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Véleményt vár az erdőszentgyörgyi önkormányzat

Bizonytalan a bentlakás helyzete
Idén nem épül meg
a héderfájai
harangláb
Úgy tervezték, hogy az ősz folyamán
újjáépítik haranglábukat a héderfájai
reformátusok, de számításaikat több
tényező is áthúzta. Ennek ellenére
már megvannak az első kézzelfogható
eredmények.

____________2.
29 ezren váltak
munkanélkülivé

A koronavírus-járvány alatt nagyon sok
cég kényszerült a munka beszüntetésére, így március 16-ától, a szükségállapot kihirdetése után a munkaadók
igényelhették alkalmazottaik számára a
munkanélküli-segélyt, ami bérük 75
százalékát jelenti, s ami nem lehet magasabb, mint az országos bruttó átlagbér 75 százaléka.

____________4.
Halló,
van egy kérdésem!
Leromlott állapota miatt elrendelték az épület bezárását. Kérdés, hogy kinyitják-e még, vagy lebontják, és újat építenek

A jelenlegi körülmények között nem
működhet az erdőszentgyörgyi bentlakás. Az önkormányzat a lakosság véleményét is kikéri az ingatlan jövőjével
kapcsolatban, és közben elrendelte az
épület bezárását.

Gligor Róbert László

Szakembereket kértek fel a bentlakásépület
állagának felmérésére. Megállapították, hogy az
ingatlan tönkrement: a tetőzet bármikor beszakadhat, a fal beázik, falai penészesek, salétromosak. Az épületet 2015-ben vásárolta meg az
önkormányzat, azelőtt magántulajdonban volt,
nem lehetett helyi költségvetésből felújítani,
ezért állapota folyamatosan romlott. A jelentés

Fotó: Csibi Attila Zoltán

szerint a felújítása sokkal költségesebb volna,
mint ha újat építenének helyette.
Megéri-e felújítani?
Nincs európai pályázati forrás a felújítás finanszírozására, de az önkormányzat sem tudná
kifizetni a beruházást. Az épületegyüttest használni életveszélyes, ezért a tevékenységet
(Folytatás a 4. oldalon)

Nagyon változatos kérdéskörben (családi, gazdasági, stresszkezelési, az
egészséges életmóddal, a munka és a
magánélet egyensúlyával, közegészségügyi, jogi, számítógép-használati
problémákkal kapcsolatos tudnivalókról) nyújtottak és nyújtanak tájékoztatást a jelenlegi járványügyi helyzetben
a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Kara közegészségügyi szolgáltatások
és politikák szakának oktatói.

____________5.

Veszélyhelyzet
vagy politikai érdek?

Antalfi Imola

Az államfő, illetve a kormánypárt a veszélyhelyzet meghosszabbításán vitatkozik az ellenzéki pártokkal. A meghosszabbítás érdekében érvelő liberálisok szerint a koronavírus nem tűnt el, a
járványveszély továbbra is fennáll, szükség van az óvintézkedésekre.
Ezzel ellentétben a legnagyobb ellenzéki párt, a szociáldemokrata
párt (PSD) azt mondja, hogy a kormány nem tudja szakmai érvekkel
alátámasztani a veszélyhelyzet fenntartásának szükségességét, orvosi szempontból ez nem indokolt, és az intézkedés csak a kormány
választási és üzleti érdekeit szolgálná. A parlamentnek kell megszavaznia az államfő javaslatát, azonban a tegnap reggel még úgy tűnt,
nem sok esély mutatkozik erre, hiszen a parlamenti ellenzék már bejelentette: nem ért egyet és nem szavazza meg a veszélyhelyzet meghosszabbítását. A kormány érveit Raed Arafat államtitkár is
„természetesen” rendesen támogatta, tegnap délben ugyanis tárgyalt a képviselőház elnökével és több párt vezetőjével, abban a reményben, hogy valamiképpen közös nevezőre jutnak a veszélyhelyzet
és az ezzel járó szabályzások ügyében. Sajtóhírek szerint arról
egyeztettek, hogy leállítják a kormány által versenytárgyalások nélkül végrehajtott közbeszerzéseket, újranyitják a kórházakat a krónikus betegek ellátása érdekében, a 14 napos karantén végén
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 15 perckor.
Az év 163. napja,
hátravan 203 nap.

Ma BARNABÁS,
holnap VILLŐ napja.
VILLŐ: magyar eredetű női név,
újabb keletű magyar névalkotás,
Kodály Zoltán 1925-ben szerzett
gyermekkórusművének címe nyomán. Valószínűleg a latin villus szóból ered, aminek a jelentése „lomb”,
és összefügghet a szlovák víla szóval is, amelynek jelentése „tündér”.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 10.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8338

4,2555

1,4062

235,2064

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Huszonkét aktív fertőzöttet kezelnek
a kórházban

A prefektúra közleménye szerint szerda délig összesen
691 koronavírussal fertőzöttet tartottak nyilván Maros megyében. A kedden közölt adatokhoz viszonyítva két új esetet jegyeztek a hatóságok. Megyénkben a 691 fertőzött
közül szerdáig 603-an meggyógyultak, 66-an pedig életüket vesztették. Tegnap 22 aktív fertőzöttet kezeltek a
helyi kórházakban.

Levendulafesztivál kissé másként

A Lavanda Montana Transylvania és a csekefalvi unitárius
egyházközség szervezésében az idén június 20-tól kerül
sor az 5. Székelyföldi Levendulafesztiválra, amelyet a
mostani helyzetre való tekintettel a következőképpen szerveznek át: június 20-tól július 5-ig hétköznapokon 15–20
óra között, hétvégeken pedig 10–20 óra között látogatható
a csekefalvi levendulaültetvény. Naponta 19 órakor indul
az ismertető séta a levendulásban, amely alkalommal a
látogatók betekintést nyernek az ültetvény keletkezésének
történetébe, a sikerélményekbe és nehézségekbe, megismerkedhetnek e csodás növény hatásaival. Ugyanakkor
sétálhatnak, fotózkodhatnak a közel egyhektáros ültetvényen. Érdeklődni és bejelentkezni a 0724-071-268-as telefonszámon lehet. A belépő ára 5 lej.

Meghosszabbított látogatási idő

Június 4-én a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház megnyitotta a Harag Györgyre emlékező kiállítását, amely –
immár meghosszabbított programmal – naponta látogatható. A Harag Marosvásárhelyen rendezett Szerelem és
Cseresznyéskert című előadásaira fókuszáló kiállítás minden héten hétfőtől vasárnapig látogatható, naponta 10-13
valamint 18-20 óra között a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház előcsarnokában. A belépés díjtalan.

Animációs kisfilmmel népszerűsíti
az idei felvételit a Sapientia

Animációs filmben mutatja be a Sapientia EMTE, hogy
miért érdemes az egyetem képzéseire jelentkezni. A produkció érdekessége, hogy a készítői, Kassay Réka és Buzási Gyopár a Sapientia EMTE filmművészet,
fotóművészet, média szakának egykori végzősei, akik
talán egy kicsit magukból is kiindulva írták a történetet. Az
animációs film a Sapientia EMTE YouTube-csatornáján,
Facebook-oldalán és Instagram-oldalán is elérhető. A jelenlegi különleges helyzetben jelzik a felvételi előtt álló fiataloknak, hogy az egyetem minden karán és oktatási
helyszínén elengedték a felvételi díjait. A felvételi pedig
minden esetben online módon fog zajlani, még akkor is,
ha egyes szakok esetében nem, vagy nem csak iratkozási
dosszién alapuló felvételiről van szó – nyilatkozta dr. Dávid
László, a Sapientia EMTE rektora.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Váratlan akadály: nincs megfelelő fa

Idén nem épül meg a héderfájai harangláb

Úgy tervezték, hogy az ősz folyamán újjáépítik
haranglábukat a héderfájai reformátusok, de számításaikat több tényező is áthúzta. Ennek ellenére már megvannak az első kézzelfogható
eredmények.

Gligor Róbert László

Elkészültek a harangok
A jó hír, hogy elkészült a gyülekezet által megrendelt két
új harang Lázár Imre mester öntödéjében Székelyudvarhelyen. A 292 és 210 kilogrammos harangokat még ebben a
hónapban hazaszállítják, de felállításukra még várni kell.
Jelenleg egy, az öntödétől kölcsönkapottt kis harangot
használnak, amelyet a Szakács Béla polgármester révén állíttatott kis haranglábon szólaltatnak meg.
A harangöntés költségeinek fedezését a magyar kormány
vállalta fel a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkársága révén, innen valamivel több mint 11 ezer eurót kaptak, amiért nagyon hálásak.
Az összeget még ötezer lejjel pótolták meg a hívek adományaiból, hogy kiegyenlítsék az öntödének a számlát. Ez az
első kézzelfogható dolog az újjáépítési folyamatban – jegyezte meg a lelkész. A haranglábbal együtt a februári tűzvészben odaveszett a két, egyenként 150 és 350
kilogrammos harang is, csak néhány apró darabját találták
meg.

Több vonalon fut a február elején leégett héderfájai református harangláb újjáépítésének ügye, de számos kérdés
még tisztázatlan, így nem tudtak a remélt ütemben haladni
az ügyintézéssel és a beszerzésekkel. Legalább két hónapi
csúszás következett be a koronavírus-járvány miatt is – számolt be érdeklődésünkre Nagy Csaba lelkipásztor.
Az egyik gond az, hogy a biztosító elutasította a gyülekezet kártérítési igényét azzal az érvvel, hogy a harangláb
nem volt biztosítva. Mivel az Erdélyi Református Egyházkerület minden ingatlanára szóló biztosítást kötött, a kérdést másként látja, ezért újrakezdték a tárgyalást a
biztosítóval.
Terv van, pénz kevesebb
A másik gond az, hogy nem tudták
beszerezni a harangláb vázát képező
gerendákat, ugyanis a közelben nem
találtak alkalmas faanyagot. A község polgármestere vállalta, hogy tárgyal az erdészeti hivatalokkal, hátha
valahol termelnek ki megfelelő cserefát. Ugyanis 8 darab, egyenként 10
méter hosszú és egyformán 22X25
centiméter széles gerendára van
szükség, amelyeket nem lehet darabokból összeilleszteni. Ha sikerül is
találni olyan rönköket, amelyekből
ezeket a gerendákat ki lehet vágni,
azoknak legkevesebb egyévnyi száradásra van szükségük, nyers fából
nem lehet építkezni, ugyanis az rövid
időn belül elhajlik. Az új haranglábat
az 1862-ben készült és februárban leégett építmény mintájára állítják fel.
A harmadik gond az, hogy nincs
meg a kellő pénzalapuk, így addig
nem lehet tervezni, amíg nem tudják,
hogy fizet-e a biztosító, és mennyit.
Az újjáépítés terveit a Maros megyei
RMDSZ vállalta fel, Keresztes Géza
és Csákány Dezső el is készítették,
most készülnek az előzetes gazdasági
számítások. Mintegy 48 ezer euróra
teszik a költségeket, míg egy másik
számítás ennek kétszeresét is eléri.
Számos adakozó jelentkezett a tűzeset után, ennek ellenére messze nincs
meg a szükséges pénz az építkezésre.
A hívek is adakoznak a lehetőségeik
szerint, és arra számítanak, hogy a
biztosító is fizet. Az egyházkerülettől
is remélnek némi segítséget, és főként pályázati kiírásokban bizakodnak, hiszen a gyülekezet nem bír
elhordozni egy ekkora anyagi terhet A két új harang elkészült, de az idén nem épül meg a harangláb
– taglalta a lelkész.

Fotó: Héderfájai református gyülekezet

A veszélyhelyzetről Hegedüs Csillával az Erdély TV műsorán

Marad a veszélyhelyzeti állapot, de újabb lazító intézkedések várhatóak jövő héttől. Megnyílnak a bevásárlóközpontok, lehet szabadtéri és iskola utáni
foglalkozásokat szervezni gyerekeknek, beltéren maximum 20, szabadtéren pedig 50 fő tartózkodhat egy helyen. Legalábbis ezt tervezi az államfő és a kormány. Az
ellenzéki pártok azonban nem támogatják a veszélyhelyzet meghosszabbítását, szerintük erre semmi szükség.

Hogy miért kéne maradjon vagy miért nem, és mit támogat az RMDSZ? Mennyire vesszük ma még komolyan a
javasolt intézkedéseket? Kiderül csütörtök este 8 órától
az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című műsorából;
Jakab Orsolya műsorvezető vendége Hegedüs Csilla, az
RMDSZ szóvivője lesz.
Kövessék a műsort az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán!

A Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna
Megye Tanácsa és a Kézdiszentléleki Polgármesteri Hivatal
közös szervezésében évről évre megrendezésre kerülő
Perkő gyermek- és ifjúsági táncegyüttesek találkozója ez
évben, június 13-án és 14-én virtuális térbe költözik. Idén
Háromszék mellett Arad, Bákó, Beszterce, Bihar, Brassó,
Fehér, Hargita, Kolozs, Maros, Szeben, Szilágy és Temes

megyei tánccsoportok is bemutatkoznak, de érkeztek felvételek Magyarországról, Udmurtföldről, Vajdaságból és
Felvidékről is. A virtuális találkozón, bár a néptáncé lesz a
főszerep, helyet kapnak a hagyományos programpontok is:
gyerekműsorok, kézműves-foglalkozás, barantabemutató
és a felnőtteknek szóló népzenei koncert sem marad el. Az
eseményt szombaton és vasárnap a fesztivál Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Perkotanctalalkozo/)
lehet követni.

Virtuális néptánctalálkozó
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Leszavazta a képviselőház a március 15-ét
ünnepnappá nyilvánító törvénytervezetet

Döntő házként elutasította szerdán a képviselőház
azt a törvénytervezetet, amely a romániai magyar
közösség ünnepnapjává nyilvánította volna március
15-ét. A tervezet elutasítását 234 képviselő támogatta, 30-an ez ellen szavaztak, 22-en tartózkodtak
a voksoláskor, négy képviselő pedig nem szavazott.

Egy nappal korábban az emberi jogi, vallási és kisebbségügyi szakbizottság negatív véleményezést adott ki a törvényjavaslatról, a kormány pedig szintén azt közölte a
parlamentnek küldött állásfoglalásában, hogy nem támogatja
a tervezet elfogadását.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Benedek Zakariás kérte, hogy küldjék vissza a tervezetet a szakbizottságba,
javaslatát azonban elutasította a plénum.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök felszólalásában rámutatott,
a tervezet kezdeményezői egyetlen dolgot javasolnak: március
15-e legyen hivatalosan a romániai magyar közösség napja.
„Szentesítse törvény is a magyar közösség számára azt a
napot, amit évek óta ünneplünk, egy újabb követ helyezve
közös építményünkbe. Az 1848-as szabadságharc eszményei
ténylegesen megegyeznek a francia forradalom eszméivel,
amelyeket Európa összes népe magáévá tett: szabadság,
egyenlőség, testvériség. Ez a három érték ma is érvényes, ma
is aktuális. (…) Meg kell érteniük, hogy ezzel a kezdeményezéssel mi nem veszünk el senkitől semmit. Önöknek sem kell
lemondaniuk semmiről. Önök anélkül adhatnak, hogy bármit
is veszítenének. Ezzel nem lesznek szegényebbek. Szavazatukkal önök kifejezhetik egyetértésüket a forradalom által hirdetett eszményekkel (…), és közösen bizonyíthatjuk, hogy a
történelemből azokat az értékeket visszük tovább, amelyek

mindannyiunkat jobbá, erősebbé és bizony, összetartóbbá tesznek egy közös jövő tervezésében” – fogalmazott.
Hozzátette, figyelemmel kísérte az utóbbi időben lezajlott
összes, racionálisnak egyáltalán nem mondható vitát a romániai magyar közösségről, annak törekvéseiről, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségről.
„Gondolatban akaratlanul is visszatértem a múltba. Nem a
távoli múltba, nem a 19. századba. (…) Nem! Gondolatban
csak 30 évet ugrottam vissza, az 1989–90-es évekhez, a kommunista diktatúra összeomlásának évébe és az azt követő időszakba. Az akkori reményre gondoltam, a remény politikájára,
amelyet folyamatosan építettünk, és amelyben ma is hiszek.
Többek között abban bizakodtunk mindannyian, hogy magunk
mögött hagyjuk az etnikai kisebbségeket érő diszkriminációt,
az asszimilációs politikát, és hogy sikerül majd begyógyítani
a diktatúra éveiben szerzett sebeket. A romániai magyarok
abban reménykedtek, hogy jogaikat tekintve egyenrangú polgárok lesznek. (…) Az elmúlt hetekben azonban furcsa érzés
töltött el. Az a benyomásom támadt, hogy a remény politikája
ma már nem működik abban az értelemben, hogy közösen
gondolunk el politikai megoldásokat a magyar közösség számára” – jelentette ki Kelemen.
Az RMDSZ által benyújtott javaslat lehetővé tette volna,
hogy a magyarlakta településeken március 15-én ünnepségeket
tartsanak a helyi költségvetésből történő finanszírozással. A
tervezet előírta volna a munkáltatók számára, hogy a magyar
alkalmazottaknak kérésre szabadnapot adjanak március 15-én.
A szenátus 2017 novemberében szintén elutasította a tervezetet. (Agerpres)

Hétfőtől enyhébbek lesznek a korlátozások Ausztriában

Június 15-étől enyhülnek a koronavírus-járvány
miatt elrendelt korlátozások a vendéglátóhelyeken
és a szállodákban – jelentette be Elisabeth Köstinger turisztikai miniszter szerdán, azt követően, hogy
Sebastian Kurz kancellár részvételével kerekasztalbeszélgetést folytatott az ágazatok képviselőivel
Bécsben.

A politikus közölte, hogy június 15-étől a vendéglátóhelyek
a jelenlegi 23 óra helyett éjjel egyig tarthatnak majd nyitva. A
vendégek számára nem lesz kötelező a szájmaszk viselése az
éttermekben és a szállodákban, és az egy asztalnál tartózkodó
vendégek számát is a vendéglátóhelyek határozhatják meg.
Köstinger azt ajánlotta, hogy a vendéglátóhelyek jegyezzék
fel a vendégek nevét, így egy esetleges koronavírus-fertőzés
esetén könnyebben megakadályozhatják a vírus továbbterjedését.
Köstinger lényegesnek nevezte, hogy biztosítsák a vendéglátóhelyek és a szálláshelyek működésének folytonosságát.
Emlékeztetett arra, hogy a szálláshelyek május végi újranyitása óta 18 ezerrel csökkent a munkanélküliek száma, így ők
jelenleg 492 616-an vannak.

Kiemelte, hogy a munkanélküliek száma a vendéglátás és
a szállodaipar területén csökkent a legnagyobb mértékben; az
ágazatban az utóbbi egy hétben hatezren találtak munkát.
Május vége óta 200 ezerrel csökkent a részmunkaidőben
foglalkoztatottak száma, ők ismét teljes munkaidőben dolgoznak – mondta.
Az osztrák kormány még májusban 500 millió eurós segélycsomagot hirdetett a vendéglátóipar és a turizmus talpra állítására. Gernot Blümel pénzügyminiszter akkor arról számolt
be, hogy a vendéglátó- és a szálláshelyek jelentős adókedvezményeket kapnak, egyebek mellett júliustól a jelenlegi 20 százalékról 10 százalékra csökkentik a nem alkoholtartalmú
italok áfáját. Ezzel az intézkedéssel akár 200 millió euró kiadástól tehermentesíthetik az ágazatot.
Ausztriában a kormány támogatásával a vendéglátó- és a
szállodaipar valamennyi dolgozója számára lehetővé teszik a
koronavírusteszt elvégzését. Ennek során derült ki szerdán,
hogy a Tirol tartományban található Kitzbühel egyik szállodai
alkalmazottja megfertőződött. A nőnek nem voltak tünetei,
kollegáival és a vendégekkel nem került szorosabb kapcsolatba. A hatóság ennek ellenére elrendelte a többi 12 dolgozó
és a 15 vendég koronavírustesztjének elvégzését. (MTI)

Több szempontot figyelmen kívül hagy
az OECD Magyarországra vonatkozó előrejelzése

Magyarország gyorsan és jól reagált a koronavírusjárványra, ennek köszönhetően sikerült a terjedését
visszaszorítani, az időben meghozott intézkedésekkel európai összevetésben is gyorsabban indulhat
újra a magyar gazdaság – jelentette ki Gion Gábor
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kiadványára reagálva.

A pénzügyekért felelős államtitkár a Pénzügyminisztérium
(PM) szerdai közleménye szerint elmondta: az előrejelzésben
számos szempontot figyelmen kívül hagytak, így a jelentés
jóval negatívabb, mint a piaci szereplők és a kormány prognózisa. Hozzátette: a szervezet ugyanakkor elismerően szól a
magyarországi védekezésről, az egészségügy gyors felkészítéséről. Az OECD országonként két előrejelzést készített
abból kiindulva, hogy a koronavírus egy vagy két hullámban
sújt egy-egy térséget. Az elemzés szerint az európai gazdaságokat érintheti leginkább a járvány következtében kialakuló
gazdasági válság – ismertette Gion Gábor.
A szervezet elismerően szól az idejében meghozott magyarországi intézkedésekről, a dokumentum kiemeli, hogy a szigorú korlátozó szabályoknak köszönhetően a vírus csak
mérsékelten terjedt el, az egészségügyi rendszer gyors felké-

szítésének köszönhetően pedig nem alakult ki egészségügyi
válsághelyzet – hívta fel a figyelmet az államtitkár.
Elmondta: a magyar teljesítményre vonatkozó előrejelzések
figyelmen kívül hagynak számos olyan szempontot, amely a
gazdaság válságálló képességét mutatja. Gion Gábor szerint
így nem megalapozottak az elemzés azon pontjai, miszerint a
járvány lecsengését feltételező előrejelzés alapján a magyar
gazdaság 2020-ban 8 százalékos csökkenést, míg 2021-ben
4,6 százalékos növekedést ér el. Így az esetleges második hullámmal számoló előrejelzés, amely idénre 10 százalékos viszszaesést, jövőre pedig 1,5 százalék körüli emelkedést
valószínűsít, szintén kevésbé érvényes.
Hozzátette: azt sem szabad figyelmen kívül hagyni az előrejelzések készítésekor, hogy bár lassult a növekedési ütem,
az idei első negyedévi 2 százalékos bővüléssel az ország továbbra is az unió élmezőnyébe tartozik. A magyar gazdaság
erős fundamentumokkal rendelkezik – szögezte le Gion
Gábor, megemlítve a stabil költségvetési politikát és a csökkenő államadósság-pályát, valamint a kedvező munkaerőpiaci
mutatókat. Mint fogalmazott: mindezek megfelelő alapot biztosítanak a sikeres magyar válságkezelésre, az adatok a kormány várakozásait igazolják. (MTI)

Terrortámadást akadályoztak meg a Krímben

A szolgálat szerint házilag előállított robbanószerkezeteket,
lőfegyvereket, lőszert és olyan kommunikációs eszközöket
foglaltak le tőlük, amelyek előkészületben lévő bűncselekményekre és a Délkelet-Ukrajnában harcoló ukrán radikálisokkal
való kapcsolattartásra vonatkozó adatokat tartalmaztak.
A Krímet 2014-ben szállta meg Oroszország, és csatolta el
A közlemény szerint az elfogott személyek saját készítésű
pokolgép felrobbantására készültek. Az FSZB azzal is meg- Ukrajnától, egy helyi népszavazás eredményére hivatkozva.
vádolta őket, hogy terrorista és szélsőséges propagandatevé- Az ENSZ-tagállamok túlnyomó többsége nem ismeri el ennek
a lépésnek a legitimitását. (MTI)
kenységet folytattak az interneten.

Terrortámadást sikerült megakadályozni a Krím
székvárosának számító Szimferopol piacán, a merénylet előkészítésével vádolt öt orosz állampolgárt
őrizetbe vették – közölte szerdán az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Ország – világ
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1360-ra nőtt a halálesetek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta öt koronavírusos páciens haláláról érkezett jelentés – közölte szerda délben a Stratégiai Kommunikációs Csoport. Ezzel
1360-ra emelkedett azok száma, akiket COVID–19cel diagnosztizáltak, és nem élték túl a betegséget.
Legutóbb egy Suceava megyei 71 éves férfi, egy 59
éves és egy 71 éves bukaresti férfi, egy Olt megyei
54 éves férfi és egy Iaşi megyei 78 éves nő halt meg.
Valamennyien más betegségekben is szenvedtek.
(Agerpres)

Mentesülnek az örökösödési adó
alól a súlyos fogyatékkal élők

Döntő törvényhozói fórumként fogadta el szerdán a
képviselőház azt a tervezetet, amely felmenti az örökösödési adó fizetése alól a súlyos fogyatékkal élőket. A tervezetet 273 képviselő támogatta
szavazatával, 25-en ellene szavaztak. A projektet
előterjesztő Oana Florea szociáldemokrata képviselő a plénum vitáján azt mondta: a jogszabály
300.000, súlyos fogyatékkal élő személyt érint, közülük 41.000 gyermek. Florea érvelése szerint az állami segélyből élő fogyatékosoknak súlyos anyagi
terhet jelenthet az örökölt javak (például egy ingatlan) értékének 1%-át adóként befizetni. A tervezetet
korábban már elfogadta a szenátus, az alsóház
döntő házként szavazott róla. (Agerpres)

Módosult a WHO álláspontja

Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője úgy nyilatkozott kedd este,
hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) módosította azt a korábbi álláspontját, miszerint a koronavírussal fertőzött, tünetmentes személyek csak
nagyon ritkán adják tovább a fertőzést. Arafat azt
mondta: a WHO egyik képviselője – egy orvos – korábban két-három, nyilvánosságra nem került tanulmány alapján azt állította, hogy a tünetmentes
fertőzöttek csak nagyon ritka esetben adják tovább
a vírust. Ezt az állítást azonban a WHO később viszszavonta. A katasztrófavédelem vezetője szerint
mindez nem azt bizonyítja, hogy „valami baj volna a
WHO-val”, hanem azt érzékelteti, mennyire kezdetleges fázisában van a járvány kezelése, nem készültek még kimerítő tanulmányok róla. (Agerpres)

Viharkárok nyolc megyében

Az utóbbi 24 órában nyolc megyében volt szükség
a katonai tűzoltók segítségére a viharkárok miatt –
közölte az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU). A tájékoztatás szerint BeszterceNaszód, Kolozs, Hargita, Máramaros, Maros,
Szilágy, Temes és Teleorman megyében több száz
lakásból, udvarról, pincéből kellett kiszivattyúzni a
vizet. Az erős szél két fát kidöntött, ezeket az úttestről kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. A legérintettebb megye Hargita volt. Kápolnásfalun,
Szentegyházán és Lövétén több mint 500 gazdaságot árasztott el a víz. Kápolnásfalun egy személyt ki
kellett menekíteni az udvarán felgyűlt víz magas
szintje miatt. Az illető a víz kiszivattyúzása után viszszatérhetett otthonába. Maros megyében a 16-os országút egy időre járhatatlanná vált a rossz idő miatt.
Kedd folyamán és keddről szerdára virradóra összesen 68 meteorológiai és hidrológiai figyelmeztetést
adtak ki a hatóságok a viharos időjárás, erős szél,
jégeső és valószínű áradások miatt. (Agerpres)

Veszélyhelyzet
vagy politikai érdek?

(Folytatás az 1. oldalról)
letesztelik az érintetteket és betartatják a távolságtartási
szabályokat. Ha valóban megegyeznek a fentiekben,
akkor fölöslegessé válik a veszélyhelyzet meghosszabbítása, de az is bizonyos, hogy a kormány ezek után már
nem lesz azzal vádolható, hogy a közvetlen közbeszerzések által kiszolgál gazdasági érdekcsoportokat. Az is észszerű megoldás lehet, ha bizonyos korlátozásokat
kizárólag azokban a régiókban, településeken vezetnek
be, ahol fertőzési gócok alakulnak ki, és nem bénítják
meg továbbra is egy egész ország gazdaságát, egészségügyi ellátását akkor, amikor hetek óta jelentősen visszaesett a fertőzöttek száma.
Anélkül, hogy kisebbítenénk a koronavírus-fertőzés
súlyosságát és a világjárvány hatásait, ki kell mondani,
hogy igen komoly veszélyt jelent egyrészt a Covid-esetek
ellátására (leginkább elméletileg) berendezkedett egészségügyi ellátórendszerből mondhatni kizárt krónikus betegek egészségi állapotának romlása, a prevenció
lenullázása, másrészt a gazdaság megbénítása. Az egészségügyi rendszer felkészületlenségét, a kormány tehetetlenségét, inkompetenciáját, stratégiahiányát nem
válthatja ki csupán a tiltás!
Azt is ideje lenne közelebbről megvizsgálniuk az illetékes hatóságoknak (számvevőszék, ügyészség, ombudsmani hivatal), hogy hogyan használták fel az elmúlt
hónapokban a közpénzt, indokolt-e az üresen kongó
Covid-kórháznak kinevezett csarnokok fenntartása, miközben fertőzésgyanús személyeket egyazon kórterembe
zsúfolnak; hogyan tartják be a Covid-betegek kezelésére
kiadott protokollumokat, mi a valós helyzet a krónikus
betegek ellátásával, milyen visszaélések történtek a személyi jogokkal az elmúlt hónapok során.
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Bizonytalan a bentlakás helyzete

(Folytatás az 1. oldalról)
felfüggesztették – adta hírül Csibi
Attila Zoltán polgármester. A bentlakás ügyében két forgatókönyv
körvonalazódik: a felújítás vagy lebontás. Mivel az önkormányzat és
a helyi tanács nem szeretne az
ügyben egyedül dönteni, a lakosság
véleményét kéri egy internetes kérdőív révén, amelyre még a napokban lehet válaszolni
A szomszédos Rhédey-kastély
körül két önkormányzati projekt
van folyamatban. Az egyik a kastély körüli tér és a jelenlegi park átrendezését célozza, a másik a
bentlakás mögötti 1,61 hektáros te-

rület parkosítását. A két területet a
bentlakás épülete választja el. Ha
lesz is pályázati forrás az épület felújítására, akkor is évekig kell várni
a munka elkezdésére, hiszen a következő európai pályázati ciklus
2021–2027 között zajlik majd,
addig viszont a két park létesítése,
illetve átépítése véget ér, így a középen álló bentlakás felújításával
sérülne a zöldövezet, amit szeretnének elkerülni – ecsetelte a helyzetet
a városvezető.
Kevesen használják
Az épület egy földszinti és egy
pincerészből áll, a későbbiekben
egy kisebb részt toldottak hozzá. Az

Maros megyében is súlyos következményei
vannak a járványnak

29 ezren váltak munkanélkülivé

A koronavírus-járvány alatt
nagyon sok cég kényszerült a
munka beszüntetésére, így
március 16-ától, a szükségállapot kihirdetése után a munkaadók igényelhették alkalmazottaik számára a munkanélküli-segélyt, ami bérük
75 százalékát jelenti, s ami
nem lehet magasabb, mint az
országos bruttó átlagbér 75
százaléka.

Mezey Sarolta

Ahhoz, hogy az alkalmazottaknak folyósítsák a munkanélküli-segélyt, a cégvezetőknek igénylést
kellett benyújtaniuk elektronikus
postán, illetve a gov.ro platformon.
Mint ismeretes, a március második
felére szóló munkanélküli-támogatást április elsejétől lehetett igényelni, az áprilisieket május
elsejétől, míg a májusiakat június
elsejétől lehet feltölteni a rendszerbe. A kényszerszabadságra járó
összegeket a Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal 15 napon
belül utalja át az alkalmazóknak,
akiknek három napon belül kötelességük kifizetni a segélyt az alkalmazottaknak – monta Ştef
Gheorghe, a munkaerő-közvetítő
hivatal igazgatója.
Áprilisra 48,5 millió lejt fizettek ki
Kérdésünkre, hogy Maros megyében, a kényszerszabadság ideje
alatt hány személy részesült segélyben, az igazgató elmonda, hogy
március második felére több mint
1900 kérvény érkezett és közel 9
ezer személynek igényelték ezt a
juttatást. Áprilisra megkétszereződött a kérvények száma, közel 3900
igénylést töltöttek fel, és 28.757 alkalmazott számára igényelték a 75
százalékos munkanélküli-segélyt. A
segély gyanánt kifizetett összeg
48,5 millió lej volt.

Májusra eddig 3200 cég igényelte
a segélyt
Szerdán Ştef Gheorghe, a Maros
Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal igazgatója arról tájékoztatott,
hogy június 10-én reggel már 3200
Maros megyei cég jelezte, hogy
igényli a kényszerszabadságra járó
juttatást. Kérdésünkre, hogy ez
hány alkalmazottat jelent, az igazgató nem tudott válaszolni, ugyanis
a rendszeren csak a benyújtott
igénylések számát lehet követi, az
alkalmazottak számát nem. Ez utólag derül ki, amikor az összes
igénylést letöltik.
Kétségtelen, hogy a legtöbb
kényszerszabadságra járó támogatást a turizmusban és a vendéglátóiparban
dolgozók
számára
igényelték.
Még nem tudni, milyen ágazatban
maradnak meg a támogatások
Június elsejétől csak azon cégek
esetében alkalmazzák a 75 százalékos munkanélküli-támogatást, amelyek tevékenysége továbbra is
korlátozások alá esik. Hogy milyen
tevékenységeket korlátoznak továbbra is – ha meghosszabbítják a
veszélyhelyzetet –, arra tegnap a hivatal vezetője még nem tudott válaszolni.
Egyelőre
újabb
jogszabályokra várnak. Nem hivatalos források szerint azon tevékenységi területeken dolgozók
esetében, amely területek továbbra
is korlátozások alá esnek, ez év december 31-ig igényelhető a kényszermunkanélküli-segély. Azokban
az ágazatokban, ahol újrakezdhető
a tevékenység, a támogatást felfüggesztik.
– Minden attól függ, hogyan alakul a járványhelyzet, de a kényszerszabadságra
járó
támogatást
mindaddig folyósítják, amíg adott
területen a korlátozások érvényben
vannak – mondta az igazgató.

ingatlant államosítás után az erdőszentgyörgyi középiskolának adták
át, ebben létesült a bentlakás. A
rendszerváltás után a tulajdonosok
visszaigényelték, és vissza is kapták
az épületet, ezért az önkormányzatnak döntenie kellett, hogy megvásárolja-e vagy béreli. Mivel az évi
bér sok lett volna, a megvásárlása
volt az előnyösebb. Az épületben a
bentlakás mellett konyha és étkezde
működött, és itt kapott székhelyet a
Zöld Fény környezetvédelmi egyesület és az iskolai karbantartó műhely – tudtuk meg az önkormányzat
munkatársától, Menyhárt Istvántól.
Tájékoztatott arról is, hogy az épü-

Fotó: Csibi Attila Zoltán

let előtti zöldövezet felújítása, átrendezése hamarosan elkezdődhet.
A közbeszerzést megnyerő cég lemondta a szerződést, mert elégtelennek vélte a rendelkezésre álló
forrásokat, ezért új közbeszerzést
kellett kiírni a tervezésre és kivitelezésre. A tervet július 1-ig kell bemutassa a cég az önkormányzatnak,
azután kibocsátható az építkezési
engedély. A munkálatot az a vállalkozás végezné, amely a bentlakás
mögött a parkosításon dolgozik.
A bentlakás már évek óta nincs a
kapacitásának megfelelően kihasználva, kevés diák veszi igénybe. A
közszállítás viszonylagos rendeződésével a diákok inkább az ingázást
választották, így negyedannyi tanuló lakott itt iskolaidőben, mint
amennyi elférne benne – tudtuk meg
az önkormányzat másik munkatársától, Ambrus Róberttől. A pincesorból a konyhát és az étkezdét a
földszintre költöztették, és itt működött az iskolai karbantartóműhely is.
Volt engedélye, de bezár
Az önkormányzat június 3-án
rendelte el mindennemű tevékenység meghatározatlan időre szóló felfüggesztését az épületben. Léta
Áron igazgatótól megtudtuk: a záruló tanévben hat diák lakott itt,
akikre egy pedagógus felügyelt. A
konyhán naponta legtöbb 60 adag
ebéd készült, a bentlakók mellett
pedagógusok és helyiek is rendeltek
meleg ételt, a konyháról étkeztek a
Caritas programjaiban részt vevő
gyerekek is, innen szállították az
ebédet a kendi napközinek is. A koronavírus-járvány miatt március 12.
óta amúgy is zárva van az épület, a

szünetelő oktatás miatt az alkalmazottak más feladatokat kaptak. Azt
nem tudja az intézményvezető,
hogy a konyha bezárása mennyiben
érintette az addigi célcsoportokat,
de a gyerekprogramok szünetelnek,
míg a helyiek két helyi vállalkozástól rendelhetnek meleg ebédet.
A tevékenység beszüntetése
meglepte az igazgatót, hiszen egyegy pedagógus, szakácsnő, takarító
és mosodai alkalmazott munkahelyének megszüntetését is eredményezheti ez a lépés, ugyanakkor az
épületben rengeteg leltári tárgya
van az iskolának. Az épület felújításába ugyan nem fektetett az önkormányzat, de a bentlakás és a
konyha normális körülmények között működött, évente meszeltek, és
mindkét rész rendelkezett közegészségügyi engedéllyel. A konyhát 2011-ben javították fel pályázati
támogatással, itt egy második tankonyha jött létre, amit az iskolaközpont élelmezési és turisztikai
osztályai használtak – magyarázta
az igazgató, aki szerint önerőből az
intézmény nem tud a továbbiakban
konyhát, étkezdét és bentlakást működtetni, erre sem épülete, sem
pénzügyi lehetősége nincs.
Az épületben kezdte meg tevékenységét az iskolai környezetvédelmi egyesület, a Zöld Fény. Beke
Tünde vezető tanárnőtől megtudtuk,
addig működtek itt, amíg a szomszédos kastélyépületben iskolai oktatás folyt, de évek óta átköltöztek
az iskolába, ott vagy éppen terepen
zajlanak a nevelési programjaik és
táboraik.

Megérteni a változást

Azt mondogatták a világ sorsára felügyelő és figyelő elmék, hogy a 2001. szeptember 11-i merényletet és ikertorony-bombázást követően az élet
megváltozott, többé már nem olyan, mint azelőtt. A
megrázó élményt, a gyökeres fordulatot tetten lehetett
érni egyidejűleg a történéssel, a saját szemével látta
az emberiség magát a kiváltó eseményt, és következményeit azóta is érzi. Lehet. Nem vitatom. Ámbátor
személyes életemben ennek hatását már nem tudom
lemérni, hiszen ezután is még tíz évig jártam hivatalba, utaztam repülőn, vonaton, autóbuszon (kevesebbet), taxin (többet), ettem, ittam, híztam, nem
fogytam. Unokáim jöttek a világra. A repülőterek kiés bejáratánál azelőtt és azután is ellenőriztek, bizalmatlanok voltak velem szemben
a megbízott fogdmegek. Ugyanúgy kaptam fizetést és költöttem
el, legfeljebb több szupermarket nyílt köröttem vagy zárt be
szédületes gyorsasággal. Olvastam, írtam könyvet,
többet, jobbat, szabadabban jutottunk hozzá azokhoz
a kötetekhez, amelyek vágyaim célkeresztjébe kerültek, beléptünk az unióba, barátaim ugyanúgy ki- és
elköltöztek, de gyakrabban látogatnak haza, és a
kapcsolattartás – hála a közösségi médiának, világhálóknak – fokozottabb lett, ugyanazokon a vicceken
nevethettünk, ugyanazokkal a hírekkel etettek meg.
Szóval a közbiztonság köröttem nem változott lényegesen, továbbra sincs tudomásom gyilkos merényletről Bélborban és Tölgyesen vagy a Hidegvölggyel
szomszédos lakónegyedekben. A medvelátogatásokat
mégsem írhatom Bin Laden számlájára.
Most ugyancsak nagy változásról beszélnek, jósolgatják a jövőkutatók vagy -szomorítók. A koronavírus
után az élet nem tér vissza teljesen (egyáltalán, sőt) a
régi kerékvágásba, mederbe, a szokványosba. Az addigi rutint elfelejthetjük, ideje felkészülni újabb rutinok befogadására, más előjelűekre, most, míg nem
késő, ameddig még hordjuk a száj- és orrtakaró maszkot, amíg kormányrendeletek szerint óvatoskodunk.
Mindent át kell(ene) értékelnünk. A koronavírus
csak egy jelenség, mögötte már régóta készülődik a
változás, a másság, és tekintve, hogy korunkat a folytonos gyorsulás jellemzi, a másvalami, a minőségi
ugrás (sötétbe/fénybe) már itt van, itt topog a küszöbünkön, és bebocsátást kér. Ha nagyon udvarias. Ha
nem, felrúgja a szabályokat, akkor egyszerűen betör.
Állítom, hitelt érdemlő köz- és öngazdászok, politológusok, emberiségboldogítók és -szomorítók jóslatait kell elfogadnunk, lenyelnük, zsebre vágnunk,
szívünkre vennünk. Vagy egyszerűen ülve várni a mi
lesz velünket. Lehet közben dolgozni, tenni-venni, vá-

sárolni, költséglistát készíteni, halmozni kamrában,
áhítozni arra, hogy újra utazni fogunk és a színházban remek darabokat fogunk látni, kirándulunk a
Csalhóra, bár elég csalhó volt eddig is köröttünk és
a politikai manézsban, vendéglőben eszünk és csápolhatunk – hisz egyre csak fiatalodunk – egy zsúfolt
megatéren megasztároknak, amíg megakad a torkunkon a megaszongya.
Vannak a változásnak jelei, például a ruhásboltokban és szupermagazinokban csak az öltönyök, frakkok felöltő, zakórésze kelendő, hiszen a diplomaták
ülve nyilatkoznak otthoni számítógépeik előtt, így
személyes képernyőik elé akár kitérdesedett mackónadrágba is ülhetnek. Viszont be kell szerezni a könyvespolcot, ami a nyilatkozó,
rendelkező, felolvasó háta mögé
kerül, ez ui. az elfogadott, a
trendi. Az erkélykoncert a Ciao
bellával menő. A vendéglősök
térfoglalási kérelmekkel ostromolják a hatóságot,
hogy teraszokon a vendégsereget mennyiségileg változatlanul fogadják jóval nagyobb térközökkel, tehát
a megengedett másfél-kétméteres távolságba helyezhessék el az asztalokat, nagyobb lesz az igény (ha
már nem az) a sütő- vagy péklapátok iránt – a szélesebb merítésű az igazán nyerő –, amikor egy négy-öt
tagú vendéglőben ebédlő családnak a pincér odanyújtja biztonságosan a megrendelt 10 db bécsi szeletet vagy 25 egységnyi miccset, hat-hat sört és két
kosár kenyeret.
Egy közgazdasági példával világítanám meg a
reánk szakadó változást. Miután az idén nem járhatunk nyilvános előadásokra, fogadásokra, tömegrendezvényekre, nem ülünk idegenekkel, vendégekkel
lehelettávolságra egymástól, kerüljük az utcai ismerőscsókolgatást, bátran eszünk hagymát, sokkal merészebb mennyiségben fogy a fokhagyma. (Ámbátor
Ceci néni azt müllerkedte, hogy nem véd a vírustól.)
Ebből kifolyólag a piaci árusok és főleg a hagymalatifundiumok tulajdonosai, az őstermelők az ősködből őssejtéssel azt gondolják, hogy menő dolog a
hagyma és a fokhagyma, piszokul jól fogyott 2020ban, a következő évben – a kereslet–kínálat egyensúlyban tartásától vezérelve – többet vetnek,
veteményeznek, ültetnek, dugványoznak, metszenek,
jarovizálnak, tárcsáznak, egyelnek (a nem megfelelő
munkafázis törlendő), aztán – mert a társasági alkalmak mégiscsak visszatérnek, igaz, más konstellációkban és összerendeződésben, az emberek
egymáshoz közelednek a rendelt elhidegülés ellenére
is – nyakukon marad a hagymatermés fele-egésze. A
fokhagymáról nem is fokozva.
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Halló, van egy kérdésem!

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Ügyeletben
a Sapientia közegészségügyi karának oktatói

Nagyon változatos kérdéskörben (családi, gazdasági, stresszkezelési, az egészséges életmóddal, a munka és a magánélet
egyensúlyával, közegészségügyi, jogi, számítógép-használati
problémákkal kapcsolatos tudnivalókban) nyújtottak és nyújtanak tájékoztatást a jelenlegi járványügyi helyzetben a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara közegészségügyi
szolgáltatások és politikák szakának oktatói: dr. Bakos Levente
közgazdász, dr. Harangus Katalin statisztikus, dr. Kovács Réka
Rozália és dr. Lukács-Márton Réka pszichológusok, dr. Sántha Ágnes
szociológus, drd. Szabadi Ernő-Loránd közegészségügyi szakember, dr. Sztranyiczki Szilárd jogász, ügyvéd.
A szakemberek továbbra is az előre meghatározott, a válaszokban feltüntetett időpontokban állnak az érdeklődők rendelkezésre a 0040-373-780851-es alapdíjas telefonszámon
és a segelyvonal@ms.sapientia.ro e-mail-címen. Az e-mailben
történő megkeresés esetén kérik, hogy a levél tárgyában jelezzék a címzett nevét.

így nem csak engem érintő kérdésekkel kerestek meg. Többen abban
kértek útmutatást, hogy a hét szakember közül kihez fordulhatnának
kérdésükkel. Olyan helyzet is többször előfordult, hogy fogadóórán
kívül hívott valaki, és ha egyedül
nem tudtam megoldani a felmerülő
problémát, akkor kértem a hozzáértőbb kolléga segítségét. Összegezve, a legtöbb kérdés jogi jellegű
volt. Hozzám mint pszichológushoz
főként gyermekekkel, otthon tanulással kapcsolatos kérdésekkel fordultak. Volt olyan szülő, aki a
gyermeke számára kért segítséget
az online oktatás, vizsgák okozta
stressz miatt, más szülő önkéntes
egyetemistát keresett, aki rendszeresen foglalkozik interneten kereszAnkétunkban arról érdeklődtünk,
tül a gyerekével, beszél, tanul vele.
hogy melyek voltak az új koronavíMindenkinek a kérésére próbáltunk
rus-járvány miatt otthonmaradásra
valamilyen segítséget nyújtani.
biztatott, (valójában kényszerített)
személyek leggyakoribb gondjai,
amelyekben a szakember segítségét
kérték. A hasznos, jó kezdeményezésnek tartott telefonos ügyelet
megszületéséről az ötletgazdát, dr.
Kovács Réka Rozália pszichológust
kérdeztem (aki továbbra is elérhető csütörtökönként 14-16 óra
között).
– Hogyan pattant ki és öltött testet az elképzelés? Hogyan sikerült
megnyerni
a
munkatársakat, és összehangolni a tevékenységet?
– Nem volt nehéz, ugyanis mindenkiben volt segítő szándék az
első perctől. Szerettünk volna közös
erővel hozzájárulni ahhoz, hogy az Unaloműzés, a belső feszültségek
érdeklődők számára útmutatást ad- csökkentése
– A karantén kezdetén az egyik
junk, elviselhetőbbé tegyük a járlegszembetűnőbb jelenségként
vány okozta új helyzetet. A
szinte mindenki nagy lendülettel
tevékenység összehangolása vifőzni, sütni kezdett, csak úgy
szonylag könnyen ment, pár nap
röpködtek a receptek. Mivel
alatt összeállt a program, megfogaltöbb
idő jutott az ételek elkészímaztuk a témákat, melyek kapcsán
tésére és fogyasztására, vajon
kérdezhetők vagyunk, létrejött az eegészségesebben táplálkozott-e
mail-cím, a telefonszám, melyen ela többség? – kérdeztem
érnek bennünket. Az ötletet
dr. Lukács-Márton Réka pszitámogatta az egyetem vezetősége
chológustól (elérhető hétfőnis, és mindenben segítik a munkánként 12–14 óra között).
kat. A kezdeményezésről több saj– Azok az egyének, akik amúgy
tóorgánum azonnal beszámolt, így
is egészségtudatosan táplálkoztak,
jutott el az emberekhez a hír.
ebben az időben is igyekeztek ezt a
Próbáltunk segíteni
vonalat követni, míg mások, akik– Milyen kérdéssel fordultak a nek ez nem volt prioritás, továbbra
pszichológushoz? Hogyan befo- is folytatták a megszokott életmódlyásolta a járvány okozta stressz az jukat. Annyiban volt nehezebb a
emberek gondolkodását? Közeled- táplálkozás szempontjából ez az
tek-e vagy távolodtak egymástól? időszak, hogy az emberek gyakran
– A telefonszámom nyilvános, unaloműzésre, valamint a belső fe-

szültségük csökkentésére használták az evést, aminek egyik negatív
következménye a súlynövekedés
lett. Ugyanakkor pozitív példákat is
hallottam olyan személyekről, akik
ekkor váltottak egészségesebb táplálkozásra, és választásukat azzal
indokolták, hogy ebben az időszakban, amikor a mindennapi élet malomkereke nem őrölte be őket, volt
idejük jobban figyelni erre. Munkájuk eredményét jelentős súlycsökkenés koronázta. A karantén idején
lehetőség adódott kipróbálni olyan
dolgokat, amiről eddig úgy gondoltuk, nincsen rá elegendő időnk,
mint például a kenyérsütés vagy
más jellegű alkotómunka.
– A mozgáskorlátozott, a lakásukat egyetlen órára sem elhagyó idős emberek milyen
nehézségekbe ütköztek a beszerzés során?
– A civil szervezetek tucatjával
hirdettek segítséget az ilyen embereknek, és úgy gondolom, hogy mi,
akik tudjuk, hogy esetleg nem juthatott el hozzájuk a kezdeményezésről
szóló információ, emberi gesztusból
is kellett volna segítsünk a nehéz
helyzetbe kerülteknek, ha tudomásunk lett volna a nehézségeikről.
Jobban értékelni
az oktatók munkáját
– Tapasztalatai szerint hogyan
boldogultak az otthoni tanítással a szülők, különösen azok,
akik délutáni programra járatták korábban a gyermeküket?
– Ez az új helyzet rengeteg nehézséget generált azoknak a szülőknek az életében, akiknek az otthoni
munkavégzés mellett még a gyermekeik tanítása, egész napos felügyelete, kiszolgálása, szórakoztatása is a nyakukba zúdult. Különösen megterhelő és feszültségekkel terhelt időszak volt ez
elsősorban az alsóbb osztályba járó
kisdiákok szüleinek, akiknek még
nem elég önálló a gyermekük, hogy
egyedül tanuljon, és a tanuláshoz
állandóan igénybe veszi a szülei segítségét. Ugyanakkor reális rálátást
kapott a szülő gyermeke mentális
szintjéről és arról, hogy az iskolai
tanterv követelményeihez képest
milyen ismeretekkel rendelkezik.
Az eddigiekben mindenki tudta, hogyan kellene tanítani, és a tanárokat, tanítókat ostorozták, most
valójában mindenki megtapasztalhatta a saját bőrén, hogy a valóságban milyen is a tanítás, és hogyan
működik az otthon tanulás. Feltételezem, hogy hasznos időszak volt
olyan szempontból is, hogy az oktatók munkáját jobban értékeljük a
továbbiakban.
Romlott a munka
és a magánélet egyensúlya
– Hogyan látja, érzékeli Sántha
Ágnes szociológus (hívható
csütörtökönként 10-12 óra között) ezt a nem mindennapi eseménysort, ami velünk történik?
Helyreáll-e a munka és a magánélet korábbi egyensúlya, vagy javíthatatlanul megbomlott?
– Történelmileg új, semmi eddigihez nem hasonlítható hónapok
vannak mögöttünk. Többrétű problémával állunk szemben, amit társa-

A világnap, amelynek középpontjában az emberi kéz alkotta termékek állnak, erdélyi kezdeményezésnek is köszönheti, hogy egyre több országban megünnepelik, és népszerűsége növekedőben van. Ezen a viszonylag fiatal
világnapon elgondolkodhatunk azon, hogy mi mindenre képes a kéz, hiszen az
ember már a kezdetektől gondoskodott arról, hogy a mindennapi élethez elengedhetetlenül szükséges tárgyak mellett lakóhelyét és magát is feldíszítse, megszépítse. Gondoljuk csak el, mennyire egyhangú lenne az életünk a fazekasság,
kerámiaművesség, fafaragás, üvegművesség, rongyművesség és a különböző
típusú kézimunkák, a díszítő varrások, a csipkeverés, horgolás, kötés, szövés
és a gyögyfűzés során készült tárgyak nélkül. Még akkor is, ha néha haszontalannak tűnnek, holott mindaz, ami az emberi kéz munkája nyomán elkészül,
magán hordozza megalkotójának tehetségét, hozzáértését, szépérzékét, lelkét,
egyéniségét. Ez az oka annak, hogy semmilyen gépi termék nem tudja felvenni
a versenyt velük. Ezért kellene jobban szeretni, értékelni, támogatni a hagyományainkat őrző kézművességet, amely otthonos darabja lehet a modern lakásoknak is, és ne hagyni, hogy a megérdemelt érdeklődés hiányában a helyét
fokozatosan átvegye a giccs.

dalomkutatóként megközelíthetünk
a tömegpszichológia, a társadalmi
bizalom, az otthonról végzett
munka és az otthoni oktatás szemszögéből. A munka és a magánélet
egyensúlya az utóbbi évtizedekben
a nők és a férfiak számára egyaránt
gondot okozott. A világjárvány idején a nők nagyobb arányban váltak
távmunkássá, illetve vették igénybe
azt a fizetett szabadságot, amely az
otthon maradó gyermekek után jár.
Azok számára, akik otthonról dolgoznak, megtöbbszöröződött az otthoni munka, így romlott a munka és
a magánélet egyensúlya. Nagyrészt
az anyákra hárul a gyermekek otthoni oktatásának felügyelete, a pedagógusokkal való kapcsolattartás,
a távoktatáshoz szükséges infrastruktúra biztosítása. Ugyanakkor elmondható, hogy azok a férfiak, akik
otthonról végzik a munkájukat, jobban bevonódtak az otthoni háztartási feladatokba, részt vállaltak
azokban. A Sapientia EMTE Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatóközpontja kutatást is végzett a
témában, és azt látjuk, hogy a háztartási munkamegosztáson valamelyest javított a karantén, legalábbis
azokban a családokban, amelyekben a férj és a feleség egyaránt otthonról dolgozott. Természetesen az
iskolai oktatás újraindulása helyreállítja majd a szülők életében a
munka és a magánélet amúgy is érzékeny egyensúlyát.
A gyanakvás szellemét
ültették el bennünk
– Milyen következményei lehetnek a vírus okozta „társadalomrengésnek”, ami a mélyrétegekig hatolt? Kik a nagy haszonélvezők és a vesztesek?
Mennyi idő kell ahhoz, hogy
újra egyfajta egyensúlyt lehessen teremteni? Vagy erről végképpen le kell mondanunk?
– Ebben a társadalomrengésben
látom a világjárvány legmélyrehatóbb következményét, amelynek
helyreállításához évek szükségesek.
Sokféle okot tulajdonítunk annak a
helyzetnek, amely a társadalmi távolságtartás szigorú előírásához vezetett. A lényeg azonban a
következmény, és ilyen értelemben
emberként mindannyian vesztesek
vagyunk, hiszen a gyanakvás szellemét ültették el bennünk, ami sajnos
történelmileg nem idegen a térségben, de korántsem jellemző. Az erdélyi
magyar
társadalom
közösségalapú, és az utóbbi évtize-

dekben előretörő individualista
szemlélet ellenére alapjaiban kollektív jellegű maradt, a közösség elsőbbségét hangsúlyozza az egyén
fölött.
Egy-két évig még biztosan eltart,
amíg a társadalmi rend helyreáll,
ám a jelenség végkifejlete leginkább attól függ, lesznek-e további
hullámai a járványnak, tehát összességében meddig húzódik el ez az
egymással szembeni bizalmatlanságot feltételező, sőt azt előíró szemlélet. Megdöbbentő, milyen sokan
tartják távol magukat közeli rokonaiktól, szüleiktől, gyermekeiktől,
mennyire megfélemlíthetők az emberek. Ha hosszabb időn át, akár
jövő év nyaráig eltartanak a korlátozások, akkor a társadalmi távolságtartás habitusunkká válik,
hozzászokunk. Márpedig csak az a
kevés „mizantróp” örülhet ennek,
aki amúgy is szívesen van egymaga. A mi társadalmunk erőssége
a szoros nagy családi, rokoni, baráti
kapcsolatrendszer – jó lenne ezt
megőrizni, hiszen amúgy is sokfelől
kezdik ki a világdivatok.

Drasztikus intézkedések okai
– A közegészségügy területén
jártas szakembertől mit kérdeztek a legsűrűbben? Voltak-e,
akik az óvintézkedések fontosságát kérdőjelezték meg? – érdeklődtem
drd.
Szabadi
Ernő-Loránd közegészségügyi
végzettségű köztisztviselőtől
(elérhető szerdánként 18–19
óra között).
– Marosvásárhely polgármesteri
hivatalának szociális igazgatóságán
dolgozom köztisztviselőként. A 8.
számú katonai rendelet nagymértékben befolyásolta a teljes szociális szféra, illetve intézményrendszer
működését, ami bizonyos mértékű
átszervezéseket tett szükségessé.
Emiatt helyeztek át a marosvásárhelyi éjszakai menhelyre, amelynek
az épületét a megelőzés érdekében
lezárták, míg a szolgáltatásaiban részesülőket állandó jelleggel el kellett látni. Annak ellenére, hogy a
főállásomban betöltött funkció
miatt 21 nap szakmai, illetve 14 nap
otthoni elkülönítésbe kerültem, nyitott voltam a kollégák kezdeményezését illetően, és aktív szerepet
vállaltam ebben a folyamatban.
Az alapvégzettségem alapján
talán hozzám állt a legközelebb a jelenlegi világjárvánnyal kapcsolatos
intézkedéssorozat. Természetesen
sajnálatosnak tartom mindazt, ami
ennek az időszaknak a hozadéka,
Összeállította: Bodolai Gyöngyi
(Folytatás a 8. oldalon)
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Örmény gyökerekkel

Ígéretes kezdet, elmaradt kiteljesedés

Dr. Bodó Ágnes, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Gyógyszerészeti Karának nyugalmazott adjunktusa, aki kémiai analízisre,
majd a gyógyszerellenőrzésre oktatta
a hallgatókat, tavaly decemberben
töltötte be a 90. évét. Kárpátok negyedbeli lakásában Marosvásárhelyen
készült, nagyon régi, a családi örökséget képező, különlegesen szép, kézi
festésű porceláncsészéből isszuk a
kávét, és közben századokon átívelő
utazást teszünk a múltba.

Bodolai Gyöngyi

Nem véletlenül, hiszen dr. Bodó Ágnes
anyai ágon régi, híres örmény kereskedőcsalád leszármazottja. Ennek első képviselője,
Petelei Márton 1770-ben fogadós kereskedőként telepedett meg Marosvásárhelyen. István nevű fiának Isvánffi Máriával kötött
házasságából – aki gyermekeiket is a zene
szeretetére nevelte –, a világra jött 13 utód
közül hatan érték meg a felnőttkort. 1852-ben
született fiuk, Petelei István, a rangos novellista, az erdélyi kisváros krónikása, a kisemberek sorsának érzékeny átélője és hiteles
megrajzolója, életének nagy részét Marosvásárhelyen töltötte. Később jó tollú lapszerkesztőként
Kolozsváron
élt,
majd
1896-97-ben újra szülővárosában, a Kemény
Zsigmond Társaság élén pezsdítette meg
annak irodalmi tevékenységét, és székely
kapus szovátai házába vonult el pihenni. Szűkebb hazájától, Erdélytől a csábító lehetőségek vonzása ellenére sem tudott megválni,
1888-ban döbbenetes úti jegyzeteiben írta le
a Mezőség településeit és azok lakóit. Emlékét Marosvásárhelyen az egykori Szent
György, ma Köztársaság tér 6. szám alatt emléktábla őrzi, szülőháza a porta udvarán áll.
Az író, akinek nem született gyermeke, a
népes Petelei családból a Marosvásárhely főterén fegyver- és bőrkereskedést működtető
Márton bátyjának a nemesi származású
Danczkai Pattantyús Ábrahám Rózával kötött házasságából született Erzsébet nevű lányát választotta ki segítségül (a későbbiekben
Végh Béláné). Az unokahúg a rajongásig szeretett író nagybácsinak felolvasott, és értékes,
szép könyvtárát rendben tartotta.
A család történetéről az író halálának 150.
évfordulóján lapunk Múzsa mellékletében az
unoka, dr. Bodó Ágnes nyugalmazott egyetemi adjunktus számolt be, hiszen az író kedvenc unkahúga, Erzsike az ő nagymamája
volt. Ő pedig Végh Béláné Petelei Erzsébet
szintén Erzsébet nevű lányának a Bodó Norberttel kötött házasságából született. A besztercei származású, német anyanyelvű férfit
azért küldték Vásárhelyre, hogy magyarul tanuljon. Így ismerkedett meg Végh Erzsébettel, akinek édesapja, Végh Béla, a
császári-királyi 23. vadászezred századosa
1915-ben meghalt, és lánya hadiárvaként az
I. világháború végéig egy bécsi nevelőotthonba került. Mivel jól megtanult németül, ő

A felső emléktábla megkopott felirata:
1852. szeptember 13-án
e falak között született
PETELEI ISTVÁN
erdélyi magyar író.
Meghalt 1910. január 5-én.
Az alsóé:
Emlékezetül az Erdélyi Helikon
1938. IX. 13.

A Petelei-ház

lett a besztercei fiatalember oktatója, és egy
szép szerelem nyomán a felesége – osztja
meg szülei megismerkedésének és házasságának történetét Bodó Ágnes.
Miután hosszan elidőztünk az elődök fordulatos történetén, arra kérem, térjünk át
saját életének alakulására.

elemi iskolában végeztem
román nyelven. Ágasról
1940-ben jöttünk el, és
engem beírattak a vásárhelyi katolikus leányiskolába,
ahol nem kevés nehézséget
okozott magyarul folytatni
a tanulást. Ezt követően a
kereskedelmi
iskolában
érettségiztem. A háború
idején, a család férfitagjainak a halála után (1915) a
két özvegy, akik kénytelenek voltak mindenüket eladni, jövedelem nélkül
maradt, és egy Iskola utca
környéki kis lakásban éltek.
Édesanyám testvére, Végh
József, aki később orvos
lett Budapesten, Magyarországra távozott.
– A zárdában és a kereskedelmi iskolában végzett fiatal
lányként
miért
választotta a kémiát?
– Szerettem volna valami mást, érdekesebbet tanulni a világ dolgairól, mint a kereskedelmi iskolában, ezért a kolozsvári Bolyai
Tudományegyetem Kémia Karára felvételiztem – sikeresen. A származásom miatt azonban nem vettek fel a bentlakásba, és a
szüleim a nagyon kevés tisztviselői jövedel-

„A Pisti bácsi bűvkörében” élő unokahúg, Végh Béláné Petelei Erzsébet, a dr. Bodó
Ágnes nagyanyja fiának, dr. Végh Józsefnek írt levelében így fogalmazott: „Lelkem
olyan volt, mint a puha formálható agyag a szobrász kezében, rajongtam érte. Gyermeke
nem volt, de szerette a gyermekeket, így kerültem mesteri kezeibe. Tőle tanultam meg a
betű imádatát, az olvasás művészetét, és palántáltam ezt én is az én kicsi famíliám szívébe…
Szerette, ha felolvastam neki naponként. Értékes, gyönyörű könyvtárát rendben tartottam
és katalógusba szedtem. A muzsika szépségét is Pisti bácsi véste szívembe… Chopin volt a
kedvence… Szépen rajzolt és gyönyörködött, ha tűfestéssel – élő virág után – kihímeztem
rajzait terítőkre. Még főzni is Pisti bácsi tanított meg… Fafaragásai, asztalosmunkái gyönyörűek voltak. Híres székely kapuját maga díszítette. Szép kicsi székeket faragott, zsúrasztalomat, gyermekszekrényemet ő készítette. Türelmes, jóságos, megértő, megbocsátó,
szerető volt. Valami krisztusi nagyszerűség élt lelkében. Látom szépséges fejét, okos, szomorú szemét, hallom halk, dallamos hangját mesélni valami apróságról. Érzem simogató
áldott kezeit sima hajamon. Látom kezét egy maszatos gyermek arcán, vagy egy bundás
kuvasz füle tövét vakargatva. Hallom, amint idegen kutyákhoz beszél, és az állat értelmesen
hallgatja, érti, amit mond. Szovátán sétálgatva gyermek- és kutyakaraván kíséri… Jó volt
a múltba kicsit bepillantani és Neked – a figyelmes hallgatónak – igaz mesét mesélni. Mi,
öregek, úgyis csak a múltban élünk…”

– Édesapám, Bodó Norbert egy fűrészgyárat vezetett Gyergyószentmiklóson, így 1929.
december 19-én ott születtem. Mivel a gazdasági válságban tönkrement az üzem, szüleim Vásárhelyre költöztek, ahol a
nagyanyám élt, és ahol aztán az öcsém, András világra jött. Gyermekkoromban a szüleim
két évig csak németül beszéltek, hogy én is
megtanuljam apám anyanyelvét.
A svájci tulajdonban levő cég édesapámat
később visszavette, és előbb a Gyimesekbe,
majd a Tatros völgyében fekvő Bákó megyei
Ágas (Agăş) nevű falu melletti fűrészgyárba
helyezték. Az első két elemi osztályt a Gyimesekben, a harmadik-negyediket az ágasi

mükből nem tudtak albérletet fizetni. Az elismert
dr.
László
Tihamér
fizikaprofesszornak volt egy kétszobás lakása, s mivel akkoriban egy személy csak
nyolc négyzetmétert foglalhatott el, engem
beajánlottak a László családhoz lakónak. Úgy
végeztem el a négy év egyetemet, hogy végig
náluk laktam. Olyannyira meg voltak elégedve velem, hogy azután az öcsémet, Andrást is befogadták, aki ugyancsak kémia
szakra jelentkezett, és a László családnál
lakva végezte el az egyetemet, ahova kiváló
eredményei alapján felvételi vizsga nélkül jutott be.
Egy kellemetlen betegség miatt öt-hat hónapos késéssel kezdtem meg tanulmányaim
az egyetemen, és harmadéves koromra „rázódtam bele” a kémia kari munkába, mentalitásba. Nagyon keményen meg kellett
dolgoznom, hogy utolérjem az évfolyamtársaimat, akik nívós, igényes iskolai alapokkal
rendelkeztek.
– Mi történt az egyetem elvégzése után?
– Bár a végzősöket automatikusan a Kárpátokon túlra helyezték, mivel utolsó éves
koromban férjhez mentem egy évfolyamtársamhoz, eredményeink alapján mind a ketten
a marosvásárhelyi egyetemet választhattuk.
Az államvizsga-dolgozatomat analitikai
kémiából írtam, ezért természetes módon erre
a tantárgyra esett a választásom. Az Analitikai Kémiai Tanszéken, amelyet 1952-től
1985-ös nyugdíjazásáig dr. Soós Pál profeszszor vezetett, nagyon megszerettem a tanítást,
amit gyakornokként kezdtem, majd tanársegédként folytattam. Öröm volt ott dolgozni,
és már kezdettől bekapcsolódtam a dr. Soós
Pál irányításával folyó jegyzetkészítésbe.
Közben teltek az évek, és az 1968/69-es tanévben a romániai gyógyszerészképzés tantervébe új tantárgyat vezettek be a gyógyszerek
analitikája és biológiai elemzése megnevezéssel, ami tulajdonképpen egy alkalmazott
analitika. A diszciplína megindítását és irá-

nyítását reám bízták. Szakkönyvek, előzmények, amelyekből dokumentálódni lehetett
volna, nem léteztek. Magyarországon viszont
fontos tantárgyként oktatták, ebből kiindulva
felvettem a kapcsolatot a budapesti kollégákkal, akik meghívtak egy tanulmányútra, hogy
az ottani tantervet és tananyagot tanulmányozhassam. Bár a szakminisztériumból
megkaptam az elutazáshoz szükséges engedélyt, a helybeli pártelvtársak nem engedték
meg, hogy kiutazzam. Ez volt életemben az
első pofon, ami nagyon érzékenyen érintett.
Mivel jó kapcsolatban voltam a kolozsvári
kolléganővel, aki szintén erre a tantárgyra
kapta a kinevezését, végül együtt beszéltük
meg, hogyan állítsuk össze a tananyagot. A
tantárgyat magyar és román nyelven is oktattam, és mindkét nyelven jegyzetet írtam A
gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei
(1986) és Controlul formelor farmaceutice
(1977) címen. Amikor én már nem taníthattam, a diákok továbbra is ezeket a jegyzeteket
használták. 1973-ban védtem meg doktori
dolgozatomat a Babeş–Bolyai Egyetemen dr.
doc. Candin Liteanu professzor vezetésével.
Dolgozatom témája: a savak-bázisok viselkedése és meghatározása metanolos közegben.
– Miért hagyta abba a tanítást?
– 1988-ban, amikor elkezdődött a gyógyszerészképzés felszámolása Marosvásárhelyen, 57 éves koromban nyugdíjaztak, holott
tele voltam energiával, és azzal az óhajjal,
hogy folytassam a jegyzetírást. Azt megelőzően azt az utasítást kaptuk, hogy vállalatokkal, intézményekkel kell olyan szerződést
kötnünk, amelyből pénz folyik be az egyetemnek. A két kolléganőmmel együtt, akik
közül elsősorban Kis Ilonát említhetem, az
egyik bukaresti gyógyszergyárral sikerült
szerződést kötni olyan témára, amelyet nem
tudtak megoldani. Nekünk azonban, bár a
gyógyszergyártás ipari részéhez nem értettünk, vállalnunk kellett. Ebből a szerződésből
a két kolléganőmön kívül még sokan kaptak
fizetést, miközben én jártam Bukarestbe intézni a szerződést, megbeszélésekre, ami nagyon kínos időszakot jelentett számomra.
– A rendszerváltás után, amikor újraindult a gyógyszerészeti kar, miért nem
ment vissza tanítani?
– Már nyugdíjas voltam. Amikor kiderült,
hogy az analitikai kémia katedrán Soós professzoron kívül nincsen más tanár, volt egy
gyenge próbálkozás, hogy visszahívjanak, de
az akkori dékán azon a véleményen volt,
hogy az én esetem ne teremtsen precedenst
arra, hogy a nyugdíjas tanárokat újra alkalmazzák. Az oktatást egy olyan kolléganő
folytatta, aki úgy jött a vásárhelyi egyetemre
tanárnak, hogy előzetesen nem is tanult analitikai kémiát.
– Családtagjaim, ismerőseim elbeszéléséből tudom, hogy a tanárnőt szerették a
hallgatók hozzáértése, pedagógiai érzéke
mellett segítőkészségéért és jó humoráért
is. Tőkés Béla professzor úr könyvében
(Négymenetes spirális erőtér) pedig azt
olvastam, hogy Bodó Ágnes volt a legokosabb nő az analitikai kémia tanszéken.
Értékelték azokat a jegyzeteit, amelyek
Soós Pál professzorral közösen készültek
(Bevezető a kémiai analízisbe 1., 2. rész,
1955, 1958) és az önállóan írt A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei
(1977, 1986) címűt, a szakma berkeiben
pedig az Orvosi Szemlében rendszeresen
közölt tanulmányait. Elhangzott, hogy
Kolozsváron sikeresen doktorált, tehát
minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a
legmagasabb egyetemi fokozatig eljusson.
Mégsem így történt egy felszámolásra
ítélt egyetemen. Hogyan lehetett ezt feldolgozni?
– Bár a magánórák nem pótolták az előadások, szemináriumok megtartását, annak
örvendek, hogy nyugdíjasként a tanítványaim, akikkel foglalkoztam, jó eredménnyel
jutottak be az egyetemre, és jól haladtak azután is. A fiam is orvosi egyetemet végzett,
majd Budapesten lett pszichiáter főorvos.
Bár egyetemi oktatóként szívesen járt kerékpárral munkába, dr. Bodó Ágnes tanárnőnek jelenleg nehezére esik a járás, de nem
elsősorban az évek miatt. 2016 januárjában
egy autóbaleset következtében súlyosan megsérült a lába, és csak budapesti operációk és
hónapokig tartó kezelés után térhetett haza.
Apránként elhagyta a járókeretet, s bár a lakásban néhány lépést meg tud tenni, csak
akkor érzi biztonságban magát, ha valaki
mellette áll. Szellemileg viszont olyan formában van, hogy még sokáig beszélgethetnénk
azokról az időkről, amelyeket megélt, és rajta
kívül már nincs vagy alig maradt szemtanúja.
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Nyári utcai divat

A közkedvelt utcai divat – ami főleg
az aktív, örökmozgó hölgyek divatja –, mind nagyobb teret hódít egyszerűsége, lezsersége és sokoldalúsága miatt, mivel ha kimenni
készülünk az utcára, nyugodtan társíthatunk sportos, romantikus, hivatali, elegáns, de praktikus mindennapi
casual és más stílusú ruhadarabokat
úgy, hogy ne csak divatosak legyünk,
hanem kényelmesen is érezzük ma-

Casoni Szálasi Ibolya

gunkat.

A már említett divatos színek és minták
mellett főleg a túlméretezett és lezser darabok
a menők.
Ha először azt gondolnánk, hogy ez a stílus
egyszerű és könnyű összeállítni, kiderül,
hogy ez nem pontosan így van, ugyanis
ahhoz, hogy ne essünk nem kívánt túlzásokba, fontos egy bizonyos egyensúly betartása.
Aki a visszafogott elegáns megjelenést
kedveli, válasszon NYÁRI KÖSZTÜMÖT
finom lila, rózsaszín vagy világoskék árnyalatokban, utcai stílusú nadrággal vagy rövidnadrággal, amelyek romantikus, vonzó
megjelenést kölcsönöznek viselőjének. Ezt a
kosztümöt felvehetjük a munkahelyre is, ahol
nem túl szigorú az előírás, a dresszkód. Vehetünk hozzá sportcipőt, magas talpú cipőt,
az alkalmi fűzős oxfordot vagy balerint.
A nyár nem nyár RUHA nélkül, ezért az
utcára is előszeretettel viseljük. A praktikus
farmerruháktól az elegáns virágmintásig minden divat, rövid, középhosszú és hosszú változatban is, sportcipővel, szandállal vagy

akár stabil, vastag sarkú
cipővel viselve.
Nagyon
kényelmes
nyári utcai viselet az
OVERALL, pántokkal,
merevített mellrésszel,
vagy akár hosszú ujjakkal
ellátva, látványos mintájú
anyagokból a nyár egyik
alapdarabját képezi.
A kényelmes lábbeli
mellett a modern hátizsák
és az elegáns napszemüveg elengedhetetlen kiegészítők.
Aki még kényelmesebben akarja érezni magát,
viseljen BLÚZOKAT,
TOPOKAT, TRIKÓKAT
főleg NADRÁGGAL. A
virág- és absztrakt minták, a babok és csíkok,
márkafeliratok,
tréfás
nyomatok mind jól mutatnak az egyszerű szabású
darabokon, viszont a nyitott vállú vagy romantikus, fűzős felsők is mind
divatosak.
A nőiességet hangsúlyozni kedvelő hölgyek
viseljenek inkább SZOKNYÁT, minden hosszúságban, mely nyári
utcai megjelenésüknek lezserséget fog kölcsönözni. Ha a szoknya anyaga farmer, kötött
anyag, bőr, szatén vagy selyem, valamennyi
divatos.
A hűvösebb időben nyáron is szükség lesz
BOMBERDZSEKIRE,
KARDIGÁNRA

Ember és állat harmóniája

A kölyökkutyák immunizálása

Az utóbbi években egyesek a védőoltások veszélyeivel kapcsolatos tévhiteket terjesztenek a közösségi média
platformjain. A védőoltások esetenként lehetnek ugyan eredménytelenek, de ez nem közelíti meg az
elmaradásukból származó veszélyeket. Ma már számos olyan betegség
kialakulását lehet védőoltással megelőzni, amelyek korábban tömegesen
szedték áldozataikat a társállatok között.

Szer Pálosy Piroska

A védőoltások kockázata csekély, míg az
oltások elmaradása nagyon sok állat életébe
kerülhet, mert fertőző betegségeknek van kitéve a kedvenc, ezért felelőtlenség az indokolt védőoltások elhagyása. A ritkán
jelentkező oltási reakciók mellett előfordulhat, hogy a védőoltások nem minden esetben
nyújtanak védelmet, mert az állat megbetegszik abban a betegségben, ami ellen beoltották. Ha valaki társállatával akar utazni az

uniós tagállamokban, az utazás feltételei között az egyedi azonosítás mellett az érvényes
veszettség elleni oltás szerepel. Az állattartók
kötelesek minden három hónapos kort elért
ebet 30 napon belül veszettség ellen beoltatni,
az azonosító okmányban (útlevél) pedig fel
kell tüntetni a beadás időpontját. A vakcinázás az állat egyedi azonosítása (mikrocsip-beültetés) után történhet. A vakcinázási
protokoll befejezésétől számított legalább 21
nap az immunitás kialakulása, az oltás érvényessége ezen időpont után kezdődik, és az
immunitás befejeződéséig tart. A szakirodalom szerint, amikor egy emlős megszületik,
az anyja ellenanyagokat ad át neki, amelyek
azok ellen a betegségek ellen nyújtanak védelmet az újszülöttnek, amelyeken az anya
átesett, vagy amelyek ellen védőoltást kapott,
ezért a szervezete ellenanyagokat termelt.
Akkor is betegség alakulhat ki, ha az állat
már azelőtt megfertőződött kórokozóval, mielőtt beoltották. Ugyanakkor a védőoltás óta
eltelt idő is fontos, az oltások ugyanis nem
nyújtanak azonnali védelmet. Az első sikeres
védőoltást követő elsődleges immunitás ki-

vagy egy ZAKÓRA (a nyár slágere az ujj nélküli zakó), élénk vagy tompa színű, mintás,
valamint egyszínű változatban.
A KIEGÉSZÍTŐK fontos kellékei az utcai
stílusnak.
Válasszunk kényelmes lábbelit: sportcipőt,
magas, telitalpú szandált, vastag sarkú szan-

Fotók: Save&Smile Állatmentő Egyesület

alakulásához, vagyis az immunválasz megjelenéséhez általában 7-10 napra (egyes betegségeknél 2-3 hétre) van szükség. A
másodlagos immunitás kialakulásához,
vagyis a második eredményes védőoltás után
ugyanehhez 12-24 óra is elegendő. Amíg ez
be nem következik, addig a vakcinázott állat
védtelen. Ráadásul a védőoltás a beadását követően leköti az immunrendszert, ezért a vakcina beadását egy rövid kiszolgáltatott
időszak követi, amikor az állatok rendkívül
fogékonyak a fertőzésekre, ezért ha akkor
fertőződik meg, megbetegedhet.
A felelős kutyatartással járó legfontosabb
teendők a szakemberek véleménye szerint a
féregtelenítés és a védőoltás.
Féregtelenítés és védőoltás kölyökkutyánál
A kölyökkutyák immunizálásáról, az oltási
programról dr. Pálosi Csabát, a Noé Bárkája
kisállatklinika vezetőjét kérdeztük. A szakember mindenekelőtt hangsúlyozta annak
fontosságát, hogy egy kölyökkutya minden
védőoltást meg kell kapjon ahhoz, hogy a betegségekkel szemben ellenállóvá váljék. A 6.
és a 12. hét között kezd csökkenni a kutyakölykök természetes védettsége, ez alatt az
időszak alatt kerül sor a kezdő védőoltások
beadására, majd egyéves korukig több védőoltást kapnak. A védettséget nyújtó immunizálást követően pedig évente emlékeztető
oltások szükségesek a kutya élete végéig.
Minden esetben az állatorvos által ajánlott oltási programot kell követni. A gyógyszergyártók által javasolt oltási protokoll szerint
a kölyökkutyák immunizálása érdekében
egyéves korukig több alkalommal kapnak védőoltást. Rendkívül fontos azonban, hogy az
első védőoltás előtt féregtelenítve legyenek a

7

dált, cipőt, lapos talpú sarut vagy akár strandpapucs formájút.
A modern hátizsák vagy egy terjedelmes táska, esetleg válltáska mindig megfelelő.
Ne feledkezzünk meg a színes üvegű vagy
tükörhatású napszemüvegről sem!

kölykök, ezért az első féreghajtást már kéthárom hetes korban meg kell ejteni, majd két
hét múlva megismételni. Egy nagyon férges
kiskutya a védőoltással nem immunizálható
teljesen, a védőoltások hatása mindenekelőtt
az állat immunstátusától függ. Ahol parvóvírussal fertőzött a hely, ahhoz, hogy az állat
immunitása biztosítva legyen, ötször-hatszor
is be kell oltani. Az orrba cseppek formájában
adagolt, a kennelköhögést megelőző védőoltást hathavonta is lehet ismételni, mivel elég
gyakori a járvány előfordulása.
Újdonság azonban, hogy megjelent a kennelköhögés elleni szájba adható védőoltás,
ami könnyebben adható be az állatnak, mint
az orrba, és ez már egy évig tartó védettséget
nyújt, aminek a lényege a mandulák körüli
nyirokmirigyek „átmosása”. A mandula (tonsilla) több, nyirokszövetből álló képződmény
neve az emberben és egyes emlősökben. Az
immunrendszer részeként működik, segít a
szervezet felső légúti fertőzések elleni küzdelmében. Általában nyálkahártyán elhelyezkedő nyiroktüszőhalmazok – fejtette ki a
kisállatklinika vezetője.
A védőoltások a szopornyica, fertőző májgyulladás, leptospirózis, parvóvírusos bélgyulladás, veszettség, kennelköhögés,
babéziózis, Lyme-kór ellen nyújtanak védettséget. A babéziózis elleni vakcinát az országban még nem forgalmazzák, a Lyme-kór
elleni oltás sem került még be a köztudatba,
annak ellenére, hogy forgalomban van. Az
oltás nyomán jelentkező allergiás reakciókról
kérdezve a szakember hangsúlyozta, hogy oltási reakció 2-3 százalékban előfordulhat, kisebb allergiás reakciótól (viszketegség,
bőrpír, pofa és szemek körüli duzzanat) a súlyosabb, fulladásos tünetekig. Bármelyik
tünet is jelentkezik, sürgősségi beavatkozást
igényel. A leggyakoribb oltási reakciók enyhe
lezajlásúak, általában a védőoltás beadása
után néhány órán vagy néhány napon belül
jelentkeznek, és legfeljebb néhány napig tartanak. Azonban előre tájékoztatni kell az állatorvost, ha ilyen reakció korábban már
előfordult, mert ennek ismeretében más oltóanyag használatával vagy a védőoltás beadásával egyidejűleg megelőző kezeléssel
csökkenthető a mellékhatás kockázata.
Nagyon fontos féregtelenítés után beoltani
a kölyökkutyákat, ugyanis egy nagyon férges
kiskutya a védőoltással nem immunizálható
teljes mértékben. Sajnos gyakori eset, hogy
oltást és féregtelenítést egyszerre kap a kutya,
ezt azonban kerülni kell, ezért időben ajánlott
konzultálni az állatorvossal annak érdekében,
hogy egyedre szabott féregtelenítési és oltási
protokollt kapjon az állat az adott járványtani
helyzetnek megfelelően.
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Ügyeletben a Sapientia
közegészségügyi karának oktatói

tam a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság tájékoztató csapatával, tehát a lehető legbiztosabb
forrást felhasználva álltam azok
rendelkezésére, akik megkereshettek volna.

(Folytatás az 5. oldalról)
ugyanakkor arra gondoltam, hogy
az általam nyújtott segítség, pontosabban tájékoztatás révén átláthatóbbá tehetem minden érdeklődő
számára a romániai közegészségügyi rendszert, illetve ezen belül a
gyakran drasztikusnak tűnő intézkedéseket, de a mögöttük meghúzódó
észszerűséget is. Fontosnak tartottam volna tisztázni a különböző intézmények szerepét ebben a
helyzetben, de azt is, hogy ezek
alapvetően hogyan működnek és
miért felelnek. Ha részleteiben is
megértjük az állami, intézményes
struktúrák elhelyezkedését, az egymáshoz fűződő kapcsolataikat, és
ezt követően a működésüket, sokkal
világosabban átláthatjuk az általuk
gyakorlatba ültetett, a hétköznapi
életre is kihatással lévő szabályozásokat, előírásokat, illetve korlátozásokat (óvintézkedéseket), továbbá
ezeknek az okait is. Jelen helyzetben elsősorban a szabad mozgás
korlátozásával kapcsolatban érkezhettek volna kérdések, ezen belül
pedig a védőfelszerelések használatára, a különböző formanyomtatványok kitöltésének módjára, az
eltérő korú lakosok közötti különbségekre (pl. a nyugdíjasokat illetően, akik bizonyos, előre
meghatározott időkeretben hagyhatták el otthonukat), de különböző
speciális helyzetekre is (pl. hogyan
járhatunk el, ha a nagyszüleink
idősotthonban vannak, és meg szeretnénk őket látogatni?).
Annak érdekében, hogy mindig
naprakész információkkal szolgálhassak, állandó kapcsolatot tartotMiguel de Cervantes
Saavedra, XVI-XVII.
századi spanyol író, költő
intelmét idézzük a rejtvény
fősoraiban.
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azt mutatja, hogy míg a felsőfokú
gördülékenyebben
képzéseken
ment a távoktatásra való áttérés, az
iskolákban ez nehézségekbe ütközött. A gondot az okozta, hogy sok
iskola egyáltalán nem vagy csak
későn jelölt meg egy egységes felületet, ahol az órákat tartani kellett.
Nagyon sok probléma merült fel tanárok, szülők, diákok részéről. A legnagyobb nehézséget talán az jelenti,
hogy a tanárok számára nem áll rendelkezésre egy egységes módszertan,
a diákoknak és szülőknek egy útmutató. Ezekből kiindulva az oktatás folyamatának javítása érdekében
foglalkozunk az online tanítással, tanulással kapcsolatos tapasztalatok,
pozitívumok és negatívumok értékelésével, a tanárok és diákok általi
megítélésével, felkészülve, ha a jövőben is részben vagy egészen online
kell megszervezni a tanítást.
Miután betekintést nyerhettünk a
Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Karának közegészségügyi szolgáltatások és politikák szakán dolgozó
oktatók önként vállalt tevékenységébe, tegyük hozzá, hogy a telefonos
szolgálat folytatódik, és kérdezzenek
bátran a megadott telefonszámokon.
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reket. Milyen tanácsot tudott
adni az éppen tönkrement vállalkozóknak vagy azoknak, akik
a krízis után szeretnék újra felfuttatni a cégüket?
– Valóban elég sokan tudakozódtak a munkahely elvesztésének a
kérdéskörében. Tanácsot mindenkinek tudtunk adni, a betelefonáló/segélykérő helyzetén ritkábban
sikerült segíteni. A munkahelyek
időszakos elvesztése ilyen vagy
olyan formában a krízishelyzet
egyik sajátossága, természetes velejárója. Nyilván nem könnyű ezt emberileg megélni, de azt javasoltam,
hogy nem szabad elkeseredni, személyes kudarcként felfogni a helyzetet. Ami a vállalkozókat illeti,
szerencsére egy vállalkozás nem
megy olyan gyorsan tönkre. Még a
legkisebbek esetén is ez egyelőre
kevéssé valószínű. Azonban az is
igaz, hogy minél kisebb egy vállalat
– ilyenek az egyszemélyes kereskedelmi társaságok vagy a családi vállalkozások –, annál inkább okozhat
egzisztenciális gondot a továbbiakban a válság. Biztatásként csak azt
tudom mondani, hogy minden krízis egyben lehetőség is, és pont
ezek a vállalkozások tudnak könynyen váltani, a krízis utáni állapothoz alkalmazkodni.

A katonai rendeletek értelmezése
és alkalmazása
– Dr. Sztranyiczki Szilárd jogászhoz, ügyvédhez milyen
problémákkal fordultak? (Elérhető keddenként 10–12 óra
között.)
– Elsősorban a katonai rendeletek értelmezése és alkalmazása köAz iskolákban nehézségekbe
rüli problémák voltak napirenden,
ütközött az áttérés
illetve a kiszabott büntetések tár– Mit kérdeztek a szakembertől
gyában kerestek meg. Sajnos azt
az online világban csetlő-botkell mondanom, hogy a katonai ren- Nem könnyű emberileg megélni
lók?
– érdeklődtem dr. Harandeleteket megalkotó és alkalmazó a munkahely elvesztését
gus Katalin statisztikustól
hatóságok nem voltak minden eset– Elképzelésem szerint dr. Bakos
(szerdánként 8-10 óra között
ben a helyzet magaslatán, és esetenLevente közgazdász ügyelete
érhető el), aki jó tanácsot ígért
ként ellentmondásosan nyilvánultak
idején (szerdánként 16-20 óra
a különböző oktatási felületek
meg. Például: a 3. katonai rendelet
között) feltehetően gyakran
használatában is. Hol volt elakakihirdetését követően Marcel Vela
csengett a telefon. A munkahedás, sikerült-e rávezetni a kérbelügyminiszter nyilvánosan azt
lyek elvesztése, az anyagi lehedezőket a tennivalókra?
mondta (a médiában is megjelent),
tőségek kimerülése érintette a
– Az online oktatásra való átállás
hogy a társállatukat a lakásuk körlegfájdalmasabban az embe- komoly kihívást jelent. A tapasztalat
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nyékén sétáltatók nem kell nyilatkozatot kitöltsenek, számukra elegendő felmutatni a személyazonossági igazolványt, ugyanis azzal bizonyítható, hogy a lakásuk közelében tartózkodnak. Egy konkrét
esetben, a belügyminiszter kijelentésében bízva, egy érdeklődőt a lakása környékén kutyasétáltatás
idején, saját felelősségre kitöltött
nyilatkozat hiányában 2000 lejre
büntettek. Sajnos a belügyminiszter
bejelentését nem követte megfelelő
törvényi rendelkezés, ilyen értelemben a jogszabály szerinti büntetés
alkalmazható volt. Ez esetben a törvényt alkalmazó személy nem vette
figyelembe a belügyminiszter (felettese) ez irányú jelzését, valamint
a katonai rendeletet aláíró miniszter
nyilatkozata által az egyszerű embereket félrevezették.
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Június 4-i rejtvényünk megfejtése: Gyakran gonoszul cselekszel, és gonoszabbul mentegeted.
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Beiratkozott az A1 osztályba
a női röplabdacsapat

Elküldte benevezési szándékát a női
röplabda A1 osztályba a Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata.
A sportági szövetség június 17-éig
várta a jelentkezők beiratkozását az élvonalba, ekkor ülésezik az igazgatótanács, amely az ősszel kezdődő új
idénnyel kapcsolatos döntések meghozatalára hivatott.

Bálint zsombor

Mint minden sportágban, a röplabdában is
megszakadtak a bajnokságok március közepén, és ennek a sportágnak a szövetsége volt
az első, amely közölte, hogy ezeket már nem
is folytatják, hanem az alapszakasz eredménye
alapján hirdetnek bajnokot.
A szövetség közleménye azonban nem tért
ki arra, hogy mi lesz a kiesőkkel, illetve a feljutással, a másfél hét múlva rendezendő igazgatótanácsi ülésen erről a kérdésről is
döntenek.
A különböző forrásokból összegyűjtött információk szerint – noha ez eddig nem volt
egyértelmű – nem szervezik meg az A2 osztály döntő tornáját, amelynek a feljutók kilétéről kellett volna döntenie. A négy klub
közül ugyanis, amely erre kvalifikált, csak a
CSU Medicina döntött úgy, hogy az élvonalban szeretne szerepelni az ősztől, a többi csapat egyelőre nem érzi úgy, hogy rendelkezik
ehhez kellően erős háttérrel.
Ha pedig a testület úgy dönt, hogy
ennek alapján a marosvásárhelyi csapat
lehet az egyetlen
feljutó, akkor a kiesés kérdése is megoldódik, hiszen az
előző idényben 11
csapat indult, így
nem esik ki senki,
az alapszakaszt a 11.
helyen végző CSO
Voluntari sem.
A jelek szerint a
szövetség a bajnokság kiírásán sem
kíván változtatni,
noha ez nem segíti
hozzá a sportágat,
hogy látványos és
nyílt lezárása legyen
a bajnokságnak. A
12 részt vevő csapatot az alapszakasz
után két értékcsoportra osztják, és

ezekben két újabb bajnoki kört játszanak.
Mivel az alapszakaszban szerzett pontokat a
csapatok magukkal viszik a rájátszásba is, már
fordulókkal a befejezés előtt ismerni lehet a
bajnokot, illetve legtöbbször a többi fontos helyezést (európai kupák, kiesők) is. Természetesen az idén is fennáll annak a veszélye, hogy
csonka marad a bajnokság, hiszen az utóbbi
néhány évben nem sikerült feltölteni a 12-es
létszámot, és a veszély annál nagyobb az idén,
hogy a koronavírus-járvány jelentősen csökkentette a legtöbb klub költségvetését.
A marosvásárhelyi klub két év kimaradás
után kapaszkodik vissza ismét az élvonalba. A
2017–2018-as idény végén a CSU Medicina
visszalépett, és a CSM új klubként a másodosztályba iratkozott be. Miután veretlenül
megszerezte a feljutást, 2019 őszén a támogatás szertefoszlása miatt visszamondta a részvételt az élvonalban. Így a másodosztályba ismét
a CSU Medicina iratkozott be, amely most az
A1 osztályban kívánja folytatni szereplését.
A csapatot a következő idényben is Predrag
Zucović irányítja majd, és a klubnál abban bíznak, hogy sikerül néhány jó képességű külföldi
játékossal is kiegészíteni az előző idényben
használt fiatal, de jó képességű ifikből álló keretet, hogy legalább a középmezőnyben meg
tudjanak kapaszkodni. Ehhez magántámogatásokból szeretnék megteremteni a hátteret.
A keret március óta szétszéledt, és várhatóan
valamikor augusztusban, a törvényes megkötések kellő mértékű lazítása után kezdi csak
meg a felkészülést az új idényre.

A magyar szövetség (MRSZ) április 9-én
nyilvánította befejezettnek a bajnoki küzdelmeket, a szervezet már akkor közölte: a nemzetközi kupaindulásról az érintett klubok
bevonásával, az idei és a tavalyi bajnoki és kupaeredmények figyelembevételével döntenek.
A szervezet elnöksége támogatta a szakmai
kollégium javaslatát, így a tavaly bajnok, idén

A Jászvásári CSM Politehnicával
sorsolták össze a Sepsi OSK csapatát a labdarúgó-Románia-kupa elődöntőjében.
A
másik
ágon
bukaresti rangadót rendeznek, a
FCSB a Dinamóval került össze.

A háromszéki klub igazgatója szerint
egyforma eséllyel indulnak moldvai ellenfelükkel a fináléba jutásért rendezett párharcon, és szerinte ezt jól mutatja, hogy a

két csapat legutóbb 1-1-es döntetlent játszott Sepsiszentgyörgyön. Hadnagy Attila
ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy elkerülték a FCSB-t, amely a papírforma szerint jelenleg a legesélyesebb a
kupagyőzelemre.
A párharc első mérkőzését Sepsiszentgyörgyön rendezik június 24-én, míg a
visszavágót július 8-án játsszák majd Jászvásáron.

Menesztette edzőjét a Hoffenheim

Fotó: Sepsi OSK

kozott Alexander Rosen sportigazgató. Az
idény hátralévő részében az edzői stáb
többi tagja együttesen irányítja majd a
Hoffenheim csapatát, amely a hetedik helyen áll a Bundesligában négy fordulóval
a bajnokság vége előtt.
Schreuder tavaly nyáron a Leipzighez
„Meghatározó kérdésekben különböző
véleményen voltunk, így nem láttuk értel- távozó Julian Nagelsmann helyét foglalta
mét a további közös munkának” – nyilat- el a kispadon.

Azonnali hatállyal szerződést bontott Alfred Schreuder vezetőedzővel a Hoffenheim labdarúgócsapata. A klub kedden közölte,
hogy felbontotta a 47 éves holland
tréner 2022-ig szóló kontraktusát.

Vége a saarbrückeni csodának

A Bayer Leverkusen 3-0-ra legyőzte a házigazda negyedosztályú 1. FC
pSaarbrückent a labdarúgó Német Kupa első, keddi elődöntőjében, s ezzel 2009
után először bejutott a fináléba. A hazaiak korábban több élvonalbeli együttest is elbúcsúztattak, a Bundesliga aktuális ötödik helyezettjével azonban nem bírtak. A
másik ágon – tegnap, lapzárta után – Bayern München – Eintracht Frankfurt csatát
rendeztek, a döntőt pedig július 4-én Berlinben rendezik.

Eredményjelző

Ismét a Vasas indulhat
a női röplabda Bajnokok Ligájában

A koronavírus-járvány miatt idő előtt
véget ért szezonhoz hasonlóan a következő idényben is a Vasas Óbuda
csapata indulhat a női röplabda Bajnokok Ligájában.

Sepsi OSK: Jászvásár ellen
a Románia-kupa döntőjéért
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Fotó: Nagy Tibor

Magyar Kupa-győztes fővárosi együttes szerepelhet ismét a legrangosabb európai kupasorozatban. A lengyel Jakub Gluszak vezette Vasas
révén tizenöt év elteltével volt ismét a főtáblán
magyar együttes a BL-ben.
A kupában ezüstérmes Fatum Nyíregyháza
számára az MRSZ szabadkártyás helyet igényel az európai szövetségtől a BL-re, ha azt a
nyírségiek nem kapják meg, akkor a Békéscsabához hasonlóan a CEV-kupában állhatnak
rajthoz.
A magyar bajnokság április 9-ei befejezettnek nyilvánításakor az alapszakaszban első
Kaposvár, illetve az
UTE a Challenge-kupában indulhat.
A férfiaknál a
FINO Kaposvár indul
a BL-ben, míg a kupagyőztes Pénzügyőr,
az ott második Kecskemét, valamint a
Kazincbarcika együttese a Challenge-kupában kíván indulni,
utóbbi kettőnek a
kvóta miatt csak szabadkártyával lehet
Fotó: M4 Sport erre lehetősége.

Bundesliga, 30. forduló: Bayer Leverkusen – Bayern München 2-4, Freiburg – Mönchengladbach 1-0, werder Bremen – wolfsburg 0-1, Fortuna Düsseldorf – Hoffenheim 2-2, Borussia Dortmund – Hertha BSC 1-0, Eintracht Frankfurt – Mainz 0-2, Union Berlin – Schalke 04 1-1, Augsburg
– 1. FC Köln 1-1, RB Leipzig – Paderborn 1-1.
Az élcsoport: 1. Bayern München 70 pont, 2. Borussia Dortmund 63, 3. RB Leipzig 59.

Michael Schumachert újra megműtik

Az olasz Contro Copertina portál
szerint Michael Schumacherre
újabb műtét vár. Bár a család abszolút titokban tartja a pilóta
egészségi állapotát azóta, hogy hat
évvel ezelőtt a francia Alpokban
szörnyű síbalesetett szenvedett, az
egyik orvos most információkat
szolgáltatott róla a sajtónak.

Philippe Menasché professzor, neves
kardiológus újra műteni fogja az egykori
német pilótát a szívőssejtekkel végzett kísérleti kezelés részeként, amelyet a hétszeres Forma–1-es világbajnokon egy évig
végeztek, idézte az olasz lap értesülését a
Sport365. „A cél Michael idegrendszerének regenerálása” – magyarázta Dr. Nicola
Acciari idegsebész az olasz sajtónak, megjegyezve, hogy a korábbi Ferrari- és Mercedes-pilóta
izomatrófiában
és
csontritkulásban szenved. „Az elmúlt 20
évben a tudomány óriási előrelépést tett az
őssejtkezelés területén. De ez nem változtat azon a tényen, hogy még mindig keveset tudunk az emberi agyról. Nem tudjuk
megjósolni, hogy a kezelés mit eredményez majd” – mondta Acciari.
Megszólalt Shumacher egykori csapattársa is. Felipe Massa elmondta, hogy nemrég meglátogatta volt kollégáját az
otthonában, Svájcban, a jelenlegi helyzetét
pedig „bonyolultnak” minősítette. „Vannak
információim, tudom, hogy van. Mindig

szoros volt vele a kapcsolatom. A feleségével, Corinnával már kevésbé, hiszen ő nem
sokat volt ott a versenyeken. Ebben az időszakban meg kell értenie mindenkinek,
hogy az ő helyzete sem könnyű, nehéz szakaszban van, és tiszteletben kell tartanunk,
amit kér. Nem szeretnék információt nyilvánosságra hozni, hiszen ki vagyok én,
hogy ezt tegyem?” – fogalmazott Massa.

Az egykori Forma–1-es pilóta hat éve szenvedett síbalesetet. Fotó: Daily Record
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Szélesebb hatáskört adnának az EU-nak az európaiak

EP-közvélemény-kutatás

Az európaiak többségének
(58 százalék) pénzügyi negézséget okozott koronavírus-járvány, állapította meg
az Európai Parlament megbízásából készült április végi
közvélemény-kutatás.

Mózes Edith

A felmérésben tíz válaszadóból
majdnem hét (69 százalék) erősebb
uniós jogosítványokat szeretne a
járvány elleni fellépéshez. Ezzel
párhuzamosan tízből hatan nem találták elegendő mértékűnek a járvány alatt egymás iránt mutatott
tagállami szolidaritást. Az európaiak 74 százaléka ugyan hallott az
uniós válaszlépésekről, de csak 42
százalékuk elégedett azokkal.
Az uniónak jobb válságkezelő eszközökre van szüksége
A válaszadók kb. kétharmada (69
százaléka) egyetért azzal az állítással, hogy „az EU-nak nagyobb hatáskörrel kellene rendelkeznie az
olyan krízisek kezelésében, mint a
koronavírus-járvány”. A válaszadók
kevesebb mint negyede (22 százaléka) nem ért ezzel egyet. Az egyetértők tábora Portugáliában és
Írországban a legnagyobb, Csehországban és Svédországban a legkisebb.
A válaszadók szerint az Európai
Uniónak a válságkezelés során
leginkább azzal kellene foglalkoznia, hogy az unió minden tagállamába – megfelelő mennyiségben –
eljussanak az egészségügyi berendezések. További fontos feladata,
hogy támogassa az oltóanyagon
dolgozó kutatóintézeteket, közvetlen pénzügyi segítséggel pedig a
tagállamokat, és ösztönözze a tagállamok közötti tudományos
együttműködést.

Válság idején működjön Európában
a szolidaritás
A legtöbb válaszadó az uniós hatáskörök bővítése és egymással öszszeegyeztetett uniós válaszlépések
melletti határozott kiállása mellett
elégedetlenségét fejezte ki a járvány
alatt a tagállamok részéről tapasztalható szolidaritás mértéke miatt:
57 százalékuknak nem tetszettek a
tapasztaltak, közülük 22 százalék
pedig kifejezetten az elégedetlenségének adott hangot. Csak a válaszadók 34 százaléka volt elégedett,
leginkább Írországban, Dániában,
Hollandiában és Portugáliában.
Leginkább az olaszországi, spanyolországi és görögországi megkérdezettek fejezték ki elégedetlenségüket, akiket az osztrákok, a belgák és a svédek követnek.
Az uniós válaszlépések ismertek,
de nem tekinthetők elegendőnek
A megkérdezett tagállamokban
négy válaszadóból három látta, hallotta vagy olvasta, hogy milyen lépéseket
tett
az
unió
a
koronavírus-járvány megfékezésére. Harmaduk (33 százalék) a
konkrét intézkedéseket is ismerte.
Ugyanakkor az uniós lépésekről értesültek fele (52 százaléka) nem
elégedett az eddig meghozott intézkedésekkel. Csak 42 százalékuk
elégedett, leginkább Írországban,
Hollandiában, Dániában és Finnországban. Olasz-, Spanyol- és Görögországban a legmagasabb az
elégedetlenség, őket Ausztria és
Bulgária követi.
Tízből hatan néznek szembe
pénzügyi gondokkal
A válaszadók egyértelmű többsége (58 százaléka) jelentette ki,
hogy személyes pénzügyi gondokkal küzd a koronavírus-járvány kezdete óta. A problémát a bevételek
elmaradása (30 százalék), a munka-

nélküliség vagy részleges munkanélküliség (23 százalék), a megtakarítások tervezettnél korábbi
felhasználása (21 százalék), albérletidíj-, rezsi- vagy hitelfizetési nehézségek (14 százalék), vagy
megfelelő, elegendő mennyiségű
élelem hiánya (9 százalék) okozza.
Tízből egy embernek a családtól
vagy barátoktól kellett anyagi segítséget kérni, három százalékukat
pedig csőd fenyegeti.
A magyarországi, a bulgáriai, a
görögországi, az olaszországi és a
görögországi válaszadók néztek

A szenátus plénumában bírálta
az RMDSz a munkaügyi miniszter
tevékenységét

A járvány alatt külföldről hazatérő
állampolgárok munkapiaci elhelyezésére nem nyújtott megoldást a
munkaügyi miniszter, és a szükségállapot alatt külföldre utaztatott
vendégmunkások körül kialakult
helyzetet elfogadhatatlanul kezelte
– hívta fel a figyelmet a szenátus
plénumában Derzsi Ákos.

A szenátus plénuma kedden a munkaügyi miniszter ellen benyújtott indítványról vitázott és szavazott. Derzsi Ákos, a
szenátus munkaügyi bizottságának tagja
továbbá azért is bírálta a tárcavezető tevékenységét, mert nem adott választ a megbetegedett kórházi dolgozók helyzetére.

„A hatályos törvények értelmében munkahelyi balesetnek számít, ha egy kórházi alkalmazott – a munkahelyi körülmények
miatt – a munkavégzés következtében betegedik meg. Eljárást kell minden esetben
indítani, és kárpótolni azokat, akik a koronavírus ellen harcolva betegedtek meg.
Kárpótolni kellene ugyanakkor azokat a
családokat is, amelyeknek valamely tagja
elhunyt a munkahelyi megbetegedés következtében” – mondta Derzsi Ákos.
Az RMDSZ szenátora arra szólította fel
a miniszter asszonyt, hogy pontos kimutatást mutasson be, hogy hány ilyen esetet
vizsgáltak ki, és milyen intézkedéseket
rendelt el ez ügyben.

Meg kell nyitni a kórházakat
a krónikus betegek számára

Haladéktalanul meg kell nyitni a
kórházakat a krónikus betegek számára, és az iskolákat elő kell készíteni az őszi tanévkezdésre –
hangsúlyozta kedden a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke.

Marcel Ciolacu egy Facebook-bejegyzésben rámutat, biztonságos körülményeket biztosítva meg kell nyitni a kórházakat
a krónikus betegeknek, elő kell készíteni
az iskolákat az őszi tanévkezdésre, pénzt
kell biztosítani a gyermekeket, időseket
ellátó szociális központoknak, a fogyatékkal élőknek, valamint a karanténban levők
ellátására. „Ezek a romániai városok valós
problémái. Akárhogy is próbálja a kor-

mány kozmetikázni a helyzetet, a valóság
az, hogy magukra hagyták a helyi hatóságokat a COVID–19-járvány előidézte válság kezelésében” – véli Ciolacu.
A PSD ügyvivő elnöke hozzáteszi: az
önkormányzatok több mint 800 millió lejt
költöttek el az egészségügyi válság kezelésére, miközben a kormány mindössze 20
millió lejt utalt ki számukra.
„A parlament biztosítani fogja a szükséges összegeket annak érdekében, hogy
a helyi hatóságok továbbra is működhessenek, az állampolgárok érdekében” –
nyomatékosítja, hangsúlyozva, hogy ezt
az üzenetet közvetítette a megyei jogú városok polgármestereinek, akikkel kedden
egyeztetett a parlamentben. (Agerpres)

szembe a leggyakrabban pénzügyi
gondokkal. Legkevésbé Dániában,
Hollandiában,
Svédországban,
Finnországban és Ausztriában okozott anyagi nehézségeket a járvány.
Az utóbbi országokban a válaszadók több mint fele semmilyen pénzügyi gonddal nem szembesült:
Dániában ez a válaszadók 66 százalékára, Hollandiában 57 százalékára,
Finnországban
54
százalékára, Svédországban pedig
53 százalékára érvényes.
***
A felmérést a Kantar végezte
2020. április 23. és május 1. között
21.804 fő megkérdezésével az unió
21 tagállamában (a kimaradók: Litvánia, Észtország, Ciprus, Málta,
Luxemburg). A felmérés 16 és 64

év közöttiek (Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Görögországban,
Magyarországon,
Lengyelországban, Portugáliában,
Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában 16 és 54 év közöttiek)
megkérdezésén alapult. A kutatás
reprezentatív, amelyet nemre, életkorra és régióra nemzeti szinten
megállapított kvóták biztosítottak.
A végső eredményeket az adott ország népességéhez mérten súlyozták.
Az országonként és szociodemográfiai adatok szerint lebontott
teljes felmérést júniusában hozza
nyilvánosságra az EP.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Akcióban az EU (europe.eu)

Havonta 30 darab védőmaszkot
kapnak ingyen a rászorulók

* az 1000 lejnél kisebb összegű nyugdíjban
Döntő házként elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, részesülők;
* azok a rokkantsági kategóriákba besorolt
melynek értelmében a rászoruló személyek havonta 30 darab védőmaszkot személyek, akiknek kizárólag szociális juttatásokból származik a jövedelmük (a 2006/448-as
kapnak ingyen.

A törvényjavaslat 224 támogató szavazatot
kapott, 64-en ellenezték, hárman tartózkodtak
a voksoláskor.
A tervezet értelmében a védőmaszkokat az
egészségügyi minisztériumnak kell beszereznie
az Unifarm Rt. állami vállalat révén, főleg belföldi gyártóktól.
A következő hátrányos helyzetű csoportokba
tartozók részesülhetnek az ingyenes védőmaszkokból:
* a 2001/416-os törvény alapján biztosított
szociális segélyből részesülő családok tagjai;
* a 2010/277-es törvény alapján biztosított családfenntartási pótlékban részesülő családok tagjai;

Illusztráció

törvény 42-es és 58-as cikke alapján).
A tervezet azt is előírja, hogy a törvény
életbe lépésétől számított három napon belül a
helyi hatóságok el kell küldjék a megyei közegészségügyi igazgatóságoknak a jogosult személyek listáját. A maszkokat ugyancsak az
egészségügyi igazgatóságok közvetítésével juttatja el a minisztérium a helyi hatóságokhoz,
amelyek aztán kiosztják a jogosultaknak.
A törvény előírásai a világjárvány megszűntéig érvényesek – szögezi le a jogszabály.
A tervezetet a szenátus májusban már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott
róla. (Agerpres)

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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KIS LÉTSZÁMÚ VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz fázismunkára, lineáris varrógépre. Program:
hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Fizetés nettó 1800-2200 lej, étkezési utalványok, utazásiköltség-térítés.
Tel. 0728-298-421. (p.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM megbízható PINCÉRNŐT keres hosszú távra. Kiszámítható munkarendet, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot.
(64803-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST és egy színezésben, a lakkozás
előtti hibák kijavításában, csiszolásában SZAKKÉPZETT NŐT. Tel. 0724-989-092. (22110)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft., Prut u. 10. szám. Érdeklődni lehet a Prut 10. szám alatt, a cég székhelyén.
Tel. 0773-316-377. (64811-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT,
SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (64804-I)
IRODAHELYISÉGEK kiadók Koronkán. Tel. 0734-123-877. (64804-I)

A marosvásárhelyi STUDIUM–PROSPERO ALAPÍTVÁNY TAKARÍTÓ munkatársat alkalmaz hétfőtől péntekig tartó, napi 8 órás munkarenddel. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Gh. Avramescu u. 11.
szám alatt lehet benyújtani vagy e-mailben az office@studium.ro címre küldeni. További információ: 0730627-439. (sz.-I)

Az adókedvezmények szerepelnek
az egyéni adónyilatkozatban

A Pénzügyminisztérium és az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal által a koronavírus-járvány gazdasági hatásának mérséklésére hozott intézkedések miatt módosítani kellett a magánszemélyek egyéni adónyilatkozatának
formanyomtatványát. Az adónyilatkozatok benyújtási határidejét 2020. június 30-ig hosszabbították meg.
Ha a magánszemélyek a 2019-es jövedelemről szóló egyéni adónyilatkozatokat 2020. június 30-ig benyújtják a pénzügyi hivatalokhoz, a következő kedvezményekben részesülnek:
Amennyiben 2020. június 30-ig teljes mértékben törlesztik a 2019-es évre kiszámított jövedelemadót, befizetik a társadalom- és az egészségbiztosítást, 5%-os kedvezményben részesülnek.
Amennyiben az adónyilatkozatokat elektronikus úton juttatják el a pénzügyi hivatalba, és a korábban említett feltételek szerint törlesztik adósságaikat az államnak, akkor még 5%-os kedvezményt kapnak.
A kedvezményben azok a személyek részesülhetnek, akik
– az egyéni nyilatkozat második fejezete értelmében 2019-ben jövedelemre tettek szert, és az előre felbecsült
értékre benyújtották az adónyilatkozatot és kifizették az ezért járó társadalom- és egészségbiztosítást.
Az adókedvezményt az adófizetőnek kell bejegyeznie a nyilatkozatba, és ennek megfelelően az említett
kedvezmények összegét levonva törlesztik majd az adót.
Ha az adófizetők az említett kedvezmények nélkül már benyújtották a 2019-re vonatkozó adónyilatkozatukat, egy, a 2020. június 30-ig kitöltött és az adóhatósághoz eljuttatott módosító nyilatkozat alapján – az
említett feltételek betartásával – szintén kedvezményben részesülhetnek.
Emlékeztetjük az adófizetőket, hogy a magán virtuális teret (az adónyilatkozatok benyújtása, egyéb információk) használva, az internet-banking rendszeren vagy a ghiseul.ro honlapon keresztül online is rendezhetik adókötelezettségeiket.

FELHÍVÁS

helyi érdekeltségű nonprofit tevékenységek vissza nem térítendő támogatására
Csíkfalva község 2020. évi költségvetéséből

1. Támogató hatóság: Csíkfalva község, székhelye: Csíkfalva község 34/A szám, Maros megye, adószám
4375879, telefon 0265/588112, fax 0265/588016, web: www.vargata.ro, e-mail: vargata@cjmures.ro.
2. A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó törvényi rendelkezések:
Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekhez közpénzekből nyújtható, vissza nem térítendő támogatásokról szóló utólagosan módosított és kiegészített 350/2005. számú törvény.
3. Csíkfalva község 2020. évi költségvetéséből a következő területen nyújt támogatást helyi érdekeltségű
nonprofit tevékenységekre: sport.
4. A Csíkfalva község 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló 14/2020. tanácsi határozat értelmében a 2020. évre a helyi érdekeltségű nonprofit tevékenységek támogatására rendelkezésre álló összeg a
következő: 15.000 lej – sportra.
5. A projektek lebonyolításának időtartama: 2020. június–december.
6. A vissza nem térítendő támogatás igénylésére vonatkozó dokumentáció Csíkfalva község weboldalán
érhető el a Közérdekű információk címszó alatt, vagy beszerezhető Csíkfalva község székhelyén László Ottilia-Zsófia főtitkártól.
7. Az érdekeltek a pályázati útmutatóban előírt dokumentációt Csíkfalva község székhelyén nyújthatják
be munkanapokon 9–15 óra között. Benyújtási határidő: 2020. június 30., 15 óra.
8. A projektek kiértékelése és kiválasztása 2020. július 1-6. között történik a létrehozott bizottság által.
Eredményhirdetés 2020. július 9-én lesz.
9. A szerződéskötéstől számított 30 napon belül a kiértékelő és kiválasztó bizottság közzéteszi a szerződéskötésekről szóló hirdetését.
További részletek Csíkfalva község székhelyén kérhetők az előbbiekben megadott elérhetőségeken.
Jelen felhívás megjelent a Hivatalos Közlöny 4. részében a 97/2020.05.29. szám alatt.

A LOCATIV RT. – Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –
nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja
az alábbi, nem lakás rendeltetésű marosvásárhelyi helyiségeket:
1. 1848. úti aluljáró, 123,76 négyzetméteres, közétkeztetésre, szerencsejátékokra, sportfogadásra;
2. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra;
3. Győzelem téri aluljáró, 10/9-es helyiség, 158,07 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra;
4. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62 négyzetméteres, élelmiszer-/nemélelmiszer-kereskedelemre,
közétkeztetésre, szolgáltatásra;
5. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméteres, szolgáltatásra;
6. Bolyai utca 1., V. félszuterén helyiség, 41,12 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak;
7. Negoiului 2B szám, 1-es helyiség (szűk körű versenytárgyalás), 21,27 négyzetméter, garázsnak.
A versenytárgyalásra 2020. június 23-án 10 órától kerül sor a tenderfüzet alapján, amelyet a Locativ Rt.
székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej) június 9-étől,
naponta 8–12 óra között.
Feliratkozni és az iratokat benyújtani június 22-én 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
A Negoiului utca 2B szám alatti garázsra azok licitálhatnak, akik Negoiului 2. vagy 4. szám alatti lakhellyel
rendelkeznek vagy ott lakást bérelnek és van személygépkocsijuk.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy
a www.locativmures.ro honlapon.

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

ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-615-527.
(7653)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
javítások, csatorna, lefolyók, szigetelés, manzárdolás. Tel. 0736-682080. (7659)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék 800 lejért. A szállítást és a
törlését vállalom. Tel. 0748-882-828.
(7709-I)
SZAKKÉPZETT CSAPAT VÁLLAL:
tetőfedést Bilka fémcseréppel, kisebb
tetőjavítást, szigetelést polisztirénnel,
tetőépítést, bármilyen típusú lemezés fémcserépszerelést (Bramac, Tondach tetőcserép), vízszigetelést, szigetelést
bitumenes
kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést, a kliens
anyagával is. Kedvezmény 10% a
munka teljes összegéből. Tel. 0790081-536, 0752-580-801. (7320-I)

VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást,
bármilyen
kisebb
javítást, festést, vakolást, szigetelést,
ácsmunkát.
Saját
anyagunkkal
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7469)
SZORGOS, komoly csapat házfelújítást, -átalakítást, építést vállal garanciával. Tel. 0742-557-214. (sz.-I)
VÁLLALOK szobafestést, csempézést, gipszkartonszerelést stb. Tel.
0749-564-921,
0771-393-848.
(7682-I)

SZOBA-,
lépcsőházfestést,
padlóburkolást vállalok. Tel. 0741-699-761.
(7685)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

VÁLLALUNK
festést,
vakolást,
bádogosmunkát, szigetelést, tetőjavítást,
tetőkészítést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7467)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőjavítást, tetőkészítést Lindab lemezzel és
bármilyen munkát. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0758-199-531, Jani.
(7663)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem
szeretett
feleségemre,
KONTZ
ILDIKÓRA
halálának
6.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető férje, Lajos. (7701)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal értesítünk mindenkit, aki ismerte, hogy a szeretett
testvér, apa, nagybácsi, rokon és
jó barát, a szovátai születésű
GÁLL FERENC
(Öcsi)
zaklatott lelke 62 éves korában
hirtelen megpihent. Június 9-én
15 órakor a Jeddi úti temetőben
helyezték örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (7705-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és dédi,
özv. ANTAL MIKLÓSNÉ
szül. SZENTGYÖRGYI ANNA
97 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. június 11én 14 órakor lesz a vámosgálfalvi
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (7718-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást,
festést, szigetelést, csatorna-, teraszkészítést stb. Tel. 0759-467-356.
(7632-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló lerakását, lépcsőházfestést garanciával. Tel. 0746-552-473. (7684-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Antal András barátunknak és
családjának
szeretett
ÉDESANYJA elhunyta alkalmával. Isten nyugtassa békében! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bukur
Jenő és családja. (mp.)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk. Tel. 0735288-473, Misi. (7639-I)
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Hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult
rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel
felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket
feladhatnak a szerkesztőségben,
a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen
is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

KOBAK KöNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

TÁJéKOzTATó

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

