
A SARS-CoV2 vírussal való megfertőződés el-
kerülése érdekében a tanügyminisztérium és
az egészségügyi minisztérium intézkedéscso-
magot dolgozott ki azok számára, akiknek a
képességfelmérő vizsga, illetve az érettségi
okán fizikailag jelen kell lenniük az iskolákban. 

Az intézkedés a nyolcadik osztályosokat, a végzősö-
ket, illetve a felkészítésben és vizsgáztatásban részt
vevő tanárokat és személyzetet érinti. 

Minden oktatási intézmény vezetőségének öt napon
belül ki kell dolgoznia az előkészítő órák menetét, a di-
ákok, tanárok, személyzet ki- és bejárási szabályzatát,
az épület fertőtlenítésének módját. 

A Nelu Tătaru egészségügyi miniszter és Monica
Anisie tanügyminiszter által aláírt rendelet értelmében
minden tanfelügyelőség köteles tudatni a közegészség-
ügyi igazgatósággal az iskolaépületekben tervezett te-
vékenységek lebonyolításának időszakát ezek
megkezdése előtt legalább egy héttel. 

A rendelet előírja, hogy a tanfelügyelőségek együtt-
működnek a közegészségügyi igazgatóságokkal a fer-
tőzésveszély megelőzése érdekében: ellenőrzik, hogy
az oktatási intézmények betartják-e a higiéniai utasítá-
sokat, és egy-egy orvos vagy asszisztens segítségével
minden iskolában naponta járványtani szűrést végeznek.

Az oktatási tevékenységek alatt végig jelen lesz egy
egészségügyi dolgozó az iskolában. Ő méri meg a taná-
rok, a személyzet és a tanulók testhőmérsékletét, ami

nem lehet magasabb 37 foknál ahhoz, hogy az illető be-
bocsátást nyerjen az épületbe. 

A betegnek tűnő személyeket a családorvoshoz irá-
nyítják a diagnózis és kezelés megállapítása végett. 

Arról, hogy a tanuló részt vegyen-e az előkészítő órá-
kon, a szülők döntenek, miután megtörtént a diák és a
diák családtagjainak kockázati besorolása. 

A diákokat egy tanár várja az iskola bejáratánál, el-
kíséri őket a tanterembe, majd az előkészítő lejártával a
kijáratig kíséri őket. A belépéskor biztosítani kell a vé-
delemhez szükséges eszközöket, a fertőtlenített lábtör-
lőt, a maszkot, a kézfertőtlenítőt, az iskolában szappan,
papírtörölköző, kézfertőtlenítővel töltött adagoló áll
majd a gyerekek és felnőttek rendelkezésére. 

Mindenkinek, aki részt vesz az iskolai tevékenység-
ben, maszkot kell viselnie, és gyakran kezet kell mosnia. 

Egy tanteremben maximum 10 tanuló lehet, egymás-
tól kétméteres távolságra, maszkban. 

A szóban forgó időszakban (június 2–12.) a fizikai je-
lenlétet feltételező iskolai tevékenységek nem lehetnek
hosszabbak három óránál a felsős (líceumi) diákok, és
két óránál a nyolcadikosok számára. 

Amennyiben az előkészítő órák két váltásban zajla-
nak, a két váltás között legalább két óra szünetet kell
tartani, ezalatt a helyiséget fertőtlenítik és kiszellőztetik. 

A használt maszkokat külön kell összegyűjteni, majd
a diákok friss maszkot kapnak, amivel hazamehetnek.
(Agerpres)

A rendkívüli módon terjedő új koronavírus-világjárvány
eddig nem tapasztalt helyzetet teremtett a fogorvoslás te-
rületén is. Mivel a fogorvos szájban dolgozik, a SARS-CoV-
19 vírus pedig cseppfertőzéssel terjed, már a járvány
kezdetén elrendelték a fogorvosi rendelők bezárását. A szük-
ségállapotról a veszélyhelyzetre való áttérés nyomán a fog-
orvosok május 15-ét követően nyithatják meg újra a
rendelőjüket.

Legtöbbjüknek a helyzetét mind gazdasági, mind egyéb szempontok-
ból súlyosan érintette a szükségállapot, a rendelők fenntartása az újrain-
dításukra és a működtetésükre megszabott feltételek betartása miatt
rendkívüli költségekkel jár, figyelembe véve a rendelési idő alatt ellát-
ható betegek alacsony számát is. 

A fogorvosi rendelők újranyitására vonatkozó feltételeket
15/3BExN/2020-as számú határozatával a Romániai Fogorvosi Kamara
országos végrehajtó bürója fogadta el, és hozta (hozza) létre a központi,
valamint a megyei munkacsoportokat, amelyek az előírások betartását
fogják ellenőrizni. 

A fogorvosi tevékenység átszervezésének legfontosabb előírásai (a tel-
jesség igénye nélkül):

A rendelőkbe telefonon lehet bejelentkezni, hogy mennyire sürgős a
beavatkozás, azt az orvos dönti el. A páciensnek felelnie kell egy kér-
déscsoportra, amelyből kiderül, hogy nincsenek a járványra jellemző tü-
netei, nincsen karanténban, házi elkülönítésben. Az orvosnak úgy kell
beosztania a pácienseket, hogy azok ne találkozzanak egymással, sőt
egyik távozása után húsz perc elteltével érkezhet a másik. 

Aggódnak
a kibédiek, nem
mehetnek piacra
Miután vasárnap Kibéd elöljárója kö-

zölte, hogy a településen egy korona-
vírussal fertőzött személyt
azonosítottak, hétfőn a Hargita megyei
Korond önkormányzatától arról érte-
sültek, hogy a kibédieket egyelőre
nem fogadják a helyi piacon.
____________2.

Több a gyógyult,
mint a fertőzött 
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke tegnap Facebook-oldalán
újabb online járványügyi tájékoztatót
tartott. Az elhangzott információk közül
a legfontosabbakat osztjuk meg olva-
sóinkkal. 
____________4.
A pajzsmirigy
működésének
zavarai 
Az életkor előrehaladtával a hormon-
termelés is változik, idővel csökken a
pajzsmirigyhormonok kiválasztása,
ezért a legújabb irányelvek az idősebb
generációnak megfelelő, új referencia-
értékek bevezetését javasolják.
____________5.
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Szabályozzák a képességvizsgát és érettségit
megelőző iskolai tevékenységeket

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 7. oldalon)

Leszakadás

A „Mentsétek meg a gyermekeket Románia” szervezet üzenete a
szakminisztériumnál remélhetőleg meghallgatásra talál, hiszen a
civil szervezet által készített felmérés azt mutatja, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt, 60 napig tartó szükségállapot idején a
hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek jelentős része
kimaradt az online oktatásból, illetve csak kismértékben tudott részt
venni benne. 

A felmérés szerint ugyanakkor a hátrányos helyzetű családokban
nehezen tudták biztosítani az élelmet a gyermekeknek az elmúlt két
hónap alatt, a gyermekek 23 százalékának pedig a szükséges gyógy-
szereket sem tudták megvásárolni. A „Mentsétek meg a gyerme-
keket” szerint a tej és kifli programból, az iskolabuszok
működtetésére szánt költségkeretből megmaradt összegekből a hát-
rányos helyzetű családoknak kellene élelmiszert, orvosságot juttatni. 

A távoktatással az a gond, hogy – a felmérés adatait tekintve – az
iskoláskorúak 40 százaléka, vagyis mintegy 400 ezer gyermek kima-
radt az online oktatásból. A nehéz helyzetben levő családok több
mint felében legalább egy családtagot szakmai szempontból negatí-
van érintett a 60 napig tartó rendkívüli állapot, 27 százalékuk al-
kalmi munkát sem talált, közel 20 százalékuk kényszerszabadságon
van, 7 százalékuk munkanélküli lett. A családok egyharmada nem
tudta beszerezni az alapszükségleti cikkeket, 23 százalékuk a gyógy-
szereket és 15 százalékuk nem tudott eljutni az orvoshoz. 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Az újra kinyitó fogorvosi rendelőkben 

Hogyan kell ellátni a pácienst?



A szükségállapotról vészhelyzetre akar áttérni a kor-
mány. Az erre vonatkozó lépések azonban nem világosak,
ahogyan az sem, hogy pontosan mit fog ez jelenteni. Mit
szabad és mit nem az elmúlt két hónap kijárási tilalma és a
többi korlátozás után? Ezt fogják kideríteni csütörtökön este
a Mérlegen asztalánál. Ahogyan azt is, hogy mennyire in-

dokolt most a lazítás, mitől kell tartanunk a jövőben, és
egészségünk érdekében mire kell figyelnünk. Jakab Orso-
lya vendégei László Attila, az RMDSZ szenátora és Loren-
zovici László orvos-közgazdász. Nézzék a műsort az Erdély
TV képernyőjén és Facebook-oldalán élőben csütörtökön
este8órától! 

Újabb három fertőzött
Marosszentgyörgyön

A községben diagnosztizált három új koronavírus-fertőzé-
ses esetről számolt be közösségi oldalán május 11-én Só-
falvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere.
Legutóbb egy 59 éves férfinél, aki egy marosvásárhelyi in-
tézménynek a gépkocsivezetője, egy 57 éves nőnél, aki a
vásárhelyi onkológiai klinikára járt kezelésre, valamint egy
asszisztensnőnél, aki a megyei klinikán dolgozik, mutatták
ki a fertőzést. Mindhárman jól vannak. A községben több
mint ötven személy tartózkodik otthoni elkülönítésben.

A buszon kötelező lesz
a védőmaszk

A helyi közszállítási vállalat honlapján a napokban közzé-
tett értesítés szerint május 15. után a marosvásárhelyi tö-
megközlekedési eszközökön is be kell majd tartani az
országos közegészségügyi intézet által előírt védelmi in-
tézkedéseket. A buszokon kötelező lesz a védőmaszk vi-
selése, és a járművek feleannyi utassal közlekednek, mint
amekkora a kapacitásuk. A buszra kizárólag az első ajtón
lehet majd felszállni, leszállni pedig a többi ajtón.

Ügyintézést könnyítő
intézkedések Mezőpanitban

Néhány napja bankkártyával is lehet fizetni a Mezőpaniti
Polgármesteri Hivatal adó- és illetékosztályán, ugyanakkor
további, az ügyintézést jelentősen megkönnyítő intézke-
déseket hoznak. Készül a mobilalkalmazás, amely lehe-
tővé teszi a könnyebb kapcsolattartást a hivatallal, illetve
lehetőséget teremtenek az online ügyintézésre, többek kö-
zött arra, hogy otthonról online igazolásokat igényelhessen
az önkormányzattól a lakosság. 

Szülőföldön magyarul –
módosul határidő

Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön ma-
gyarul programban benyújtható igénylések esetében a ha-
táridő október 30-ra módosult. Az új határidő szerint tehát
az utolsó nap, amikor postára lehet tenni az igénylést:
2020. október 30.

A székely ember együtt születik
a fával

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Műve-
lődési Központ szervezésében május 14-én, csütörtökön
20 órától az intézmény Facebook-oldalán (https://www.fa-
cebook.com/cultcov.ro) levetítik dr. Kinda István néprajz-
kutató és Simon József filmes szakember három rövid
néprajzi dokumentumfilmjét, amelyek különleges három-
széki fafeldolgozási eljárásokat és termékeket mutatnak
be. A nézők a 19. század óta zsindelykészítéséről híres
Gelence, a csernátoni Haszmann-faragóiskola és Csoma-
kőrös sajátos hagyományvilágába, az utolsó mesterem-
berek által őrzött mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást.
A dokumentumfilmek a Hagyományos székelyföldi népi
mesterségek – revitalizálás digitalizálás és népszerűsítés
által című, Norvégia, Liechtenstein és Izland által finanszí-
rozott pályázat részeként készültek.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma BONIFÁC, holnap
SZONJA és ZSÓFIA napja.
SZONJA: a Szófia orosz be-
ceneve.
ZSÓFIA: görög eredetű, je-
lentése: bölcsesség.
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Megyei hírek

Miután vasárnap Kibéd elöljárója közölte, hogy a
településen egy koronavírussal fertőzött személyt
azonosítottak, hétfőn a Hargita megyei Korond
önkormányzatától arról értesültek, hogy a kibé-
dieket egyelőre nem fogadják a helyi piacon.

A szomszédos megye alpolgármestere által jegyzett át-
iratból kiderül, hogy a koronavírus-fertőzés megakadályo-
zása érdekében hozták a döntést, miszerint a községi
hetipiacon „meghatározatlan ideig nem áll módunkban
Kibéd község helyi termelőit fogadni”.

A váratlan lépés nemcsak meglepte a hagymatermesz-
tésről ismert kibédieket, de gazdaságilag is negatívan érinti
– véli Dósa Sándor polgármester. Lapunk érdeklődésére el-
mondta: a falubeliek főként hagymapalántával keresik fel
ilyenkor a piacos településeket, de más konyhakerti növé-
nyeket – paradicsom-, paprika-, zeller-, káposzta- és egyéb
palántákat – is kínálnak eladásra. Most van a palántázási
idény, most kellene ezeket eladni, hiszen ez nem termény,
amit tárolnak és később értékesítenek. A községvezető sze-
rint egyelőre csak Korondról kaptak ilyen jelzést, nem
tudni, hogy más önkormányzatok is ilyen lépéshez folya-
modnak-e. Hargita megyében a kibédiek főleg Parajd, Ko-
rond, Székelyudvarhely, Gyergyóalfalu, Gyergyószárhegy,
Gyergyószentmiklós, Gyergyóditró piacait keresik fel, de
Maros megyében is kínálják a hagymapalántát, ahol még

nyitva vannak a piacok, ugyanis a közelebb eső szovátai és
nyárádszeredai zárva van.

A községvezető sok mindent megért és elfogad, azt vi-
szont nem, hogy egyeseket rögtön így „beskatulyáznak”.
Akiről nem bizonyított, hogy fertőzött, nincs elkülönítésben
és nincsenek tünetei, az elméletileg egészséges, nem hor-
dozza a vírust. Így nem lehet azt kizárni a többi ember
közül. És mi van azokkal, akik különböző temékeket szál-
lítanak Korondra Maros megyéből is vagy más települések-
ről? Hiszen lassan már mindenhol jelen van a koronavírus,
és ezeken a helyeken is átjárnak, megállnak a beszállítók –
vetette fel a kérdést a polgármester, aki úgy látja: vagy min-
denkire, vagy senkire nem lehetnek érvényesek az ilyen
szabályozások, nem lehet csak azért így megkülönböztetni
valakit, mert a településén bizonyított eset van. Sértőnek
találja ezt a döntést, de nem bírálhatja felül – magyarázta.

Az is elfogadhatatlan, hogy az ember egészségügyi in-
tézményben kapja el a fertőzést, ahová épp a gyógyulás re-
ményében megy. Ugyanis a szóban forgó 80 év körüli
kibédi személy hetente háromszor járt dialízisre, és vélhe-
tően ott fertőződött meg – részletezte a polgármester, akitől
megtudtuk: az illető tünetmentes, nem érzi rosszul magát,
de a kora és a betegségben meggyengült immunrendszere
lehetővé tette a fertőzést. Azonban bíznak benne, hogy az
illető meggyógyul. (gligor)

Aggódnak a kibédiek, nem mehetnek piacra

Mérlegen a vészhelyzet – az Erdély TV műsorán

Hirdetőink figyelmébe!
Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakult

rendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettel
felhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogyhirdetéseket

feladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevőonlinefelületen

is,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 
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Idén már biztosan nem vihetik a palántát a korondi piacra, más lehetőség után kell nézniük Fotó: Gligor Róbert László (archív)



A szóban forgó gyermekek kimaradását az oktatási fo-
lyamatból a civil szervezet a kormány számlájára írja.
Konkrétan: hiányoznak azok az oktatási programok,
stratégiák, amelyek lehetővé tennék, hogy azok a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek is tanulhassanak, akik nem ren-
delkeznek internet-hozzáféréssel, illetve a távoktatás
lebonyolításához szükséges technológiával, készülékek-
kel (számítógép, táblagép stb.). Esetükben a szülők sem
tudják megfelelően segíteni a gyermekeket a tanulásban,
akik még jobban lemaradnak a tananyaggal. A „Ment-
sétek meg a gyermekeket” szervezet szerint a kormány-
nak és a hatóságoknak lehetővé kellene tenniük, hogy a
nyár folyamán a távoktatásból kimaradt gyermekek be-
pótolják a tananyagot. Persze, ehhez elengedhetetlen,
hogy a járványhelyzetet figyelembe véve, olyan helyisé-
geket készítsenek elő, ahol kis csoportos foglalkozások-
kal tudnák pótolni az ismereteket, ugyanakkor
pedagógusokra is szükség van, akik tanítsanak. Mindez
nem jelenti azt, hogy a probléma megoldódott, hiszen –
amint már hangoztatták – ha ősszel újabb fertőzéshullám
lesz, ismét távoktatásra kényszerülnek a diákok, peda-
gógusok. Őszig tehát el kellene jutni oda, hogy megte-
remtsék a távoktatás technikai és szakmai feltételeit,
ellenkező esetben a hátrányos helyzetű  családokban
élők gyermekek még inkább „leszakadnak”, és a társa-
dalom peremére sodródnak. 

Felelősségvállalási nyilatkozat
a település elhagyásakor

A település elhagyásakor a szükségállapot után is
kötelező lesz a felelősségvállalási nyilatkozat – kö-
zölte keddi sajtóértekezletén Klaus Iohannis államfő.
Az előírás alól kivételt képeznek a nagyvárosi agg-
lomerációk. Az elnök leszögezte, a vészhelyzeti bi-
zottság szabja majd meg azokat az indokokat,
amelyekkel elhagyható a lakhely szerinti település.
Az államfő rámutatott, hogy május 15-e után rész-
ben újra kinyitják a kereskedelmi egységeket, meg-
nyílnak a szépségszalonok és a múzeumok is, a
helyi hatóságoknak javasolták, nyissák meg a par-
kokat is. Iohannis a lazítások első szakaszáról
szólva kiemelte: nem kötelező ezután otthon ülni, és
nem kell nyilatkozatot kitölteni a lakhely szerinti te-
lepülésen való kijáráshoz, de a saját és mindazok
érdekében, akiket meg akarunk védeni, nem szabad
túlzásokba esnünk, továbbra is le kell mondanunk a
nem feltétlenül szükséges utakról. (Agerpres) 

A belügyminiszter nevezi ki
a rendőrfőkapitányt

Döntő házként fogadta el a szenátus kedden a
Román Rendőrség megszervezését és működését
szabályozó 2002/218-as törvényt módosító terveze-
tet, amelynek értelmében az Országos Román
Rendőr-főkapitányság (IGPR) vezetőjét a belügymi-
niszter nevezi ki, nem a kormányfő. A tervezetet a
szociáldemokrata párti Tit-Liviu Brăiloiu nyújtotta be.
A javaslatot a képviselőház 2019. november 27-én
elutasította, de a szenátus kedden döntő házként jó-
váhagyta 91 támogató és 43 ellenszavazattal. A tör-
vény jelenleg hatályban lévő formája szerint az
Országos Román Rendőr-főkapitányság államtitkári
ranggal rendelkező vezetőjét a miniszterelnök ne-
vezi ki a belügyminiszter javaslatára, miután konzul-
tált a Rendőrök Országos Testületével. Az új verzió
szerint az Országos Román Rendőr-főkapitányság
vezetőjét a belügyminiszter nevezi ki. A módosított
változat azt is előírja, hogy szükségállapot vagy
rendkívüli, a közrendet veszélyeztető helyzet esetén
a rendeletekben meghozott intézkedések gyakor-
latba ültetését az Országos Román Rendőr-főkapi-
tányság (IGPR) koordinálja. A módosított változat
értelmében a helyi rendőrség szükségállapot idején
– vagy teljes egészében, vagy csak bizonyos tele-
püléseken – az IGPR fennhatósága alá kerül.
(Agerpres) 

Külügyminisztériumi támogatás
Első házként elfogadta a szenátus azt a törvényter-
vezetet, amelynek értelmében azoknak a román ál-
lampolgároknak, akik nem tudják elhagyni egy másik
ország területét a járvány alatt bevezetett korlátozá-
sok miatt, és nincsenek megélhetési lehetőségeik, a
hazaszállítási költségek mellett a külügyminisztérium
fedezi az ideiglenes lakhatási, ruházkodási, élelme-
zési, illetve gyógyszerköltségeit. Daniela Gîtman kül-
ügyi államtitkár szerint az intézkedés ideiglenes
jellegű lenne, és a román állam egy, az érintett ál-
lampolgárokkal kötött visszatérítési megállapodás
révén idővel visszakapná a pénzt. A szenátus első
házként szavazott a kérdésben, a döntés a képvise-
lőházé. (Agerpres)

Ország – világ

Több pontban módosította az RMDSZ a készenléti
állapotot szabályozó rendelkezéseket, a törvényter-
vezetről kedden szavazott a szenátus plénuma. Az
RMDSZ módosításainak köszönhetően a szülők to-
vábbra is otthon maradhatnak az iskolás gyerme-
kekkel a tanév végéig, ugyanakkor a kisérettségi és
érettségi vizsgák alatt a tanügyminisztériumnak kö-
telessége biztosítani a szükséges védőfelszerelést a
diákok, tanárok és a kisegítő személyzet számára –
jelentette be Cseke Attila. 

Az RMDSZ szenátora arra is felhívta a figyelmet, hogy a
járvány miatt kényszerszabadságra küldött alkalmazottak ál-
lami támogatása sem szűnik meg a szükségállapot lejártával,
május 15-én – ennek értelmében a szövetség javaslatára mó-
dosító javaslatot fogadott el a parlament felsőháza.

Mivel a sportrendezvényeket továbbra is tiltja a törvény, az
RMDSZ módosító javaslatának köszönhetően az önkormány-
zatok a készenléti állapot ideje alatt pénzügyi támogatást ítél-

hetnek oda a járvány miatt sújtott sportklubok működési költ-
ségeinek és személyi kifizetésekkel kapcsolatos költségeinek
fedezésére – számolt be Császár Károly RMDSZ-es szenátor. 

A kedden elfogadott törvénytervezet – amely akkor léphet
érvénybe, ha a képviselőház is dönt róla, és az államelnök ki-
hirdeti – csak a koronavírussal kapcsolatos készenléti állapotot
szabályozza. A kormánypárt tervezete eredetileg tágabb érte-
lemben szabályozta volna a készenléti állapot rendszerét.
„Annak ellenére, hogy hetek óta tudjuk, május 15-én véget ér
a szükségállapot, a kormány csak tegnap nyújtotta be az ezt
követő időszakot szabályozó tervezetét” – mutatott rá Cseke
Attila, majd hozzátette: az alkotmányos eljárást betartva nem
lehet időben, csütörtökre törvény akkor sem, ha két nap alatt
történik a törvényhozási folyamat, hiszen a jogszabály csak
három nappal annak kihirdetése után léphet érvénybe. 

Ezenfelül a törvénytervezet központosít, hangsúlyozta
Cseke Attila. (RMDSZ-tájékoztató)

Nem szűnik meg a kényszerszabadság-támogatás

Megszavazta a képviselőház szerdán azt a törvény-
tervezetet, amely a „trianoni szerződés napjává”
nyilvánítja június 4-ét Romániában.

A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény je-
lentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, amelyhez az
állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támo-
gatást nyújthatnak. A trianoni szerződés jelentőségét tudatosító
tudományos, oktatási, kulturális rendezvényekről a közszol-
gálati médiának is be kell számolnia.

A kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell
arról, hogy június 4-én, az első világháborút lezáró, Magyar-
ország határait kijelölő békeszerződés évfordulóján kitűzzék
a köztereken Románia nemzeti lobogóját.

A törvényjavaslatot a román diplomáciát 2012 és 2014 kö-
zött irányító Titus Corlăţean szociáldemokrata szenátor és Şer-
ban Nicolae, a – tervezet beterjesztésekor még kormányon
lévő – Szociáldemokrata Párt (PSD) korábbi szenátusi frakci-
óvezetője terjesztette a parlament elé. Corlăţean szerint a ter-
vezet nem irányul valamely kisebbség vagy másik ország
ellen. A trianoni szerződés az Erdéllyel kiegészült Románia
határainak nemzetközi elismerését jelentette, ugyanakkor
olyan polgári és politikai jogokat biztosított Erdély román
többségének, amelyekkel soha korábban nem rendelkezett –
érvelt az új ünnepnap bevezetése mellett a kezdeményező.

A tervezetet a Nemzeti Liberális Párt  is támogatta. Daniel
Gheorghe liberális parlamenti képviselő úgy vélekedett: Orbán
Viktor magyar miniszterelnöknek le kellene cserélnie az iro-
dájában található régi térképeket, és el kellene fogadnia: ide-
jétmúlt, igazságtalan és nevetséges minden olyan próbálkozás,
amely a Trianon előtti állapotok helyreállítására irányul.

A tervezet képviselőházi vitája során Kelemen Hunor, a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke úgy értékelte:
teljesen haszontalan törvényről van szó, napirendre tűzése
pedig része a magyarellenes versengésnek, amelyet három
hete indított az államfő. „Egy erős, magabiztos, bűntudat nél-
küli többség soha nem fitogtatja hatalmát, nem hoz létre szán-
dékosan olyan helyzeteket, amelyben a másik megalázottnak
érzi magát, ahol őt kigúnyolják, megbélyegzik, ahogyan tették
azt önök az elmúlt három hétben” – mutatott rá a magyar ér-
dekképviselet vezetője.

Kelemen Hunor kifejtette: ami száz évvel ezelőtt történt, az
a román nemzetnek érthetően nagy örömet szerez, a magyar
nemzet és a romániai magyarok számára óriási veszteség, és
ezt a tényt a parlament elé terjesztetett törvényjavaslat sem
tudja megváltoztatni. Leszögezte: a magyarok a magyar nem-
zet részei, függetlenül attól, hogy hol élnek, a nemzeti szoli-
daritás és a felelősség pedig nem irányul senki ellen. (MTI)

A „trianoni szerződés napjává” nyilvánította
június 4-ét a parlament

Leszakadás
(Folytatás az 1. oldalról)

Vannak dolgok, amelyek kimaradtak az életemből. Vagy
egész egyszerűen nem tapadtak meg, nem kerítettek hatal-
mukba, elsiklottam mellettük. Vagy a kudarctól való félelem-
ből utasítottam el magamtól. Fene tudja... Annyi biztos,
sohasem bántam meg. Nagyon. Láthatóan. Nem korholtam
magamat érte. És lehet, hogy ez is csak afféle irodalmasított
önigazolás.

Szóval vannak dolgok, amelyek nem szippantottak be,
messze elkerültem őket, mint olyan foglalatosságok, amelyek
nem érdekeltek, nem szippantottak be, nem vonzottak bűv-
körükbe, nem érintettek meg eléggé (mélyen vagy megrá-
zóan), vannak köztük nagy könyvek, amelyek kimaradtak,
bár ott vannak a könyvesházikómban. 

Efféle dolgok, ahol nem voltam, va-
gyok parti-, párbaj- és társaságképes:
a sakk (el lehet rajta szörnyülködni), a
horgászat (az osztatlan felháborodás az
egeket verdesheti), a meccsre, mérkőzésre járás (pfujjozás
és köpködés jogosult) vagy esti focizás a haverokkal – bele-
fér némi sörözés (most fordulnak el az embertől a titkos tá-
mogatók), a korcsmázás (nem is találnak rá szavakat az
igazi férfiak és belevaló nők), a fúrás-faragás, melynek hiá-
nyát az ember anyagi vonzatában akkor fájlalja csak isten-
igazából, amikor Murphy első törvénye beüt a lakásba,
vagyis ami elromolhat, az el is romlik, és megjavításához az
ember ötezer-hatszázhuszonkilenc kötetes könyvtára és ké-
peslapgyűjteménye elégtelennek bizonyul, a csap csöpögni
fog, a lefolyó eldugul, a fal a kisszobában vigasztalanul pe-
nészedik, pedig százféle halálbiztos recipét kínálnak az em-
bernek a virtuál-digitál patikából. És az sem vigasz, hogy
apánkat sem vonzották az ilyes természetű szerelős dolgok.

Például a minap rendeltünk egy olyan igazi ergomókus
széket, amelyen az ember munkakedvet kapva szorgalmasan
gürizhet, szellemiekkel gurigázhat, kifordulhat-befordulhat,
mégis a szék a szék, elegánsan és vezérigazgatói mozgáskul-
túrát nyer általa... Na nem folytatom, kihozták időre, a köz-
besítő udvarias volt, maszkot viselt, másfél méteres
távolságról nyújtotta át a csomagot stb., ahogy a szakma kí-
vánalmai ma ezt megkövetelik a kézbesítőtől, aki valószínűleg
sakkozik, meccsre jár – amikor majd lehet, biztosan kiugrik
a San Siro stadionba –, szabadidejében fúr-farag, esténként
kimegy a Cucc-mollban felkínált villanyfényes fociterembe
rúgni a bőrt a fiúkkal, aki fél hektó sört is képes meginni merő
baráti fogadásból, szóval megkaptuk, kibontottuk, és a fél-
órásnak ajánlott összeszerelési idő helyett két óra alatt lábra
állítottuk a széke(segyháza)t, beleülve felszenteltük, nem esett
szét, nem olyan volt, mint egy hazai kormánykoalíció, sőt

funkcionálisan használható és diadalérzéssel tölti el a benne
üldögélő, jegyzetíró ál-vezérigazgatót.

Nos, ettől vérszemet kapva – mintha reánk már nem vo-
natkozna a földi vonzás és a kudarc a szerelés terén – ren-
deltünk egy kerti alkalmatosságot – micsoda pimasz
merészség azoktól, akiknek kertjük, telkük, művelni való
földjük egy talpalatnyi sem, de van két csudálatos erkélyük,
az északi meg a déli (amenyiben jól tájoltuk be iránytű nél-
kül), hogy majd azon fogunk üldögélni öregségünkre, mint
Arany János a Szigeten a vén tölgyek alatt. Kézbesítő jött,
átadott, aláíratott, kifizetve lett, köszön, távozás sietve, és a
darabjaira számozott padrészletek ott állottak egy koporsó-

nyi dobozban, nekitámasztva a szoba-
biciklinek, mindaddig, míg neki nem
veselkedtünk az összeeszkábálásához.
Szerszámok tekintetében úgy gondol-
tuk, jól állunk: vannak csavarhúzóink,

sőt, vagy két, csillagcsavarok besrófolásához való szakszer-
szám is áll rendelkezésünkre, kalapács, kombinált fogó.
Aztán raktuk, pászítottuk, sűrűn távcsöveztük a rajzot (elég
primitív, és a mellékelt reklámcédula szerint a román gaz-
daságot mentettük meg ezzel a vásárlásunkkal, mert román
emberek román fenyőből készült román termékét vásároltuk
meg román pénzért, és így román munkahelyeket teremtve
román embereknek újra otthont teremtettünk a román verej-
tékezéshez stb.), elképzeltük térben, időben és anyagszerű-
ségében az alkotmányt, méregettük magunkhoz, ha elegendő
lesz a pad kettőnk-hármunk súlyviszonyaihoz, és... kiderült,
hogy nincs furdancsunk és hiányzik a villás kulcs meg más
titokzatos-ismeretlen hogyan-is-használják-úristen szerszá-
mok, amelyeket gyermekkorunk óta kellene ismernünk, de
mindenképpen az utált, unt és antipedagógiailag példaértékű
műhelygyakorlatokon kellett volna elsajátítanunk ismeret-
ségét, ám mi Verne Gyulát olvastuk a pad alatt, és Rebreanu
Ionját a satupad helyett.

Nem csigázlak tovább: szerbe-félbe maradt, mint a szo-
cializmus tornya, pokoli zűrzavar uralkodott el önbelsőm
önbecsülésében, irigyeltem a hazatérő (karantént megjárt),
szorgalmas honfitársaimat, akik bizonyára játszva, olasz
canzonettákat fütyülve szerelték volna össze seperc alatt. 

Így ahhoz a modern gépelyhez folyamodtunk, amely min-
dig kézügyünkben, meg tudjuk szólaltani, felelni tudunk csá-
bító hívásaira, szóval a telefon után nyúltunk, és felhívtuk
kedvenc szerelőnket, az aranykezű Árpit, aki már du. három-
kor ideszárnyal összerakni a rakoncátlan padot. Amelyre
majd kiülnek... a nóta szavai szerint, és isten tudja miről fo-
lyik a pletyka... 

Ami kimaradt az életemből
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Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke tegnap Face-
book-oldalán újabb online jár-
ványügyi tájékoztatót tartott.
Az elhangzott információk
közül a legfontosabbakat oszt-
juk meg olvasóinkkal. 

381 gyógyult és 171 beutalt beteg 
A Maros megyei járványügyi

helyzettel kapcsolatban elhangzott,
hogy a járvány kezdetétől a beteg-
ségből 621.381-en gyógyultak fel,
461-en vannak karanténban, házi el-
különítésben 953-an, az elhunytak
száma 58-ra emelkedett. Jó hír, hogy
a megyében több a gyógyult, mint
ahányan betegek. Jelenleg 171-en
vannak kórházban, és további 43
olyan személy van, aki egyelőre
gyanús esetként van nyilvántartva.
Esetükben várják a tesztek eremé-
nyét. A múlt kedd óta 168 személy
gyógyult meg, ami nagy szám. A fer-
tőző- és a tüdőklinika tele van, a Gh.
Marinescu utcai klinikán bőven van
még hely a betegek fogadására. To-
vábbi 80 ágy van előkészítve az or-
vosi egyetem sportcsarnokában. Ezt
csak akkor veszik használatba, ha
hirtelen megugrik a fertőzöttek
száma. 

– Örvendetesnek tartjuk, hogy
megyénkben több a gyógyult eset,
mint ahányan jelenleg kórházban
vannak – fogalmazott Péter Ferenc
tanácselnök. 
Alattomos betegség –
mondja az infektológus 

Arról, hogy a megyénkbeli bete-
gek hogyan viselik a fertőzést, mi-
lyen konkrét tüneteik vannak, miben
különbözik a koronavírus-fertőzés
az influenzás megbetegedéstől, dr.
Zaharia-Kézdi Erzsébet Iringó, a
megyei kórház fertőzőklinikájának
infektológus főorvosa videóüzenet-
ben válaszolt. – A betegek nem mu-
tatnak jellegzetes tüneteket, lehet,
hogy nincs semmilyen tünetük,
lehet, hogy közvetlen kapcsolatban
voltak fertőzöttel, és azért tesztelik
őket, de előfordulhat, hogy még nem

jelentek meg a tünetek. Nincs egy
olyan állapot, amiről rögtön felis-
merhető, hogy a betegnek koronaví-
rus-fertőzése van. Nagyon
hasonlítanak a tünetek a más, légúti
virózissal járó fertőző betegségek tü-
neteihez. Ami egy kicsivel jellegze-
tesebb: a mellkasi fájdalom. A
betegnek lehetnek tápcsatornai tüne-
tei, s az utóbbi időben bőrtünetek is
jelentkeztek. Az orvosok követik a
szakirodalmat, hogy tudják, miről
számolnak be az orvoskollégák. Sú-
lyosabb kórlefolyást a cukorbete-
geknél, a magas vérnyomásos, a
szív-, érrendszeri betegeknél és im-
munhiányos állapotokban észlelnek.
A betegségre az alattomosság jel-
lemző: ha a fertőzött beteg a saját
lábán érkezik a kórházba, még nem
jelenti azt, hogy a betegség a követ-
kező hétre ne súlyosbodhatna. A be-
tegeket kezelni és követni kell.
Ugyanazokat a gyógyszereket hasz-
nálják, mint külföldön is, és monito-
rizálják a beteget. A páciensek
tesztjének negatívvá válása hetekig
elhúzódhat. Sok türelemre van szük-
ség – mondta az infektológus főor-
vos, aki két hónapja a frontvonalban
dolgozik a betegek megmentéséért. 
Szakemberek magyarázata,
hogy a pozitív tesztek pár nap múlva
miért lettek negatívak 

A Maros Megyei Tanács aláren-
deltségébe tartozó Szociális Ellátási
és Gyermekvédelmi Igazgatóság al-
kalmazottainak tesztelésével kap-
csolatban kialakult konfúz
helyzetről Péter Ferenc elmondta:
tudni kell, hogy az igazgatóságnak
közel 1600 alkalmazottja van, akik
különböző otthonokban, központok-
ban 3000 személyt ápolnak. Az
ápoltak egyrészt idősek, másrészt fo-
gyatékkal élő gyermekek, fiatalok és
felnőttek. 

Mivel a napokban több hír is
megjelent arról, hogy az igazgatóság
egyes alkalmazottainak rosszul vé-
gezték el a koronavírustesztjét, tisz-
tázni kell a következőket: az elmúlt
héten az igazgatóság 555 alkalma-
zottját megelőzésképpen tesz-
telték. Nekik május 9-étől a törvény

által előírt kéthetes turnusban kellett
volna szolgálatba állniuk az ottho-
nokban. A tesztelés fontos, hogy a
vírus ne kerülhessen be ezekbe az
intézményekbe, hiszen a bentlakók
igen veszélyeztetettek, esetükben a
fertőzés súlyos következményekkel
járhat. A teszt eredménye 31 alkal-
mazott esetében pozitív lett, őket kö-
telező módon kórházba utalták,
függetlenül attól, hogy tünetmente-
sek voltak vagy tüneteket mutattak.
Mivel sokan tünetmentesek voltak,
21 személyt a tüdőklinikára, 10-et a
fertőzőklinikára fektettek be. A kór-
házvezetés úgy döntött, hogy pár
nap után újratesztelik őket. Ahhoz,
hogy elhagyhassák a kórházat, egy-
mást követő két alkalommal a teszt
negatív kell legyen. Kedden este ér-
kezett meg a tüdőklinikára befekte-
tett betegek második eredménye,
ezek negatívak voltak, így a 21 sze-
mélyt kiengedik a kórházból. A fer-
tőzőklinikára beutalt tíz beteg
esetében ma (szerda) estére érkez-
nek meg az eredmények. Ha ezek a
tesztek is negatívak, a szóban forgó
személyek is elhagyhatják a klinikát. 

– Azok számára, akik találgatá-
sokba bocsátkoztak a tesztek meg-
bízhatóságát illetően, el kell
mondani, hogy a tesztekért a köz-
egészségügyi hatóság és az orvosi
egyetem laboratóriumában dolgozó
orvosok a felelősek, ők végezték el,
ezért tőlük kértünk magyarázatot,
hogy mi is történhetett ebben az
esetben. Az orvosok, a szakemberek
szerint – nekünk lehet személyes vé-
leményünk, de az csak laikus véle-
mény – azért történhetett meg, hogy
a pozitív teszt pár nap múlva negatív
lett, mert a szóban forgó személyek-
nél a betegség utolsó szakaszában
azonosították a fertőzést. Ez a ma-
gyarázata annak, hogy néhány napra
rá negatívak lettek a tesztjeik. Ismét-
lem: ez az ott dolgozó orvosok véle-
ménye – pontosította Péter Ferenc,
aki elmondta, hogy a kórházba ke-
rült alkalmazottakat az igazgatóság-
nak más munkaerővel sikerült
helyettesítenie.

A tervek szerint 14-én (csü-
törtökön reggel 9 órakor)  ke-
rülhet az EP elé a magyar
felhatalmazási törvény és a
jogállamiság helyzete. Erre az
ülésre levélben hívta meg
Brüsszelbe Orbán Viktort az
Európai Parlament elnöke.

Emellett az Európai Parlament e
heti plenáris ülésének napirendjén a
2021. évi pénzügyi évre tervezett
bevételek és kiadások, a  Bizottság
sürgősségi eljárásra irányuló ké-
relme, a  daktiloszkópiai adatokra
vonatkozó, az Egyesült Királyság-
gal való automatizált adatcsere, va-
lamint új többéves pénzügyi keret,
saját források és gazdaságélénkítési
terv szerepel.

A plenárist megelőzően penge-
váltásra került sor David Sassoli és
Orbán Viktor között.
Orbán elutasította
Brüsszel meghívását

Sassoli  meghívását a magyar
kormányfő elutasította azzal, hogy
jelenleg minden erejét és energiáját
a járvány elleni védekezés köti le,  a
magyar kormány képviseletében
Varga Judit igazságügyért és euró-
pai uniós ügyekért felelős miniszter

tud részt venni a vitában. A minisz-
terelnök arra is felhívta az EP-elnök
figyelmét, hogy az Európai Tanács
soros elnöksége képviseletében egy
államtitkár lesz jelen, és kérte az
Európai Parlament elnökét, hogy
biztosítsa a felszólalási lehetőséget
Varga Judit miniszternek.
Sassoli visszautasította
Orbán  javaslatát

David Sassoli keddi (május 12-i)
levelében azt írta, hogy a gyakorlat
alapján az ilyen vitákon a kormány-
fők képviselhetik országukat, illetve
az ülésen csak személyes részvé-
telre van lehetőség. Ez volt a válasz
a levélre, amelyben Varga Judit

igazságügyi miniszter azt kérte az
Európai Parlament elnökétől, hogy
a csütörtöki vitán felszólalhasson a
magyar jogállamisággal kapcsolat-
ban, mert egy „komoly ügyről
szóló, demokratikus vitában min-
den érintett felet meg kellene hall-
gatni”. 

Brüsszel elutasító válaszában fel-
hívta a miniszter figyelmét, hogy a
tagállamok részéről a felszólalás a
szabályok értelmében csak állam-
vagy kormányfői szinten történ-
hetne. Utóbbi annak fényében érde-
kes, hogy az uniós bizottságot és a
tanácsot sem a legmagasabb szinten
fogják képviselni a magyar vitán.

Egy kis emlékeztető
Köztudott, hogy Orbán Viktor

miniszterelnök legutóbb 2018-ban,
a Magyarországot elmarasztaló Sar-
gentini-jelentés megszavazásakor
szólalt fel az Európai Parlament
plenáris ülésén, ahol ismertette a
magyar álláspontot. 

Az EP ennek ellenére idén janu-
árban, a strasbourgi plenáris ülésén
hatalmas többséggel megszavazta a
Magyarország és Lengyelország
ellen indított, jogállamisági eljárás-
sal összefüggő, a két uniós tagálla-
mot elmarasztaló állásfoglalási
indítványát.
Miről szól az állásfoglalás?

Kimondja: * mindkét tagállam-
ban a 7-es cikk szerinti jogállami-
sági eljárás elindítása óta tovább
romlott a jogállamiság helyzete; *
az EP többek között az igazságszol-

gáltatás függetlensége, a szólássza-
badság, a korrupció, a kisebbségek
jogai, valamint a bevándorlók és
menekültek helyzete miatt fejezte ki
aggodalmát; * újra szorgalmazza,
hogy az ilyen és hasonló problémák
miatt össze kell kötni a jogállami-
ság tiszteletben tartását az EU-pén-
zek kifizetésével.

A képviselők ugyanakkor felszó-
lítják az Európai Tanácsot, hogy
másfél év után most már végre te-
gyenek hathatós lépéseket a két or-
szág ellen zajló, 7-es cikk szerinti
eljárásban. A magyar ügyben azt is
szorgalmazzák, hogy vonják be az
EP-t is a folyamatba, hiszen azt az
eljárást 2018 őszén az EP indította
(a lengyelekkel szembeni eljárást az
Európai Bizottság).

(Forrás: az Európai Parlament Ma-
gyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Amint arról korábban is beszámoltunk, idén a Communi-
tas Alapítvány ösztöndíjbizottsága a 18. alkalommal ré-
szesítette alkotói ösztöndíjban a harmincöt év alatti
romániai magyar alkotókat az irodalom, a vizuális művé-
szetek, a zeneművészet, a színházművészet, illetve a
film, televízió, rádió és multimédia területén.

A díjakat hagyományosan az alapítvány által szervezett ünnep-
ségen vehették át a résztvevők (az elmúlt években több, Marosvá-
sárhelyen szervezett gáláról is tudósítottunk), ám a gálát idén a
rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel az érdeklődők
rendhagyó módon virtuális műsor keretében tekinthetik meg. Az ün-
nepi gálaműsorban bemutatják a 2019-es év ösztöndíjasainak alko-
tásait, valamint a nézők megismerkedhetnek az idei év
ösztöndíjasaival is.

A ma (csütörtökön) este kezdődő ünnepi műsorban az érdeklődők
megtekinthetik a 2019-ben vizuális művészetek kategóriában díja-
zott ösztöndíjasok alkotásait, meghallgathatnak számos zenei
művet, irodalmi és színházi előadást, valamint betekintést nyernek
a film, televízió, rádió és multimédia kategóriások munkáiba. Hall-
hatják többek között az Intono vonósnégyest, Péntek Attila zongo-
raművészt, Szabó Előd énekest, Horváth Benji versét, valamint
betekinthetnek Márkus Éva vlogjába és Gáll Katalin táncelőadá-
sába.

Az alkotóiösztöndíj-gálát csütörtökön 19 órai kezdettel közvetítik
a Communitas Alapítvány Facebook-oldalán, valamint megtekint-
hető lesz pénteken 21.30 órától az Erdélyi Magyar Televízió képer-
nyőjén is. A gála részletes programja:

19:00-19:03 – Kányádi Orsolya műsorvezető köszönti a nézőket;
19:03-19:05 – Szabó Előd Ragyogás című gitárelőadása; 19:05-
19:08 – Markó Béla, az alkotóiösztöndíj-bizottság elnökének kö-
szöntőbeszéde; 19:08-19:12 – Intono vonósnégyes: Ruzitska
György 4. tétele – Allegro moderato című előadása; 19:12-19:14 –
Kádár László-Gellért felolvassa Kovács Újszászy Péter Reggel 7 az
operában című versét; 19:14-19:16 – a 2019-ben színházművészet
kategóriában díjazott Gáll Katalin táncelőadása; 19:16-19:18 – a
2020. évi színházművészet, illetve film, televízió, rádió és multi-
média kategóriák nyerteseinek bemutatása; 19:18-19:21 – Márkus
Éva erdélyi magyar doku-reality vlogjának összefoglaló videója;
19:21-19:24 – Péntek Attila Dohnányi Ernő 4. rapszódiájának zon-
gora-előadása; 19:24-19:26 – Gáll Katalin felolvassa Benke András
One-man band című versét; 19:26-19:28 – a 2020. évi irodalom, il-
letve zeneművészet kategória nyerteseinek bemutatása; 19:28-19:31
– Fazakas Ádám Cortege, Louis Vierne című orgona-előadása;
19:31-19:34 – Rudolf Ráhel Mónika Run Cycle című animációs kis-
filmrészletének bemutatása; 19:34-19:37 – a 2019-ben vizuális mű-
vészetek kategóriában nyertes ösztöndíjasok munkáinak méltatása
– méltató Kolozsi Tibor szobrászművész; 19:37-19:38 – a 2020. évi
vizuális művészetek kategória nyerteseinek bemutatása; 19:38-
19:41 – Kádár Noémi felolvassa Horváth Benjámin 4 karanténs-
tanza című versét; 19:41-19:44 – Ruszuly Ervin Töredék című
kísérleti filmjének bemutatása; 19:44-19:46 – Mărcuţiu-Rácz Dóra
felolvassa Jutalomfalat című versét; 19:46-19:49 – Halmen József
egy saját szerzeményének gitárváltozatát adja elő; 19:49-19:50 –
Kányádi Orsolya megköszöni a nézők figyelmét. (Knb.)

Napirenden: a magyar felhatalmazási törvény és a jogállamiság helyzete

Ülésezik az Európai Parlament

Orbánt Brüsszelbe rendelték (The Parliament Magazine)

Sassoli „meghívása” (euroactiv.com)

Online díjátadó gála
Ma adják át a Communitas

alkotói ösztöndíjait

Mezey Sarolta

Péter Ferenc járványügyi tájékoztatója
Több a gyógyult, mint a fertőzött 

Mózes Edith
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Mivel az utóbbi hónapokban a
pajzsmirigy-elégtelenségben
szenvedő betegek kerültek
nehéz helyzetbe a számukra
szükséges hormonpótló
gyógyszer hiánya miatt, ezút-
tal az idei világnap témájáról,
a pajzsmirigy alulműködésé-
ről kérdeztem dr. Kósa Melániát,
a marosvásárhelyi Omniprax
Orvosi Központ endokrinoló-
gus szakorvosát. 

– Mielőtt rátérnénk, megkérem,
mondja el, hogy milyen szerepet
tölt be szervezetünk működésé-
ben a pajzsmirigy. 

– A nyak alsó részén elhelyez-
kedő belső elválasztású mirigyünk
két lebenyből áll, amelyeket egy
szűkület (isthmus)  fog össze. Mű-
ködését az agyalapi mirigy által ter-
melt TSH (tireotropin, azaz
pajzsmirigyserkentő hormon) és a
hipotalamusz által termelt TRH (ti-
reotropin-felszabadító) hormon irá-
nyítja. Szerepét tekintve kihat az
összes szervrendszerre, fontos sze-
repet játszik a szervezet növekedé-
sében és fejlődésében, a különböző
az anyagcsere-folyamatokban (fe-
hérje-, szénhidrát-, zsíranyagcsere),
a hőtermelésben, hőszabályozás-
ban, de közismertek a szív- és ér-
rendszerre, a só- és vízháztartásra,
vérképzésre kifejtett hatásai is. 

– Köztudott, hogy ezt a sokféle sze-
repet a hormonok révén tölti be.

– Így van, a pajzsmirigy az általa
termelt hormonokat a véráramba
üríti, ezen keresztül jutnak el a kü-
lönböző szervekhez, amelyek szint-
jén úgynevezett pajzsmirigy-
hormon-receptorokhoz kötődve fej-
tik ki hatásukat. Lényegében olya-
nok, mint a központi idegrendszer
szintjén ható neurotranszmitterek,
szabályozva a különböző szervek
működését. 

– A pajzsmirigy működésével
kapcsolatosan beszélhetünk
alulműködésről és túlműködés-
ről. Mit jelent a pajzsmirigy-
elégtelenség?

– Pajzsmirigy-elégtelenségen ért-
jük azt az állapotot, amikor a külön-
böző szövetek pajzsmirigyhormon-
ellátottsága elégtelen, ennek leg-
gyakoribb oka a pajzsmirigyhor-
mon kiválasztásának a csökkenése,
de okozhatja hormonvesztés, azaz a
pajzsmirigyhormonok fokozott
eliminációja (veseelégtelenségben,
nefrózis szindrómában). Jóval rit-
kábban, de szintén elégtelenséghez
vezetnek a receptorok szintjén fel-
merülő problémák, például az úgy-
nevezett receptorrezisztencia-
szindrómák. 

A pajzsmirigy-elégtelenség
három csoportba osztható: primer
elégtelenség, amikor a pajzsmirigy
szintjén fellépő zavar következté-
ben nem tud elegendő hormont ter-
melni. Ilyen zavar például a
krónikus autoimmun pajzsmirigy-
gyulladás (Hashimoto-thyreoiditis),
manapság ez az elégtelen hormon-
termelés leggyakoribb oka, ide tar-
tozik a jódhiány, a pajzsmirigy
részleges vagy teljes műtéti eltávo-
lítása után kialakuló hypofunkció,
de a radioaktivjód-kezelést követő,
illetve az egyes gyógyszerek (lí-
tium, amiodaron, interferon alfa)
okozta alulműködés is. 

A szekunder formában az agy-
alapi mirigy (hipofízis) szintjén van
a probléma. Ilyenkor nem csak az
FT4 (tetrajód-tironin szabad frak-
ció) csökkent, a TSH-érték normális
vagy kicsi lehet. Ilyen centrális for-
mák előfordulhatnak hipofízis-ade-
nómában, a hipofízis műtéti
beavatkozásait követően, illetve az
agyalapi mirigyet érintő autoimmun
betegség esetén. 

A tercier formában a hipotala-
musz szintjén van a probléma, rend-
kívül ritka kórkép. 

– Említette a doktornő, hogy a
Hashimoto-thyreoiditis nagyon
gyakori, mit érdemes tudni
róla?

– A pajzsmirigy autoimmun kró-
nikus gyulladását jelenti, amely
során a szervezet antitestek terme-
lésébe kezd saját sejtjei ellen, ami
szövetszéteséshez vezet, majd idő-
vel a pajzsmirigy elégtelen műkö-
déséhez, ez pedig külső
hormonpótlást tesz szükségessé.

– Melyek a jelei, tünetei?
– Kezdetben nem specifikus, ál-

talános tünetek jelentkezhetnek: fo-
kozott fáradékonyság, napközben
aluszékonyság, túlzott hidegérzé-
kenység, testsúlynövekedés, száraz,
sárgás bőr, fokozott hajhullás,
szemhéjödéma, csökkent reflexek,

bradycardia (lassú szívverés), sú-
lyos esetben szívmegnagyobbodás
léphet fel az interszticiális ödéma
miatt, nehézlégzés, csökken a szö-
vetek oxigénellátottsága. A lelassult
metabolizmus következtében csök-
kent bélmozgás, székrekedés, csök-
kent epetermelés, puffadás,
meteorizmus figyelhető meg. Fel-
léphet vérszegénység (a vas elégte-
len felszívódása következtében, a
csökkent hemoglobintermelés vagy
pedig B12-vitamin-hiány miatt). A
vesék szintjén csökken a víz kivá-

lasztása, emiatt nő a vízvisszatartás,
ami elektrolitzavarokhoz, sóhiány-
hoz (hyponatrémia) vezethet. Fel-
léphetnek izomgörcsök, izom-
gyengeség, csökkent reflexek, a
memória- és a koncentrációs képes-
ség csökkenése, depresszió. Jelent-
kezhetnek menstruációs zavarok, az
ovuláció hiánya, libidó csökkenése. 

– Leggyakrabban milyen pa-
nasszal fordul orvoshoz a
beteg?

– A testsúlynövekedés és esetleg
a fáradékonyság miatt. Gyakran
azonban csak a rutinvizsgálatok
során derül fény az esetleges disz-
funkcióra. A kezdeti, enyhe,
szubklinikai formákban a páciensek
többsége az általános tüneteket a
stressznek, a nagyfokú pszichikai és
fizikai megterhelésnek, a rendszer-
telen táplálkozásnak tulajdonítja. 

– Említette a doktornő, hogy
gyermekeknél is előfordulhat,
náluk mi okozhatja?

– Természetesen nemcsak fel-
nőttkori, hanem újszülöttkori, il-
letve gyermekkori pajzsmirigy-
elégtelenségről is beszélhetünk, ez
lehet veleszületett vagy szerzett
forma (okai hypoplasia, aplasia, ec-
topia, a hormonogenézis zavara, de
okozhatja akár az anyai eredetű
TSH-receptor-ellenes antitestek
placentán való áthaladása, és ezek
blokkoló hatása is).

– Ezek szerint a várandósoknál
nagyon fontos a pajzsmirigy-
vizsgálat. Emlékezetem szerint
régebben nem figyelmeztették
erre a leendő anyákat. 

– Mivel a pajzsmirigyhormon

fontos szerepet játszik az idegrend-
szer kialakulásában és fejlődésében,
nagyon fontos ezen hormonok vizs-
gálata a várandós nőknél, és ha
szükséges, közbe kell avatkozni,
jódpótlással vagy az esetleges hor-
monpótlással. 

– Beszéljünk a kezelésről.
– A pajzsmirigy-elégtelenség ke-

zelésén a külső hormonpótlást ért-
jük. Ma már szerencsére létezik
szintetikusan előállított pajzsmi-
rigyhormon. Legismertebb a le-
vothyroxin (T4), mely tabletta
formájában (Euthyrox) és most már
oldat formájában is megtalálható
(Accu-Thyrox), egy másik készít-
mény, amely levothyroxint (T4) és
liothyronint (T3) is tartalmaz, a No-
vothyral.

– A pajzsmirigy-elégtelenség
leggyakrabban krónikus lefo-
lyású betegség. 

– Így van, nagyon ritka a heveny,
a szubakut forma. Az idült forma
egész életen át tartó szoros követést
és egész életen át tartó hormonpót-
lást követel. Az életkor előrehalad-
tával a hormontermelés is változik,
idővel csökken a pajzsmirigyhor-
monok kiválasztása, ezért a legú-
jabb irányelvek az idősebb
generációnak megfelelő, új referen-
ciaértékek bevezetését javasolják,
és a 60 éven felüliek esetében, ha
nincsenek jelen a jellegzetes tüne-
tek, és a TSH-érték kisebb mint 10,
akkor szoros követés javasolt.

– Mi történik, ha a krónikus
pajzsmirigy-gyulladásban szen-
vedő beteg hosszú ideig nem jut
hozzá a szükséges gyógyszer-
hez? 

– A pajzsmirigy-elégtelenség leg-
súlyosabb szövődménye a myxode-
más kóma, melyet hypothermia
(alacsony testhőmérséklet), hypo-
ventiláció, bradycardia, a vérnyo-
más csökkenése, anasarca (a szív
körül, a tüdő körül, a hasüregben
felhalmozódó folyadékgyülem),
myxodemás „madness” konfúzió,
paranoid, mániás állapot jellemez,
végső soron pedig eszméletlen álla-
pot (kóma) alakulhat ki. 

– Köszönöm a tájékoztatást. 

Ezenkívül 2020-at a járvány ki-
törése előtt az ápolók és szülész-
nők évének nyilvánította az
Egészségügyi Világszervezet. 

Az Európai Unió tagországai-
nak egészségügyi rendszerében
4,5 millió nővér, asszisztens és
szülésznő dolgozott az elmúlt
évben, közel félmillióval többen,
mint 2012-ben – olvasható az
uniós statisztikákban. Az ápolók
nemzetközi napja alkalmából ké-
szített Eurostadt-beszámoló sze-
rint a teljes foglalkoztatottságú
nővérek és szülésznők aránya
2019-ben 2,2 százalék volt. A leg-
több ápolónőt (3,4 százalék) Né-
metországban foglalkoztatták,
Romániában 1,5, Magyarországon
1,3 százalékos volt a foglalkozta-
tottság. 

A koronavírus által felülírt
nehéz időszakban köszönettel,
tisztelettel és hálával kell rájuk
gondolnunk, hiszen sokan közülük
ott vannak a frontvonalban, és fel-
becsülhetetlen szerepük van
abban, hogy a betegeknek segítsé-
get, enyhülést nyújtsanak a legne-
hezebb pillanatokban. Az ő
felelősségérzetükön, segíteni aka-
rásukon is múlik, hogy milyen be-
nyomással távozik a családorvosi
rendelőben beoltott gyermek,
mennyire válik elviselhetővé, mi-
lyen mértékben szolgálja a gyó-
gyulást a kórházban töltött idő,
miközben előfordul, hogy nekik is
szembe kell nézni a fertőzéssel. 

Az ápolók világnapja alkalmá-
ból köszönjük a gyógyulás szolgá-
latában végzett munkájukat. 

Bodolai Gyöngyi

Május 12-e az ápolók világnapja
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Május 25. a pajzsmirigy világnapja. Ezen a napon olyan eseményeket szerveznek szerte a világon, me-
lyek célja a pajzsmirigybetegségek előfordulásának és a korai felismerés módszereinek az ismertetése.
A betegség valamilyen formája a világ lakosságának 30 százalékát érinti. Ezen a napon a pajzsmirigy
betegségeinek kezelésében sikeres orvosok okleveleket és diplomákat kapnak, a betegek megsegítésére
adományokat gyűjtenek. 

A pajzsmirigy (glandula thyroidea)
működésének zavarai 

Illusztráció

Illusztráció

Szerkesztette:BodolaiGyöngyi



A Vajdaszentiványon működő Art Equest lovasisko-
lánál a Marosvásárhelyi 2-es Számú Inkluzív Okta-
tási Központ – Gecse Dániel Alapítvány
gyógypedagógusai egy éve terápiás lovaglással
foglalkoznak. Ez az alternatív módszer, amely más
országokban elég népszerű, nálunk alig honosodott
meg, pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy van-
nak eredmények, érdemes a rászorulóknak kipró-
bálniuk. Az alábbiakban a gyógypedagógiai
lovaglás  célját, hatékonyságát és eszköztárát Gál
Kinga, a 2-es Számú Inkluzív Oktatási Központ –
Gecse Dániel Alapítvány gyógypedagógusa ismer-
teti olvasóinkkal.

Az ember és ló kapcsolata a történelem előtti időkre ve-
zethető vissza, és a mai napig is élő, erős kapocs. Az évezre-

dek során nemcsak harci- és munka-, valamint hatékony köz-
lekedési eszköz volt, hanem igazi barát, társ, egyenrangú fél.
Az állat mindig őszinte tükröt tart az embernek, szeretete fel-
tétel nélküli. Erre alapoz a gyógypedagógiai lovaglás is,
amely alternatív terápiás módszer. A ló aktív cselekvő társ-
ként vesz részt a foglalkozásokon, bensőséges kapcsolat ala-
kul ki a foglalkoztatott, a ló és a terapeuta között, ami
motiválja a gyerekeket. A gyógypedagógiai lovaglásnak
stresszoldó hatása van, növeli az önbizalmat, a legtöbb gye-
rek esetében olyan motiváló erő, amely segíti a fejlődést.
Többek között a ló jelenléte, szeretete, empátiája motiválja a
gyermekeket.

A gyógypedagógiai lovaglás célja az értelmileg fogyaté-
kos, autista,  látás- és hallás-, esetenként mozgássérült, ma-
gatartászavaros, hiperaktív, valamint beszédhibás, társadalmi
alkalmazkodásra képtelen gyerekek és fiatalok fejlesztése.
Emiatt nagyon fontos a terápiában részt vevő szimptómájá-

nak  pontos ismerete, mert ehhez kell alkalmazni az egyéni
fejlesztési tervet. Meg kell teremteni a megfelelő feltételeket
ahhoz, hogy a fejlesztési folyamatban részt vevő megimer-
kedjen a lóval, a környezettel, ehhez ki kell alakítani a kap-
csolatteremtéshez szükséges képességét, amihez verbális és
nonverbális kommunikációs készségekre van szükség. Fel-
szabadult, örömteli légkör, csapatmunka kell ahhoz, hogy a
terápiában részesülő megfelelően ráhangolódjon a környe-
zetre. A terápiában részt vevő ló nyugodt, kiegyensúlyozott
temperamentumú társ kell legyen, hiszen megfelelően kell
reagálnia a gyerek viselkedésére. A terápiás foglalkozáshoz
a szakmai tudás és a  kreativitás mellett különböző segédesz-
közök is szükségesek, amelyekkel a motoros és orientációs
képességeket, a kognitív funkciókat (érzékelés, észlelés, em-
lékezet, figyelem, gondolkodás és beszéd) fejlesztik, befo-
lyásolhatják az érzelmi állapotot (akarat, cselekvőkészség)
és elősegítik a szocializálódást. 

a) A testtartás javítása, mozgáskoordinációs gyakorlatok. 
A feladatok nagyfokú figyelmet és koncentrációt igényelnek. A ló harmonikus moz-
gása is hat a gyerekre, fejleszti a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzéket, a térbeli
tájékozódást. A nyeregben ülés javítja a testtartást. A játékos gyakorlatok és fel-
adatok az egyensúlyérzéket fejlesztik. A  mozgásban levő  lóhoz való igazodás a fi-
gyelmet, a megfigyelőkészséget és a koncentrációképességet erősíti,  lehetőséget
kínál a beszédkészség fejlesztésére is.  

b) Érzelmi állapot, akarati-cselekvési képességek befolyásolása. 
A gyógypedagógiai lovaglásban részt vevő gyermekeknek lehetőségük adódik érzelmeik kinyilvánítására. A jól végzett feladatok utáni elismerés,
dicséret hozzájárul a gyerekek személyiségfejlesztéséhez.

c) A szocializáció elősegítése. 
A lovardai környezet gazdag ingerforrást nyújt a gyerekeknek. A
terápia alapja a résztvevők (ló, terapeuta, környezet) közötti
együttműködés, ami az önállóságot fejleszti. 
A tapasztalatok azt igazolják, hogy a gyógypedagógiai lovaglás
során a résztvevők játszva tanulnak, eredményesen fejlesztik
készségeiket, magabiztosabbakká válnak, javul a testtartásuk,
munkakedvük, motiváltabbak lesznek, jobban összpontosítanak
a feladatokra és nyitottabbak lesznek. 

Fotó: Art Equest

A gyógypedagógiai lovaglás módszertana
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Az utóbbi hetekben egyre többen ke-
resik fel az állatorvosi rendelőket kul-
lancseltávolítás végett. Az idő
felmelegedésével, s különösen május
15-e után, nő a fertőzésveszély, mivel
ember és állat több időt tölt majd a
szabadban, ezért nem árt az óvatos-
ság. 

Az erdő melletti területek, üres, bokros tel-
kek, kaszálatlan, gondozatlan parkok a sza-
badon kószáló kutyák és macskák számára
tavasztól késő őszig megannyi veszélyt rejt-
hetnek. Márciusban már támadnak a kullan-
csok, áprilisban és májusban erőteljesebben,
július–augusztusban a száraz, forró időjárást
nem kedvelik, de azt követően késő őszig
igencsak aktívak, a magas páratartalom ked-
vez aktivitásuknak. 

Amint dr. Pálosi Csaba, a Noé Bárkája
kisállatklinika vezetője hangsúlyozta, a legú-
jabb kutatások szerint a legeredményesebb,
ha két órán belül eltávolítják a kullancsot az
állatból. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy
a lenyelt kullancs is okozhat megbetegedést,
mivel a kutya sok esetben kinyalja, kiszedi
testéből az élősködőt és lenyeli. A visceralis
leishmaniasis nevű betegség terjedését eddig
a homoki légyre fogták, de az újabb kutatá-
sok szerint a kullancs is terjesztheti, így meg-
sokszorozódik a kullancsok által terjesztett
fertőzések köre. A leishmaniasis környékün-
kön importbetegségként csak elvétve fordul
elő, a délkeleti országrészre – Tulcea környé-
kére, Olténiáig – jellemző. Lappangása több
nap, de akár több hét is lehet, bőrfekélyek ki-
alakulásával jár, amelyekből kimutatható a

kórokozó. A betegséget egy ostoros egysejtű
protozoon okozza. Az egysejtű különböző
fajai többféleképpen hatnak a szervezetre:
bőrelváltozásokat, fekélyeket okozhatnak a
szájban és az orrnyálkahártyán, illetve meg-
támadhatják a belső szerveket (lép, máj), a
csontvelőt és a nyirokcsomókat is. A felelős-
ségteljes állattartás egyik elvárása, hogy a
gazdában tudatosuljon az élősködők, így a
kullancs által okozott fertőzés veszélye, ami
többnyire megelőzhető. 
Megelőzés és az élősködő eltávolítása

A megelőzés érdekében kutyák számára
kullancsellenes samponok, csöpögtetőolda-
tok, tabletták, speciális nyakörvek ajánlottak.
A kertben tartott vagy kirándulásra vitt társ-
állatot rendszeresen, lehetőleg naponta át kell
vizsgálni. A legfontosabb időben észrevenni
az élősködőt az állat szőrzetén, kirándulás al-
kalmával ajánlatos óránként átvizsgálni a ku-
tyát, és a kullancsot a lehető leggyorsabban
el kell távolítani. A művelet egyszerűsége
miatt nem mindig szükséges állatorvoshoz
menni. A speciálisan kialakított eltávolító csi-
pesz és kanál állatorvosi rendelőkben és
gyógyszertárakban is beszerezhető. A kullan-
csot a bőrhöz a lehető legközelebb kell meg-
fogni, majd óvatos, de határozott, csavaró és
kissé kifele húzó mozdulattal kell eltávolí-
tani. A csavarás iránya teljesen mindegy. Kü-
lönösen ügyelni kell, hogy a potroha ne
nyomódjon meg vagy szét, mert eközben kó-
rokozókat öklendezhet a sebbe. Ha a feje
beszakad, injekciós tűvel ki lehet piszkálni.
A sebet és az eltávolító eszközt fertőtleníteni
kell, majd alaposan kezet kell mosni. 

A Kárpát-medencében leggyakoribb a kö-
zönséges kullancs, amely a vérszívás során
Lyme-kórt, vírusos agyhártyagyulladást és

más fertőzéseket terjeszthet kutyára és em-
berre egyaránt. A megelőzés érdekében figye-
lembe kell venni, hogy nem csupán azok
vannak kullancscsípésnek kitéve, akik sokat
tartózkodnak a szabadban, ugyanis a kullancs
városi környezetben is előfordul kertekben,
parkokban, fás-bokros területeken, strando-
kon, játszótereken, kutyafuttatókban. 
Évente néhány babéziózisos eset 

Amint a Noé Bárkája kisállatklinika szak-
orvosa kifejtette, a kullancscsípés egykor
nem számított sürgősségi esetnek, három nap
múltán is el lehetett távolítani az élősködőt.
Az újabb tanulmányok azonban kimutatták,
hogy már az első három órában bejuttathatja
a kórokozókat az állat szervezetébe, ezért so-
rolják a sürgős esetek közé. A kullancs által
okozott egyik legveszélyesebb betegség a
kutyáknál a babéziózis (vörösvérsejt-para-

zita). A lappangási idő általában néhány nap,
de lehet két-három hét vagy akár hónap is.
Legtöbb esetben a csípés után egy héten belül
a kutya hirtelen súlyosan belázasodik. Elesett
és kedvetlen lesz, idegrendszeri problémák
jelentkeznek. Rövid időn belül a vizelete
sötét színűvé válik, a feketekávéhoz lesz ha-
sonló, az állat pedig besárgul. Késlekedés
nélküli, azonnali orvosi kezelés mellett az
állat jó eséllyel gyógyítható, anélkül azonban
a betegség néhány napon belül végzetes lehet
a kialakuló veseelégtelenség következtében. 

Maros megyére egyelőre nem jellemző a
kórokozót hordozó kullancs elterjedése (va-
lószínűleg az éghajlatnak köszönhetően még
nem szaporodtak el a fertőzött élősködők),
évente azonban rendelőjükben előfordul né-
hány babéziózisos eset is – hangsúlyozta az
állatorvos.

Várakoztatni egy pácienst 15 percig lehet.
Aki ezt az időt nem akarja a váróteremben
tölteni, azt kérésre telefonon értesíti az orvos,
amikor sorra kerül. 

Előzetesen tájékoztatni kell a pácienst a biz-
tonsági előírásokról, továbbá arról, hogy csak
indokolt esetben (gyermek, idős, beteg vagy
sajátos igényű személy) érkezhet kísérővel. A
várótermet, amelyet minden páciens után fer-
tőtleníteni kell, át kell rendezni úgy, hogy a fe-
lületek könnyen fertőtleníthető anyagból
legyenek, az ülőhelyek 1,5–2 méter távolságra
helyezkedjenek el, a folyóiratokat, játékokat
és más tárgyakat, amelyeket megérinthetnek a
páciensek, és nehéz fertőtleníteni, el kell távo-
lítani. A bejáratnál kézfertőtlenítő szert kell el-
helyezni, vagy fertőtlenítő papírzsebkendőket.
Minden páciens személyes tárgyait nejlon-
zsákban kell elhelyezni. A rendelőkben bizto-
sítani kell azt, hogy megfelelő mennyiségű
fogászati anyag és fertőtlenítőszer álljon az
orvos rendelkezésére. 

Ha lehetséges, az ajtókat mind bemenet-
kor, mind távozáskor a rendelő személyzete
kell hogy kinyissa. Belépéskor mind a páci-
ens, mind a kísérő egy klóralapú fertőtlenítő-
szerbe itatott lábtörlőn kell áthaladjon, majd
a páciensnek és kísérőjének is megmérik a
testhőmérsékletét. Ha láza van, nem fogad-
hatják. Ha nincs, a belépést követően köte-

lező a kézmosás szappanos vagy fertőtlenítő-
szeres vízben, majd helyben is válaszolnia
kell az egészségi állapotára vonatkozó kérdő-
ívre. A maszk, cipővédő és az egyszer hasz-
nálatos köpeny viselése kötelező. 

Az ellátást végző személyzetnek be kell
tartania a kézmosásra vonatkozó szabályt, vé-
dőruhát kell viselnie, steril eszközöket hasz-
nálnia, a rendelő felületeit előzetesen
fertőtlenítenie. 

Az egyszer használatos (N95, FFP2,
FFP3standard) sebészeti maszkot minden pá-
ciens után cserélni kell, az annak megfelelőt
legtöbb négyóránként). Kötelező a védő-
szemüveg vagy az arcpajzs használata, ame-
lyeket – ha újrahasználatosak – minden
páciens után fertőtleníteni kell, és cserélni
azt, ami egyszer használatos. A fogászati ke-
zelést természetes vagy automatikus szellő-
zéssel ellátott helyiségben lehet végezni,
amelynek ajtóit a kezelés alatt be kell zárni,
hogy ne léphessen be senki. Nem ajánlatos a
fiókokat nyitva tartani. 

Kezelés után a személyzetnek 1-1,5%-os
hidrogén-peroxiddal vagy 0,2-10%-os jód-
alapú fertőtlenítőszerrel kell szájat fertőtlení-
teni. A pácienstől is meg kell követelni az
alapos szájtisztaságot. A rendelet előírja a
kézi eszközök előnyben részesítését, továbbá,
hogy a forgó eszközöket (turbina, könyökda-
rab) óvatosan, a legkisebb vízsugárral kell
használni, hogy ne terjesszék a vírust a leve-

gőben. Ha elengedhetetlen az alkalmazásuk,
a pácienst a rendelés végére kell beosztani.
Erős nyálelszívó használata indokolt, ha seb
keletkezik, felszívódó szállal kell bevarrni. 

Kezelés után fertőtleníteni kell a rendelő
minden szegletét, a kilincseket és a villany-
kapcsolókat is, továbbá a védőöltözet minden
darabját. Az egyszer használatos felszerelést,
anyagokat az erre a célra kijelölt szeméttar-
tókban kell tárolni.

Végül kezet kell mosni szappanos vízben,
majd fertőtleníteni a gumikesztyű felhúzása
előtt, és az ajtót, ablakot kinyitva legkeve-
sebb 15 percen át jól ki kell szellőztetni a ren-
delőt.

Ha koronavírussal fertőzött pácienst vállal
az orvos, akkor még szigorúbb óvintézkedé-
seket kell betartania – olvasható egyebek
mellett a rendelők működtetésére vonatkozó
előírások között. 

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Save and Smile Állatvédő Egyesület

(Folytatás az 1. oldalról)
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Ember és állat harmóniája
Májusi kullancsveszély

Hogyan kell ellátni a pácienst?

Szer Pálosy Piroska

A kérdőív



Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén május 20-tól június 21-ig tartózkodik a Nap az Ikrek

jegyében. Mifelénk ez annyit jelent, hogy megkezdtük a ta-
vasz utolsó felvonását, de úgy is fogalmazhatnánk, hogy rá-
fordultunk a nyárra. Az időjárás szélsőséges alakulását a
jelek szerint ebben a hónapban sem ússzuk meg. Van egy-
fajta optimizmus, mely kezd teret nyerni, de ezt az életigen-
lést hiba lenne átfordítani a „most már mindent szabad”
felelőtlenségébe. Tudatosítani kell magunkban, hogy a min-
ket sújtó járvány még nem ért véget sem nálunk, sem más-
hol. Az világossá vált mindannyiunk számára, hogy a világot
nem lehet megállítani, bár a koronavírus hatására olyan ér-
zésünk volt, mintha a padlófékre taposott volna mindenki.

Az Ikrek-ember alapindíttatása az információcsere, azaz
megtudni valamit, majd mielőbb továbbadni. Ha megszer-
zett tudást közvetítünk, az hasznos. Ha rémhírt terjesztünk,
az káros, sőt manapság büntetőjogi kategória. A sietség és
a kapkodás többnyire a tévedések melegágya. A legtöbb
ember az információkat automatikusan megszűri azon az
intellektuális tapasztalati szinten, ahol éppen tart a fejlődés-
ben. Sokan vannak olyanok, akik a félelem hatására, mely
az ösztönszintből táplálkozik, képtelenek józanul gondol-
kodni és mérlegelni. Az Ikrek szereti kiszínezni a monda-
nivalóját, és ezt azért teszi, hogy figyeljenek rá, hogy
meghallgassák. Az árnyalatok eltúlzása átcsúszhat valótlan-
ságba. Azt is mondhatjuk, hogy ravasz, csalafinta és jól vág
az esze. Mint minden esetben, itt is az a kérdés, hogy ki mire
használja a képességeit. A jó kereskedő kicsit csal, és elhiteti
a vevővel, hogy nagyon jól járt.  100%-osan nem lehet be-
csületes, mert ha elmarad a haszon, akkor miből fog meg-
élni? A leárazásoknál, az akciós termékeknél csak az a
kérdés, hogy mekkora haszonkulcsból ad engedményt. De
természetesen nem fog veszíteni, csak kevesebbet nyerni.
Ma a világot az úgynevezett gazdasági kaszt vezeti, mely-
nek az lenne a feladata, hogy megteremtse az emberiség
anyagi, fizikai jólétét és harmóniáját. Ehelyett hatalmának
és gazdagságának megtartásán és elvtelen gyarapításán
ügyködik, és ennek érdekében semmilyen módszertől nem
riad vissza. Míg a régi maffiának és keleti bűnszervezetek-
nek volt valamiféle becsületkódexe, manapság már ez is túl-
haladott.

A legmagasabb szintű Ikrek-tanítást egy szóba is belesű-
ríthetjük, és ez így hangzik: hitelesség. Ez csupán annyit je-
lent, hogy azt mondom, amit gondolok, és azt is teszem. Ha
bárki eltér a gondolat–szó–tett egységétől, hiteltelenné
válik. Egy régi közmondásunk szerint „az ígéret szép szó,
ha megtartják, úgy jó”. Becsapni senkit sem érdemes, mert
„a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát”. A
középkori igazságszolgáltatásban a hazugságot, pletykasá-
got, csalást, lopást elég szigorúan büntették. Egyes muzul-
mán államokban, ahol saría törvény uralkodik, még mindig
élnek a középkori fenyítési módszerek, mint a korbácsolás,
végtagcsonkítás stb. De ott az emberjogi aktivisták nem ta-
lálnak kivetnivalót ebben, bezzeg azokban az államokban,
ahol jobboldali kormányzás van, micsoda „szörnyű dikta-
túra” tombol! Manapság államelnökök, miniszterelnökök,
városvezetők hazudnak, csalnak, lopnak, gyűlölködnek, pa-
zarolnak, és Justitia szeme már nincs bekötve. Arra csap le
kardjával, akinek nincs mit belehelyeznie a serpenyőbe.
Jogszolgáltatás van, nem igazságszolgáltatás. A szolgálta-
tásokért ugyebár fizetni kell.

Az Ikrek uralkodó planétája Merkúr. Ő a kereskedők, a
tolvajok és az utazók istene. Manapság az utazás korláto-
zásának idejét éljük. A világban a turizmus is lehúzta a rolót,
aki ezen a területen dolgozott, az jó esetben pihen, és várja,
hogy visszaálljon a régi rend. Bár az még odébb van, és
talán sikerülni fog átértékelni, amit eddig rosszul tettünk.
Bizonyos fontossági sorrendeket és értékrendeket újra kel-
lene fogalmaznunk. Volt egy nagy szellemi gondolkodónk,
Hamvas Béla, aki már 1943/44-ben felismerte azt, ami azóta
sem változott: „Az egész újkori világban van valami alap-
talan, felfújt, hamis, belül üres nagyzolás, amely magas esz-
mékre, keresztény vallásra, morális értékekre hivatkozik, de
azokat nem veszi komolyan, és azokat megvalósítani meg se
kísérli. Az egész modern életben van valami nem valódi. S
ami az őskori és újkori embert megkülönbözteti, az éppen
ez: az ember valódisága.” Hitelesség, valódiság lenne a cél,
melyhez mindenkinek hozzá kellene tennie a tudatos erőfe-
szítést. A Föld nem az emberiség vesztőhelye, hanem a le-
hetősége. Ahogy Weöres Sándor fogalmaz: 

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
Vigyázzanak magukra és egymásra! 
Véleményüket, gondolataikat megírhatják az

asztros@yahoo.com címre.

Az asztrológus üzenetei
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A kínai népköltés egyik 
szentenciáját idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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Május 7-i rejtvényünk megfejtése: Minden színész annyit ér, amennyi nevének említésekor eszünkbe jut.

Szép májusi napfelkelte fényében az omló zöld füvön meg-
csillan a harmat; van valami természeti erőt adó érzés ebben
a pillanatban, amikor Vajdaszentivány felől az erdő fölött meg-
jelenik izzó fényével a Nap, beragyogja a völgyben fekvő szü-
lőfalum kertjeit, házait, s ahogy szembenézek a felkelő Nappal,
egyszerre töltődöm fel meleggel kívül és belül egyaránt. Har-
matos kaszálás közben köszön rám a napfelkelte, amikor éppen
a négy éve ültetett hársfa mellett suhan a kasza csillogó éle, s
nekem a főtéri hársfák jutnak eszembe. Díszfákként gömb ala-
kúra metszik őket minden tavaszkezdetkor, mintha az lenne a
természetes alakjuk. Ez az üde pókai hársfa fiatal még azok
mellett, mégis erősebbnek látszik, mert szabadon tör az ég felé.
Soha nem is fogom visszavágni, hadd nőjön az égig, mint a
mesében.

A főtéren motoros kaszával dolgoznak az alkalmazottak,
enyhe benzinszag és motorzúgás zajában szépítik a parkot. Én
még emlékszem arra az időre, amikor középkorú férfiak félol-
dalra dőlve a rózsák melletti fűben megverték a kaszát, s utána
hárman, egymás után sorjában, apró rendeket vágtak. Nekem,
falun született és ott felnőtt férfiúnak, az valahogy jobban tet-
szett, természetközelibb volt és emberibb.

Közben a kert fái között megszólal egy kakukkmadár, mintha
a kaszafenés sercegő hangjára válaszolna énekével: én is itt
vagyok! És most úgy örül a lelkem, mert a motorzaj elűzné a
madárdalt, de a hagyományos kaszálás enyhe, ritmikus suho-
gása idevonzza az égi madarakat.

A kerítés mellett orromba csap az orgona erős, tiszta illata;
milyen jó, hogy Pókában két héttel később virágzik, mert a fő-
téren már elhullatták szirmaikat, de itt fehér, piros színével, jól
érezhető illatával megszépíti a csendet, a szükségállapot utolsó
óráit. Szinte észre sem veszem, mennyire egybeolvadnak a
pókai és marosvásárhelyi díszfák, szülőfalum és városom vi-
lága. Ebben a tavaszi napfelkeltében újból megfogalmazódik
bennem Mikes Kelemen átformált mondata: úgy szeretem Ma-
rosvásárhelyt, hogy el nem felejthetem Pókát. 

Főtéri történet
A városközpont
Pókából nézve

Ötvös József

Tóth Sándor



Az 1. liga indulhat, a gyerekfoci még nem
A sportminiszter szerint június 15-e és 20-a között indulhat

újra az 1. ligás labdarúgó-bajnokság. Csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján Ionuţ Stroe azt mondta, kb. egy hónap alatt fejeznék
be a pontvadászatot, a szövetségnek ugyanis július 20-áig tá-
jékoztatnia kell az európai föderációt a bajnok kilétéről. A
gyereksport-tevékenységek ugyanakkor egyelőre nem indul-
hatnak újra. A sportminiszter szerint, mivel zárva maradtak
az iskolák, így a kiskorúak közös sportolását sem engedélyez-
hetik. A korlátozásokon fokozatosan enyhítenek majd, tervük
is van már rá, de a menetrendet csakis a koronavírus-járvány
alakulása függvényében érvényesíthetik, tette hozzá a tárca-
vezető.
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Simon Lászlóra emlékezve (1951–2005)

Május 12-én múlt 15 éve, hogy 54 évesen
agyvérzésben hirtelen elhunyt Románia
egyetlen felnőttbirkózó-világbajnoka, a ma-
rosvásárhelyi Simon László.

Sportkarrierje első éveit meghatározták a
nagy előd, a tizennégyszeres hazai bajnok és
kétszeres olimpikon, Balló Ferenc sikerei, aki
a múlt század 60-as éveiben a legsikeresebb
hazai szabadfogású birkózó volt. Simon
László az általános iskola elvégzése után

szakiskolában tanult, majd a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban érettségizett, 1981-ben
pedig a bukaresti Sport- és Testnevelési Inté-
zet (IEFS) sport és testnevelés karán szerzett
oklevelet. 

1966–1979 között a marosvásárhelyi Mu-
reşul klub színeiben  jeles eredményeket ért
el. Hétszeres román bajnok volt, több mint
ötven dobogós helyezést szerzett különböző
nemzetközi versenyeken: 22 évesen 1973-
ban Teheránban világbajnoki bronzérmet,
1974-ben Isztambulban világbajnoki címet
szerzett a nehézsúlyúaknál – ezt a teljesít-
ményt azóta sem ismételte meg hazai bir-
kózó. Az Európa-bajnokságokon is kitűnő
eredményeket ért el, 1974-ben Madridban
ezüstérmes, 1975-ben Ludwigshafenben
bronzérmes, 1976-ban Leningrádban  Eu-
rópa-bajnok lett. Az 1976-os montreali nyári
olimpiai játékokon bronzérmet szerzett,
amely a vásárhelyi sport első olimpiai érme.
Húsz évig volt válogatott sportoló, a +100 ki-
logrammos súlycsoportban hétszer volt Ro-
mánia felnőttbajnoka, 1977-ben  a szövetség
az ország legjobb birkózójának választotta. 

Sportmesteri és érdemes sportmesteri cím
birtokosa volt, a Sportérdemrend III., II. és I.
fokozatát érdemelte ki eredményeivel,  2000-
ben megkapta Az évszázad legjobb sportolója
Maros megyében címet Bölöni László labda-
rúgóval együtt. 1979-től a Mureşul klubnál
edzősködött (legsikeresebb tanítványa a több-

szörös hazai bajnok és veterán világbajnok
Ballai Sándor), emellett 1982–1985 között az
országos ifiválogatott keret másod- és veze-
tőedzője, 1994–2000 között az olimpiai keret
másodedzője és vezetőedzője is volt. 

Az általa edzett birkózók több mint száz
dobogós helyezést értek el nemzetközi meg-
mérettetéseken, 11 érmet szereztek  ifi és fel-
nőtt Eb-ken, több 4–6. helyezést európai és
világbajnokságokon,  hat neveltje 1996-ban
és 2000-ben a nyári olimpiai játékokon is
részt vett. Edzői teljesítménye elismeréseként
megkapta az érdemes edzői címet, tagja volt
a Román Birkózószövetség állandó bizottsá-
gának.

Halálának évében post mortem Marosvá-
sárhely díszpolgára címmel tüntették ki, em-
lékére azóta minden évben a Simon
László-serleget adományozza a Román Bir-
kózószövetség a nehézsúlyú országos sza-
badfogású birkózóbajnoknak.

A néhai Simon László fia, ifj. Simon
László a Mureșul klub birkózószakosztá-
lyának edzője. Az ő fia, a 15 éves Laci is
nagyapja nyomdokain haladt: korábban a
szakosztály színeiben országos bajnokságo-
kon volt érmes, jelenleg hazai és nemzetközi
matematikaversenyeken jeleskedik. 

Simon László emlékét az évről évre meg-
rendezett Edzők emlékversenye is őrzi,
amely rajta kívül emléket állít György István-
nak, Bakó Györgynek, Simon Lászlónak, Be-

nedek Leventének, Ioanovici Tibornak, Voicu
Ştefănescunak és Kósa Árpádnak. 

2011-ben megyeszékhelyünkön civil kez-
deményezésre aláírásgyűjtő kampány indult,
hogy sok más városhoz hasonlóan Marosvá-
sárhelyen is egy jelentős helyi sportember
nevét viselje a sportcsarnok, erre pedig senki
nem olyan jogosult, mint Simon László. A
kezdeményezésnek még nincs gyakorlati
eredménye. 

Czimbalmos Ferenc Attila

Elkészült a Premier League visszatéréséhez 
vezető út forgatókönyve

Az angol futball szereplői továbbra
is nagyon bíznak abban, hogy egy
hónap múlva, június 12-én folytatód-
hat a Premier League. Ehhez a
„külső” engedély megszületett: Boris
Johnson miniszterelnök hétfői beje-
lentése lehetővé teszi a mérkőzések
zárt kapus, a televízió által közvetített
megrendezését. A kormányfő az alsó-
házban arról beszélt, hogy a sportese-
ményeknek még a szurkolók nélküli
megtartása is „nagy és szükségszerű
lendületet adhat a nemzeti morálnak”.
A tervezett menetrendet a BBC jelen-
tése alapján az Infostart ismertette,
és így fest:

* május 13., szerda: a Hivatásos
Labdarúgók Szövetsége (PFA) és a
Ligamenedzserek Szövetsége (LMA)
egyeztet az orvosi protokollokról

* május 14., csütörtök: a Premier
League és a PFA/LMA közötti talál-
kozók az orvosi protokollokról

* május 14., csütörtök: találkozó a
szakminiszter és a futballvezetők kö-
zött

* május 18., hétfő: a Premier Lea-
gue tagjainak következő ülése

* május 18., hétfő: a Premier Lea-
gue játékosai visszatérhetnek a cso-
portos edzéshez az előírt protokoll
alapján

* május 25.: az UEFA által meg-
szabott határidő a bajnokságoknak
(így a Premier League-nek is) a sze-
zon folytatásáról vagy bezárásáról

* június 1.: az elitsport visszatéré-
sének kormányzati időpontja Angliá-
ban. Az eseményeket kizárólag zárt
kapuk mögött engedélyezett megren-
dezni

* június 12.: a Premier League ter-
vezett időpontja a bajnokság folytatá-
sára.

Az egyesületek érdekében áll befe-
jezni a bajnokságot, hogy a tévés
szerződésekből járó pénzt legalább
megkaphassák. Ugyanakkor egy friss
adat szerint a Premier League klubja-
inak a becslések szerint 340 millió
fontot kellene visszafizetniük a brit és
a nemzetközi műsorszolgáltatóknak –
még akkor is, ha a szezon zárt ajtók
mögött folytatódik. (Ennek oka, hogy
a mérkőzéseket nem ott és nem akkor
rendezik, amikor és ahol eredetileg
tervezték.)

Fontos kérdés a semleges pályán
való mérkőzésrendezés. A következő
napokban az ez ellen érvelő klubok
fontos feladata lesz, hogy bebizonyít-
sák, éppen olyan biztonságos, ha ott-
hon és idegenben lépnek pályára,
mint a semleges stadionban történő
rendezés. Elképzelő, hogy ebben a
kérdésben a rendőrségé lesz a döntő
szó.
A játékosok szkeptikusak

Az angol válogatott és a Tottenham
Hotspur szókimondó védője, Danny
Rose – aki ebben a szezonban a New-
castle Unitedben futballozik kölcsön-

játékosként – kritizálta a Premier 
League újraindítására vonatkozó ter-
veket. „A labdarúgásról még csak be-
szélni sem lenne szabad, amíg a
számok nem csökkennek drasztiku-
san” – mondta Rose, célozva arra,
hogy május 11-ig 32.065 ember halt
meg az Egyesült Királyságban koro-
navírus-fertőzésben. „Az emberek
életét veszélyezteti” – tette hozzá.

A Manchester City argentin csa-
tára, Sergio Agüero korábban azt
mondta, hogy a játékosok „félnek” a
fertőzésveszély miatt az újrakezdés-
től. Csapattársa, Raheem Sterling
megosztotta aggodalmát YouTube-
csatornáján: „Csak akkor szabad
visszatérnünk, ha az minden sze-
replő számára biztonságos. Ha egy-
szer az emberek és a játékosok
biztonsága megoldódik, én is azt
fogom mondani, rajta.” Mint
mondta, addig viszont szkeptikus:
„Az egyik barátom nagymamája el-
hunyt. Nekem is voltak olyan család-
tagjaim, akiket elveszítettünk.
Bölcsnek kell lennünk és vigyázni a
körülöttünk lévőkre.”

A montreali olimpián nyert bronzérem

Legkésőbb július 12-ig 
be kell fejezni a magyar

labdarúgóidényt
Legkésőbb július 12-

ig be kell fejezni a ma-
gyar labdarúgóidényt,
amely a koronavírus-
járvány miatti felfüg-
gesztését követően jövő
szombaton indul újra –
jelentette be a Magyar
Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) szóvivője.
Sipos Jenő emlékezte-
tett, az OTP Bank Liga
és a Magyar Kupa talál-
kozóin öt csere lesz en-
gedélyezett, a szünet
mellett három időpont-
ban lehet változtatni az összeállításon, míg a két játékrész felénél
ivószünetet kell tartani.

A szóvivő elmondta, az orvosi bizottság által készített, az ed-
zéseken és a mérkőzéseken követendő egészségügyi, tesztelési
és magatartási szabályokat az MLSZ eljuttatta a klubokhoz.

A komplex edzések elkezdése előtt a csapatoknál a játékosok-
nak és a stábtagoknak átfogó vizsgálaton kellett átesniük, amely
során a koronavírusteszt mellett teljes körű felmérésen bizonyít-
hatták a futballisták, hogy alkalmasak a sporttevékenységre.

A felkészülési időszakban heti két teszt vár minden csapat-
tagra, a találkozók előtt pedig 24-36 órával ugyancsak kötelező
lesz tesztet végezni, az edzéseken és a mérkőzéseken csak a ne-
gatív eredménnyel rendelkezők vehetnek részt. A betegség gya-
núját mutató vagy pozitív tesztet adó személyeket el kell
különíteni a csapattól, ezekre az esetekre az MLSZ orvosi bi-
zottsága felkészült a járványügyi hatóságok ajánlásai szerint.

Az MLSZ egyúttal felhívta a figyelmet a járványügyi előírá-
sok maximális betartására: csak a legszükségesebb személyek
tartózkodjanak a pálya mellett, a stadionban kerüljék az érintke-
zést, figyeljenek a higiénés szabályokra, a fertőtlenítésre és min-
denre, amivel a vírus terjedését megakadályozhatják.

Az MLSZ egy hete döntött arról, hogy az NB I-et és a Magyar
Kupa küzdelmeit befejezik, míg az alacsonyabb osztályok pont-
vadászatát lezárják. Jövő szombaton a Magyar Kupa elődöntő-
jének első mérkőzéseivel folytatódik a magyar labdarúgóidény,
az OTP Bank Liga pedig május 30-án a 26. fordulóval kezdődhet
újra. A bajnokságban a Ferencváros két korábban elmaradt baj-
nokiját a Magyar Kupa-elődöntőkkel azonos időszakban játsszák
le. A kupaelődöntő visszavágóit május 27-én rendezik, a fináléra
pedig június 2-án kerülhet sor.Vége a kézilabdaidénynek?

Berekesztenék a férfi és női kézilabda-bajnokságot is. A sport-
ági szövetség elnöke, Alexandru Dedu közölte, a klubok több-
sége a szezon lezárása mellett szavazott. A végső döntést az
igazgatótanács május 18-ára tervezett ülésén hozhatják meg. 

Az európai föderáció június 1-jei határidővel kéri közölni a
bajnok nevét a nőknél és férfiaknál is, ez pedig nehéz helyzetbe
hozza a bukaresti sportszervezetet, mert a nőknél két egyaránt
43 pontos csapat áll az élen, csakhogy míg a Râmnicu Vâlcea
18 mérkőzésen gyűjtötte össze, addig a második Bukaresti CSM
csak 17 meccset játszott.

A férfiaknál egyszerűbb a helyzet, itt az 55 pontos, élen álló
Dinamo előnye 5 pont a második Tordához képest, ráadásul a
fővárosiak eggyel kevesebb találkozón léptek pályára, mint Ko-
lozs megyei riválisuk.

A Manchester City argentin csatára, Sergio Agüero szerint a játékosok félnek a fertőzésveszély
miatt az újrakezdéstől. Fotó: AP

Fotó: Radio Românul

Fotó: MLSZ



10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ KÖZÉLET ____________________________________________ 2020.május14.,csütörtök

A koronavírus halálos áldoza-
tai 89,3%-ának legalább még
egy másik betegsége is volt,
ami csökkentette a túlélés
esélyeit – derül ki az Országos
Közegészségügyi Intézet ke-
retében működő Fertőző Be-
tegségeket Ellenőrző és
Felügyelő Országos Központ
jelentéséből.

A jelentés szerint május 4-e és
10-e között a koronavírusos esetek
37,5%-át Neamţ, Suceava, Bákó,

Galac megyében, illetve Bukarest-
ben jegyezték.

A halálesetek 38%-a Galac, Sze-
ben, Suceava, Maros megyében és
Bukarestben következett be.

Az összesítés arra is kitér, hogy
minden hetedik fertőzött egészség-
ügyi alkalmazott.

Az elhalálozások 76,6%-a a 60
év fölötti diagnosztizált betegek so-
rában következett be. A koronavíru-
sos halottak 60,8%-a férfi.
(Agerpres)

Minden hetedik
koronavírus-fertőzött

egészségügyi alkalmazott

Az Európai Bizottság az ide-
genforgalommal és az unión
belüli határok megnyitásával
kapcsolatos iránymutatáso-
kat tett közzé szerdán, hogy
segítse kilábalni az idegen-
forgalmi ágazatot a korona-
vírus-járvány okozta hullám-
völgyből, és segítse mindazo-
kat, akik nyáron határátlé-
péssel járó utazást terveznek
Európában.

Margrethe Vestager versenypo-
litikáért felelős biztos az iránymu-
tatások bemutatásakor kiemelte, a
bizottsági útmutató a világjárvány
által fenyegetett idegenforgalmi
munkahelyek millióit kívánja meg-
menti.

Az iránymutatás átfogó straté-
giát foglal magába a schengeni
övezeten belüli szabad mozgás le-
hetőségének helyreállítására a ha-
tárátlépést korlátozó intézkedések
fokozatos és összehangolt feloldá-
sával. Keretet tartalmaz az unión
belüli közlekedés fokozatos enge-
délyezésére az utasok és az uta-
zásszervezők biztonságának
garantálása mellett, továbbá proto-
kollt vázol fel a turisztikai tevé-
kenységek, a vendéglátóhelyek és
a szállodák fokozatos és veszélyte-
len megnyitását lehetővé tevő

egészségügyi kritériumokra. Az
uniós bizottság azt ajánlja a tagál-
lamoknak, hogy a szükséges egész-
ségügyi óvintézkedésekkel tegyék
lehetővé az idegenforgalmi vállal-
kozások számára, hogy a hónapo-
kig tartó lezárások után
tevékenységük újraindulhasson –
mondta a biztos.

A bizottsági útmutató szerint mi-
után a tagállamoknak sikerül csök-
kenteni a vírus terjedését, a szabad
mozgás általános korlátozásait cél-
zottabb intézkedésekkel kell felvál-
tani. Ha az egészségügyi helyzet
nem indokolja a korlátozások álta-
lános érvényű megszüntetését, az
iránymutatás szakaszos és össze-
hangolt megközelítést javasol az
utazások engedélyezésére a ha-
sonló járványügyi helyzettel ren-
delkező területek vagy tagállamok
között. Kellő rugalmasságra van
szükség ugyanakkor, beleértve bi-
zonyos intézkedések újbóli beve-
zetésének lehetőségét is, ha a
járványügyi helyzet ezt megköve-
teli – írták.

Az iránymutatások az utazások
során használatos egyéni védőesz-
közök, például arcmaszkok, és
megfelelő tisztasági protokollok al-
kalmazását is tartalmazzák, illetve
intézkedéscsomagot arra az esetre,

ha egy utazó a koronavírus-fertő-
zés jeleit mutatja.

Az útmutató  nyomkövető tele-
fonos alkalmazások határokon át-
nyúló használatát is javasolja, hogy
az utasokat figyelmeztethessék az
esetleges fertőzésveszélyre. A
nyomkövető alkalmazásoknak ön-
kéntesnek, átláthatónak, ideigle-
nesnek, az internetes behatolóktól
védettnek és anonimnak kell len-
niük – szögezték le.

Az ajánlás szerint a repülőjára-
tok törlése vagy elmaradó utazások
esetén az EU szabályai szerint az
utazóknak joguk van választani ké-
sőbbi utazás vagy készpénz-vissza-
térítés között. Leszögezték:
rugalmasságot kell biztosítani az
utasoknak, hogy azonos szolgálta-
tási feltételek mellett ugyanazon
útvonalon utazhassanak, vagy
ugyanolyan típusú, illetve azzal
egyenértékű szolgáltatásokat ve-
gyenek igénybe. Elérhetővé kell
tenni azt is, hogy a kényszerűség-
ből elmaradt utazási lehetőséget
egy másik utazónak átadhassák.

Az iránymutatás javasolja a tag-
államoknak garanciaprogramok és
más típusú likviditási rendszerek be-
vezetését a turisztikai ágazatban mű-
ködő vállalatok támogatására. (MTI)

Az Európai Bizottság iránymutatást tett közzé
az idegenforgalmi ágazat támogatására

Nem sérti az alaptörvényt az
a 2004-ben hozott sürgős-
ségi kormányrendelet,
amelynek alapján a hatósá-
gok – a rendkívüli állapot
csütörtöki lejárta után – meg
akarják hirdetni a veszély-
helyzetet a koronavírus-jár-
vány elleni védekezésben –
állapította meg az alkot-
mánybíróság.

A testület szerdai határozatában
elutasította az ombudsman óvását,
egyúttal felhívta a figyelmet: a pol-
gárok szabadságjogait csak a par-
lament korlátozhatja, és ezt a jogát
nem ruházhatja át az állam más in-
tézményeire.

Az alkotmánybíróság döntése
egyértelművé tette, hogy – ameny-
nyiben az államfő nem hosszab-
bítja meg a rendkívüli állapotot –
péntektől a hatóságoknak legalább

három napig semmilyen jogalapjuk
nem lesz arra, hogy korlátozzák a
kijárást és gyülekezést a fertőzés-
veszély csökkentése érdekében. A
kormány ugyanis csak hétfőn fo-
gadta el és terjesztette a parlament
elé azt a törvénytervezetet, amely-
ben a koronavírus-járvány megfé-
kezése érdekében a veszélyhelyzet
idején bevezethető óvintézkedése-
ket részletezi.

A polgárok szabadságjogait ide-
iglenesen korlátozó törvény így
leghamarabb jövő héten léphet ha-
tályba, akkor is, ha szerda estig
megkapja a parlament mindkét há-
zának jóváhagyását, a jogszabály
kihirdetése előtt ugyanis legalább
két napot kell biztosítani arra, hogy
a törvényhozók – ha szükségesnek
tartják – alkotmányossági norma-
kontrollt kérjenek, de kihirdetése
után is csak a közlönyben való
publikálása után három nappal lép

hatályba. Az alkotmánybíróság
döntése nyomán semmi sem aka-
dályozza meg a veszélyhelyzet ki-
hirdetését közvetlenül a
csütörtökön éjfélkor lejáró rendkí-
vüli állapot után, de a megszorító
intézkedések bevezetésére a kor-
mánynak csak akkor nyílik lehető-
sége, ha megkapja rá a törvényi
felhatalmazást a parlamenttől, és
az hatályba is lép.

Klaus Iohannis államfő keddi
nyilatkozata szerint a rendkívüli ál-
lapot után csak részlegesen olda-
nák fel a kijárási korlátozásokat
Romániában. A település elhagyá-
sát továbbra is csak indokolt ese-
tekben, az utazás halaszthatatlan
voltát indokló, előre megírt nyilat-
kozatokkal engedélyezik. Kötele-
zővé válik a védőmaszk viselése
minden zárt térben és kötelező lesz
a legalább másfél méteres távol-
ságtartás. (MTI)

Nem sérti az alkotmányt a hamarosan bevezetendő
veszélyhelyzetet szabályozó kormányrendelet

A magyar kisebbség fenyege-
tése lehet az új norma a
román belpolitikában –
mondta Pászkán Zsolt magyar
külpolitikai szakértő szerda
reggel az M1 aktuális csator-
nán.

A műsorban Klaus Iohannis ál-
lamelnök magyarellenes kijelentés-
eiről beszéltek, amikor a szakértő
kifejtette, az államelnök úgy érez-
heti – mivel ez már a második
mandátuma, így nem választható

újra –, hogy többé nem kell „fi-
nomkodnia”, s a magyarokkal
szembeni valódi érzéseinek is han-
got adhat.

Ugyanakkor idén valószínűleg
helyhatósági és parlamenti vá-
lasztás is lesz Romániában. „Úgy
fest jelen pillanatban, hogy Euró-
pában egyedülálló módon a
román kormánynak sikerült még
ebben a járványos időszakban is
rontania a teljesítményén” –
mondta, hozzátéve, a kontinensen

még a „leggyatrább” kormány is
stabilizálta a támogatottságát, a
román kormányzó párt, a Nem-
zeti Liberális Párt a felmérések
szerint viszont 13 százalékot bu-
kott. Ebben a kontextusban rend-
kívül veszélyes Klaus Iohannis
megnyilvánulása, hiszen a meg-
szólalásai, azoknak hangneme a
magyar kisebbséget fenyegeti, s
úgy néz ki, hogy ez válik a nor-
mává Romániában – mondta Pász-
kán Zsolt. (MTI)

Szakértő: a magyar kisebbség fenyegetése
lehet az új norma a román belpolitikában

Ha most lennének a helyható-
sági választások, a szavazók
32,7%-a a Nemzeti Liberális
Pártra (PNL), 25,3%-a a Szo-
ciáldemokrata Pártra (PSD),
19,8%-a pedig a Mentsétek
Meg Romániát Szövetség –
Szabadság, Egység és Szoli-
daritás Pártja alkotta szövet-
ségre (USR-PLUS) voksolna –
derül ki a Társadalomkutatási
Iroda (BCS) május 1-je és 7-e
között végzett közvélemény-
kutatásából.

Ugyanakkor az RMDSZ a szava-
zatok 5,9%-át, a Népi Mozgalom
Párt (PMP) a voksok 5,3%-át, a Pro
Románia az 5,2%-át, a Liberálisok
és Demokraták Szövetsége (ALDE)
a 1,7%-át, a Zöld Párt az 1%-át
kapná meg, a szavazók 3%-a más
párt képviselőjét választaná. A meg-
kérdezettek 27,8%-a azt nyilat-
kozta, hogy nem vesz részt a
választásokon vagy még nem dön-
tötte el, kire szavaz. 

Ami a parlamenti választásokat
illeti, a megkérdezettek 33%-a a
PNL-t támogatná, 22,5%-a a PSD-
t, 22%-a az USR-PLUS-t, 6,5%-a a
PMP-t, 5,3%-a az RMDSZ-t, 5,1%-
a a Pro Romániát, 1,4%-a az

ALDE-t, 0,9%-a a Zöld Pártot,
3,4%-a más pártot. A válaszadók
25,8%-a még nem döntötte el, hogy
miként szavaz.

A kutatás más témákkal is foglal-
kozott, íme a válaszok:

– Egyesülés a Moldovai Köztár-
sasággal: 57% mellette, 24% ellene,
19% közömbös;

– Az euró bevezetése: 47% mel-
lette, 33% ellene, 20% közömbös;

– Terhességmegszakítás kérésre:
43% mellette, 37% ellene, 20% kö-
zömbös;

– Az egyházak közpénzből tör-
ténő finanszírozásának megszünte-
tése: 42% mellette, 41% ellene,
17% közömbös;

– Oltások kötelezővé tétele: 39%
mellette, 47% ellene, 14% közöm-
bös.

A világ és annak politikai értékei
című kutatást 1545 fős reprezenta-
tív mintán végezték, a válaszadók
10%-át a külföldön élő románok so-
rából választották ki. A minta sta-
tisztikai hibahatára +/- 2,7,%. Az
interjúkat telefonon (75%) és online
(25%) bonyolították. A kutatást az
amerikai román republikánusok or-
szágos bizottsága finanszírozta
(USA). (Agerpres)

Társadalomkutatási Iroda:
a szavazási szándékról

a helyhatósági választásokon

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor (archív)



ADÁSVÉTEL

GYERTYÁNFA eladó. Tel.  0746-981-
288. (7474)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-615-527.
(7474)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tető-, csatorna-, terasz-
készítést, csatornajavítást, szigete-
lést, festést. Tel. 0759-467-356.
(7421)

HÁZTETŐKET készítünk cserépből
vagy lemezből, famunkát vállalunk,
teraszt készítünk, vállalunk külső ja-
vításokat stb. Tel. 0758-639-258.
(7462-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,
festést, vakolást, bádogosmunkát,
szigetelést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.  Nyugdíjasoknak  18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790-
081-572. (7467)

MEGEMLÉKEZÉS

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet remény-
kedve, türelemmel viseltél
magadban. Kegyetlen volt a
sors, elvett tőlünk, de jóságos
szíved emléke, szereteted
örökre itt marad velünk.
Temető csendje ad nekünk
nyugalmat, szívünk bánata
örökre megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk
a búzaházi születésű
SZABADI FERENCRE
halálának hatodik évfor-
dulóján. Emlékét őrzi bánatos
szívű felesége, fia, leánya,
négy unokája, Jutka és Zsuzsi
mama. (7459)

Szeretettel emlékezünk május
14-én a drága férjre,
édesapára, nagyapára, a
nagyernyei id. SZŐCS
DÉNESRE halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (p.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 14-ére, amikor egy éve
eltávozott szerettei köréből ifj.
PAPP JÓZSEF. Emlékét őrzi
három testvére és azok
családja, Anti, Magdolna,
Béla. Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes! (7458)

Szomorú szívvel emlékezünk
UNGVÁRI GYULÁRA halálá-
nak 12. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Lánya, Réli és
unokája, Palika. (7472-I)

ELHALÁLOZÁS

„Mikor a lelkem roskadozva vit-
tem, csöndesen és váratlanul
átölelt az Isten.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága halottunk, 

ELEKES VILMA 
a cukorgyár volt dolgozója 

életének 92. évében, sok szenve-
dés után, lelkét visszaadta Te-
remtőjének. Temetése május
15-én 12 órakor lesz  a római ka-
tolikus temetőben.

Búcsúzik szerető családja.
(7477-I)

Mély fájdalommal emlékezünk a
búzaházi születésű ALBERT
GABRIELLÁRA.

Nyolc éve elmentél,
sirat édesanyád,
két szép unokád,
egyetlen lányod.
Bennünket szerettél,
fáj nekünk hiányod.

Most hetvennégy lennél:
élhetnél közöttünk,
mindig sütnél-főznél,
gondoskodnál rólunk.

A sírodnál állva
nem érzem, hogy ott vagy.
A szívünkbe zárva élsz,
mégis oly messze vagy.  

Bánatos szívű édesanyja, Irénke, lánya, Judit, unokái: Izabella és
Jenci. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MAROSVÁSÁRHELYICÉGMUNKATÁRSAT keres azonnali kez-
déssel. Követelmények: B kategóriás hajtási jogosítvány, lakatosisme-
retek előnyt jelentenek, betanítást is vállalunk. Érdeklődni a
0744-520-095-ös telefonszámon. (sz-I) 
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Az olasz Confcommercio kereskedelmi ka-
mara becslése szerint az idén 120 milliárd
euró bevételkiesés lehet az olasz turisztikai
ágazatban.

A turizmusban, vendéglátásban és kiskereskede-
lemben tevékenykedő 270 ezer vállalatot egziszten-
ciális veszélybe sodorták a járványvédelmi
korlátozások, és ez 420 ezer munkahely elvesztésével
járhat. A Confcommercio támogatásért lobbizik emi-
att a kormánynál.

Az olasz kormány a héten mutatja be a koronaví-
rus-járvány februári kitörése óta harmadik gazdaság-

támogatási programját a járvány által leginkább érin-
tett ágazatokban, a turizmusban, vendéglátásban, me-
zőgazdaságban és a kulturális szolgáltatásokban
okozott károk enyhítésére.

Az 55 milliárd eurós csomag egyebek között csa-
ládonként 400-800 eurós „szükségállapoti jövede-
lemkiegészítés” nyújtását is tartalmazza. A
részmunkaidős foglalkoztatást és a bébiszitterek al-
kalmazását 1200 eurós keretösszegig támogatná a
kormány, a gyermekes családoknak pedig 500 eurós
,nyaralásra felhasználható vouchert biztosítana.
(MTI)

Az olasz turisztikai ágazat
120 milliárd eurót veszíthet 

Sir Paul McCartney és régi vetélytársa, a ko-
rábbi örök második Lord Andrew Lloyd Web-
ber áll holtversenyben a leggazdagabb brit
zenészek és zeneszerzők idei listájának élén.

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi
brit lap minden év tavaszán összeállítja névsorát –
Rich List – a leggazdagabb ezer brit becsült vagyoná-
ról, összesítve és emberekre lebontva. 

A lap a teljes rangsor ismertetése előtt rendszerint
külön közzéteszi kimutatását a brit könnyűzenei élet
leggazdagabb szereplőinek vagyoni helyzetéről.

A teljes egészében vasárnap megjelenő Rich List
2020-ból kiválogatott, szerdán ismertetett zenei va-
gyonlistán az aktív zenészek és zeneszerzők rangsorát
Sir Paul és Lord Lloyd Webber vezeti: a Beatles egy-
kori basszusgitárosa és a világhírű musicalszerző va-
gyona az új összeállítás szerint jelenleg egyaránt 800
millió font.

Ez Lloyd Webber esetében 20 millió fontos csök-
kenést, McCartney esetében 50 millió font gyarapo-
dást jelent.

Az idén 78 esztendős McCartney vagyonát fele-
sége, Nancy Shevell – egy hatalmas amerikai szállít-
mányozási dinasztia első számú, saját jogán is
dúsgazdag társtulajdonosa – vagyonával összevonva
számolják a Rich List összeállítói.

Paul McCartney az először 31 éve, 1989-ben össze-
állított Rich List három évtizedes történetében több-
ször is volt a leggazdagabb brit zenész, és már az első
vagyonlistán szerepelt. Az idei lista két éllovasához
képest a brit rock más veterán szupersztárjai szinte lá-
tótávolságban sincsenek.

Sir Elton John a Rich List 2020 szerzőinek becslése
szerint 40 millió fontos gyarapodással 360 millió fon-
tot tudhat bankszámláján, és ez a negyedik helyre volt
elég.

Őt követi az ötödik helyen Sir Mick Jagger, a Rol-
ling Stones 77 éves frontembere, aki 10 millió fonttal
285 millió fontra növelte vagyonát.

Jagger bandatársai közül Keith Richards 270 millió
fonttal, Charlie Watts 165 millió fonttal, Ronnie Wood
95 millió fonttal szerepel az idei vagyonlistán.

A Beatles szintén prominens helyet foglal el a Rich
List rangsorában. A néhai George Harrison felesége
és fia, Olivia és Dhani 270 millió font közös vagyon-
nal a zenészlista hatodik helyén áll, az egykori dobos,
Sir Ringo Starr 260 millió fonttal megőrizte tavalyi
8. helyezését.

A fiatal zenésznemzedék mezőnyét Rihanna vezeti,
aki először szerepel az összeállításban, és a Rich List
2020 szerkesztői által 468 millió fontra becsült va-
gyonával a harmadik helyre került, vagyis rögtön
maga mögé utasította Sir Elton Johnt is.

A 32 éves, barbadosi születésű énekesnő, aki tavaly
költözött Londonba, az idei vagyonlista összeállítói
szerint egyetlen év alatt 351,6 millió fontot keresett,
de nem elsősorban dalaival, hanem igen sikeres, a
világ egyik legnagyobb luxusipari társaságával, az
LVMH-val közösen forgalmazott, Fenty Beauty már-
kanév alatt futó kozmetikai termékeivel.

A Rich List 2020 szerkesztői szerint mindazonáltal
Rihannának minden esélye megvan arra, hogy ő le-
gyen az első brit zenészmilliárdos. (MTI)

Rich List 2020: McCartney és Lloyd webber az élen

Ausztrál csapat nyerte a mesterséges intelli-
gencián (MI) alapuló Eurovíziós Dalversenyt.
A Beautiful the World című győztes dalt az
ihlette, ahogy a természet a pusztító ausztrál
bozóttüzek után új erőre kapott.

A különleges zenei megmérettetés ötlete a VPRO
holland televíziótól származott, miután Hollandia ta-
valy megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. Végül
nagy nemzetközi dalversennyé fejlődött, miután az
idei fesztivál a koronavírus-járvány miatt elmaradt.

Összesen tizenhárom csapat készített dalt Hollan-
diából, Ausztráliából, Svédországból, Belgiumból,
Nagy-Britanniából, Franciaországból, Németország-
ból és Svájcból.

Az Uncanny Valley nevet viselő ausztrál csapat
matematika, informatika és társadalom-antropológia

szakos egyetemistákból és zenei producerekből áll. A
dallamot és a dalszöveget egy olyan MI-rendszer írta,
melyet koalák, kokaburák és tasman ördögök hang-
mintái alapján képeztek ki – írja a BBC.com.

A dal egyhangúlag nyert a közönségszavazatok
alapján. Az MI-szakértőkből álló bizottság a német
Dadabots csapat munkáját is maximálisra értékelte. A
Vincent Koops, Anna Huang és Ed Newton-Rex al-
kotta szakértői testület el volt ragadtatva attól, milyen
„széleskörűen innovatív módon” használták a ver-
senyzők a mesterséges intelligenciát zene megalkotá-
sához. „A dalszerzés MI segítségével nehéz, hiszen
ott vannak mindazok a kreatív kihívások, melyek
együtt járnak a dalszerzéssel, ugyanakkor ügyesked-
ned kell azzal is, hogy jól tanítsd meg a gépet” – fej-
tette ki a bizottság. (MTI)

Mesterséges intelligencián alapuló
Eurovíziós Dalverseny

Az IT, technológia területen tanuló vagy dol-
gozó fiatalok tartják leginkább biztosnak
munkakilátásukat a koronavírus-járvány
kedvezőtlen munkaerőpiaci hatása ellenére,
legjobban a szakképzésben tanuló fiatalok
aggódnak, és a bölcsészek érzik magukat
leginkább érintettnek – közölte országos
reprezentatív felmérésének eredményét a
Zyntern.com állásportál szerdán az MTI-vel.

A Zyntern.com gyakornoki és frissdiplomás ál-
lásportál kérdőívét több mint 3000 fiatal töltötte ki az
elmúlt 1 hónapban, és közülük 27 százalék jelezte,
hogy elvesztette gyakornoki vagy főállású munkáját.
Szakterületenkénti megoszlásban a bölcsészek (38
százalék) és a szakmunkások (37 százalék) voltak leg-
nagyobb arányban, a legkevésbé érintettek az agrár, a
mérnöki és az IT területen dolgozó fiatal munkavál-
lalók. Korosztályos megoszlásban a 20-23 éves kor-
csoport a leginkább érintett (32 százalék), földrajzi
megoszlás szerint pedig az látható, hogy a budapesti
fiatalok nagyobb arányban vesztették el munkájukat

(29 százalék), mint vidéki társaik (23,5 százalék). A
válaszadók 15 százaléka jelezte, hogy a fizetését csök-
kentették.

A koronavírus közép- és hosszú távú munkaerőpi-
aci hatásait vizsgáló kérdésre a kitöltők több mint fele
válaszolta, hogy a cégek erőteljes digitális fejleszté-
sekbe fognak kezdeni, illetve hogy nehezebb lesz el-
helyezkedni a munkaerőpiacon. Szakterület szerint
leginkább a bölcsészettudományok és a társadalom-
tudományok, a pedagógia területén tanuló és dolgozó
fiatalok számítanak arra, hogy nehezebb lesz elhe-
lyezkedni a koronavírus hatásai nyomán. Őket köve-
tik a gazdasági területeken tanuló és dolgozó fiatalok.
Ebben a kérdésben a 24-26 éves korosztály a legbo-
rúlátóbb, több mint 55 százaléka gondolja úgy, hogy
nehezebb lesz munkát találni. A vidéki fiatalok opti-
mistábbak a kérdésben budapesti társaiknál. A vála-
szadók 34 százaléka gondolja azt, hogy csökkenni
fognak a bérek a járvány nyomán, ebben a kérdésben
optimistábbak a vidéki fiatalok, és több mint 3 száza-
lék azok aránya, aki béremelésre számít – közölte a
Zyntern.com. (MTI)

Az IT területén tanulók, dolgozók érzik
leginkább biztosnak munkahelyüket
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Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.

Fizessen elő onlineonline
(a nepujsag.ro honlapon), 

a lapkihordóknál 
vagy a postahivatalokban!

TÁJÉkOzTATó
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

FONTOS  
TELEFONSzÁMOk

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446
•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664
• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola      - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSzÁMOk rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


