a kivételt, és lehetővé teszi 65
évnél idősebbek számára is, hogy
munkába menjenek, illetve mezőgazdasági munkát végezzenek a
11-13 óra közötti időintervallumon
kívül is, tehát kimehetnek a mezőre, a háztáji gazdaságokba.
A szabály érvényes rájuk is, de
ki kell töltsék az egyéni felelősségre tett nyilatkozatot, és be kell
írják, hogy mezőgazdasági tevékenységek végzésére mennek el
otthonról.
A katonai rendelet nem tesz különbséget a mezőre 5 hektárt szántani vagy bevetni készülő gazda és
a kiskertben dughagymát kapálni
igyekvő gazda között. Ha mindkét
kategóriának birtokában van a nyilatkozat és a személyazonossági
igazolvány, akkor ennél több bizonyítékot nem kér a katonai rendelet.
– Az elmúlt napokban rendőrségi szóvivők, rendőrök, még a
belügyminiszter is olyan nyilatkozatokat tett, amelyeknek semmi
közük nincs a jogszabályhoz. A
belügyminiszternek április 13-án
személyesen jeleztem, hogy a minisztérium Facebook-oldalán egy
gazda kérdésére megjelent egy
olyan válasz, ami nincsen rendben,

hisz egyebet mond, mint amit előír
a jogszabály. Április 14-én erre a
jelzésre reagálva a belügyminiszter egyértelmű nyilatkozatban kijelenti, hogy kimehetnek a gazdák
a kertbe is. Elmehetnek vidékre,
ahol gyümölcsöseik, szőlőseik,
méhészeteik stb. vannak. Ezek a
munkálatok kivételt képeznek,
mezőgazdasági tevékenységnek
számítanak, és ez a munka elvégezhető – mondta a szenátor, aki
fontosnak tartja a lakosság jogszerű tájékoztatását.
A nyilatkozaton és a személyi
igazolványon kívül, amit a gazdáknak magukkal kell vinniük, a
törvény nem írja elő, hogy náluk
kell legyen a telekkönyvi kivonat,
a bérleti szerződés vagy bármi más
igazoló irat. De nem árt, ha ott
van! A jogszabály nem teszi lehetővé a rendőrök számára, hogy bírságoljanak.
Azok a személyek, akik kellemetlen helyzetbe kerültek, akiket
megbírságoltak, próbálják felvenni
a kapcsolatot a polgármesterrel, az
adott megye képviselőivel, szenátoraival, hogy jogi asszisztenciában részesüljenek. Az említettek a
fellebbezés megírásában is tudnak
segíteni, ha valaki úgy érzi, hogy
visszaélés áldozata lett.
Tánczos Barna szenátor felvette
a kapcsolatot az ombudsman (nép
ügyvédje) helyettesével, több erdélyi gazdaszervezet, mezőgazdasági
társulás fog az ombudsmanhoz
fordulni, és kérik, hogy szólítsa fel
a belügyminisztériumot, hogy ezt
a „furcsaságot”, az értelmezhető
jogszabályt tisztázza, s vessen
véget a visszaélés jellegű rendőri
túlkapásoknak.

Május 15-e, a szükségállapot
lejárta után nem hosszabbítják meg az emberek mozgását
korlátozó
rendelkezéseket – jelentette be
szerdán Klaus Iohannis államelnök.

A 65 év fölöttiek is
kimehetnek kertekbe,
földekre dolgozni
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Év végig készül el az európai rákellenes terv
Romániában naponta
150 emberéletet követel a rák
2018-ban Európában 3,9 millió daganatos megbetegedést
és 1,9 millió daganatos megbetegedésből következő halálesetet jegyeztek. A szív- és
érrendszeri betegségek után
ez a második leggyakoribb
oka az elhalálozásoknak a
kontinensen, legjellemzőbb
típusai a tüdő-, végbél, mell-,
prosztata-, valamint a hasnyálmirigy-daganat, ezeknek
a megbetegedéseknek átlagosan közel fele halálos kimenetelű. Romániában naponta
mintegy 150 ember veszti
életét különböző daganatos
megbetegedésekben.

Menyhárt Borbála

Összehangolt rákellenes terv kidolgozását indította el az Európai
Bizottság azzal a céllal, hogy Európa-szerte csökkentse a daganatos
megbetegedések arányát, és hatékonyabb megelőzési, szűrési, illetve
kezelési lehetőségeket biztosítsanak
az Európai Unió tagállamaiban. Dr.
Dégi László Csaba, a BBTE Szociológia és Szociálismunkás-képző
Karának docense, a Nemzetközi
Pszichoonkológiai Társaság (IPOS)
igazgatója részt vesz abban a munkacsoportban, amely a daganattal
élő emberek alapellátásának javítását, valamint az ellátás különböző
szintjeinek összehangolását szorgalmazó európai rákellenes tervet
véglegesíti 2020 végéig. A szakembert a tervben megfogalmazott prioritásokról, valamint a daganatos
megbetegedések számának alakulásáról kérdeztük.
– Milyenek a rákos betegek számával kapcsolatos európai statisztikák? Van-e romániai statisztika?
– Mindenekelőtt azt meg kell állapítani, hogy az európai statisztika
sokkal megbízhatóbb, ellenőrizhetőbb, lévén, hogy az Európai Unió
legtöbb országában van működőképes rákregiszter. Azt kell tudni,
hogy az Európai Unióban évente
3,5 millió új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és kb. 1,3
millió haláleset következik be
évente ebből kifolyólag. Ugyanakkor a statisztikák szerint az EU lakosságának a negyven százaléka
találkozni fog valamikor élete során
daganatos diagnózissal. És ha most
nem teszünk semmit, nem lépünk
fel hatékonyan a rák legyőzését
célzó európai tervvel, akkor 2035re ezek a számok megduplázódhatnak. Az európai gazdag, fejlett
országokban a középkorúak körében a vezető mortalitási ok a daganatos betegség, sokkal nagyobb
gyilkos, mint a kardiovaszkuláris
betegségek. Ami a romániai daganatos statisztikákat illeti, sajnos a
helyzet kevésbé átlátható és megbízható, ugyanis Romániában a felnőtt páciensek országos szintű
rákregisztere a mai napig nem létezik. Egy regionális rákregiszter van
Kolozsváron, illetve igyekszünk a
biztosítópénztár onkológiai programja keretében lejelentett dossziék
alapján és az egészségügyi szervezet adataiból összeállítani egy
képet, amiből az derül ki, hogy
évente az új esetek száma 84-85
ezer körül van. Nagyon fontos a demográfiai hatás, idősödik a lakos-

ság, és az idős életkor az egyik legnagyobb kockázati tényező a felnőtteknél a daganatos betegségek
kialakulása szempontjából. Romániában jelenleg 51 ezerre becsülik
az évente daganatos betegségekben
elhalálozottak számát, de ez igazából eléri az 54 ezret. Az elhalálozások tekintetében nagyobb a férfiak
aránya, és ugyanez a tendencia az új
esetek számát illetően is, 46 ezer
férfinél és 37 ezer nőnél diagnosztizálnak évente daganatos betegséget. A daganatos mortalitás 31 ezer
a férfiak és 20 ezer a nők körében.
Az Egészségügyi Világszervezet
becslései szerint 2035-re az évente
diagnosztizált új daganatos megbetegedések száma Romániában el
fogja érni a 95 ezret, és az elhalálozások száma 60 ezer körül mozog
majd.
– Melyek a leggyakrabban előforduló ráktípusok?
– Romániában az új esetek diagnosztizálása nyomán megállapítható, hogy a férfiakat érintő
leggyakoribb daganattípusok a
tüdő-, a vastagbél, a prosztata-, a
gyomor-, valamint a húgyhólyagrák, ugyanakkor a nőkkel kb.
egyenlő arányban fordul elő a hasnyálmirigyrák. Az elhalálozás
szempontjából is nagyjából ez a
sorrend állítható fel. A nőknél a leggyakrabban előforduló daganattípus
a mellrák, majd a vastagbélrák, valamint a méhnyakrák, majdnem
ugyanolyan arányban. Ezt követi a
tüdő- és a petefészekrák.
– Az előrejelzések szerint több
lesz az elkövetkező években a rákos
megbetegedés, milyen okok állnak
ennek a hátterében?
– Elsősorban négy prioritást kell
megfogalmaznunk ebben a tekintetben. Az első a megelőzés, pontosab-

ban a megelőzésnek a hiánya,
ugyanis az EU-ban az egészségügyi
költségvetésnek közel három százalékát tudjuk daganatos prevencióra
költeni. Tehát a megelőzés nagyon
hadilábon áll nemcsak országunkban, hanem általában az uniós országokban is. Ezért van, hogy a
daganatos ellátás a becslések szerint
évente 100 milliárd euróba kerül.
Ez, mint mondtam, alapvetően kötődik a demográfiai változásokhoz
is, ugyanis a lakosság elöregedése
egy úgynevezett demográfiai hatást
vált ki a daganatosstatisztikában,
aminek nagyon fontos szelete az
életkor. A második prioritás a korai
diagnosztizálás és szűrés, mint kiemelt fontosságú tényező, több
szűrőprogram bevezetése elengedhetetlen fontosságú lenne. Jelenleg

országszerte egyre inkább kezd elérhetővé válni a mellrákszűrés, de
ki kellenne terjeszteni a méhnyakrákszűrést, hiszen Romániában nagyon gyakori a méhnyakrák, és az
elhalálozási ráta is magas. Ugyanakkor fontos lenne a vastagbél-, a
tüdő- és a prosztatarák korai diagnosztizálását célzó szűrőprogramokat bevezetni. Az okok kapcsán
kiemelném, hogy a szakértők szerint a daganatos betegségek mintegy tíz-húsz százaléka esetében
örökletes tényezők állnak a háttérben. Az Európai Tanács, az európai
szervezetek szemszögéből tíz százalékos a genetikai érintettségű daganatos
kialakulás,
az
Egészségügyi Világszervezet ezt
húsz százalékra teszi. A többi nyolcvan százalékot pedig a környezeti
tényezőknek tulajdonítja, amely hatásoknak egy része megelőzhető, a
többi nem. Az európai és amerikai
szakemberek legnagyobb csoportja
szerint a daganatos betegségeknek
mintegy negyven százaléka előzhető meg, és mindenképpen szükséges a korai diagnosztizálás és a
szűrés. A megfelelő megelőzéssel,
illetve ha befektetnénk személyenként 3-5-8 dollárt a daganatos prevencióba, akkor 2030-ra, egy
évtizeden belül 700-800 ezer ember
életét lehetne megmenteni a daganatos érintettség tekintetében. Mindenesetre, ami nagyon fontos lenne,
és erre egyértelmű bizonyítékaink
vannak, az a dohányzás visszaszorítása – beleértve az e-cigarettát is
–, ugyanakkor a táplálkozás egészségesebbé tétele, az alkoholfogyasztás visszaszorítása, a túlsúly
csökkentése, a fizikai aktivitás növelése, a hepatitisz B-oltás, valamint a humán papillóma vírus elleni
vakcina univerzálissá tétele a lányok és fiúk körében egyaránt, a
túlzott napozás, és a szolárium elkerülése, illetve a különböző karcinogén hatások csökkentése
például a munkahelyeken. Mindezek azok a tényezők, amelyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a daganatos érintettség növekedőben van.
Többtényezős valóságról van szó,
ugyanakkor el kell fogadnunk azt
is, hogy nagy arányban a véletlen is
közrejátszik.
– Mi a célja az európai rákellenes tervnek, és konkrétan mit fog
tartalmazni (gondolok itt az egyes
érintett területekre, pl. a megelőzéstől a diagnosztizáláson át a rákos
betegek egészségügyi ellátásáig)?
– Hogy pontosan mit fog tartalmazni, az az idei év végén fog
egyértelműen kiderülni, viszont a
prioritásokat nagyon jól ismerjük
már. A prioritások, a kulcsmondatok
a következők: a polgárok, mi, az
unió lakosai is tehetünk – és tennünk is kell – a rák legyőzése érdekében, nem csak arra kell várnunk,
hogy a kormányok, az egészségügyi
rendszerek majd megoldják a problémát. A jelmondat: Emberek a páciensek előtt. A másik megközelítés
az, hogy az egészség mindenféle
politikának a része kell legyen, az
európai ráklegyőzési terv követni
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fogja, és összhangban kell legyen
az Európai Bizottság más terveivel
és prioritásaival; ilyen például a
szociálpolitika, a környezet- és éghajlatváltozás, a digitális átalakulás, az élelmiszer- és táplálkozáspolitikai program az egészséges táplálkozás végett, az új
gyógyszergyártási biztonsággal
kapcsolatos stratégiák – ezek mind
összekapcsolódnak. A prioritások
között a megelőzés, a szűrés és
korai diagnosztizálás mellett a minőségi kezelés és ápolás is szerepel, és itt talán az egyik
legfontosabb üzenet, hogy a multidiszciplináris onkocsapat hiányában nem beszélhetünk minőségi
onkológiai ellátásról, ez pszichoonkológia nélkül nem létezik. A pszichoonkológia alapfeltétel, és
természetesen szerepel az európai
ráklegyőző tervben.
A negyedik tényező, ami szintén
prioritásként van megfogalmazva
benne, az a túlélők és a daganatos
érintettet támogató gondozóknak az
életminősége. Ez különösképpen
fontos, ugyanis itt rokkantsági juttatásokról is beszélünk, nem csak
életminőségről.
– Az utóbbi évek során történt-e
előrelépés Romániában a rákos betegek lelki gondozása terén?
– Sajnos nem jelentős; nagyon
apró és nagyon lassú lépések történtek. Ami apró pozitívum, hogy az
elmúlt húsz évben Romániában a
daganatos diagnózis húsz százalék
körül volt, például 2006-ban a betegek kb. 18-20 százaléka nem tudta
a daganatos diagnózisát, mert nem
mondták meg neki az orvosok. Ez a
szám 2013-2014-re jelentősen csökkent, 8 százalék körül volt. Sajnos
a mai napig a daganatos páciensek
mintegy fele klinikai depresszióban
szenved, szorongásos tüneteket él
át, az életminősége testi, társas, illetve érzelmi szempontból is nagyon alacsony. Többségük nem
találkozik a lelki támogatás formáival, az országos jelentőségű onkológiai intézményekben kevesebb
mint húsz pszichológus dolgozik jelenleg Romániában. Ez a helyzet
akkor fog talán változni, ha Romániának lesz egy országos rákellenes
terve, amire ígéret ugyan volt 2016ban, de sosem lett belőle hivatalos
dokumentum, valószínűleg valahol
porosodik az egészségügyi minisztériumban. Egyes értesülések szerint európai uniós források
bevonásával szeretnének egy onkológiai mestertervet összeállítani Romániában.
Március elején zárult le az első
konzultációs időszak, amikor a lakosság nagy többsége hozzászólhatott az európai rákellenes tervhez.
Miután ez az év végéig elkészül, intézkedések következnek 2021-től,
amelyek a tagállamok intézkedéseit támogatni fogják prevenció,
diagnózis, kezelés, túlélés és palleáció terén. Jogalkotási intézkedések is lesznek, és előreláthatólag
tíz év múlva lesznek érezhetők a
tervbe foglalt intézkedéseknek a
hatásai.

6 NÉPÚJSÁG

____________________________________________________ HARMÓNIA ___________________________________________ 2020. április 23., csütörtök

Koronavírus-fertőzés, allergiák, asztma

Az elmúlt napokban nagyon sokan kerestek meg, asztmások vagy más, allergiás megbetegedésben szenvedők
(szénanátha, atópiás dermatitisz, rekurrens wheezingelők), mindenki
arra kereste a választ, hogy mi történik, ha valaki elkapja a koronavírusfertőzést. Próbáltam a leghitelesebb
forrásokból, pontosan dokumentálódni, az alábbiakban igyekszem a felmerült kérdésekre közérthető választ
adni. Nagyszámú eseten végzett tanulmány érthető módon nincs (nem
volt rá alkalom, nem telt el elég idő,
nem ez volt a prioritás stb.), viszont
publikáltak pár, Kínában készült esettanulmányt, amelyeknek az eredménye egybecseng.

Mi a teendő?

Mi az, amit tudunk?

A Centers of Disease Control and Prevention (CDC) szerint a koronavírus-fertőzés
leggyakoribb tünetei a láz, száraz köhögés,
nehézlégzés, fáradtságérzés, izomfájdalom.
Illusztráció
Ezenkívül érdemes említést tenni a szaglás- portba tartoznak, de természetesen ezt a kijevesztésről, és lehetségesek hasmenéses pana- lentést még rengeteg klinikai esettanulmány
szok is. A vírus elsősorban cseppfertőzéssel kell kövesse.
terjed.
A krónikus légzőszervi megbetegedésben
szenvedők esetében kicsit másként fest a
Melyek az érintettebb csoportok?
Az idősebbek, illetve azok, akik komo- helyzet. Napjaink két leggyakoribb, a légutalyabb alapbetegségekkel rendelkeznek, ők kat érintő megbetegedése az asztma és a króbronhopneumopátia
(krónikus
hajlamosabbak a súlyosabb betegségfor- nikus
légúti
betegség,
COPD).
Úgy
obstruktív
mákra: szívbetegségek, diabétesz, légzőtűnik, hogy az érintett, beteg légutak talaján
szervi megbetegedések.
a COVID-19-fertőzés nagyobb kárt tud tenni
Mi az, amit szeretnénk tudni?
– a kár mértéke az alapbetegség kontrolláltA tanulmányokból egyelőre úgy tűnik, az sági szintjétől függ. Az asztmások esetében
allergiás rhinitiszben (szénanátha, különböző asztmás kiújuláshoz vezethet (exacerbáció),
pollenallergiák, poratka- vagy penészgomba- a helyesen kezelt, jól szinten tartott asztmás
szenszibilizációban szenvedő páciensek), a betegek esetén ez annyit jelent, hogy a
rekurrens wheezingelő gyermekek vagy más, rohamoldó szereket kell tudni használni.
allergiás bőrtünetekkel rendelkező betegek Semmiképpen nem ajánlott az asztmás keze(kiütéses, atópiás dermatitiszes, kontaktekcé- lés abbahagyása vagy a beteg által történő
más stb.) nem fogékonyabbak a vírusinfekci- módosítása.
óra, egy esetleges fertőződés esetén nem
A WAO (Wold Allergy Organization) álvárhatók súlyosabb tünetek, mint az átlagpo- lásfoglalása szerint az allergiás szénanáthával
puláció esetében. Tehát a normál rizikójú cso- vagy allergiás asztmával küzdő betegek ne

változtassanak a gyógyszeres kezelésükön, az
immunterápiás kezelés alatt állók ne szakítsák meg deszenszibilizáló kezelésüket. Nincsenek arra vonatkozó hiteles adatok, hogy
az inhalatív úton (asztmapumpák), orrsprayek (allergiás asztma, szénanátha)
használatával a szervezetbe kerülő kortikoszteroidok vagy az allergiás megbetegedések
során alkalmazott antihisztaminikumok
és biológiai szerek használata nagyobb kockázati tényezőt jelentene a koronavírus elkapására.
Az asztma kiújulásáért leggyakrabban a
légzőszervi vírusok a felelősek, sokszor súlyos, szájon keresztül adott kortikoszteroid
szükséges az exacerbáció gyógyítására. Viszont nem minden vírus hatása egyforma,
egyelőre tudjuk, hogy az influenza és a rhinovírusok okozhatnak csúnya asztmás rohamokat
(kiújulásokat).
Pillanatnyilag,
tapasztalat hiányában, nincs adat arról, hogy
a koronavírus okozhat-e nagymértékű állapotromlást asztmásoknál, nincs arra bizonyí-

Kimenő (Látod, Klárika, baj van a vénekkel)

Bogdán Emese

Pár napja, ahogy kisütött a nap,
tizenegy után a téren is megjelentek
az idősek. Betartották a távolságot,
a szabályokat, föltették a maszkot,
és vásároltak a piacon vagy ültek a
padon, igyekeztek kihasználni az
engedélyezett két órát 11 és 1 között, amikor a nap is jó az immunrendszernek. Szinte mindenki
keresztülsétált párszor a téren, fölle, föl-le, látható volt, hogy egyesek
módszeresen gyalogolnak, megfelelő ritmusban kerülik a teret,
mások üdvözlik egymást, benéznek
az újságosbódéba, végigjárják a
téren rögtönzött piaci standokat, ingatják a fejüket, hogy mennyire
drága lett minden, vesznek is valamit, aztán tisztes távolságból beszélgetnek egy keveset, s mennek a
dolgukra.
Amióta megszabták a kimenőt,
naponta szürke és fehér fejek töltik
be a teret erre a két órára. Mondom
Gizinek, tegyük mi is tizenegyre a
sétánkat, mert olyan jó régi ismerősöket látni. Megírom az „útlevelet”,
hogy saját felelősségemre és a Giziére megyünk a közelbe, azzal
irány a tér. Ünnep előtt vásárolni
kell a legszükségesebbet, de egy kis
ünneprevalót is. A négy fal között is
húsvét van, készülni kell... ez látszik az arcokon. Van, aki maszkot
visel, s nehéz távolról felismerni, de
Gizinek ez nem akadály, maszkostól is felismer minden ismerőst, figyelmeztet, legyez néhányat a
farkával, s boldogan rohan oda egy
percre üdvözlésképpen. Neki nem
kell betartani a szabályokat (legalábbis egyelőre). Mindenki dicséri,
hogy milyen jólnevelt, kedves,

pedig soha nem idomítottam, s nem
is tanítottam semmire, de ilyenkor
persze dagad a májam, és ő érzi is
ezt, mert fel-fel sandít közben, hogy
egy-egy dicsérő szó azért elkelne.
Ami az övé az övé, sokszor bebizonyította már, hogy az emberismerete felülmúlja a pszichológusokét,
s akit megugat, annál hibádzik valami, az biztos.
– Látod, Klárika, baj van a vénekkel. Ezt hallottam a kimenő alatt
a hátam mögött, hogy baj van a vénekkel, mert nem akarnak érteni a
szép szóból. Lassítok, hátrafülelek,
Gizi nem érti, miért állunk meg.
– Na, nézd meg ezeket, hogy „kibolydultak” megint, nem tudnak
otthon ülni. Mindenfelé csak fehér
fejeket látok, úgy kóvályognak,
mintha nem lennének normálisak –
hallom az érces hangot. Megdöbbent a szöveg, mert nincs is kibolydulás, húsz-huszonöt idős embernél
nincs több az egész téren. Nem jön
hogy higgyem, amit hallok, s hátra
kell forduljak, hogy lássam a
,,szép” szavak dohogó gazdáját:
mustárszínű kabát, kalap, mustár a
sál is, mely a nyakán lengedez, s eleltakarja az arcát jöttében. Termetes
hölgyemény igyekszik előre, olyan
nyegyvenötös forma, piros, festett
haja közepén fehér csík, két kezében két nagy nejlonszatyor mindennel teletömve. Nehézkesen halad, a
magas sarkú lábbeli is terheli a kilóit (vagy fordítva), szuszog minden lépésre, de be nem áll a szája.
Mellette, szintén XXL-es kiadásban, élete párja (vagy ki tudja, kije)
kaszál, evez két karjával keresztbe
minden lépésre rendületlenül, és
testből is olyan döbrögiesen dőledezik, mintha ez az oldalmozgás el-

ték, hogy az asztmában vagy más allergiás
megbetegedésben szenvedők fogékonyabbak
lennének a COVID-19-fertőzésre. Az asztma
krónikus megbetegedés, melynek talaján valószínűleg súlyosabb COVID-19-fertőzéses
komplikációk alakulhatnak ki, főleg az alapkezelés hiányában.

lensúlyozna valamit, vagy segítene
az előrehaladásban. Dzsekije nem
éri be, sörpocakját cserbenhagyta
egyik inggombja, s a résén kikandikál pár szőrszál a szabad levegőre.
Egyik keze zsebre vágva, a másikkal a cigarettáját tartja, s teszi-veszi
a szájába. Ezzel van elfoglalva, és
mivel nem ő a teherviselő, csak
megy és hallgat szuszogó párja mellett, annyit már csak megtehet, hogy
helyben hagyja az asszony igazát.
– Mit csináljunk, ilyenek a
vének, ezekkel örökké baj van, nem
lehet bírni velük, hiába mondják
nekik, hogy üljenek otthon, bogá-

Illusztráció

• Rendszeresen, fegyelmezetten követni a
kezelési sémát.
• Követni a kezelőorvos által felírt
rohamoldó tervet (asthma action plan), ha
szükséges.
• Beszerezni a szükséges gyógyszereket.
• Kerülni a rohamot okozó vagy kiváltó allergéneket (figyelem, pollenszezon van!),
füstöt, cigarettafüstöt vagy bármilyen irritáló
anyag belélegzését.
• Akinek gondjai vannak vagy elbizonytalanodott az inhalatív asztmagyógyszerének
használatát illetően, innen dokumentálódhat:
https://www.cdc.gov/asthma/inhaler_video
/default.htm
A COPD-betegek esetében, úgy tűnik, súlyosabb kórformák alakulhatnak ki.
Krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknél ajánlott fenntartani a sportolást, viszont nem most kell egyéni csúcsokat
dönteni. A jó fizikai erőnlét hozzájárul a kiegyensúlyozott pszichés állapothoz.
Lévén a nyírfafélék pollenjének szenszibilizációs időszaka, hangsúlyoznám, hogy a
COVID-19-fertőzés és az allergiás rhinitisz
közötti legfontosabb különbség, hogy az allergia nem jár lázzal vagy izomfájdalmakkal.
Viszont jellemző rá a gyakori, rohamokban
jövő tüsszentés, amit orrcsavarás érzése előz
meg. Ez nem jellemző a koronavírus-fertőzés
okozta virózisra. Sajnos mindkét kórnál felléphet a száraz köhögés, az allergiás rhinitiszes betegek esetében főleg a tüneti kezelés
hiányában. Fontos különbség viszont a légszomj, ami a COVID-19-fertőzésre jellemző
tünet, de nem gyakori sem egyszerű megfázás, sem influenza vagy szénanátha esetén
(kizárólag elhanyagolt esetekben).
Dr. Albert Kinga allergológus
Albert Optimun Medicals
– Sepsiszentgyörgy

roznak összevissza – nagyot szív a
cigarettából, majd hanyagul eldobja.
Intek Gizinek, hogy álljunk félre,
hadd haladjanak előre szegények,
de elröhögöm magam, szánalom,
ahogy kinéznek. Gizi utánuk iramodik s ugatja őket, csúful néznek
vissza, de már nem szólnak, mert
úgysem hallanám. Szidom, hogy
nem szabad, de ő csak azért is. Felnéz, s visszacsahol rám, hogy mit
magyarázok, amikor nincs igazam,
aztán valahogy lecsendesedik, s én
is.
– Látod, Klárika, sohasem szerettem, amikor a tévében szépkorúaknak becézték az időseket, valahogy
olyan mesterkéltnek tetszett, azt se

csíptem, hogy ,,ezüstakadémia”,
mert mindig a Gaudeamust juttatta
eszembe a nyegyvenöt éves találkozón, de tény, hogy már elrúgtuk a
hatvanat, ha látszik, ha nem, s érzékenyen érintenek az erre utaló szavak. Még ha viccből mondják, hogy
,,a vének”, hagyján, de így, ilyen
hangsúllyal... Nem csoda, hogy
Gizi is felháborodott.
No de nem kell minden szamárbőgést mellre szívni, hisz naponta
halljuk a médiából is, mennyire aggódnak értünk, tisztelnek, szeretnek, vigyáznak ránk. Az a mondás
is járja még, hogy egy fecske nem
csinál tavaszt, s akinek nem inge, ne
vegye magára. Hát inkább ne vegyük mi sem.
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Tavaszias ízek

Majonézes zöld saláta tojással
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ujjnyi vajat, három evőkanál mascarponét, egy kiskanál mustárt, egy kisebb fej hagymát, ízlés szerint fokhagymát, őrölt
szerecsendiót és a gombát hozzáadva botmixerrel krémessé
dolgozzuk. Pirítósra, barna kenyérre, magvas kenyérre, kétszersültre kenjük, zöldséggel fogyasztjuk.
Rebarbarás-áfonyás, morzsás sütemény
Szükséges a tésztához: 20 dkg liszt, 15 dkg darált mandula,
25 dkg vaj, 8 dkg cukor, 2 tojássárga. A töltelékhez: 50 dkg
rebarbara, 15 dkg cukor, 2 tasak vaníliás cukor, 1 mokkáskanál őrölt fahéj,10 dkg áfonya (ebben az időszakban fagyasztott). A morzsához: 20 dkg liszt, 15 dkg cukor, 10 dkg
vaj, pici só. A hozzávalókból tésztát gyúrunk, kinyújtjuk,
majd kivajazott, lisztezett tepsibe tesszük. A rebarbarát megtisztítjuk, felszeleteljük. Hozzáadjuk az áfonyát, a cukrot, vaníliát, fahéjat, és jól összekeverjük. A kinyújtott tésztalapot
megszórjuk reszelt keksszel, majd elegyengetjük rajta a gyümölcsös masszát. A morzsához az alapanyagokat morzsásra
gyúrjuk, majd rászórjuk a gyümölcsrétegre. 170 fokon 30Avokádókrém laskagombával
35 perc alatt megsütjük. Tetszés szerint szeleteljük fel. Meg20 dkg laskagombát kevés póréhagymával megpárolunk, szórhatjuk darált dióval, porcukorral, vagy karamellöntettel
megsózzuk, borsozzuk. Két érett avokádót felkockázunk, egy is kínálhatjuk. A tésztát változatossá tehetjük, ha szezonális
gyümölcsöket használunk, így mindig egy új süteményt kapunk.
Jó étvágyat!

Egy tojássárgából, egy kávéskanál mustárból, olajból (az
olajat kis mennyiségben, adagolva adjuk hozzá) majonézt kavarunk. Hozzáadunk egy pohár tejfölt (2 dl), majd megsózzuk, borsozzuk. A fejes salátát alaposan megmossuk,
lecsepegtetjük, és tetszés szerint felvágjuk. Három darab tojást keményre főzünk, majd nagyobb darabokra felvagdalunk. Összekeverünk mindent, ízesíthetjük még tetszés
szerint, pici citromlevet is adhatunk hozzá, és egy órára a hűtőbe tesszük. Akár tavasszal, akár nyáron, önmagában is laktató finomság.
Húsos makaróni
Fél kg csirkemellet felkockázunk. Két nagyobb fej hagymát, 4 cikk fokhagymát fél dl olajon átforgatunk. Kevés vegetát, darált borst, piros fűszerpaprikát adunk hozzá,
beletesszük a felkockázott húst és egy pohár zöldborsót. Feltöltjük vízzel, és fél óra alatt puhára pároljuk. A fedőt levéve
addig kavargatjuk óvatosan, amíg az egész leve elfő. Sós vízben, amihez egy csorrintás olajat is adunk, kifőzzük a makarónit, leszűrjuk, majd hozzákeverjük a zöldborsós húshoz.
Tálaláskor zöldpetrezselyemmel is megszórhatjuk.

A szociális ellátó intézmények személyzetének
a biztonságáról is gondoskodni kell

Tesztelés és különjuttatás

Átiratban fordult Csép Éva
Andrea, az RMDSZ szociális
ügyekért felelős szakpolitikusa a munkaügyi miniszterhez annak érdekében, hogy
tisztázza a 8-as számú katonai rendelet előírásait, amely
nincs tekintettel a bentlakóotthonokban dolgozó, szociális szolgáltatásokat ellátó
szakszemélyzet biztonságára.
Az RMDSZ azt kéri, hogy teszteljék le a 14 napra kötelező
munkahelyi
elkülönítésbe
küldött személyzetet, valamint az egészségügyben dolgozókhoz
hasonlóan
legkevesebb 200 eurós pluszjuttatásban részesítsék őket.

Menyhárt Borbála

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő lapunknak elmondta: a szociális
szolgáltatásokat nyújtó intézmények
(idősotthonok, sérülteket ellátó központok) dolgozói igen nehéz helyzetben vannak, hiszen a napokban jár le
a két hét, amikor az elsőként beköltöző csapatok hazamehetnek a családjukhoz, és őket az eddig otthon lévő
kollégáik váltják fel, ennek ellenére a
mai napig nem tisztázottak az őket
érintő szabályozások.
– A 8-as számú katonai rendelet
olyan megszorításokat és intézkedéseket vezet be, amelyek nincsenek
tekintettel az ezekben az intézményekben dolgozók magánéletére és
a hozzátartozóik biztonságára. A
rendelet értelmében munkahelyi elkülönítésbe kell vonuljanak mindazok, akik a szociális szolgáltatást
végző bentlakóintézetekben dolgoznak, attól a naptól számolva,
amikortól a rendelet megjelent a Hivatalos Közlönyben, vagyis április
11-től – mutatott rá Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei
szakpolitikusa. Kiemelte, az elmúlt

időszakban számos egyeztetést
folytatott a munkaügyi minisztérium illetékeseivel, és konkrét megoldásokat javasolt a katonai
rendeletbe foglaltak végrehajtására
vonatkozóan. Mint mondta, az
RMDSZ azt kéri, hogy a szociális
szolgáltatásokat ellátó intézményekben dolgozó személyzet –
mind a magán, mind pedig az állami működtetésben lévők – is részesüljenek legkevesebb 200 eurós
juttatásban, tekintettel arra, hogy ők
is az élvonalban dolgoznak ebben a
nehéz időszakban, és időseket, fogyatékkal élőket, gyerekeket és kiszolgáltatott helyzetben levő
személyeket gondoznak. Elfogadhatatlan, hogy a 8-as katonai rendelet kötelezően elkülöníti őket a
munkahelyükön, és semmilyen más
alternatívát nem nyújt arra, hogy
hozzátartozóikat, gyerekeiket ez idő
alatt biztonságban tudhassák. Továbbá az egyedülálló szülőkre sincs
tekintettel az említett katonai rendelet, ahogyan azokra a személyekre
sem, akik ellátásában idős személyek vannak. Mert amennyiben két

hétig kötelezően a munkahelyükön
kell legyenek, azaz gyakorlatilag
beköltöznek oda, a hozzátartozóikat
nem gondozhatják, nem hagyhatják
el az intézetet, ahol dolgoznak – fogalmazott Csép Éva Andrea. Hangsúlyozta, számos olyan helyzet van,
amelyekre helyi megoldások kellenek, így a minisztérium főleg az önkormányzatok feladatkörét kell
pontosítsa, és ezekhez anyagi támogatást rendeljen hozzá annak érdekében,
hogy
a
szociális
szolgáltatásokat végző intézményekben dolgozó személyek és hozzátartozóik biztonságban legyenek a
szükségállapot idején, és megakadályozzák a koronavírus terjedését, az
áldozatok számának növekedését. A
képviselő hozzátette: Maros megyében is számos szociális intézmény
érintett, az idősotthonok mellett többek között a marosvécsi neuropszichiátriai központ, amelynek több
mint kétszáz alkalmazottja van,
ugyanakkor a mikházi központ vagy
a Bonus Pastor Alapítvány által működtetett terápiás otthon. Az ott dol-

gozók bizonytalanságban érzik magukat, félnek attól, nehogy hazatértükkor hazavigyék a vírust, és akik
beköltöznek, nehogy megfertőzzék
az idős, beteg ellátottakat. Nem tudják, hogy miután hazatérnek, pontosan hogyan kell eljárniuk, például a
párjuk mehet-e dolgozni – említett
néhány, az érintettek által megfogalmazott kérdést a képviselő, aki szerint a legfontosabb az lenne, hogy
családtagjaik, valamint az idős,
beteg ellátottak védelme érdekében
több ízben teszteljék a szociális intézményekben dolgozó személyzetet, hogy elkerülhetők legyenek a
Suceava megyeihez hasonló sajnálatos esetek, tömeges fertőzések.
Csép Andrea hozzátette: az önkormányzatokat is támogatni kell,
hiszen igen nehéz helyzetben vannak, ugyanis a katonai rendelet értelmében nekik kell biztosítaniuk a
szociális intézményekben dolgozók
elszállásolását, valamint étkeztetését, ami az érintett településeken
óriási anyagi terhet jelent az önkormányzatoknak.
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A népművelő jogász muzsikus

Szilágyi Mihály

(Folytatás az április 9-i lapszámból)
1898-ra már kiemelkedő zeneszerzővé fejlődött az autodidakta módon zenét tanuló jogász, Dóczy József megírta első operettjét, a
Kurucvilágot Széll Kálmán szövegére.
Rá egy évre, 1899-ben a Nazarénusok
című zenés népszínmű zeneszerzőjeként
díszelgett a plakátokon Dóczy neve. A nazarénusok egy vallási irányzat képviselői, a protestantizmus konzervatív csoportja, amely
elutasítja a liberális, felületes keresztyén
életet, tagjai a jézusi (názáreti) tanítás szó
szerinti betartására törekednek. E darabbal a
szerzők hitéletbeli példával igyekeztek nevelni. Az előadás még Ady Endre érdeklődését is felkeltette. „Szóval a Nazarénusok
tehetséges író munkája. Szerzője gondolkozó
ember, kinek sok becses kvalitásához csak a
színpad kellő ismerete hiányzik. Darabja
nagy sikert aratott, s ez a siker csak buzdíthatja az alkotásra hivatott szerzőt. Az előadás
– egypár premier-hiányosságot leszámítva –
igen jó volt. A szereplők kedvvel, ambícióval
játszottak. Különösen nagy hatással és művészettel játszott Szabó Irma. Dalait, melyeket
a magyar nóta nagytehetségű művelője,

NŐI NéV
(NOV. 4.)

Baltasar Gracián y Morales,
XVII. századi spanyol író,
jezsuita kollégiumi főnök
egyik gondolatát idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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A VITA
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KüZDŐTéR

AZ AARE
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ELLENBEN

SZéP VITéZ

FÁBAN
PERCEG
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SZéKELY IS
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SZIVAROZIK
RENDEZŐ
(NéP.)
(JACqUES)

SZOPRÁN
(SYLVIA)

ANTE MERIDIEM (RöV.)
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ZAMAT
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LéTEZIK

A NOSZTY
FIú …
(MIKSZÁTH)
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NEGATíV RéSZECSKE

LYUK KéSZíTéSE

TÁMOGAT

FéL TíZ!
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ESTE
(OLASZ)

TENGERKéK
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SZÁMSZERű
TéNY

q

KARMESTER
(ALBERTO)

u

BALZSAM

magyarság zömének. Élő zene volt, a magyarság szerves része…. Ez a dallégkör vett
körül mindenkit, aki Magyarországon élt…”
Dóczy Temesvárról 1908-ban Nagykárolyba került ugyancsak hivatalnoknak. Az új
környezetben is megtalálta művészi helyét.
Hamarosan felvették a Kölcsey Egylet tagjai
közé.
1910-ben Pestre helyezték át. A fővárosi
életet nem sokáig élvezhette. Az érzékeny
lelkű zeneszerzőt a testi-lelki csapások végleg elhallgattatták. 1911-ben meghalt az édesapja, és hamarosan a kislánya is. De a sors
nem elégedett meg ennyivel, a szeme világát
is elvette. Dóczy József nem bírta tovább a
terheket, és 1913-ban, ötvenévesen véget vetett az életének.
Nevét és lelkét nem a sírkő, hanem mély
érzelmű nótái éltetik tovább. Élete óriási
példa: pénzügyi szakemberként dolgozott, de
mivel a pénz mulandó, Dóczy emlékét a zene
élteti. Ezért érdemes a zenére is odafigyelnünk!
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KAJAK-KENUS (TIBOR)

ŐRöL

ANG. FILOZ.
(THOMAS)
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(óRóMAI
úT)
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ÁSVÁNYI
FűSZER

NAGY TESTű
PAPAGÁJ
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ANNYI MINT
(RöV.)

MEG NEM
ENGEDETT
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MIKó … (ERDéLYI íRó)
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TéTOVÁN
MOTOZ
JUTTAT

SVÁJCI
VÁROS

q
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FRANCIA
KATONASAPKA

M. FOCIS
(LAJOS)
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EDGAR… POE
(USA íRó)
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PARIPA
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(NéMET íRó)
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MADONNA
FILMSZEREPE

NŐI NéV
(AUG. 18.)

ZSOKé

PÁROSAN
NYITó!

u

uq

GYAPJúSZöVET

GÁTOLVA
MEGÁLL

Különösen érdekes Kodály Zoltán hozzáállása a nótaügyhöz. Kezdetben nem nézte jó
szemmel a nótákat, mert úgy látta, hogy a
nóta „a népdalkultúrából már kinőtt, de a magaskultúráig el nem jutott átmeneti embertípus zenéje, (…) a városi műzene, de falusi
népkultúrai formák között.” Később azonban
az idősödő Kodály belátta, hogy a nóta része
a magyar léleknek. „A magyar nóta a magyar
nemzet egyik legtisztább kincse, mert a legőszintébb hangon szól a magyar ember öröméről, bánatáról, a szerelemről és az elmúlásról.
A legmélyebb emberi érzéseket szabadítják
fel bennünk. A dalnak mindenkor közösségmegtartó ereje volt, és van ma is. Ha elhanyagoljuk,
egész
kultúránk,
nemzeti
sajátosságaink kerülnek veszélybe, ha felkaroljuk, akkor magyar dallal, nótával formáljuk a magyar emberek ízlését. (...) A népies
dalok mindenki szívében és szájában voltak,
sokat idéztek belőlük a mindennapi beszédben, töredékeik közmondásokká lettek. Zenéjük meg éppen egyetlen zenéje volt a

BUENOS …
(ARGENTíNA)

SéMI NéP

éNEKEL

u

CSEH IGEN

BOGLYA

NAGYON
MAKACS

PóLUS

PECUNIA
NON …
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FARKASVEZéR

Ê

u

KIS
BEVÁGÁS

BECéZETT
ZOLTÁN

FORMA

u

SPANYOL,
NéMET éS
OSZTRÁK
AUTóJEL
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Dóczy József írt, szépen, sikerrel énekelte el.
A dalok közül különösen kivált a nazarénusok éneke, mely határozottan becses kompozíció. (…) A sikerült előadást telt ház nézte
végig, mely valóságos ovációt rendezett a
szerzőnek. Tisztelői gyönyörű babérkoszorúval lepték meg, s vége-hossza nem volt a kihívásoknak” (Debreczeni Hírlap, 1899.
február 6.) Irodalmi és zenei művészete elismeréséül a debreceni Csokonay kör tagjává
választotta a komponistát.
1900-ban a jogi szakembert saját kérésére
Temesvárra helyezték pénzügy-igazgatósági
fogalmazónak. A temesvári színházban már
ismert volt a neve, így tárt karokkal várták a
tehetséges „nótacsinálót”. A színház igazgatója, Komjáth János már munkatársként üdvözölte Dóczyt, ugyanis az ő társulata
mutatta be két évvel azelőtt a Kurucvilágot
Debrecenben.
1901-ben Dóczy vadonatúj zenés népszínművel örvendeztette meg a temesváriakat. A
Liliom Klári szövegét és zenéjét is ő maga
szerezte. Ezúttal drámaíróként is megcsillogtatta tehetségét.
Temesváron sem maradt elismerés nélkül.
1903-ban beválasztották az Arany János Társaságba.
Dóczy – mint egy
csodakút – ontotta
magából a népszerűbbnél népszerűbb
nótákat. Énekgyűjteményei folyamatosan jelentek meg.
Akik számolták, tudják, hogy kétszáznál
is több dalt írt. Közülük sokat ma népdalként
énekelünk.
Például a Nádfedeles
kis házikóm leégett a
héten, vagy a Megáradt a patak, elmosta a partot
kezdetűek
szinte
mindannyiunknak
ismerősek ma is.

u

Április 16-i rejtvényünk megfejtése: A pokol nem más, mint a fájdalom, mert nem tudunk többé szeretni.

CSüNG

NéMET
AUTóJEL

q

u
l.n.j.
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Monspart Sarolta hivatalosan is
a nemzet sportolója lett

Monspart Sarolta hivatalosan is tagja lett a Nemzet
Sportolói társaságnak.
A Magyar Közlönyben kedden jelent meg, hogy a
magyar kormány a sporttörvény alapján – megismerve
és tudomásul véve a nemzet sportolóinak javaslatát –
Monspart Sarolta tájékozódási futó részére a Nemzet
Sportolója címet és az azzal járó életjáradékot adományozza.
A 75 éves Monspart az első magyar világbajnok tájfutó, a magyar amatőr futóélet egyik legnagyobb
alakja.
A Nemzet Sportolói exkluzív társaságban az olimpiai aranyérmes úszó, Székely Éva február 29-i halálával üresedett meg egy hely a tizenkettőből.
Monspart Sarolta 34-szeres tájfutó magyar bajnok,
de kipróbálta magát sífutásban is, amelyben hatszor lett
országos bajnok. Az 1970-es tájfutó világbajnokságon
ezüstérmet szerzett váltóban, 1972-ben azonban már
első magyarként övé lett az egyéni világbajnoki cím.

Azért vágyott különösen erre a címre, mert szerinte ezzel a nem olimpiai sportokat is képviseli valaki, ami az élsportolók egyenrangúságát
jelzi. Fotó: NLC

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) kedden ismételten arra
buzdította tagországait, hogy amint
újra lehetségessé válik a játék, próbálják befejezni a bajnokságukat.
Ugyanakkor enyhülőben a szigor
azokkal szemben, akik mégis lezárnák a bajnokságukat.
A koronavírus-járvány gyakorlatilag megbénította a sportágat a
kontinensen, a nemzeti pontvadászatok és kupák, valamint a nemzetközi klubsorozatok szünetelnek, a
2020-as Eb-t pedig egy évvel elhalasztották.
Az UEFA már korábban is világossá tette, hogy szándéka szerint a
bajnokságokat, kupákat be kell fejezni, nem pedig félbeszakítani és

1976-ban világbajnoki bronzérmet nyert a magyar tájfutó váltóval, és még ugyanebben az évben első nem
skandinávként megnyerte a Svédországban rendezett
ötnapos tájfutó versenyt, az O-Ringent.
Maratonfutásban is kiváló eredményeket ért el.
1972-ben magyar sporttörténelmet írt, amikor elindult
a csepeli maratonon, nők ugyanis addig nem indulhattak a klasszikus számban. A versenyt nemcsak lefutotta, hanem három órán belüli idejével Európa
leggyorsabb női maratonfutója lett, 1976-ban elért
2:48:22 órás ideje 1982-ig magyar csúcs volt.
Monspart 1980 és 1990 között a magyar tájfutó-válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, az
1990-es években a Nemzetközi Tájfutószövetség elnökségi tagjaként az elitprogramok – világbajnokságok, világversenyek – szervezéséért felelt. 2012-ben a
Magyar Olimpiai Bizottság alelnökévé választották.
2009-2011 között a Nemzeti Szabadidősport-szövetség
elnöke is volt.

Egy évvel elhalasztják
az autósport-olimpiát

A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és
versenyzői pályafutása után is fontos szerepet töltött
be a hazai sportéletben. A társulat tagjai: Balczó
András, Hammerl László, Weltner Györgyné Ivánkay Mária, Kamuti Jenő, Kárpáti György, Bíróné
Keleti Ágnes, Magyar Zoltán, Portisch Lajos, Sági
Györgyné Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Varga János,
valamint a most bekerült Monspart Sarolta.

Egy évvel elhalasztják az idén októberre tervezett Motorsport Games
elnevezésű „autósport-olimpiát”, amelynek helyszíne a franciaországi
Marseille és a Paul Ricard versenypálya marad, új dátuma pedig 2021.
október 22-24.
A szervező Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) és a technikai,
műszaki támogatást nyújtó SRO Motorsports Group közös közleménye
szerint a halasztásra a koronavírus-járvány miatt kerül sor, ugyanakkor,
miután a nemzeti sportági szövetségeknek is át kell tervezniük az idei
versenynaptárukat, az egyéves csúsztatás biztosítja azt is, hogy a rendezvény nem kerül azonos időpontra más eseménnyel.
„A halasztás lehetőséget ad a nemzeti szövetségeknek, a csapatoknak
és az SRO-nak is, hogy még jobban fel tudjanak készülni az eseményre” – idézte a közlemény Jean Todtot, a FIA elnökét.
A szervezők január végén számoltak be arról, hogy a tavaly novemberben Rómában és környékén rendezett első Motorsport Games után
a másodikra Marseille-ben és a fennállásának 50. évfordulóját az idén
ünneplő Paul Ricard versenypályán kerül majd sor. Március elején az
is kiderült, hogy a tavalyi hat helyett az idén már 15 szakágban küzdenek meg az érmekért és az összetett győzelemért járó trófeáért a nemzetüket képviselő versenyzők. A közleményben az áll, hogy a szakágak
számát nem érinti a halasztás, az esemény jövőre az idei évre tervezett
módon valósul meg.
A tavaly november elején rendezett első Motorsport Gamesen hat
kategóriában állt rajthoz 49 ország 192 versenyzője. A Róma mellett
elhelyezkedő Vallelungában GT, túraautó, Forma–4, drift, gokart szlalom és szimulátor géposztályban versenyeztek a résztvevők, az éremtáblázat élén pedig Oroszország végzett egy arany- és két
bronzéremmel, így az övé lett az összetett sikerért járó trófea is.

„Ez az elismerés a legnagyobb pozitív
stresszbomba”
Amiben bíztam, valósággá vált – mondta az MTInek Monspart Sarolta, aki hivatalosan is tagja lett a
Nemzet Sportolói társaságnak. A világbajnok tájfutóról tudni lehetett, hogy bár rengeteg díja, elismerése van, nagyon szeretett volna bekerülni a nemzet
sportolói közé. „Azért vágytam különösen erre a
címre, mert így a nem olimpiai sportokat is képviseli
valaki, ami az élsportolók egyenrangúságát jelzi –
indokolta, és hozzátette, hogy a Fa Nándor által
1993-ban alapított Megszállottak Klubjának sok
más nem olimpikonnal, például Besenyei Péterrel
együtt ő is tagja, de ez a kitüntetés mégis más. – Ez
az elismerés a legnagyobb pozitív stresszbomba, a
legjobb gyógyszer a gyógyulásomhoz, van erőm tovább küzdeni.”

Tavaly hat szakágban versenyeztek, jövőre tizenötben fognak. Fotó: FIA

A Nemzet Sportolói

Enyhül az UEFA álláspontja a zárásokról

törölni, s reménykedik a Bajnokok
Ligája, valamint az Európa-liga hátralévő mérkőzéseinek lebonyolításában is.
A szervezet mind az 55 tagországának képviselője részt vett az
UEFA keddi videókonferenciáján.
Döntések csak a végrehajtó bizottság mai ülésén várhatók, de ezúttal
sem utalt semmi arra, hogy az
UEFA irányt váltana, azaz továbbra
is a szezon végigjátszását ajánlja.
Ezzel együtt némileg megengedőbb
volt a hangnem azokra az esetekre
vonatkoztatva, ha esetleg mégis törölni kellene az idényt.
Aleksander Ceferin és az UEFA már nem
„A törölt bajnokságokat meg- zárná ki az európai sorozatokból a bajnoksávizsgáljuk, amikor elkészül az gukat lezárók csapatait. Fotó: AFP
iránymutatás a nemzetközi soroza- tokban való részvételt illetően” – áll
az UEFA közleményében.
Hollandiában Mark Rutte miniszterelnök éppen kedd este jelentette be, hogy kormányuk
szeptember 1-jéig meghosszabbította a nagyszabású, tömegeket
vonzó nyilvános rendezvényekre,
köztük a sportesemények megrendezésére vonatkozó tilalmat is. Belgiumban pedig a profi liga
vezetősége április elején befejezettnek nyilvánította a bajnokságot,
végleges döntés azonban egyelőre
nem született, mert a klubok közgyűlésének még meg kell ezt erősítenie. Igaz, ez formaságnak tűnik,
mivel a 24 profi egyesület többsége
(17) már korábban az idény lezárását szorgalmazta. Nehezíti az újraA Medgyesi Gaz Metan – Kolozsvári CFR (0-0) volt az utolsó mérkőzés, amelyet lejátszottak a kezdést az is, hogy Belgiumban

román bajnokság 2019–2020-as évadjából. Fotó: Pro Sport
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ugyancsak augusztus végéig nem
lehet tömegrendezvényeket tartani.
A liga vezetőségének állásfoglalása
után az UEFA rosszallását fejezte

ki, Aleksander Ceferin elnök az európai kupaküzdelmekből való kizárással fenyegette meg akkor a belga
szövetséget.

Augusztusban folytatódhat a Bajnokok Ligája
A Sky Italia információi szerint augusztusban a megszokott lebonyolítási rendszerben, vagyis kétmeccses párharcokkal folytatódhat a
labdarúgó Bajnokok Ligájának 2019–2020-as kiírása, írja az NSO. Augusztus 7-én, a nyolcaddöntők még le nem játszott visszavágóival indulnának újra a küzdelmek, szinte biztosan zárt kapuk mögött. Az
UEFA elnöke, Aleksander Ceferin korábban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a BL-ben és az Európa-ligában a negyeddöntőtől kezdve
semleges helyszínen lejátszandó egymeccses párharcok döntsenek a
továbbjutók kilétéről, ezzel szemben a Sky Italia most olyan forgatókönyvet vázolt fel, amelyben a fináléig vezető úton végig oda-visszavágós ütközeteket rendeznének. Eszerint a negyeddöntőket augusztus
11–15., az elődöntőket 18–22. között rendeznék az augusztus 29-i isztambuli döntő előtt.
Ennek a tervezetnek a megvalósítása csak úgy lehetséges, ha a nemzeti bajnokságokat az európai kupasorozatok folytatása előtt befejezik
– az Európai Klubok Szövetsége (ECA) és az UEFA erről a múlt héten
már megállapodott.
Amennyiben az elképzelést sikerül életbe ültetni, akkor az új idény
csoportköre (szeptember eleje helyett) október közepén kezdődhet el.
Egy évvel elhalaszthatják a 2021-es női labdarúgó-Eb-t
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hamarosan bejelenti, hogy
a 2021-es női Eb-t egy évvel elhalasztja.
A BBC értesülése szerint a kontinenstornát 2022. július 6. és 31. között rendezik majd meg Angliában, a szándékok szerint az eredetileg
kijelölt helyszíneken, stadionokban. A módosításra azért van szükség,
mert a férfi-labdarúgó-Európa-bajnokságot és az olimpiát a koronavírus-járvány miatt idénről a jövő évre helyezték át.
A női Eb halasztásával elkerülhető lesz, hogy ugyanazon a nyáron
két nagy női tornára kerüljön sor. Három európai csapat, az angol, a
holland és a svéd a tokiói játékokon is érdekelt. Ugyanakkor a döntő
egybeesik majd a 2022-es Nemzetközösségi Játékok rajtjával.
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Az EU országai közül nálunk
az egyik legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta

Az EU országai közül Romániában az egyik legalacsonyabb
a munkaképes lakosság foglalkoztatottsági rátája – derül
ki az Eurostat kedden közzétett adatsorából. A statisztika
szerint, míg 2019-ben az unióban a 20 és 64 év közötti népesség foglalkoztatottsága
73,1%-os volt, Romániában
ez csak 70,9%-ot tett ki.

Az ebből a szempontból legjobban teljesítő tagállamok sorrendje
Svédország, ahol 2019-ben a foglalkoztatási arány 82,1%-os volt, Németország (80,6%), Csehország
(80,3%), Észtország (80,2%) és
Hollandia (80,1%). Egyébként ez az
öt állam már meghaladta az Európa

2020 stratégiában e mutatóra megállapított nemzeti célkitűzését, amiként Írország, Horvátország,
Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország,
Portugália, Románia, Szlovénia és
Szlovákia is.
Romániában a 20–64 éves népesség foglalkoztatási rátája a 2018-as
évi 69,9%-ról 2019-ben 70,9%-ra
nőtt, amely meghaladja az Európa
2020 stratégiában kitűzött 70%-os
nemzeti célt.
Az Eurostat adatai azt is mutatják, hogy a férfiak és a nők foglalkoztatási rátái 2019-ben számos
tagállamban jelentősen eltértek. A
legnagyobb különbségeket – 20
százalékpontot – Görögországban

és Máltán regisztrálták, majd Olaszország
(19,6
százalékpont)
és Románia (19 százalékpont) következik, amennyiben a férfiak foglalkoztatási rátája 80,3%, a nőké
pedig 61,3% volt. Az EU szintjén a
két foglalkoztatási arány közötti különbség 11,7 százalékpont volt
2019-ben.
Az Európai Tanács 2010-ben elfogadta az Európa 2020 stratégiát,
amely az EU gazdaságának megerősítésére és a következő évtized
kihívásainak előkészítésére összpontosított. E stratégia egyik fő célkitűzése uniós szinten az volt, hogy
2020-ig a 20–64 éves népesség foglalkoztatási rátáját legalább 75%-ra
növeljék. (Agerpres)

Romániában előkészítik a vérplazmával
történő kezelés jogi feltételeit

Gyorstesztet végeznek

Az új típusú koronavírus-fertőzésből kigyógyult páciensek vérplazmavételét szabályozó
miniszteri rendeletet adtak ki szerdán Romániában: ez az első lépés annak érdekében,
hogy a betegségben szenvedőket a gyógyultak vérében már megtalálható ellenanyaggal
kezelhessék – közölte Nelu Tătaru egészségügyi miniszter.

A vérplazma terápia bevezetéséhez nemcsak a
vérplazmavétel feltételeit kell szabályozni: a kezelés is
meg kell kapja a fertőző betegségek, illetve intenzív ellátás orvosi szaktestületének jóváhagyását. Erre valószínűleg még várni kell, mert egyelőre vita van róla az
infektológusok és aneszteziológusok között, hiszen
Romániában még nem alkalmazták ezt a terápiát – magyarázta a miniszter.
Romániában eddig 2400 igazolt koronavírus-fertőzött gyógyult ki a betegségből. A miniszteri rende-

Fotó: Nagy Tibor

let szerint közülük azok jelentkezhetnek önkéntes
vérplazmadonornak, akik szívesen megosztanák védettségüket a Covid-19-ben szenvedő betegekkel. A
vérplazmavételt megelőzően tesztelik majd a donorokat, hogy rendelkeznek-e koronavírus-ellenanyaggal.
Kínai kutatók április elején az amerikai tudományos
akadémia folyóiratában (PNAS) számoltak be arról,
hogy az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből
már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen
adagja életeket mentett súlyosan fertőzött betegek esetében.
A 20. század elején – a megfelelő oltások felfedezése előtt – az orvosok a kanyaróból, gyermekbénulásból, mumpszból vagy influenzából felépült betegek
vérében keletkezett antitestekkel kezeltek sikeresen
olyanokat, akik ezekben a betegségekben szenvedtek.
(MTI)

Elkezdődhet az első németországi fejlesztésű
oltóanyag emberi tesztelése

Kiadta az engedélyt az új típusú koronavírus (SARS-CoV2) elleni első németországi
fejlesztésű oltóanyag emberi
tesztelésére szerdán a vakcinákért felelős német szövetségi szakhatóság, a Paul
Ehrlich intézet (Paul Ehrlich
Institut, Bundesinstitut für
Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel – PEI)

A mainzi központú BioNTech és
a Pfizer amerikai gyógyszeripari
vállalat közös klinikai vizsgálatában nagyjából 200 emberen, 18 és
55 év közötti egészséges önkénteseken tesztelik az oltást. Az anyag
hatékonysága és biztonsága mellett
azt is vizsgálják, hogy mekkora
adag szükséges belőle.
Az eredetileg daganatos betegségek gyógyítására szakosodott

BioNTech Lightspeed (Fénysebesség) nevű fejlesztése arra irányul,
hogy a vírus úgynevezett tüske proteinjének örökítőanyagát hordozó
ribonukleinsav (RNS) felhasználásával alakítsák ki az emberi szervezet ellenálló képességét.
A tervek szerint a vizsgálat második szakaszában a fertőzéssel
vagy a fertőzéssel keletkező betegség (Covid-19) súlyos lefolyásával
veszélyeztetett csoportokba tartozó
embereken tesztelik az oltást.
Ehhez azonban újabb vizsgálati
adatokat kell majd benyújtani az engedélyező hatósághoz – közölte a
PEI.
Az intézet kiemelte, hogy az új
típusú koronavírus elleni küzdelem
egyik legfőbb célja a hatékony és
biztonságos védőoltás kifejlesztése.
Ezért a PEI korán megkezdi a fej-

lesztési projektek követését és széles körű szakmai támogatását, hogy
felgyorsuljon a hatósági engedélyezési folyamat, de teljesüljenek a tudományos követelmények.
Így sikerült elérni, hogy a BioNTech esetében négy nap alatt lezárták az első klinikai vizsgálathoz
szükséges eljárást – áll a közleményben.
A BioNTech és a Pfizer a tesztek
elindításáról tájékoztató közös közleményükben aláhúzták, hogy a
vártnál korábban kezdhetik meg
az oltóanyag emberi tesztelését.
Hozzátették: arra számítanak,
hogy rövidesen az amerikai szakhatósági engedélyt is megszerzik,
így a globális fejlesztési programjukban az Egyesült Államokban is
elkezdhetik a klinikai vizsgálatokat. (MTI)

Csökkent a közúti
teherforgalom Európában

A járványvédelmi korlátozó
intézkedések következtében
jelentősen csökkent a közúti
fuvarozási forgalom Európában a Sixfold valós idejű közúti áruforgalmi nyomkövető
és flottakezelő szolgáltató
felmérése szerint.

A Sixfold valós idejű fuvarkövető rendszerhez kapcsolt tehergépjárművek menetteljesítménye a
krízisidőszakban hétről hétre folyamatosan csökkent. A legnagyobb mértékben, április első
teljes hetében 29 százalékkal maradt el a krízis előtti heti átlagtól.
Az elmúlt héten, április 13-19. között az elmaradás már 24 százalékra mérséklődött.
A határátlépések időigénye a
múlt héten 26 százalékkal haladta
meg a járványügyi korlátozások
előtti átlagot, az előtte való héten
pedig 28 százalékkal. A legroszszabb helyzet a március 16-i héten
alakult ki, amikor a lengyel határon a kamionok sora elérte a száz
kilométert is, és az átkelés akár napokba telhetett. Európai átlagban
azon a héten a határátlépések időigénye 60 százalékkal haladta meg
az átlagot.
Miközben a határátlépések időigénye növekedett, a belföldi forgalomban
átlagosan
három
százalékponttal megnövekedett az
időre rendelt szállítmányok pontos
bérkezésének a részaránya a le-

csökkent közúti forgalomnak köszönhetően.
A legnagyobb mértékben az autóipari ágazat teherforgalmi igénye
csökkent Európában, április első
hetében 50 százalékkal maradt el a
krízis előtti átlagtól. A faipari alapanyagok forgalma 25 százalékkal,
az építőipari alapanyagoké és termékeké pedig 20 százalékkal
csökkent. A lakossági készletfelhalmozás miatt növekedett viszont
a (fast-moving consumer goods,
FMCG) fogyasztási cikkek forgalma.
Az FMCG áruszállítás átmeneti
megnövekedett kapacitásigénye
miatt a rendelkezésre álló szabad
teherautó-kapacitás március folyamán kissé csökkent ugyan, de április első hetében már 2,8-szorosa,
második hetében pedig 2,9-szerese
volt a megszokott átlagnak.
Az Európában bevezetett járványellenes intézkedések Franciaországban, Spanyolországban és
Olaszországban vetették vissza a
legnagyobb mértékben a közúti teherforgalmat. Éves összevetésben
április első hetében a közúti teherforgalom Spanyolországban 50
százalékkal, Franciaországban 46
százalékkal, Olaszországban pedig
37 százalékkal csökkent április
első hetében.
https://sixfold.com/news/covidimpact-on-logistics-share-of-idling-trucks-almost-triples (MTI)

Részben újraindították
a Dacia üzemet

A Dacia – önkéntes alapon –
részben újraindította kedden
a termelést a mioveni-i
üzemben – jelentette be a
Renault Románia Csoport.

„A szociális partnerekkel egyetértésben és a munkavállalók védelmének és biztonságának
tiszteletben tartása mellett, a Romániában hatályban lévő összes
egészségügyi védelmi intézkedést
betartva, fokozatosan újraindul a
termelés a mioveni-i ipari platformon” – írja a cég közleményében.
A dokumentum értelmében az
üzem meghozta az alkalmazottak
védelmét és biztonságát szolgáló
intézkedéseket, és „önkéntes ala-

Illusztráció

pon” indítják újra a tevékenységet.
Április 21-étől csak néhány részlegen kezdték el a munkát, leszűkített csapattal, illetve több
váltásban. Korábban azt nyilatkozták, hogy május 4-étől teljesen újraindul a tevékenység.
A romániai Renault Csoport
március 17-én jelentette be, hogy
a koronavírus-járvány miatt leállítja a mioveni-i gyárat. Az intézkedés eredetileg április 5-éig lett
volna érvényben, a hónap elején
azonban meghosszabbították.
A Groupe Renault-t 1898-ban
alapították, 134 országban van
jelen, és 3,8 millió járművet adott
el 2019-ben. (Agerpres)

Forrás: maszol.ro
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Hárommilliárd euró felszabadítását
hagyta jóvá az EP

A szükséghelyzeti támogatási
eszközön
és a rescEU-n keresztül

Az Európai Bizottság nemrég
két költségvetés-módosító
javaslatot terjesztett be (a
DAB 1/2020 és a DAB
2/2020) a Covid–19-járványra adott összehangolt
válaszlépések pénzügyi hátterének biztosítására. A Parlament 3,08 milliárd eurós
uniós segítséget hagyott
jóvá a múlt héten azért, hogy
több tesztelést, segítséget
biztosítsanak a betegeket
gondozó orvosoknak és nővéreknek.

Mózes Edith

Az uniós források közvetlenül a
tagállamok egészségügyi rendszerét támogatják a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A
kezdeményezésnek köszönhetően
az Európai Unió megvásárolhatja
a sürgősen szükséges orvosi eszközöket (arcmaszkokat és lélegeztetőgépeket), betegeket és orvosi
berendezéseket szállíthat a határ
menti régiókban, további szakemberek munkába állítását finanszírozhatja az unió legnehezebb
helyzetbe került területein, és segíthet a tagállamoknak mobil tábori kórházak létesítésében. Az
erre fordítható 3,08 milliárd eurót
elsősorban a szükséghelyzeti támogatási eszközön (2,7 milliárd
euró) és a rescEU-n (380 millió
euró) keresztül juttatja célba az
unió.
Források a családjuktól elszakadt
uniós polgárok hazaszállítására
Az intézkedéscsomagban további források találhatók a család-

juktól elszakadt uniós polgárok hazaszállítására nem uniós országból
az európai polgári védelmi mechanizmus keretében (45 millió euró),
az Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ számára
(3,6 millió euró), a megnövekedett migrációs nyomásnak kitett
Görögország számára (350 millió
euró) és az albániai földrengés
utáni újjáépítésre (100 millió
euró) is.
A költségvetési bizottság képviselői már márciusban kérték a
2020-as költségvetésből fennmaradt összegek mozgósítását.
A Vészhelyzeti-reagálási
Koordinációs Központ gondoskodik
a készletek elosztásáról
A szükséghelyzeti támogatási
eszközt 2016-ban hozták létre
azért, hogy segítséget nyújtson
Görögország számára az oda érkezett nagyszámú menekült ellátásában.
A rescEU orvosiberendezéskészleteinek egy vagy több uniós
tagállam ad majd otthont. A raktározó ország lesz felelős az ott
tárolt berendezések beszerzéséért. A Bizottság 100 százalékban
állja az orvosi berendezések
költségét. A Vészhelyzeti-reagálási Koordinációs Központ gondoskodik majd a készletek
elosztásáról annak érdekében,
hogy a berendezések oda jussanak, ahol a legnagyobb szükség
van rájuk.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó
Irodája)

Továbbra is szállítanak Németországba
romániai munkásokat

Továbbra is indulnak romániai munkásokat Németországba
szállító charter- járatok – közölte szerdán David Ciceo, a kolozsvári nemzetközi repülőtér igazgatója.

„Március óta indulnak charterjárataink Németországba, volt egy járatunk az ausztriai Innsbruckba is. Május 17-éig csaknem naponta lesznek ilyen Németországba induló, mezőgazdaságban dolgozó
munkásokat szállító járataink” – mondta Ciceo.
A járatok némi jövedelmet hoznak a repülőtérnek, noha ezek az összegek csekélyek a 2019-ben regisztrált bevételhez képest. A kolozsvári légikikötő anyagi helyzete stabil, de több mint kétszáz alkalmazott
kényszerszabadságon van.
A kolozsvári nemzetközi repülőtérnek jelenleg egyetlen menetrend
szerinti járata van: hetente kétszer Svédországba, Malmőbe. (Agerpres)

Egy rendőr rálőtt egy agresszíven
viselkedő személyre

Halálos sebet ejtett szolgálati fegyverével egy rendőr egy
férfin, aki agresszíven viselkedett, éles tárgyakkal fenyegette környezetét, majd bántalmazta is a rendfenntartókat.
A férfi a kórházban meghalt.

A bukaresti rendőrség szerdán közölte, hogy hajnali 4 körül érkezett
a riasztás a 112-es számra, miszerint a fővárosi első kerület egyik lakóházában egy férfi ruhátlanul, csupán alsóneműben, kezében éles tárgyakkal randalírozik az épület folyosóin, és fenyegeti környezetét. A
helyszínre kiszálló rendfenntartókkal is agresszíven viselkedett, egyiküket bántalmazta, majd a tömbház felső szintjére menekült. A rendőrök
követték, ekkor ismét fenyegetni kezdte őket, és rájuk támadt, ezért
egyik rendőr szolgálati fegyverével rálőtt. A sérült férfit kórházba szállították, és ott életét vesztette. A hatóságok kórbonctani vizsgálatot rendeltek el. Az ügyben a rendőrség mellett a bukaresti ügyészség is
kivizsgálást indított. (Agerpres)

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

JÓKÍVÁNSÁG

Ifj. KERESZTESI JÓZSEF ATTILÁT
köszöntjük
15.
születésnapja
alkalmából. Kívánjuk, hogy legyen
mindig boldog, vidám, és minden
vágya teljesüljön.
Öröm és boldogság
legyen mindig veled,
Arcod mosolyogjon, ne
lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen
utadon,
Nagyon boldog légy
minden szülinapodon!
Isten éltessen sokáig!
Köszönt téged
édesapád, id. Keresztesi
József Attila,
nagyszüleid, Keresztesi
Anna és Keresztesi
Árpád, és húgod,
Keresztesi Brigitta Enikő.
(7345)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK

tetőfedést,

cse-

répforgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést,

munkát.
gozunk.

vakolást,
Saját

szigetelést,

anyagunkkal

Nyugdíjasoknak

ácsdol-

18%

kedvezmény. Tel. 0756-485-242, 0790360-626. (7312)

ÁgyHoz KöTöTT beteg mellé ke-

resünk betegápolót váltásba. Telefon-

szám: 0745-368-122. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Az élet elmúlik, de az emlékek

készítést, szigetelést, bármilyen javí-

tást. Tel. 0759-467-356. (7266)

SÁNDoRRA emlékezik halála 5.

évfordulóján felesége, két fia és
azok családja. Nyugodjon békében! (sz.)

Szomorú szívvel emlékezünk a

kölpényi

TöRöK

második évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7361-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel emlékezünk az abos-

évfordulóján. Nyugodjanak béké-

születésű

ILoNÁRA szül. Horváth halálának

élnek, amíg élünk, szívünkben

SzÉKELy JÁNoSRA haláluk 7.

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-

A holtmarosi születésű PAPP

őrizzük őket.

falvi SzÉKELy KATALINRA és

11

„Én nem haltam meg. Az, ami

nektek voltam, még mindig va-

ben! Leányuk, Emma, vejük,

gyok. Nevezzetek a nevemen, be-

ládja. (7356-I)

és egyszerűen, ahogy mindig.

Jóska, unokájuk, Emi és csa-

A Marosvásárhelyi Repülőtér
április 29-én 10 órakor licitet tart fák
tisztításából származó faanyag eladására.

Bővebb felvilágosítás a www.transylvaniaairport.ro weboldalon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon.

széljetek hozzám olyan könnyen

Nevessetek, és gondoljatok rám,

hiszen én itt vagyok veletek,

csak én az út másik oldalán me-

gyek.”

Végső búcsút veszünk a 88
éves SÁNTA ISTVÁNTÓL.

Szerettei. (7354-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT
BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

HIRDETÉS
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket a Maros megyében, Vidrátszeg községben, a Marosvásárhely–Ludas közötti út 14,5 km-énél kivitelezésre javasolt „Esővízcsatorna a Transilvania repülőtér környékén” elnevezésű beruházás környezetvédelmi
besorolására vonatkozó, 2019.május 6-án kiadott 11437. sz. döntés aktualizálásáról.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőnként
9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között, valamint a projekt tulajdonosának,
a megyei önkormányzatnak a székhelyén (Győzelem tér 1. szám).
A környezetvédelmi hatóság döntése, valamint a döntéshozatalra vonatkozó releváns
információk tanulmányozhatók a hatóság weboldalán: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a megjegyzéseiket/óvásaikat postai küldeményként nyújthatják be a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek címezve (Marosvásárhely, Hídvég utca
10. sz.), vagy elektronikus úton az office@apmms.anpm.ro e-mail-címre küldve a döntésnek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján való közzétételtől számított 10 napos határidőn belül.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK
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Válságos időkben is
hűséges társ

TÁJéKOZTATó

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
Fizessen elő online
(a nepujsag.ro honlapon),
a lapkihordóknál
vagy a postahivatalokban!

Házhoz röpítjük a legjobb könyveket. A Kobak könyvesbolt házhoz
szállítja azokat a könyveket, melyeket a szobafogság előtt nem sikerült beszerezned.

