
Nem zárnak be sem az állami, sem a magánkórházak, sem a
járóbeteg-, sem a szakorvosi rendelők, hanem ideiglenesen
felfüggesztik azokat a vizsgálatokat, kezeléseket, melyeket
el lehet halasztani – közölte szerdán a belügyminisztérium
katasztrófavédelmi főosztálya (DSU). A vizsgálat halasztha-
tóságát a szakorvos állapítja meg. Amennyiben a vizsgálat
vagy az orvosi kezelés nem halasztható, erről bizonylatot kell
felmutatni a beteg beutalásakor vagy ambuláns ellátásakor
– tájékoztat Facebook-oldalán a DSU.

Érdekes hivatalos felvilágosítása ez a lakosságnak, miután egy hónapja
olyan érzése van az átlagembernek, hogy országos szinten már csak a
koronavírus létezik, a többi súlyos vagy krónikus beteg alig számít. Erre
utalt az a rendelet is, amellyel március 22-től a fogorvosi rendelők mellett
az állami fenntartású poliklinikák bezárását írták elő, ez utóbbiak épüle-
tében csak a családorvosok működhettek tovább. A rendelet nyomán a
már korábban elkezdett szakorvosi és a fogorvosi kezeléseket is abba
kellett hagyni, ami nagyon kellemetlenül érintette mind az orvosokat,
mind a pácienseket.

Kötekedősdi? 

Ha eleinte nehezen is fogadtuk el, hogy otthon kell ülni, és csak
a legszükségesebb esetekben hagyhatjuk el a lakást, ahogy egyre
több az új koronavírussal fertőzött személy, egyre több az elhalá-
lozás, sokan megértették, hogy a bevezetett korlátozásokat be kell
tartani, hiszen ezeket a mi érdekünkben hozták. Az is rendben van,
hogy szükségállapotot hirdetnek, hogy szabályozzák a kijárást,
hogy szankciókat vezetnek be a jogszabályokat semmibe vevőknek
vagy kijátszóknak, hiszen még most is, így is nagyon sok a fegyel-
mezetlen, felelőtlen ember, aki képtelen megérteni, hogy nemcsak
saját magát, de másokat is védenie kell a fertőzésveszélytől. Az
azonban már nincs rendben, hogy a korlátozások bevezetésétől szá-
mított néhány napon belül többször is változtatták például a saját
felelősségre tett nyilatkozatokkal kapcsolatos szabályokat. Hol pa-
píralapú nyilatkozatokat kértek, aztán jónak nyilvánították az egy
bizonyos honlapon található, online kitöltött és telefonon, tábla-
gépen rögzített, számítógépes alkalmazás használatával aláírt nyi-
latkozatokat. Majd kisütötték, hogy utóbbi mégsem jó, mégiscsak
papíralapú, kézzel aláírt nyilatkozat kell. Lehet, nem tudják, hogy
a másolóirodák zárva; a még dolgozó gyermek, unoka, ismerős
nyomtathatja ki jó esetben munkahelyén, netán otthon (ha van rá
lehetősége) a nagyszámú típusnyomtatványt, hiszen ezeket keltezni
kell, kipipálva a felsorolt lehetőségekből azt, amelyik céljából 

Maszkokat 
osztogatnak 
a közösségben
Rózsa Csaba hétfőn délben kezdte el
a maszkok szétosztását: úgy tapasz-
talta, hogy az emberek örömmel fo-
gadták ezeket, hiszen vidéken szinte
lehetetlen ilyesmihez hozzájutni. 
____________2.
Bárányhúst 
üzletből ajánlatos
vásárolni
Nem ajánlatos utcasarkon, csomagtar-
tóból bárányhúst venni! Tudni kell,
hogy Maros megyében hat engedélye-
zett vágóhíd működik, innen látják el a
húsüzleteket. 
____________4.
Mert alkotni 
csodás dolog
Néhány hónapja egy, a Kultúrpalotá-
ban tartott kézművestermék-vásáron a
marosvásárhelyiek is megcsodálhatták
a székelyudvarhelyi Tassaly Katalin
egyedi kötött ékszereit. A különböző
színek ötletes társításából született
modellek rendkívül mutatósak, a 
legegyszerűbb öltözék is feldobható
velük.
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Megfeledkeztek a családorvosok és a járóbeteg-ellátásban 
dolgozó szakorvosok védelméről 

Gyorsan változó rendeletek 

Bodolai Gyöngyi

Közel 4800 koronavírus-fertőzött van 
Romániában 

Az Agerpres hírügynökség szerint a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS) szerdán délben
azt közölte, hogy a legutóbbi hivatalos tájé-
koztatás óta 344 személyt diagnosztizáltak
COVID-19-cel Romániában. Ezzel 4761-re
emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. 

A diagnosztizáltak közül 528-at gyógyultnak nyilvá-
nítottak és kiengedtek a kórházból, intenzív terápiás
osztályon 162 beteget ápolnak. A koronavírus okozta
COVID-19-betegségben szenvedő páciensek közül 209-
en nem élték túl a fertőzést.

Újabb két haláleset Maros megyében 
A Maros megyei prefektúra szerdán közleményben

tájékoztatott arról, hogy megyénkben két újabb haláleset
történt koronavírus-fertőzés miatt. Egy 61 éves nőnél
április elsején jelentkeztek a tünetek: szívtájéki és mell-
kasi fájdalmak, nehézlégzés. Április negyedikén a di-
csőszentmártoni kórház intenzív osztályára utalták be,
majd két nap múlva átszállították a marosvásárhelyi sür-
gősségi kórház intenzív terápiás osztályára, ahol április
7-én elhunyt. A páciens egyéb krónikus betegségekben
is szenvedett. Ugyancsak koronavírus-fertőzés okozta a

halálát annak a 60 éves nőnek, aki szintén április 1-jén
tapasztalta magán a betegség tüneteit: láz, fáradság, fej-
és mellkasi fájdalmak jelentkeztek. A beteget április 5-
én a SMURD-hoz utalták be, majd onnan a segesvári
kórházba került át. A koronavírus-fertőzést április 6-án
diagnosztizálták, a páciens – aki szívbeteg és magas vér-
nyomásos volt – április 7-én hunyt el. 

Otthoni elkülönítésben a Nyárádkarácsoni 
Polgármesteri Hivatal kilenc alkalmazottja 

A prefektúra szerda délutáni közleménye szerint a
Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatal kilenc alkalma-
zottja otthoni elkülönítésbe került azt követően, hogy
egy igazolt koronavírus-fertőzött személlyel került kap-
csolatba. A polgármesteri hivataltól kapott tájékoztatás
szerint a hivatal további nyolc alkalmazottja képes el-
látni a feladatokat. A prefektúra megkeresésére a megyei
közegészségügyi igazgatóság megerősítette, hogy Nyá-
rádkarácson község két településén (Nyárádkarácson
községközpontban és Kisbodonban) nőtt az igazolt ko-
ronavírus-fertőzöttek, valamint az otthoni elkülönítés-
ben levők száma, az említett településeken járványügyi
vizsgálat van folyamatban. A megyei katasztrófavé-
delmi bizottság a fertőzésveszély csökkentése céljából
fokozottabban ellenőrzi a fent említett településeken a
kijárási tilalom betartását.

Antalfi Imola



A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata a nagy
érdeklődésre való tekintettel újabb
előadás-felvételek megtekintését tette
lehetővé YouTube-csatornáján. A kü-
lönböző korosztályoknak szóló, min-
den műfajt felölelő előadások közt
olyan címek közül válogathatnak né-
zőink mint: Olbrin Joachim csodála-
tos utazása, Az öreg hölgy látogatása,
Fekete Péter, Csárdáskirálynő, Chi-
cago, Az üvegcipő, A kisfiú meg az
oroszlánok, Bányavirág, Bányavak-
ság, Mágnás Miska, Szeget szeggel,
Hogyne, drágám!, Caligula, A Pál

utcai fiúk, Túl a Maszat-hegyen, Tarel-
kin halála, Alkésztisz. 

Archív előadás-felvételei mellett a
társulat újabb kisvideókkal is próbál
enyhíteni a bezártságérzeten. Ennek
jegyében születtek a színészek könyv-
ajánlói, melyek szintén a színház 
YouTube-csatornáján, valamint Face-
book-oldalán nézhetők meg.

A magyar költészet napjának meg-
ünneplése sem marad el idén. A Vers-
börze összeállítás ez alkalommal a
színház felhívására a közönség által
beküldött versekből készül el a színé-
szek otthonában, és a társulat online

közösségi platformjain lesz követhető
április 11-én, szombaton, a magyar
költészet ünnepének napján. 

A felsoroltakon kívül a Tompa Mik-
lós Társulat újabb meglepetésekkel is
készül a közelgő húsvét alkalmából.
Ennek részleteiért kísérjék figyelem-
mel a színház közösségi oldalait. 

A színház YouTube-csatornája a kö-
vetkező linken érhető el: 

https://www.youtube.com/user/Tom
paMiklosTarsulat, 

a színház Facebook-oldala pedig a
www.facebook.com/tompamiklos
címen. (Pr-titkárság)

Telefonos tudakozó 
Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos 24 órás magyar nyelvű telefonos tudakozót
indít a 0768-111-878-as számon, mivel az egészségügyi
minisztérium országos tájékoztatója kizárólag románul mű-
ködik. Az EMSZ munkatársai minden korosztály hívására
számítanak, ezzel együtt az időseknek, nyugdíjasoknak kü-
lönösen fontos lehet a tudakozóvonal. Számukra ugyanis
a kijárási korlátozások és az esetleges elszigeteltség miatt
ebben a helyzetben külön odafigyelésre van szükség. A te-
lefonvonal a Telekom Románia hálózatában működik, nor-
mál díjas hívással elérhető a nap 24 órájában, illetve
hétvégéken is. Az EMSZ a koronavírus-járvánnyal kapcso-
latban naponta többször frissülő tájékoztató közösségi ol-
dalt is működtet, amely a www.facebook.com/
koronaviruserdely lapon érhető el.

Csak indokolt esetben szállnak ki
a helyszínre 

A szükségállapot kihirdetése óta nyolc megyei segélyszer-
vezet fogott össze, hogy a segítsen a rászorulókon. Ez idő
alatt a telefonszolgálat a 0265-555-555-ös számon nemcsak
heti egy alkalommal, hanem naponta 15 és 20 óra között mű-
ködik, ugyanakkor 50 önkéntes ajánlotta fel segítségét.
Eddig mintegy 380-an fordultak a szolgálathoz. A telefonálók
átlagéletkora 75 év. A legtöbben csak beszélgetni szeretné-
nek, eligazítást kérnek a katonai rendeletek kapcsán, többen
vásárlásért, gyógyszerkiváltásért igénylik az önkénteseket.
Az utóbbi napokban megnövekedett azok száma, akik ál-
landó gondozót keresnek. Az önkéntesek csak a legindokol-
tabb esetben mennek ki a helyszínre, naponta mintegy öt
személynek vásárolnak be. A segélyszervezetek – a helyi
önkormányzatokkal együttműködve – a megyét is ellátják a
vidéken levő szolgálatosok segítségével. 

Akcióban Soós és csapata 
A Soós Zoltán polgármesterjelölt által kezdeményezett Se-
gíteni akarok! akció felhívására 110-en jelentkeztek, eddig
80 alkalommal vásároltak be, vagy szerezték be a szüksé-
ges gyógyszereket az idősebbeknek. Az önkéntesek szerint
leginkább az élelmiszerek, friss zöldségek vásárlását és a
gyógyszerek kiváltását igénylik, de olyanra is volt példa,
hogy maszkot kellett beszerezni. A jelentkezés az önkén-
tescsapatba nem zárult le, az érdeklődők a a www.sooszol-
tan.ro weboldalon jelentkezhetnek, aki segítségre szorul,
hívhatja a 0721-297-417-es telefonszámot. 

Nincs fennakadás a hústermék-
ellátásban 

A járványkitörés utáni pánikszerű vásárlási láz csökkené-
sével helyreállt a húsüzletek ellátási folyamata. Ez az első
két hétben érintette a beszerzőket. Egyelőre a farmok (ser-
tés-, szarvasmarha-) ellátják a feldolgozóüzemeket. A ser-
téshús árát azonban befolyásolhatja a tavaly novemberben
tomboló sertéspestis, akkor országszerte sok állatot kellett
elpusztítani. Az élelmiszerek esetében nincs határzárlat, így
a behozott árut megkapják a feldolgozók és az üzletek.
Egyelőre azon igyekeznek, hogy az árakat kordában tart-
sák, de nincs kizárva, hogy a járvány okozta gazdasági vál-
ság miatt a hústermékek drágulnak – tájékoztattak a Petry
cégtől. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma ERHARD, 
holnap ZSOLT napja.
ZSOLT: a Solt (régi magyar
személynév, az ótörök sultan
szóból származik) személynév
alakváltozata.
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A Nap kel 

6 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 3 perckor. 
Az év 100. napja, 

hátravan 266 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. április 8.

1 EUR 4,8338
1 USD 4,4477

100 HUF 1,3495
1 g ARANY 236,2803

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max.220C
min.20C

Megyei hírek

A gyógyszertárakban, üzletek-
ben hetek óta hiánycikk a védő-
maszk, az állam két és fél millió
darabot rendel külföldről az or-
vosi személyzet, kétannyit a
rendfenntartó erők számára. De
mit tegyen a hétköznapi ember,
akit helyenként már arra köte-
leznek, hogy utcára lépve az
arcát, száját eltakarja? A me-
gyei katasztrófavédelmi bizott-
ság egyelőre elnapolta a
maszkok kötelezővé tételét,
arra hivatkozva, hogy nem min-
denki tud egyszerűen és köny-
nyen egészségügyi maszkhoz
jutni. De a járvány csúcsa még
csak ezután következik, így
mindenképp időben gondol-
kodni kell akár alternatív meg-
oldásokon is – mondják a
szakértők.

Ilyen körülmények között szokat-
lan, és örvendetes dolognak bizonyul
a kendi Rózsa Csaba kezdeménye-
zése, hogy ők maguk is készítenek
maszkot a közösség tagjainak.

A család levendulát termeszt, és az
ebből készült termékeket különböző
textíliákból varrt zsákocskák, párnák
formájában értékesíti a piacokon, de
mivel most erre nincs lehetőség, a fel
nem használt mintegy száz méter
vásznat felajánlotta közösségi célra. A
maszkokhoz szükséges gumi egy
másik lelkes felajánlótól, Kabai Anna-
mária helyi fogorvostól érkezett, 600
métert vásárolt. Az alapanyag meg-
volt, Rózsáék felhívására további né-
hány lelkes helyi nő, akinek otthon
van varrógépe, csatlakozott a kezde-
ményezéshez, így múlt csütörtökön ki-
osztották a vásznat, és elkezdődött a
munka, a szorgos asszonyok a család
és gyerekek mellett erre is időt szakí-
tanak. Mások is csatlakoztak a jó öt-
lethez, van, aki a vásznat szabja fel,
mások a gumit darabolják, befűzik,
így hétfőre több mint kétszáz maszk
készült el. Ezek többször is használ-
ható, mosható, fertőtleníthető darabok.

A terv az volt, hogy Kenden és
Szentdemeteren minden családhoz el-
juttassanak legalább két maszkot. Van
olyan ház, ahol egy személy lakik, ott
egy maszk is elegendő, hogy néhány
naponta egyszer az illető elmenjen az
üzletig, de van olyan porta is, ahol
három nemzedék él együtt, ott többre
van szükség, olyan helyre akár négy

arcvédő is került. Rózsa Csaba hétfőn
délben kezdte el a maszkok szétosztá-
sát: úgy tapasztalta, hogy az emberek
örömmel fogadták ezeket, hiszen vidé-
ken szinte lehetetlen ilyesmihez hozzá-
jutni. Ezért első lépésben az üzletekhez
szállították ki és olyan házakhoz, ahol
sürgősebben szükség van rá, ahol dol-
gozni járnak a lakók. Becslésük szerint
a két faluban mintegy ezer maszkra
lesz szükség, így az első adag kiosztása
után az „utánpótlás” függvényében jut-
tatják el azokat a többi családhoz is.
Sokan csodálkoznak, hogy ingyen kap-
ják az arcvédőket, és nem kell érte
semmit fizetni, de Rózsa Csaba úgy
véli, krízishelyzetben nem szabad pro-
fitorientáltan gondolkodni: a költségek
és az önkéntes munka majd egyszer
megtérül valahol. A Lavenderland kul-
turális egyesületet vezető fiatalember
és családja „jobb időkben” színházat és
különböző kulturális programokat ho-
zott a faluba, de most erre az akcióra
volt szükség, és örülnek, hogy segíthet-
tek. Kezdeményezésükhöz elsőként
Nagy Magdolna, Sütő Jolán, Sütő Ka-
rola csatlakozott, majd Kolcsár Ildikó,
Cseh Melinda és Vajda Magdolna, ők
viszik a munka nehezebb részét, varr-
ják a maszkokat. Mindannyian nyitot-
tak a segítségadásra máskor is – tette
hozzá Rózsa. A fogorvosra is lehetett
számítani máskor is, de a korát megha-
zudtolóan fiatalos Sütő Jolán is sokat

segít a közösségi munkákban. Amint
kiderült, ezt megelőzően is volt már
egy „magánakciója”, orvosi rendelők-
nek varrt maszkokat.

Másfajta, de hasonlóan értékes kö-
zösségi gesztust tett a közeli Gyula-
kután egy készruhagyár helyi részlege.
A szükségállapot bevezetése és az első
katonai rendeletek megjelenése már
mutatta, hogy a vártnál nehezebb
napok következnek, ezért a község ve-
zetői megtették az első lépést: arra kér-
ték a cég helyi vezetőit, hogy
készítsenek kétszáz maszkot, egyrészt
az önkormányzatban dolgozóknak,
másrészt a közösségben mozgó sze-
mélyeknek. A rendelésnek az Elan cég
eleget is tett, múlt héten az önkor-
mányzat át is vehette a maszkokat, de
meglepetésre ezeket nem pénzért,
hanem adományként juttatta el a vál-
lakozás a községházára – értesültünk
Varga József polgármestertől. 

Mivel a hasonló példák még eléggé
ritkák, addig, amíg a lakosság számára
ismét kapható lesz a védőmaszk, min-
denképp érdemes akár házilag is ké-
szíteni hasonló darabokat, vagy
vásárolni azoktól, akik ilyent varrnak,
és néhány lejért, legtöbbször előállítási
áron kínálják internetes hirdetésekben,
de már üzletekben is. Nem annyira ha-
tásos, mint az orvosi maszk, de min-
denképpen egyfajta védelmet nyújt a
fertőzés terjedése ellen. 

Maszkokat osztogatnak a közösségben

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Gligor Róbert László

Újabb tartalmak a Tompa Miklós Társulat 
online felületein 

Hat nő varrja szorgosan a maszkokat Kenden Fotó: Rózsa Csaba

A vírusjárvány uniós intézkedéseiről 
az ETV ma esti műsorában 

Ma este 8 órától az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című műsorában Jakab Orsolya a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos európai uniós intézkedésekről beszélget Winkler Gyula és Vincze Loránt EP-képviselőkkel. A műsor élőben
az Erdély TV-ben és Facebook-oldalán is követhető. 



Az Európai Néppárt képviselőcsoportja 1 billió euró
értékű gazdaságélénkítéső intézkedést sürget az
Európai Unió és az Európai Központi Bank hozzájá-
rulásával, amelyet további 2 billió euróval egészí-
tene ki a tagállamok hozzájárulása. A
koronavírus-járvány kezeléséhez szükséges azon-
nali intézkedéseket és hosszabb távú gazdaságélén-
kítési elképzeléseket sorjázott tegnap
nyilvánosságra hozott dokumentumában a képvise-
lőcsoport. A csomagba az RMDSZ EP-képviselője,
Vincze Loránt több javaslata is bekerült.

Az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportja egy-
séges választ sürget a világjárvány megfékezésére, és uniós
egészségügyi koordinációs egység felállítását javasolja, ami-
nek célja a tagállamok tevékenységének összehangolása mel-
lett a gyógyszerek és védőfelszerelések közös beszerzése, az
egészségügyi válaszlépések koordinációja. „Az EU-nak erő-
teljesen kellene támogatnia a tömeges tesztelést, valamint a
járvány megállításához szükséges gyógyszerek és oltások ki-
fejlesztését és előállítását. Szorgalmaztam a mesterséges in-
telligencia és az adatelemzés alkalmazását a járvány
terjedésének megakadályozásában, valamint az európai
maszk- és védőruhagyártás megteremtését” – mondta el
Vincze Loránt. Szintén az RMDSZ javaslatára a tagállamok
nem tilthatnák meg orvosi felszerelések és segédeszközök,
gyógyszerek, védőfelszerelések exportját a többi tagállamba.
Az uniós rendőrségi és igazságügyi együttműködésnek szigo-
rúan fel kell lépnie az internetes csalók és kiberbűnözők ellen,
akik visszaélnek a polgárok kiszolgáltatottságával, illetve túl-
árazott vagy hamisított védőfelszereléseket árusítanak. 

A képviselő kezdeményezésére a csomag javasolja, hogy a

tagállamok kiemelten figyeljenek a sürgősségi tájékoztatásban
és a járványkezelési stratégia során a nemzeti kisebbségekre,
illetve a hátrányos helyzetű közösségekre, kiemelten a ro-
mákra. Ezt megelőzően Vincze Loránt múlt héten felmérést
indított az Európai Parlament kisebbségi intergroupjában és a
FUEN tagszervezetei körében a járványügyi intézkedések
anyanyelvű közléséről és a kisebbségi távoktatás helyzetéről
a kisebbségi közösségekben. A felmérés eredményei nyomán
a későbbiekben intézkedési javaslatokat fogalmaznak meg.

Az RMDSZ javaslatára a mezőgazdasági idénymunkások
könnyített határátlépésének biztosítása és a munkaerő szabad
átjárásának biztosítása a határ menti régiókban szintén beke-
rült a néppárti csomagba. A lehetőség kétoldalú megállapodá-
sok keretében adott, fontos volna azonban, hogy a tagállamok
erre közös eljárásokat alakítsanak ki – hangsúlyozta a képvi-
selő. Szintén fontos az állami támogatások rugalmasságának
biztosítására és a mezőgazdasági támogatások növelésére tett
néppárti javaslat. A létfontosságú iparágak fenntartása mellett
a kulturális sokszínűség megőrzése érdekében a képviselőcso-
port a kultúra és a kreatív iparágak, illetve a turizmus támo-
gatását is javasolja.

„A világjárványnak már most vannak olyan tanulságai,
amelyeket érdemes hasznosítani. Ilyen a digitális oktatási esz-
közök hiánya, kollégáim elfogadták az európai online oktatási
platform létrehozását célzó javaslatomat, amely a minőségi
oktatási eszközökhöz való hozzáférést biztosítja, közös erőfor-
rás lesz oktatók, diákok és szülők számára. Nem tudhatjuk, mit
hoz a jövő, de azt már ma is tudjuk, hogy a digitális oktatás
működhet, azonban ezekhez európai eszközöket kell teremte-
nünk” – összegzett az RMDSZ európai parlamenti képvise-
lője. (RMDSZ-tájékoztató)
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Újrakezdik a gyógyszergyártást
Paracetamolt és Novocalmint fog a romániai gyógy-
szertáraknak és kórházaknak szállítani az Antibiotice
Iaşi gyógyszergyár, amely most sürgősen újrakezdi
ezek gyártását, jelentette be kedden a vállalat. A
gyógyszergyár képviselői elmondták, sürgősségi el-
járással újra elkezdték gyártani a paracetamol és a
metamizol-nátrium (vény alapján megvehető, a pa-
racetamol alternatívájaként ismert gyógyszer) alapú
gyógyszereket, tekintve, hogy világszerte ezt a két
szert ajánlják a COVID-19-fertőzéskor fellépő láz és
enyhébb tünetek kezelésére. A vállalat rendelkezik
a gyógyszergyártáshoz és -értékesítéshez szüksé-
ges minden engedéllyel, felszereléssel és tapaszta-
lattal, így a COVID-19 tüneti kezeléséhez szükséges
gyógyszereket is képes nagy mennyiségben legyár-
tani, mondta el Ioan Nani, az Antibiotice Iaşi vezér-
igazgatója. A cég képviselői szerint a paracetamol
hatékony a légúti fertőzések kezelésében, a láz és
a fájdalom csökkentésében, emiatt csökkentek
drasztikusan ebben az időszakban a patikák kész-
letei. (Agerpres )

Lesz Euthyrox
Nem lesz többé az Euthyroxból hiány – jelentette ki
kedden késő este Brassóban Nelu Tătaru egészség-
ügyi miniszter. A pajzsmirigybetegek mintegy két hó-
napja panaszkodnak arra, hogy rendkívül nehéz ezt
a gyógyszert beszerezni. A miniszter szerint a fenn-
akadást részben az okozta, hogy a gyógyszercégek
elsődlegesen a koronavírushoz köthető megbetege-
dések kezeléséhez szükséges orvosságok beszer-
zésére koncentráltak. Az Euthyrox hiányára
vasárnap Ludovic Orban miniszterelnök figyelmét is
felhívták. A kormányfő úgy reagált: ígéretet kapott
arra, hogy egy héten belül megoldódik a probléma.
Leszögezte: amennyiben erre mégsem kerülne sor,
a gyógyszerügynökség vezetőségének „mennie
kell”. (Agerpres)

Módosult az egyetemi felvételi
anyag

A második félévre beütemezett 12. osztályos tan-
anyag nem fog szerepelni az egyetemi felvételi kö-
vetelmények között, nyilatkozta szerdán Sorin
Cîmpeanu, a Rektorok Országos Tanácsának el-
nöke. Nyomatékosította ugyanakkor, hogy semmi
esetre sem merül fel a 2019–2020-as iskolai és
egyetemi tanév megismétlése, és hogy a záróvizs-
gákra és a doktori disszertációk megvédésére is sor
kerül a felsőoktatásban. Az idei tanévben sem
marad el az érettségi vizsga, és a nyolcadikosok ké-
pességfelmérő vizsgája sem, hangsúlyozta Cîmpe-
anu. (Agerpres)

Katonai vezetés alatt a dévai
kórház

Katonai vezetés alá vonják a dévai kórházat, és min-
den alkalmazotton koronavírustesztet végeznek – je-
lentette be szerdán Nelu Tătaru egészségügyi
miniszter. A tárcavezető szerdán Hunyad megyében
járt, felkereste a dévai megyei sürgősségi kórházat,
megbeszélést folytatott az egészségügyi személy-
zettel, majd a közegészségügyi igazgatóság és a
helyi hatóságok képviselőivel is találkozott. Nelu Tă-
taru Kolozsvárra ment tovább, onnan Nagysze-
benbe látogat. (Agerpres)

Ország – világAz RMDSZ több javaslata erősíti a néppárti képviselő-
csoport koronavírus elleni intézkedéscsomagját

a polgárnak ki kell mennie a házból. A 65 év fölötti idő-
sekre még szigorúbb szabályok vonatkoznak, és éppen
ők azok, akiket a rend őrei elég sűrűn nyaggatnak. Csak
nem mindegy, miért. Először is magyar többségű tele-
püléseken nem mindenkinek könnyű kitölteni a román
nyelvű űrlapokat (minden tájékoztató, nyomtatvány ki-
zárólag románul jelenik meg), néha becsúszik egy-egy
hiba. A szükségállapot előírásainak betartását ellenőrző
rendőrök azonban megfelelő jóindulattal kellene legye-
nek, a törvény szelleméhez igazodva kellene felelősségre
vonniuk a polgárokat, nem azért vannak kivezényelve,
hogy hatalmukat fitogtassák, hogy értelmezzék a saját
felelősségre tett nyilatkozatok szövegezését. Mint pél-
dául azt, hogy valaki, aki földjét műveli (6. pont), hob-
bikertész-e, miért éppen lakhelyétől pár kilométerre
dolgozza meg a földet, vagy éppenséggel azt a vélemé-
nyét fejti ki, hogy hetente kétszer elég, ha a polgár meg-
eteti távolabbi telkén tartott kutyáit, mert a jószágok
etetése (2. pont) nem sürgősségi kérdés… Nos, nem az
ilyen fajta viták oldják meg koronavírus-krízist, az em-
berekben viszont azt az érzést kelthetik, hogy az állam-
kassza hizlalása nem mellékes célja az ellenőrzéseket
túlbuzgón végző rendőröknek. 

Kötekedősdi? 
(Folytatás az 1. oldalról)

A Bernády-korszak letűntét követően
városunkban a lendületes fejlődés – ez
volt ugyanis az áldott kezű polgármes-
ter és főispán korszakához láncolt ál-
landó jelző, a nosztalgiák korában
különösen – megállt. Az új irányítók,
hódítók, kiskirályok és rokonok, a bosz-
szúszomjas rossz emlékű polgármester
(kiről e hasábokon volt már szó, ha em-
lékezel, kedves papucsban, melegítőben
üldögélő olvasó) idejéből nem futotta
túl sok „nadserű” alkotásra városunk-
ban. Meg aztán hiába költözött be ide
számos ókirályságbeli hivatalnok,
tanár, tanító, vetette meg a lábát nagy-
kereskedő, bank és idevezényelt egyen-
ruha, sok-sok ember távozott, ahogy
akkoriban emlegették – tehát száz évvel
ezelőtt – repatriált: hivatalnok, tanár-
tanító, orvos, katona, bankember, tőke-
pénzes úri családok, kalandvágyók és
elgyötörtek, háborúban meggazdago-
dottak és elszegényedettek. Szóval a né-
pesség bár nőtt természetes úton – erről
az élvezetről az emberek nem mondtak
le még a diktatúrák és gyarmatosítás
idején sem – igaz, a sokgyerekes csalá-
dok száma megkevesbedett, már csak a
szegényebb néposztály volt képtelen vá-
gyait szabályozni, a (kis)polgári 
család összeszűkült a két-három gye-
rekre. 

Szóval városunk úgy negyvenre (múlt
század) nem érte el az ötvenezer fős
nagyságrendet, és megtörtént az, amire
nem volt példa Bethlen Gábor 1616-as
szabadalomlevele, avagy rangemelési
diplomájának kelte óta – városunktól
megtagadták a szabad királyi városi
rangot, avagy ahogy akkoriban is mon-
dották: a municípiumi jogkört. A város
1939–40-ben megmaradt ugyan me-
gyeszékhelynek, de a régiót Gyulafe-
hérvárról igazgatták, oda kellett utazni,

telefonálni – már ha volt telefonod vagy
kaptál vonalat –, oda kellett folya-
modni, kérvényezni, kilincselni, meg-
vesztegetni mindent és mindenkit a
fontosabb ügyekben. Ráaadásul a kor-
mányzó, Papp Dani nyugalmazott ka-
tonatiszt volt, ami tudjuk, hogy soha
nem jelent egyet a demokratikus
ügymenettel.

Na de azért zajlott a kis- vagy közem-
berek élete. Például egy szép napon 

D. D. malomtulajdonos és nagyvállal-
kozó kapott egy levelet, amelyben azon-
nal 60 ezer lej kipengetésére szólították
fel. Dehogy kipengetésére, inkább kiha-
jítására. Írta neki a levelezőtag, tegyen
egy aktatáskába 600 darab százlejest,
és egyedül kocsizzon ki Meggyesfalvára
a nagy fűzfáig, ahol egy reklámtábla is
ácsorog, ott majd hajítsa az árokba a
pénzes táskát. Ha vonakodnék meg-
tenni, akkkor D. D. kiskorú Edit lányát
megölik, és frissen épült nyárádtői mal-
mát felgyújtják. D. D. a mondott időben
kikocsikázott a megjelölt helyre, és
menet közben magányosan elvetette a
pénzes pungát, anélkül hogy lovait hő-
kölésre kényszerítette volna. Ja, és a
műfaj szabályaival ismerős pénzkérő fi-
gyelmeztette a gazdag ember hírében
álló üzletembert, hogy ne merjen szólni
a zsernyákoknak, mert akkor – de ezt
már tudod, nyájas olvasó – jön a fenti
fenyegetés beváltása.

D. D. nem ijedt meg különösebben, a
gazdag embereknek ez már szokásuk,
felszabdalta a Maros vagy a Székely
Szó, esetleg az Universul már kivégzett

számait, és a műfaj szabályait követve
azzal tömte ki az irattáskát. Ezenkívül
fittyet hányt a fenyegetésnek, és mégis-
csak beszólt a főtéri Feigelbaum-palo-
tában székelő rendőrségnek, akik
mindjárt kiküldtek egy tucat komisszárt
és közlegényt, kik egy közeli házban
bújtak meg. A rendőrségnek az tűnt fel,
hogy egy csapat cukorgyári srác buz-
gón kutat az útszéli árokban. Kettőt
nyakoncsíptek, és azok elmondták, hogy
egy látásból ismert nagyobb fiú, keres-
kedelmi iskolás öt-öt lejt ígért fejenként
a srácoknak, ha megtalálják az árok-
ban elvesztett iskolatáskáját. (Úriember
az árokban is úriember, tartja a városi
folklór.) Ezek alapján a mindig készen-
léti fogdmegek elkapták Emilio Turcu
18 éves (kiskorú!) fiatalembert, aki be-
vallotta, hogy ő Robin Hood meggyes-
falvi leszármazottja, és a notinghami
bírótól, akarom mondani a rövidesen
sárga csillagostól azért akart pont 60
ezer lejt, mert ebből 12 szegény román
parasztcsaládnak tudna vásárolni 5000
lejes fejősteheneket. A fiúért megmoz-
dult az iskola, az ismerősök, a jobb em-
berek, és egyéves próbaidőre bocsátása
után – hiszen tettének elkövetését köve-
tően 19 évesen még mindig kiskorú volt
a fennálló törvények értelmében – tö-
rölték a bünti-büntit, felmentették… és
elképzelhető, hogy azután milyen fényes
karriert futott be tiszta lappal a köz-
igazgatásban vagy a védelmi erők so-
raiban, esetleg pártemberként.

Tanulság nincs. De hogy homlo-
kunkra a derű visszaszálljon, álljon itt
egy új típusú közmondás, melyet Lackfi
Jánosnál olvastam: Az okos ember tisz-
tában van vele, hogy két pont között a
legrövidebb út az egyenes (Eukleidész),
de ő tud egy rövidebbet az erdőn ke-
resztül.

Kisváros Robin Hooddal 

Csütörtöki 
kimerészkedés

– Sebestyén Mihály rovata –

Katonai rendelettel intézkednek 
a kistermelői piacok újranyitásáról

Katonai rendeletbe foglalja a kormány a mezőgaz-
dasági termékeket értékesítő piacok megnyitására
vonatkozó kötelezettséget – közölte Adrian Oros
mezőgazdasági miniszter.

Oros elmondta, a piacok egy része bezárt, de a szaktárca
felszólította a helyi hatóságokat, hogy nyissák újra őket. A piac
ugyanis az egyetlen hely, ahol a helyi kistermelők el tudják
adni idénytermékeiket, és bizonyos szabályok betartásával ezt
civilizált módon le lehet bonyolítani.

„Ha a 10 négyzetméteres sarki boltok nyitva maradtak, nem
látom értelmét, miért ne lehetnének nyitva a piacok is. (…) Ka-

tonai rendeletbe fogjuk foglalni a piacok újbóli megnyitását,
természetesen a vírus terjedését megakadályozó intézkedések
biztosításával” – mondta Oros a Realitatea Plus csatornának
adott interjúban. A miniszter arról is beszámolt, hogy míg a
szükségállapot első hetében a lakosság pánikvásárlása miatt ki-
ürültek az élelmiszerüzletek polcai, addig most lassult a fo-
gyasztás, és a termelők arról számolnak be, hogy nem tudják
eladni a felgyűlő tejtermék-, hús-, hal- és zöldségkészletet. Egy-
részt az emberek túljutottak a válsághelyzet okozta első érzelmi
reakción, másrészt a kijárási tilalom miatt sokkal kevesebbet
vásárolnak – magyarázta az illetékes tárcavezető. (Agerpres)



Az alap- és a szakellátásban a
munka oroszlánrésze a családorvo-
sok nyakába zúdult, aztán (a rossz
nyelvek szerint anyagi indíttatás-
ból, más vélemények szerint rájöt-
tek, hogy szükséges) április
elsejétől újranyithattak a bezárt
szakrendelők. Így a marosvásárhe-
lyi 2-es számú poliklinikán a me-
gyei kórház szakorvosai is újra
fogadhatják sürgősségi esetben a
betegeket. Hasonlóképpen az ott
rendelő magán szakorvosok is. A
pácienseket az előcsarnokból
egyenként engedik be, miután szű-
rővizsgálaton estek át.

A gyorsan változó rendeletek
között a családorvosok jelentik az
egyetlen biztos pontot. Elmondá-
suk szerint azonban – a megnöve-
kedett és veszélyessé vált munka
ellenére – róluk ezúttal is, mint ál-
talában, megfeledkeztek. Senki
sem gondoskodott arról, hogy a
szükséges fertőtlenítőszerekhez,
védőfelszereléshez, maszkhoz, vé-
dőruhához, gumikesztyűköz hoz-
zájussanak. Mehettek a betegekhez
védőfelszerelés nélkül, és olyan
problémák elé állították őket, ame-
lyek megoldhatatlannak látszottak.
A szakorvosi rendelők bezárását
követően ugyanis, amikor Maros-
vásárhelyen két-három magán já-
róbeteg-rendelő működött csak
tovább, már az első napokban je-
lentkezett családorvosánál inzuli-
nos kezelés alatt álló cukorbeteg,
Parkinson-kóros vagy az onkoló-
giai kezelés alatt álló páciens,
ugyanis vényköteles inzulinra,
pszichiátriai szerekre és fájdalom-
csillapítóra volt szükségük, amit
eddig szakorvosi utasításra írhattak
fel. 

– Nem is tudnám megmondani,
mennyit telefonáltunk, ültünk a
számítógép előtt, hogy szakorvost
találjunk, aki megírja a szükséges
szakorvosi levelet, mert sohasem
lehet tudni, hogy esetleg két év

múlva, amikor ellenőrizni fogják a
családorvosi praxis pénzügyeit,
nem kell-e visszafizetnünk a na-
gyon drága gyógyszerek árát. Ezt
már megjártuk, és ebbe, ha nem a
koronavírusban fertőződünk meg,
anyagilag mehet tönkre a praxis.
Több kolléga is került olyan hely-
zetbe is, hogy a fekvőgipszes bete-
gének hosszabbítani kellett a
betegszabadságát. A családorvos
csak a kezdetekre adhat beteglapot,
ennek ellenére az ortopéd orvosok
szóban hozzájuk irányították a pá-
cienst a betegszabadság meghosz-
szabbításáért. Az egészség-
biztosítási pénztár szintén azon a
véleményen volt, hogy a családor-
vos nem hosszabbíthat. Több nap
után a megye egyik kisvárosában
találtak olyan ortopéd szakorvost,
aki segített. 

Az is nagyon veszélyes, ha ab-
bamarad a pszichiátriai betegek ke-
zelése, vagy az ellenkezője, hogy a
helytelen tájékoztatás miatt a bete-
gek megpróbálnak kétfelől gyógy-
szerhez jutni (szakorvos,
családorvos), miközben továbbra is
vannak működő pszichiátriai szak-
rendelők. Hasonló esetek más
szakterületen is előfordultak a ren-
delők bezárása idején – tájékozta-
tott érdeklődésünkre dr. Finna
Judit családorvos. 

A főorvosnő elmondta, hogy
rengeteget konzultálnak telefonon.
Ha súlyosabbnak látszik a helyzet,
fényképet kérnek a pácienstől,
amelyen például a torok állapota
jól látható. Néha adódik olyan
helyzet, hogy muszáj csecsemőhöz
a helyszínre kiszállni, bármilyen
veszélyt is jelent. Azokat a betege-
ket, akik nem tudják a mobiltele-
font kezelni, beosztják, hogy ne
egyszerre érkezzenek, ők beadják
a rendelőbe a kártyájukat, azt fer-
tőtlenítik, és felírják a receptet. 

A családorvosokra hárul az ott-
honi elkülönítésben levő szemé-
lyek számontartása is. Fel kell

hívják őket telefonon, hogy az ál-
lapotukról érdeklődjenek, és min-
den esetben arra kérik őket, hogy
jelezzék, ha bármilyen tünetet ész-
lelnek. Az otthoni elkülönítésben
levőkről jegyzéket készítenek,
amelyet elküldenek a közegészség-
ügyi igazgatósághoz. Amikor lejárt
a házi elkülönítés, mindenkinek ki
kell töltenie a saját felelősségére
egy formanyomtatványt, amelyben
leírja az otthoni elkülönítés okát,
de sajnos nem szerepel minden le-
hetőség. Ennek alapján kellene a
családorvosnak kiállítani a beteg-
lapot azok számára, akik hiányoz-
tak a munkahelyükről az
elkülönítés idején. Ehhez azonban
szükség lenne a közegészségügyi
igazgatóságtól egy igazolásra,
amely tartalmazza az elkülönítés
időtartamát, hogy a későbbiekben
a Számvevőszék ne köthessen bele
a családorvosok által kiadott beteg-
lapba. Közegészségügyi okokból is
nagyon fontos lenne a családorvosi
és a közegészségügyi listák egyez-
tetése. A kommunikáció hiánya
miatt jelenleg a családorvos nem
értesül arról, hogy páciensei között
van-e olyan fertőzött vagy karan-

ténba helyezett egyén, aki nem je-
lentkezett közvetlenül nála. 

Egy másik rendelet értelmében
nem szükséges az egészségbiztosí-
tási kártya a gyógyszerek felírásá-
hoz, azonban a rendszer gyakran
nem fogadja el a kártya hiányában
felírt receptet. Finna főorvosnő el-
mondta, nem lehetséges, hogy a
vényt online küldje el a gyógyszer-
tárba. Az eljárást azért szüntették
meg, nehogy előnyben részesülje-
nek bizonyos patikák. A vényt a
páciens adatai alapján minden
gyógyszertárban látják, ha műkö-
dik a rendszer, az azonban a leg-
többször akadozik. Még mindig
tanácsos az egészségbiztosítási
kártya alapján kinyomtatott vagy
lefényképezett vénnyel gyógyszert
kiváltani. 

A folyamatosan változó utasítá-
sok között nehéz tisztán látni, és
sok megoldatlan kérdés vár még
válaszra. Egy azonban biztos: a ne-
hézségek és hiányosságok ellenére
is helytálló családorvosok nagyobb
figyelmet és támogatást érdemel-
nének, ahogy mindazok, akik
ebben a valóban veszélyes helyzet-
ben is ellátják a betegeket. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Húsvét közeledik, de az ünneplés
másképp lesz, mint eddig. A szük-
ségállapot miatt másként hangoló-
dunk az ünnepre, az otthoni
bezártságban visszafogottabb a ked-
vünk és az ünnepváró készülődé-
sünk. Bármilyen furcsa, még ebben
az időszakban is nehéz lemondani a
hagyományokról, a húsvéti fogások-
ról, például a báránysültről. Ennek
kapcsán néztünk utána, hogyan
lehet biztonságos körülmények kö-
zött bárányhoz jutni. 

A piacon nem vágnak bárányt
Elsőként dr. Kincses Sándort, a Maros Me-

gyei Állategészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Igazgatóság igazgatóját kérdeztük: mit
tanácsol a vásárolóknak? 

– Bárányhúst a húsüzletekből lehet vásá-
rolni, ahová ellenőrzött körülmények között
szállítják a terméket. A vásárlóknak ajánlom,
élelmiszer-biztonsági szempontból ezt tartsák
szem előtt. Nem ajánlatos utcasarkon, cso-
magtartóból bárányhúst venni! Tudni kell,
hogy Maros megyében hat engedélyezett vá-
góhíd működik, innen látják el a húsüzlete-
ket. A marosvásárhelyi és a segesvári piacon
lévő vágópontokat idén biztonsági okokból
nem nyitják meg. A járvány miatti szükség-
állapotra való tekintettel ez nem lett volna
okos döntés – fogalmazott dr. Kincses Sándor
igazgató. Elmondta, hogy Maros megyében
tavaly húsvét előtt 8000 bárányt vágtak,
ebből 750-et – tehát még tíz százalékot sem
– a marosvásárhelyi és a segesvári piacon, s
ezért a mennyiségért valójában nem is indo-
kolt a két piaci vágópont üzemeltetése.

Üzleti kínálat
A marosvásárhelyi Petry üzletben bőven

kapható bárányhús, 28 lejbe kerül kilója. Jó
hír, hogy a cég házhoz is szállít bárányhúst,
akárcsak más, az üzletben kapható terméket.
A cég marketingosztályáról Szabó Szende tá-
jékoztatott, hogy a Petry Facebook-oldalán a
Boltra kattintva megjelennek a termékek –
sonkák, kolbászok, húsok –, amelyekből vá-
lasztani és rendelni lehet. 

Marosvásárhelyre 50 lej fölötti rendelést,
míg Marosvásárhely 15 kilométeres körzeté-
ben 150 lej fölötti rendelést ingyenesen szál-
lítnak házhoz. A megrendelők a
Facebook-oldalon feltüntetett három telefon-
szám valamelyikét hívhatják. 

– Azt tapasztaljuk, hogy ez a szolgáltatás
jól működik, a cég és a vásárlók között kiala-
kult bizalom most tükröződik igazán, és
egyre több a telefonos rendelés – fogalmazott
a cég képviselője. 

Más marosvásárhelyi üzletekben, amelyek
nem csak hús- és hentesárut forgalmaznak,
például a Tudor negyedi Darinában fóliázva
kínálják a fél bárányt, kilója 27 lej. A fél bá-
rány ára körülbelül 100 lej. De vannak kisebb
és nagyobb csomagok is. A Palas üzletben is
kapható bárányhús, de itt nincs lefóliázva. Itt
negyed bárány is vásárolható, kilója ugyan-
csak 27 lej. 
A vásárló a gazdától is elviszi a bárányt

Falun ma is szokás, hogy a gazdák helyben
értékesítik a levágott állatot, a szomszédok,
ismerősök, barátok az udvarról viszik el.
Ezen a szokáson nehéz változtatni, viszont a
járvány alatti szükségállapot idején jobb, ha
a higiéniai szempontokat részesítik előnyben,
s nem „a szilvafán belezik ki a bárányt”. Az
állategészségügyi szakember óva int az ilyen
bárányvágástól. 

Az a gazda hirdeti az eladó bárányokat,
akinek nincs meg a vásárlóköre. A Faceboo-
kon, az OLX-en, mindenhol belebotlani ilyen
kínálatba. Élősúlyban általában 12-13 lejes
áron vásárolható bárány. A bejegyzésekből
ítélve érdeklődők vannak. 
Az élőállat-szállítmányok nincsenek
betiltva 

A járvány miatt kialakult helyzetben a na-
gyobb juhosgazdák attól tartanak, hogy nem
tudják értékesíteni a bárányt. Maros megyé-
ben körülbelül 500 ezer juhot tartanak, ami
elméletileg azt jelenti, hogy ugyanennyi bá-
rány születik. A bárányállományból körülbe-
lül 100 ezret megtartanak, és 400 ezret
szánnak értékesítésre. 

Dr. Kincses Sándor igazgató arról tájékoz-
tatott, hogy a gazdáknak nincs mitől tarta-
niuk, hiszen a bárányok elkelnek. Most is
szállítanak Olaszországba, Görögországba és
az arab országokba, ugyanis az élőállat-szál-
lítmányok nincsenek betiltva. Azok a gazdák,
akik az előző években nagy tételben értéke-
sítették a bárányt, idén is így fogják. 

A gazdák a farmokon öt éve nyithatnak
ideiglenes vágópontot, de eddig senki sem
kérte ezt, valószínűleg azért, mert nem érte
meg, illetve azért, mert gondot jelent a 
higiéniai előírások szigorú betartása, a felté-
telek biztosítása.

Tehát kínálat és kereslet is van, mindenki-
nek saját döntése, hogyan jár el, ha húsvétkor
bárányhúst szeretne az ünnepi asztalra. 

Az élelmiszer-biztonsági előírásokat be kell tartani!
Bárányhúst üzletből ajánlatos vásárolni

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Mezey Sarolta

Sajtóközlemény
A média és a közvélemény pon-

tos tájékoztatása érdekében a Maros
Megyei Klinikai Kórház közönség-
kapcsolati osztálya a következő in-
formációkat teszi közzé:

A Maros Megyei Kórházért
Egyesület által vásárolt Real Time
PCR készülék április 6-ától műkö-
dik.

Ez a gép a marosvásárhelyi 
George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetemen lett felsze-
relve, aminek köszönhetően kétszer
nagyobb a kapacitás a koronavíru-
sos betegek tesztelésére Maros me-
gyében.

Jelenleg a meglévő két készülék
biztosítja a koronavírus-gyanús be-
tegek tesztelését.

Ezúton is szeretné a Maros Me-
gyei Klinikai Kórház megköszönni
a marosvásárhelyi George Emil Pa-
lade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány- és Technológiai
Egyetemnek a rengeteg segítséget.

Jelenleg a Maros Megyei Klini-
kai Kórház minden szekciója fel
van szerelve az ott dolgozók védel-
mére szolgáló védőfelszereléssel,
amelyeket a kórház folyamatosan
biztosít.

A kórház bejáratánál szűrősátra-
kat szereltek fel, amelyek szintén a
dolgozók és a betegek védelmére
szolgálnak.

Szeretnénk megköszönni ezúton
is a Maros Megyei Klinikai Kórház
minden alkalmazottjának, hogy
aktív részesei a koronavírus elleni
harcnak.

Az egészség világnapja alkalmá-
ból szeretnénk megköszönni a
Maros Megyei Klinikai Kórház
minden alkalmazottjának a kitartó
munkáját!

Az önök egészsége nekünk az
első!

Dr.Porav-HodadeDaniel
kórházmenedzser



A világjárvány okozta kijárási
tilalom, az összezártság külö-
nösen nehéz azon családok
esetében, ahol jelen van a
családon belüli erőszak. Az
ENSZ főtitkára, Antonio Gu-
terres videóüzenetben hívta
fel a figyelmet arra, hogy
ijesztően megnőtt a családon
belüli erőszak világszerte a
koronavírus-járvány idején,
és felkérte a kormányokat,
fokozzák erőfeszítéseiket a
nők elleni erőszak megelő-
zése érdekében. Bár előfor-
dulhat, hogy sok áldozat attól
tart, ebben a rendkívüli jár-
ványügyi helyzetben a meg-
szokott segítségforrások
korlátozódhatnak, Csép Éva
Andrea parlamenti képviselő,
az RMDSZ szociális és család-
ügyi kérdésekért felelős alel-
nöke hangsúlyozta, a
hatóságok, az erre hivatott
intézmények a szükségálla-
pot idején is ugyanúgy a bán-
talmazott nők segítségére
sietnek, mint azelőtt, tehát
azonnal segítséget kell kérni.

Az elszigetelődés és a karantén
elengedhetetlen a koronavírus-jár-
vány felszámolásához, ellenben a
nők partnereik csapdájába eshet-
nek, ott kerülhetnek veszélybe, ahol
a legnagyobb biztonságban kellene
lenniük, a saját otthonukban –
hangsúlyozta Antonio Guterres a
közzétett videóüzenetben. Hozzá-
tette, vannak országok, ahol jelen-
tősen megugrottak a családon belüli
erőszakot jelző bejelentések, a helyi
támogató csoportok pedig vagy
megbénultak, vagy pénzhiánnyal
küszködnek. Az ENSZ-főtitkár sze-
rint korábban több állam, köztük
Németország is figyelmeztetett,
hogy a koronavírus terjedésének
megelőzését célzó szociális korlá-
tozások a családon belüli erőszak
fokozódásához vezethetnek – áll az
Agerpres hírügynökség által közzé-
tett anyagban.

A The Guardian lapban közölt in-
formációkra hivatkozva a Liberta-
tea a napokban közzétett egy
cikket, miszerint a karantén beve-
zetése óta a többi között Kínában,
Olaszországban, Spanyol-
országban, Cipruson és Brazíliában
is megugrott azon esetek száma,
amikor családon belüli erőszak
miatt riasztották a hatóságokat. A
cikk szerint a kínai Hubei tarto-
mányban a kijárási tilalom beveze-
tése után háromszorosára nőtt a
hatóságok tudomására jutott esetek
száma. Az említett tartományban a
tavalyi év folyamán 47 esetet jelen-
tettek, most pedig, a karantén ide-
jén, másfél hónap alatt 162 esetet
jegyeztek. A növekvő tendencia saj-
nos a legtöbb érintett országra jel-
lemző, az esetek számának
20-30-50 százalékos növekedéséről
számolnak be az egyes államok –
derül ki a tudósításból.

A helyi adatok egyelőre nem
utalnak növekedésre

Sajnos egyértelmű, hogy a jelen-
legi helyzetben kiéleződnek azok a
tényezők, amelyek hozzájárulnak a
családon belüli erőszak előfordulá-
sához. A kijárási tilalomból adó-

dóan ugyanis megváltozott a min-
dennapi rutin, minimálisra csök-
kentek vagy teljesen megszűntek
azok a házon kívüli tevékenységek,
amelyek az áldozatok számára fel-
lélegzést jelentettek, akár az, hogy
elmentek dolgozni, emberekkel ta-
lálkoztak, vagy a bántalmazó nem
tartózkodott otthon, mert eljárt dol-
gozni. Naphosszat összezárva, a
járvány terjedése miatti aggodalom
közepette, az esetleges megélhetési
gondok miatt mindenki feszültebb,
ami sajnos elősegíti azt, hogy fel-
színre törjenek az indulatok.

Csép Éva Andrea lapunk érdek-
lődésére elmondta, a Maros megyei
rendőrségtől származó múlt heti in-
formációk értelmében nem észlel-
tek növekedést a megyében a
családon belüli erőszakos esetek
számát illetően. A képviselő azon-
ban hozzátette, kérdés, hogy azért
nincs növekedés, mert ténylegesen
nem történik több családon belüli
bántalmazás, vagy esetleg nem je-
lentik az eseteket, mert reggeltől
estig össze vannak zárva a felek, és
az áldozatnak nincsen lehetősége
félrevonulni a telefonjával, és je-
lezni, hogy bajban van. Mert fél a

bántalmazótól, attól, hogy észreve-
szi, hogy segítséget próbál kérni, és
esetleg súlyosabb kimenetelű lesz a
következő bántalmazás. Vagy eset-
leg azért nem jelzik az áldozatok a
bántalmazást, mert kijárási tilalom
van, és nagy a bizonytalanság ben-
nük, nem tudják, hogy ha segítséget
kérnek, hová fognak kerülni, nem
lesznek-e kitéve a fertőzésveszély-
nek, hogyan fogják a hatóságok ke-
zelni az ügyet.

A képviselő hangsúlyozta, a
szükségállapot ellenére a bántalma-
zott személyeknek ugyanazok a
törvényes védelmi lehetőségek áll-
nak a rendelkezésükre, mint az-
előtt, a rendőrség, az egyes felelős
intézmények ugyanúgy teszik a
dolgukat az ő védelmükben. A
rendőr ugyanúgy kiállíthatja a
helyszínen az ideiglenes távoltar-
tási végzést, és a bántalmazó azon-
nal eltávolítható a lakásból. Tehát
ha valaki veszélyben érzi magát,
azonnal riasztani kell a hatóságo-
kat. Csép Andrea szerint egyér-
telmű, hogy a jelenség felerősödhet
a jelenlegi helyzetben, hiszen már
önmagában az sok konfliktust szül,
hogy a kijárási tilalom miatt reg-
geltől estig össze vannak zárva az
emberek, a megszokott napi rutin
átalakul, nincs meg a kis énidő, az
intimitás. Mindez pedig fokozódik
azokban a családokban, ahol bán-
talmazás van.

Csép Andrea, akinek a nevéhez
kötődik a családon belüli erőszak
megelőzését és visszaszorítását elő-
segítő törvény módosítása, hozzá-
tette, fontos kiemelni, hogy ha
hazatértek külföldről az élettársak,
akiknek a nevére esetleg távoltar-
tási rendelet van érvényben, amit
semmilyen körülmények között
nem szeghetnek meg, a szánom-
bánom nem elegendő. Ha távoltar-
tási végzés van kiállítva, de az illető
mégis bemegy az élettársa laká-
sába, azzal megsérti a rendelet elő-
írásait, és ezt jelezni kell, hiszen a
rendelet megszegése egy hónaptól
egy évig terjedő szabadságvesztés-
sel jár – mutatott rá Csép Andrea,

majd hozzátette, most rendkívül
fontos, hogy mindannyian odafi-
gyeljünk a körülöttünk lévőkre. Ha
tudjuk, hogy van olyan ismerősünk,
hozzátartozónk, akit bántalmaznak,
gyakrabban érdeklődjünk a hogy-
léte felől. Ugyanakkor, ha fültanúi
vagyunk annak, hogy a szomszé-
dunkban valaki veszélyben van,
bántalmazás áldozata, riasszuk a
rendőrséget.

Maros megyében működik 
a védett otthon

Érdeklődésünkre a képviselő el-
mondta, a Maros megyei védett ott-
hont működtető és a családon belüli
erőszak áldozatait felkaroló Kelet-
európai Szaporodás-egészségtani
Intézet felkészült a helyzetre, a
szakemberek váltásban dolgoznak,
hogy ha valaki véletlenül kiesik a
járvány miatt, tudják pótolni.
Ugyanakkor kialakítottak egy elkü-
lönítő szobát arra az esetre, ha el
kell szállásolniuk egy bántalmazott
személyt, akit el kell külö-
níteni.

Nem zárult le az újabb 
menedékhelyek kialakítását
célzó projekt

Kérdésünkre, hogy mi a helyzet
a Vénusz projekttel, amelynek ré-
szeként az ország összes megyéjé-
ben védett otthonokat alakítanak ki,
Csép Andrea elmondta, az utolsó,
márciusi miniszteri meghallgatáson
bejelentették, hogy a megyékben
működnek ezek a központok, a me-
gyei önkormányzatok a megyei
gyermekvédelmi hatósággal közö-
sen kijelöltek egy-egy ingatlant,
amelyet uniós forrásokból felújítot-
tak, és 4-6-8 férőhelyes védett ott-
hont alakítottak ki, viszont ez a
bejelentés nem volt igaz. Jelenleg
Hargita, Kovászna megyében is
csúszik az erre vonatkozó közbe-
szerzés, Maros megyében sem zá-
rult le a folyamat, még nem
működőképes ez az újabb mene-
dékhely. Néhány megyében átadták
ezeket, de nem az egész országban
– tudtuk meg a parlamenti képvise-
lőtől.
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Szerkesztette:MenyhártBorbála

Menyhárt Borbála

A védelmi hálózatra a szükségállapotban is számíthatnak 
a bántalmazottak

Az összezártság miatt nőhet 
a családon belül az erőszakos esetek száma

Bonyolult agyműtét nyomait fedezték fel 
egy kora középkori görög leletegyüttesen

Bonyolult agyműtét nyomait fedezték fel egy
kora középkori görögországi leletegyüttesen
amerikai tudósok. Az amerikai Adelphi Egye-
tem új kutatása bemutatta egy protobizánci
kori (Kr. u. 4-7. század) harcos lovas íjász cso-
port leletegyüttesének orvosszakértői vizsgá-
lati eredményeit.

A görögországi Thaszosz szigetén, a Paliokasztro ásatási
helyen fedezték fel tíz előkelő – négy nő és hat férfi – csont-
maradványait, melyek tevékenységeikről, sérüléseikről és
egy bonyolult agyműtétről is tanúskodtak – számolt be róla
a phys.org tudományos-ismeretterjesztő portál.

„A temetkezési hely, az emléktemplom és a sír konstruk-
ciója festői” – magyarázta Anagnosztisz Agelarakisz antro-
pológus, a kutatás vezetője, aki szerint mindez az eltemetett

emberek magas társadalmi státusát jelzi, de a maradványok
tartósításának fejlett módszere, a sír helyének kiválasztása
is a csoportnak a környéken betöltött vezető szerepét mu-
tatja.

„Az egyes emberek csontjainak vizsgálata alapján nagy
testi erőfeszítést igénylő életet éltek. Mind a nők, mind a fér-
fiak súlyos sérülések nyomait viselik, sebészi és ortopédiai
szempontból magasan képzett, nagy tapasztalatú gyógyító
kezelte őket. Úgy véljük, katonai orvos lehetett” – tette
hozzá.

A várhatóan kedvezőtlen kimenetel ellenére az egyik fér-
fin óriási kihívást jelentő agyműtétet is végrehajtottak, 
ami valószínűsíti, hogy a paliokasztrói népesség 
egy rendkívül fontos személyiségéről volt szó a kutató sze-
rint.

Agelarakisz és kollégái orvosi, sebészeti és paleopatoló-
giai adatokat is tudtak gyűjteni „a rendkívüli fej- és nyak-
operációról és a sebész hatalmas teljesítményéről”.
Megállapították, hogy a beavatkozás oka fertőzés lehetett,
és az íjász már a műtét alatt vagy röviddel utána meghalt.

„Antropológiai kutatásaim 40 éve alatt nem találkoztam
ilyen bonyolult sebészi teljesítmény nyomaival. Hihetetlen,
mennyi előkészülettel és mekkora munkával hajtották végre,
ráadásul jóval azelőtt, hogy az antibiotikumot felfedezték
volna” – mutatott rá a tudós.

A kutatás eredményeit most megjelent szakkönyvükben
(Eastern Roman Mounted Archers and Extraordinary Me-
dico-Surgical Interventions at Paliokastro in Thasos Island
during the ProtoByzantine Period) ismertették. 
(MTI)
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Néhány hónapja egy, a Kul-
túrpalotában tartott kézmű-
vestermék-vásáron a maros-
vásárhelyiek is megcsodál-
hatták a székelyudvarhelyi
Tassaly Katalin egyedi kötött
ékszereit. A különböző színek
ötletes társításából született
modellek rendkívül mutató-
sak, a legegyszerűbb öltözék
is feldobható velük.

– Mióta foglalkozik ékszerkészí-
téssel, és honnan jött az ötlet?

– Az én kis történetem akkor kez-
dődött, amikor négy évvel ezelőtt
megkértem édesanyámat, aki na-
gyon szeret kötögetni, hogy kössön
nekem egy ruhát. Konkrét elképze-
lésem volt róla. Előre megrajzoltam
a modellt, kiválasztottam a fonala-
kat, majd izgatottan vártam, hogy
elkészüljön az egyedi darab.

Amikor elkészült, úgy gondol-
tam, jó lenne hozzá valami különle-
ges sálacska vagy valami kis
kiegészítő. Így aztán elkezdtem ke-
resgélni, inspirálódni a nagyvilág-
ból.

Így találtam rá arra az egyedi, já-
tékos, színes nyakbavalóra, ami ha-
talmas motivációt adott. Nem volt
megállás. Nemcsak magamnak ké-
szítettem ilyeneket, hanem úgy
döntöttem, alaposan elsajátítom ezt
a módszert, és megpróbálom érté-
kesíteni a darabokat. Beszereztem
mindenféle színes fonalat, kötőtűt,
kötőmalmocskát, különböző fém al-
katrészeket. Azóta is örömmel és
nagy lelkesedéssel készítem őket.
Jó érzés eljátszadozni a sok színes
fonallal. Órákig képes vagyok bab-
rálni velük, párosítgatni, kombi-
nálni a színeket. Ez a fajta

ékszerkészítés csak másodlagos
munka számomra, inkább úgy mon-
danám, hogy egyfajta hobbi, kikap-
csolódás, félrevonulás a digitális
világból.

– Érdekes a Kötike név, milyen
története van?

– A családom és a barátaim nagy
része Katikának becéz. Arra gon-
doltam, hogy a termékek nevébe a
sajátomat is beleszövöm, hogy
minél személyesebb legyen. Így, a
Katika és a köt szavakból született
meg a Kötike. Ezután megtervez-
tem a Kötike logót is, mivelhogy a
fő foglalkozásom grafikus tervező.

Ez nagy segítség volt számomra a
továbbiakban, mert én magam in-
téztem a reklámot és az értékesítést
is.

– Milyen anyagokkal dolgozik, és
milyen technikával készülnek az ék-
szerek?

– A fő alapanyag a fonal. Van,
amelyik nyakláncmodellhez pamu-
tot, van, amelyhez akrilfonalat
használok, ezenkívül fagyöngyöket
és fémkapcsokat, könnyen hajlít-
ható drótot stb. Zsinórkötés techni-
kával készülnek külön a szálak,
kötőmalmocska segítségével.

– Milyen ékszereket készít, kizá-
rólag nyakékeket vagy egyebeket
is? 

– Főképp nyakbavalókat, fülbe-
valókat és karkötőket készítek, de
próbálkoztam már ajtódísszel, drót-
ból készült névdekorációkkal is.
Van még ötletem és elképzelésem,

amivel bővíthetem a szolgáltatásai-
mat, majd meglátjuk, mit hoz a
jövő.

– Hogyan történik az értékesítés?
Hogyan jut hozzá az ön által készí-
tett ékszerekhez valaki, aki Udvar-
helytől távol lakik?

– Tavaly voltam először karácso-
nyi kézművesvásáron Marosvásár-
helyen, ahol kiállítottam a
termékeimet. Nagyszerű, felejthe-
tetlen élmény volt.

De mindenekelőtt online értéke-
sítem az ékszereket. A Kötike Face-
book-oldalamon szoktam bemutatni
az újabb darabokat. Itt lehet néze-
lődni, rendelni. Privát üzenetben
minden vásárlóval részletesen
egyeztetünk a megrendelt nyakba-
való típusáról, méretéről, színeiről.

A továbbiakban is nagyon egy-
szerű a folyamat, mert szinte bár-
hova elküldöm postán őket.

– Melyek a vásárlók kedvencei,
milyenek a visszajelzések?

– Egy időben én is kíváncsi vol-
tam, melyik típus tetszik leginkább
az embereknek. Ezért facebookos
nyereményjátékot indítottam, ahol
azt kellett megválaszolni, hogy me-
lyik típus tetszik: pl. az összecsavart

vagy a fonott? Ez egyfajta közvéle-
mény-kutatás is volt, hogy megtud-
hassam, melyik modellel, típussal
foglalkozzak inkább. De arra kellett
rájönnöm, hogy mindkettőt egyfor-
mán kedvelik. 

Vásárlóimtól nagyon sok kedves
szót, dicséretet kapok, ami motivál,
és előbbre visz. Ezek az elismerő és
hálás szavak nagy segítséget jelen-
tenek abban, hogy a tevékenysége-
met ne hagyjam abba.

– Manapság kezdjük egyre in-
kább előnyben részesíteni a termé-
szetes alapanyagokból készült
kézműves termékeket. Az ékszerek
terén is tapasztalja ezt a tenden-
ciát?

– Igen. Én is azt tapasztalom,
hogy a kézműves dolgok egyre nép-
szerűbbek a piacon. Egyre inkább
igénylik az emberek azokat a termé-

keket, amelyek egyediek, különle-
gesek. Sokan kedvelik a bőrből,
fából, textíliából készült ékszereket.
Ezeknek a viselete nagyon kényel-
mes, divatos, praktikus, nem okoz-
nak irritációt a testen. Ezért is
szeretik sokan.

Másik dolog, amit észrevettem és
megfigyeltem, hogy nemcsak a kéz-
műves termékek iránti igény növe-
kedett, hanem a kézműves termelők
és alkotóművészek is többen van-
nak. Ahogy nőtt a kereslet, egyre
jobban növekedett a kínálat is ezen
a téren. Az utóbbi pár évben nagyon
sokan vágtak bele valamiféle kéz-
műves-tevékenységbe. Sokan el-
kezdtek vágyakozni arra, hogy
alkossanak valami egyedit, szépet.
Mert alkotni csodás dolog, és ha
egyszer erre ráérez az emberfia,
nincs megállás.

Mert alkotni csodás dolog…
Egyedi kötött kézműves ékszerek

Menyhárt Borbála

Telefonszolgálat magyar és román nyelven
Az Alpha Transilvană is segít a rászorulókon

A marosvásárhelyi Alpha Transilvană Alapítvány
telefonszolgálatot hozott létre annak érdeké-
ben, hogy a koronavírus okozta válsághelyzet-
ben a rászorulók segítségére siessen.

A koronavírus világjárvány okozta válsághelyzetben az
Alpha Transilvană Alapítvány a marosvásárhelyi közös-
ség segítségére siet egy új projekttel, munkatársai szoci-
ális ellátást, tanácsadást biztosítanak a napokban elindított
telefonszolgálat révén.

A két (magyar és román) nyelven elérhető telefonszol-
gálat kétirányú kommunikációt tesz lehetővé, egyrészt
várják, fogadják a segítségre szorulók hívásait, másrészt
pedig olyan személyeket hívnak fel periodikusan, akik is-
mételten segítséget igényelnek, valamint az alapítvány
nyilvántartásában szereplő jogosultak, akik otthonukban
elszigetelve vannak.

Az alapítvány célkitűzése a szociális segítségnyújtás,
például meleg ételt szállítanak ki a rászorulók lakhelyére,
de lehetőség van az étel megrendelésére és átvételére az
alapítvány székhelyén. Emellett vállalnak bevásárlást idős
személyeknek, a szükséges gyógyszerek beszerzését és

kiszállítását, a háztartásban való segítségnyújtást, vala-
mint fogyatékkal élő személyek szállítását. Ugyanakkor
pszichológiai tanácsadást biztosítanak azoknak, akik a
magány és elszigetelődés miatt pánikkal küszködnek, va-
lamint a különböző oktatóprogramok terén is segítenek
eligazodni az online kommunikációs technológia segítsé-
gével.

Ezt a szolgálatot egy pszichológusokból, szociális asz-
szisztensekből, valamint önkéntesekből álló, jó kommu-
nikációs és pedagógiai, valamint humanitárius támogatói
készséggel rendelkező csapat végzi, de szívesen fogadják
új önkéntesek segítségét is, illetve támogatók felajánlásait
annak érdekében, hogy fenntartható legyen ez a szolgálat.

A szolgálat április 6-tól, hétfőtől elérhető, reggel 8 órá-
tól három vezetékes telefonszámon, illetve hat mobilszá-
mon állnak a rászorulók rendelkezésre: 0265-257-057,
0265-255-385, 0365-430-519 , 0720-538-198, 0720-538-
294, 0720-538-362, 0720-538-455, 0720-538-549, 0720-
538-622 naponta 8–16 óra között. Szükség esetén ez az
időszak, ameddig hívhatók ezek a számok, meghosszab-
bítható. (menyhárt)



Tárkonyos-citromos csorba csirkemellel 

Két nagy darab murkot, 1 kisebb fej zellert megtisztítunk,
lereszeljük. 40 dkg csont nélküli csirkemellet jól megmo-
sunk, papírkendővel leitatjuk róla a vizet, és felkockázzuk.
Fél dl olajat felforrósítunk, és a lereszelt zöldségeket átdinsz-
teljük. Amikor már szép sárgás az olaj, hozzáadjuk a felkoc-
kázott húst, fehéredésig keverjük, majd 2,5 l vízzel feltöltjük.
Egy fej hagymát egészben, 1 petrezselyemgyökeret kettőbe
vágva, és szemes borsot tetszés szerint adunk hozzá, majd
kb. 20 perc után 3 evőkanál rizst (miután alaposan megmos-
tuk) és 3 tyúkhúsleveskockát. (Én ecetes tárkonyt használok,
szezonban természetesen frisset. Picit felaprózzuk, és úgy
tesszük a levesbe. 2 dl főzőtejszínt is hozzáteszek hőkiegyen-
lítéssel, épp egy lobbanás erejéig.) Tálaláskor citromkariká-
val tálaljuk. Csípőspaprikával is fogyaszthatjuk.

Töltött káposzta

Hozzávalók: egy kg darált sertéshús, 1 fej hagyma apróra
vágva, 25 dkg füstölt kacsamell apró kockára vágva, 8 dkg tisz-
tított rizs, só, bors, piros fűszerpaprika, pici vegeta ízlés szerint. 

A masszát jól összedolgozzuk meleg vízzel addig, amíg jó
lágy húsmasszát kapunk. Így nagyon puha lesz a töltelék. A
káposztaleveleket megtöltjük. Az edény aljára kaporszárat
teszünk, körberakjuk töltelékkel. Az edény közepébe helyez-
zük a vagdalt káposztát, amit némi köménnyel is megszó-
runk. Tetejére szeletelt füstölt kacsamellet teszünk, és
befedjük káposztalevéllel, majd fél liter paradicsomlével és
vízzel feltöltjük. Lefedve 4 órán át puhára főzzük. Tejföllel
kínáljuk.

Hagymás szelet párolt rizzsel
5 fej hagymát felszeletelünk, kettévágjuk, majd hosszában.

1,5 dl olajat felforrósítunk, a hagymaszeleteket átforgatjuk,

5 cikk fokhagymát, 1 szelet friss paprikát, fél paradicsomot
adunk hozzá. 1 kg fehér karajt ujjnyi vastagságúra szelete-
lünk. A hagymás masszára helyezzük, megsózzuk, borssal,
pirospaprikával megszórjuk. Fél dl száraz fehérbort adunk
hozzá, és feltöltjük annyi vízzel, hogy jól ellepje. Lassú tűzön
puhára pároljuk, amíg minden lé elfő, és sűrű hagymás már-
tást kapunk, akár a pörköltnél. Aki kedveli, az elején már
adhat hozzá 1-2 babérlevelet is. Megkóstoljuk, és ízlés szerint
utánafűszerezünk. Natúr rizst készítünk hozzá. Pici olajon a
rizst átpirítjuk, kétszer annyi vízzel feltöltjük, és megsózzuk.
Kb. 7 perc főzés után félrevesszük a rizst, konyharuhával le-
takarjuk, és 15 percet pihentetjük.

Csokis sajttorta vörös áfonyával
200 g vajat felolvasztunk és 200 g darált zabkekszet bele-

keverünk. Közepes méretű kerek tortaformát kivajazunk, az
alját és az oldalát is. Belenyomkodjuk a kekszes masszát, és
megszórjuk vörös áfonyával. 

A krém: gőz fölött felolvasztunk 2 tábla 75 százalékos ét-
csokoládét, majd félig kihűtjük. 60 dkg mascarponét, 40 dkg
natúr Philadelphia sajtkrémet, 5 egész tojást, 20 dkg porcuk-
rot, 1 lime levét és héját kézi habverővel összekeverjük. Hoz-
záadjuk a langyos csokimasszát, 2 evőkanal kakaóport, 4
tasak vaníliás cukrot. A sajtkrémet ráöntjük a kekszmasszára.
Előmelegített sütőbe tesszük. Először 180 fokon kb. 10 per-
cig, majd 160 fokon 30 percig sütjük. (Én a lerben hagyom
kihűlni, kinyitom a ler ajtaját, így nem reped meg.) Nem
ajánlom a mixer használatát, ugyanis a krém nem igényel kü-
lönösebb krémesítést, ettől is megrepedhet. Kihűlés után be-
vonjuk. Egy mascarponét (25 dkg) 2 evőkanál mézzel, 2
evőkanál kakaóporral, 5 dkg lágy vajjal összedolgozunk, és
bevonjuk vele a tortát. Olvasztott csokival leönthetjük, tet-
szés szerint mintázhatjuk. Kiváló finomság lehet a húsvéti
asztalra. 

Áldott ünnepet, főzzünk-süssünk, és maradjunk otthon!

Nézem a teret a kilencedik emeletről, hátha
elmegy valaki az üzletek előtt, hogy integes-
sek egyet. Mostanában nagyon rám jött az in-
tegethetnék, és latolgattam magamban, hogy
meddig bírnám ki a sittet, mondjuk, ha vala-
miért ártatlanul lecsuknának. Tudnék-e köny-
vet írni, hogy hamarabb szabaduljak, mint
Becali?!

Lehet, hogy holnap már nem engednek le,
csak papírral, mondják a szomszédok, mivel
a rendelkezéseket a tévében már nem tudom
követni. Szólok Gizinek, hogy menjünk,
használjuk ki az időt sikerrel, végezze el a
dolgát végre, mert a tegnapi félórás lemerész-
kedésünk nem járt eredménnyel. Be kell tar-
tani a szabályokat, mese nincs; jó, hogy
szigorúan veszik, merengek magamban a lép-
csőkön lefelé, s Gizi is rálegyez a farkával
egyet-egyet.

Jólesik a friss levegő a parkban. Üres a tér,
nagy csend honol mindenütt, és ez nem is
zavar, de a világítással is spórolnak. Itt-ott
egy folt, egypár kutyás ámbolyog még a fél-
sötétben. Ívben elkerüljük egymást, csak Gi-
ziék üdvözlik közelebbről egymást. Most
ilyen a hangulat, gondolom, de jó, hogy kint
lehetünk egy kis időre.

– Te vagy az ? – kérdezi egy fehér kabátos
valaki a sétány túloldalán.

– Én volnék – mondom bizonytalanul,
mikor észreveszem, hogy Kinga, a gyorskor-
csolyás volt csapattársam üdvözöl. Így mond-
juk, hogy csapattársam, pedig
tulajdonképpen nem is az, hiszen több mint
15 évvel fiatalabb nálam, csak hát így maradt
meg a „korisok” nagy táborában, hogyha

egyszer valaki ezt a hosszú csúszó szerszá-
mot a lábára húzta, s ment is vele egy darabig
(mondjuk egypár évig), sőt le is fagyott min-
dene jó pár alkalommal, mindegy, hogy me-
lyik generációban futotta köreit, csapattársa,
mondhatni testvére volt az összes többinek,
mert a jég vírusa a nagy hidegekben is úgy
befertőzött valamennyiünket, hogy a lesiklott
körök emlékeit a szívünkbe égette végleg.
Sétálunk, betartva a távolságot, s váltunk
egynéhány szót, de látja, hogy szokatlanul
visszafogott vagyok.

– Megússzuk, meglátod, kitartás kell,
ennyi az egész – hangja olyan nyugodt,
és határozott, hogy egyből felvillanyoz,
s elhiszek neki mindent. Az jut
eszembe, hogy ezt a kitartást annak ide-
jén mennyit sulykolták belénk az edzé-
seken s egy-egy hosszú táv előtt.
Megszoktad, annyira megszoktad, hogy
egy idő után már jött magától, s észre
sem vetted, hogy lefagyott mindened
közben, a lábad lemerevedett, s már
nem érezted a kanyarban, a kezed még
húzta a tempót, de már azt sem érezted
olykor, tüdődben ki és be sípolt a le-
vegő…, s lehet, taknyod-nyálad is ráfa-
gyott a szájad szélére, de húztál, csak
húztál, biztatott mindenki, és számí-
tásba sem jöhetett, hogy feladjad a
távot, mert tudtad, hogy a célba érés kö-
telező, de milyen páratlan jó érzés, eu-
fória volt célba érni, holtfáradtan, akár
legyőzötten, akár másodiknak is… mi-
lyen jó volt, hogy kibírtuk mindig, mi-
lyen felemelő megkönnyebbülés, és
kellemes jó érzés, mikor a hosszú táv
után minden lepkekönnyed lesz egyből.

Elkalandoztam a múltba, és átértékelődött
a jelen. Különös érzés kerített hatalmába a
parkban (most erre azt mondanák, hogy más
a „fílingje”, de én nem szeretem a divatos
idegen szavakat).

Szép a park a nagy a csendben is. De jó,
hogy kint lehettünk egy órácskára, de jó,
hogy itt lakom a park mellett, de jó, hogy ta-
lálkoztunk, hogy inthettünk egymásnak tá-
volról egypáran, de jó, hogy Kingát
láthattam, de jó, hogy friss a tavaszi levegő,
s a kutyák is szerencsésen elvégezhették a

dolgukat! Zacskót a szemetesbe, és már bú-
csúzunk is. És száz méteren (a parktól a Tos-
cáig) „Egész úton hazafelé azon
gondolkodám”, hogy „amint a mennyben,
úgy a földön is”, ami fent, az lent is, ami
kint, az bent is (ám ezt a tudósok elég későre
fejtették ki), de íme egypár nap alatt
KÍVÜL-BELÜL mekkorát változott a
világ(unk), s az ember beéri, sőt mennyire
tud örülni egy rövidke friss levegős sétának,
pár karintésnek, sőt még a kutyaguminak 
is.

Gondolatok a parkban
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A XIX. század legnagyobb magyar társa-
dalmi hatású döntése a népnevelés volt. A kor
politikusai és pedagógusai felismerték, hogy
csakis a népnevelés által maradhat meg a ma-
gyarság európai népként. Az eszmének szá-
mos elszánt követője akadt, akik mindent
megtettek azért, hogy a magyar – a kor elvá-
rásainak megfelelően – tanult nemzet legyen.

A debreceni Református Leánynevelő In-
tézet egyik fontos feladata volt a leánygyer-
mekek nővé nevelése. Ennek az
intézménynek lett névadó igazgatója Dóczy
Gedeon 1874-ben. Az elkötelezett pedagógus
belátta, hogy alapos nevelés kell megelőzze
a nemzetben gondolkodó magyar jövőt, va-
gyis az anya és apa is a nemzeti eszmék fi-
gyelembevételével kell nevelje a gyerekeit.
Így lett ő a „magyar nőnevelés apostola”.

Az igazgató – amint az hivatásához illett –
példás családi életet élt. Protestáns és nemzeti
gondolkodásmód vigyázta felnövő gyerekei
szellemi alakulását. Ebbe a családba született
bele Dóczy József, a későbbi „nótacsináló”
jogász, aki művészetével maga is népneve-
lővé vált.

József egy népes család ötödik gyereke-
ként látta meg a napvilágot 1863-ban Miskol-
con. Ez az évtized többek között egy igen
népszerű eszköz fejlődéstörténetében is mér-
földkőnek számított. A vesszőparipának gú-
nyolt szerkezet ekkor fejlődött csontrázóvá,
avagy velocipéddé. Karl von Drais 1817-ben
megalkotta az első futógépet. Mivel fából ké-
szült a szerkezet, a vesszőparipa gúnynevet
kapta. Csontrázóvá az 1860-as években fej-
lődött a járgány. Ez a masina nem más, mint
a ma ismert kerékpár. A kerékpár szót pedig
Szekrényessy Kálmán sportolónknak köszön-
hetjük. És hogy ne kanyarodjunk messze a

zenétől, Kálmán 1860–1861-ben a Nemzeti
Zenede ének tagozatának a hallgatója volt,
később jogi és orvosi végzettséggel is gazda-
gította tudását.

Visszatérve Dóczy Józsefhez és a muzsi-
kához, fontos kiemelnünk, hogy József zene-
ileg művelt családban nevelkedett. Későbbi
vallomásából kiderül, hogyan lett belőle „nó-
tacsináló”. Zenei tehetségét édesanyjától, Le-
vier Emmától örökölte. A XIX. században
még illett egy művelt családban zenélni, így

a gyerekek édesanyjukkal tanulták
a muzsikát. „A zenét már iskolás
gyermekkoromban szerettem. Paj-
kos ifjonc voltam, akit mindennap
szelídre kellett pofozni. De amikor
szegény jó anyám a zongorához ült,
nem jutott nekem eszembe, milyen
pompás mulatság a birkózás, labdá-
zás és madárfészekszedés. Csende-
sen meghúzódva hallgattam a zene
hangjait, míg megtelt a lelkem me-
lódiákkal.” Ez a rövid visszaemlé-
kezés is figyelmeztető jellegű a
szülők és az édesanyák életmódjá-
val kapcsolatban.

A felnövekvő ifjú József jogász-
nak tanult. Jogi tudását pénzügyi
szakemberként folytatta Debrecen-
ben, Temesváron, Nagykárolyban
és egy rövid ideig Pesten.

Érdekes dolog, hogy tanult szak-
máját bármilyen jól is végezte,
nevét csak a sírkő őrizte volna, míg-
nem az is elporlad. Dóczy József
emlékét azonban – szerénységéből
eredően biztosan akaratlanul – a
muzsika örökítette meg. Az írói te-
hetséggel is megáldott fiatal jogász
merő szórakozásból és – a század-
nak megfelelően – romantikus indít-
tatásból szerelmes verseket költött,

melyeket némely folyóirat ki is adott. Ezek a
költemények még a szerzőjük szerint is „ir-
galmatlanul rosszak” voltak, de azért megdo-
bogtatták az olvasni tudó lányok szívét.

Debrecenben történt a zeneszerzővé válás
esete. Valamikor az 1890-es években egyik
zongorista ismerőse arra kérte Józsefet, hogy
írjon számára egy szomorú szerelmes verset,
amit megzenésíthet. Dóczy meg is írta a Sűrű
erdő sűrűjéből kakukkmadár hallik kezdetű
verset. A zongorista ismerős talán másra szá-

mított, mert elhamarkodottan kijelentette,
hogy a vers alkalmatlan a megzenésítésre.
Dóczyt minden bizonnyal megsérthette ezzel
a véleményével, mert a poéta dacból saját
maga zenésítette meg a költeményét, csak
hogy bebizonyítsa, a versére mégsem lehetet-
len zenét komponálni. Közben a zongorista
ismerős is kikínlódott magából valami meló-
diát. A végeredmény az lett, hogy Dóczy Jó-
zsef nótáját meghallotta a debreceni Hungária
kávéház cigányprímása, és bevette a reperto-
árjába. Talán a szöveg és a dallam is elenyé-
szett volna, ha fel nem figyel fel a versre a
magyar nóták földi istene, Dankó Pista. A kis
vézna prímás olyan dallamot kanyarított a
szövegre, hogy azzal a költő neve is bekerült
a halhatatlanok névsorába.

Dóczy József zeneértő és zeneszerető em-
berként egyre közelebb került a nótákhoz, a
nóták által a népdalokhoz és a népiességhez.
Nótaszövegei, mint a tavaszi virágok, mind
gyorsabban és ékesebben születtek. Aztán a
szövegekhez dallamot is komponált az egyre
merészebb fiatalember. Tehetségével hódított
és nevelt. A „nemzet csalogánya”, Blaha
Lujza már kikövetelte magának, hogy min-
den szerzeményét először neki küldje el,
hogy válogathasson közülük. „Most hát azt
akarom, – érti – akarom, hogy minden új
dalát hozzám juttassa el először. Azokban én
akarok válogatni. – Majd ami nekem nem
kell, jusson másnak.” Az énekes színésznő
hihetetlen népszerűségre tett szert Dóczy Jó-
zsef dalaival. A siker láttán többek között
Fedák Sári is Dóczy-dalokkal növelte ked-
veltségét.

A dalok és előadók révén Dóczy egyre kö-
zelebb került a színházi élethez, és több szín-
darab zenéjét is ő szerezte. A népszínművek
által tovább fokozódott népnevelői
hatása.

(Folytatjuk)

A népművelő jogász muzsikus
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Lucius Junius Moderatus
Columella órómai író

véleményét idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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Szilágyi Mihály



Szeptemberre halasztotta az ere-
detileg július 10-12-re kiírt szegedi
gyorsasági kajak-kenu világbajnok-
ságot a sportág nemzetközi szövet-
sége (ICF).

A szervezet szerdai hírlevelében
több verseny törlését is bejelentette,
de a vb esetében – amelyen az olim-
pia programjában nem szereplő szá-
mokban rendeznének versenyeket,
s ez lenne az első ilyen jellegű via-
dal – halasztásról ír, hangsúlyozva,
hogy 2020-ban ez lehet az egyetlen
nemzetközi viadal a gyorsasági 

szakágban. A koronavírus-járvány
miatt törölték az összes májusi re-
gattát, így a para-világbajnokságot,
a duisburgi és a racicei ötkarikás
kvalifikációs versenyt. A májusi, jú-
niusi és júliusi tokiói edzőtáborok is
elmaradnak, ahogy a brandenburgi
ifjúsági és U23-as vb, a norvégiai
maratoni vb és az oklahomai gyor-
sasági szuperkupa is.

Az ICF főtitkára, Simon Toulson
azt mondta, a szervezet eltökélt
abban, hogy nemzetközi versenye-
ket rendezzen idén, de több fontos

szempontot is meg kell vizsgálni a
döntéshozatal előtt. „Biztosítanunk
kell a sportolók egészségét a sport-
létesítményekben és a rendező régi-
óban. Emellett 6-8 hét edzésre is
lehetőséget kell adni, valamint a
nemzeti szövetségeknek lehetőséget
arra, hogy megtartsák a válogatókat
és kialakítsák a csapatokat” – fogal-
mazott a sportvezető.

Hangsúlyozta: fontos szempont
az is, hogy a viadalokra a világ min-
den részéről érkezhessenek ver-
senyzők, ami azt feltételezi, hogy a
koronavírus-járványt már megfé-
kezték.

Simon Toulson hozzátette: 15 na-
ponta monitorozzák a helyzetet, és
dolgoznak a jövő évre halasztott to-
kiói olimpia és paralimpia új kvali-
fikációs menetrendjén is.

A magyar válogatott eddig hat
női kajakos, öt férfi kajakos és két
női kenus kvótát szerzett az ötkari-
kás játékokra, még öt indulási jog
gyűjthető.

Szeptemberre halasztották a gyorsasági kajak-kenu vb-t

A Red Bull Salzburg magyar válo-
gatott labdarúgója szerint elhamarko-
dott most arról beszélni, hogy hová
vezethet az útja a következő bajnok-
ságtól.

Szoboszlai Dominik az MTI-nek
nyilatkozva elmondta, most nem ez a
legfontosabb téma, hanem az egész-
ség. „Előbb térjünk vissza a normális
életbe, kezdjünk el ismét focizni, és
utána lehet róla beszélni. De utána se
biztos, hogy lesz valami” – fogalma-
zott.

Hozzátette, ezekben a napokban ott-

honában készül, és még nem tudja,
folytatódik-e az osztrák bajnokság.
„Csak futni és vásárolni lehet kimenni
az utcára, így egyelőre otthon edzek.
Minden zárva van itt, a kávézók és ét-
termek is” – adott helyzetjelentést
Salzburgból a támadó középpályás.

A 19 éves játékos elmondta, Auszt-
riában nem reménykednek az emberek
a futballbajnokság folytatását illetően.
Szerinte ha lesz, lesz, ha nem, akkor
nem, így arról sincs hír, ha folytatódna
a pontvadászat, akkor mikortól történ-
het ez meg.

Szoboszlai reagált a személyét érintő 
átigazolási pletykákra

A koronavírus-járvány miatt nem tudják meg-
rendezni a június 14-re kiírt Forma–1-es Kanadai
Nagydíjat, jelentették be tegnap a verseny mont-
reali házigazdái. Ezzel a 22 futamosra tervezett
idény kilencedik viadalát halasztották el vagy tö-
rölték a versenynaptárból.

A Forma–1 71. idénye március közepén rajtolt
volna Ausztráliában, de röviddel az első szabaded-
zés előtt törölték a teljes versenyhétvégét Mel-
bourne-ben. Ezután sorrendben a bahreini, a viet-
námi, a kínai, a holland, a spanyol, a monacói és
az azeri viadalt törölték. 

Jelen állás szerint leghamarabb a június végére
tervezett Francia Nagydíjjal kezdődhet a szezon –
de akkor is zárt kapuk mögött. A Forma–1 irányítói
ugyanis vizsgálják annak a lehetőségét, hogy
nézők nélkül rendezzék meg az idei futamokat. A
Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke

már egyeztetett erről a jogtulajdonosokkal és a csa-
patokkal. Jean Todt elmondta, komolyan felmerült
ez a terv. Szerinte a koronavírus-járvány miatt jú-
liusban Silverstone-ban lehet a Forma–1-es idény
2020-as nyitánya.

Újabb Forma–1-es nagydíjat töröltek

* Katar és Oroszország is tagadja, hogy megvesztegetés
eredményeként kapták volna meg a labdarúgó-vb szervezési
jogát. Az amerikai nyomozó hatóságok hétfőn tették közzé,
hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) végrehajtó
bizottságának több tagja pénzt kaphatott azért, hogy az em-
lített két állam jelöltségét támogassa szavazatával a 2018-
as, illetve 2022-es világbajnokság szervezői jogának
odaítéléséért rendezett voksoláson.

* A Don Balon szerint a Real Madrid leigazolhatja Ianis
Hagit. A spanyol lap szerint a királyi klub módosította át-
igazolási politikáját a koronavírus-járvány miatt kialakult
gazdasági helyzetnek megfelelően, és drága játékosok he-
lyett inkább arra törekszik, hogy fiatal és ígéretes futballis-
tákat szerezzen meg (mint tette volt 2014-ben Marco
Asensióval, akit 4 millió euróért vettek a Mallorcától). A
Genk tulajdonában álló, de a Glasgow Rangersnél kölcsön-
ben szereplő ifjabb Hagi Európa-ligás meccseivel mély be-
nyomást tett a Real elnökére, Florentino Perezre, aki
kifizetné a labdarúgó 10 millió eurós vételárát, írta a Don
Balon.

* A spanyol labdarúgó élvonalban szereplő FC Sevillánál
70 százalékkal csökkentik a játékosok és a szakmai stáb tag-
jainak bérét a koronavírus-járvány miatt. A Kolozsvári CFR
korábbi Európa-ligás ellenfele a negyedik a La Ligában az
FC Barcelona, az Atlético Madrid és az Espanyol Barcelona
után, ahol kényszerszabadságra küldték az alkalmazottakat
– szám szerint 360-at.

* Börtönből egy elegáns hotelbe „költözött” Ronaldinho
a testvérével, miután kifizettek 1,6 millió dollárt mint óva-
dékot. A 2005-ben Aranylabdát nyert brazil sztárt március
6-án vették őrizetbe, miután hamis útlevéllel próbált beuta-
zni Paraguayba a testvérével. Harminckét napot töltöttek a
rács mögött, mire Asuncionban jóváhagyták kérésüket, hogy
fejenként 800 ezer dolláros óvadék fejében elhagyják a fog-
dát, és egy négy és fél csillagos hotelbe vonuljanak át. A dön-
tés értelmében Ronaldinho és testvére külön szobákban
lakhatnak, de továbbra is rendőrségi őrizetben maradnak.

Röviden
Az európai labdarúgó-bajnokságok

közül elsőként a hollandban született meg
a visszatérés menetrendje. Az Eredivisie
az első nagyobb európai bajnokság,
amely megjelölte a folytatás időpontját a
koronavírus miatti felfüggesztése után,
jelentette az InfoRádió.

A holland liga június 19-ét jelölte meg
a bajnokság folytatása napjának, termé-
szetesen abban az esetben, ha az ország
kormányának döntései ezt nem zárják 
ki.

A döntést a Holland Labdarúgó-szö-
vetség (KNVB) és a klubok is elfogadták.
Akadtak klubok, mint az Ajax, amelyek
szívesebben vették volna, ha az idény be-
fejeződik a jelenlegi állással, de a KNVB,

az UEFA iránymutatásaival összhangban,
mindenképpen a hátralévő mérkőzések
lejátszása mellett van. „Egyelőre az a cé-
lunk, hogy az egész szezon befejeződjön”
– írta a KNVB közleménye.

A terv az, hogy a klubok május 15-én
térjenek vissza az edzéshez, kezdetben
kis csoportokban. Az egész csapat,
együtt, május 29-én kezdheti el az ed-
zést. Ha a bajnokság a tervek szerint jú-
nius 19-én folytatódik, akkor a szezon
várhatóan július végére fejeződik be.
Ebben az esetben augusztus harmadik
hetében kezdődne a 2020–2021-es sze-
zon, amelynek lennének mérkőzései a
karácsonyi időszakban is, hogy behozzák
a csúszást.

Szabó Gabriellának elölről kell kezdenie a vízi alapozást
Elölről kell

kezdenie a vízi
alapozást Szabó
Gabriella három-
szoros olimpiai
bajnok kajako-
zónak, aki a
2016-os Rio de
Janeiró-i olimpia
után be akarta fe-
jezni a pályafutá-
sát, „de a sportág
szeretete vissza-
rántotta”. „A to-
kiói olimpia nekem alapvetően nem volt kilátásban, de aztán mindig
életben tartott, amikor tudtam, hogy van egy kis reményem rá. Van is
egy visszaszámláló a telefonomon, hogy hány nap lett volna még hátra
a felkészülésből” – közölte.

Szabó Gabriella 2016 óta nem szerepelt jelentős világversenyen, a
közelmúltban az Egyesült Államokban edzőtáborozott, és mint mondta,
tökéletes felkészülés van mögötte. „Már hangolódtunk a rövidebb tá-
vokra, de be kellett húzni a kéziféket, és most kezdhetem elölről a vízi
alapozást” – közölte.

Jelenleg napi egy-két edzéssel igyekszik szinten tartani a formáját,
és már Magyarországon is vízre tud szállni. Párostársával, Kozák Da-
nutával nem készülnek együtt, mivel utóbbi Szolnokon edz.
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A Ferrari szerint 2021 elején is lehet 
a szezonzárás

A Ferrari csapatvezetője szerint a Forma–1-
es csapatok nyitottak arra, hogy a megváltozott
körülmények miatt kétnapos versenyhétvégéket
rendezzenek, és a szezont csak 2021 elején fe-
jezzék be. Mattia Binotto elmondta, a verseny-
naptár átalakításával kapcsolatban a csapatok
teljes szabadságot adtak a Nemzetközi Auto-
mobil-szövetségnek és a jogtulajdonos amerikai
Liberty Mediának.

„Ez azt jelenti, hogy több változásra számít-
hatunk. Például a versenyhétvégék lerövidítésé-
vel csak szombaton reggel rendeznének
szabadedzéseket, ami a közeli helyszínek esetén
megkönnyíti a logisztikát a csapatok számára a
költözéshez. Ezen túlmenően a csapatok nyitot-
tak arra a gondolatra, hogy a szezon 2021 első
hónapjaiban érjen véget. Ezzel megadnánk a tel-
jes idény megrendezésének lehetőségét, mivel a
következő csak márciusban kezdődik” –
mondta.

Soha ennyien nem voltak 
kíváncsiak a fehérorosz 

labdarúgásra
Alekszandr Hleb szerint sok

európai országban a futballbaj-
nokság felfüggesztésének oka az
volt, hogy valamelyik játékos
vagy edző megfertőződött vagy
beteg lett, Fehéroroszországban
viszont tudomása szerint minden
futballista egészséges. A fehér-
orosz labdarúgás élő legendájá-
nak számító sportember ezt arra
válaszolva mondta az orosz
Szport Ekszpressz újságírójának,
hogy miért folytatódik – Európá-
ban egyedüliként – a fehérorosz
labdarúgó-bajnokság a koronaví-
rus-járvány közepette is. 

Hozzátette azonban: a helyzet
változhat, bár a jelek szerint
„lehet, hogy a legegészségesebb
nemzet vagyunk”. 

Az Arsenal és az FC Barcelona
korábbi középpályása szerint a
fehérorosz bajnokság mérkőzése-
ire még soha nem voltak annyian
kíváncsiak külföldről, mint ma-
napság. „Sok ország fizetett a
közvetítésekért, olvastam, hogy
már Törökország is, és egyre na-
gyobb az érdeklődés Spanyolor-
szág és Anglia részéről is” –
jelentette ki.Az Ajax szívesebben vette volna, ha az idény befejeződik a jelenlegi állással

A hollandok már tudják, mikor folytatódik a futballbajnokság
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Huszonöt éve, 1995. április
10-én halt meg a múlt század
egyik legnagyobb zongora-
művésze, a háromszoros Kos-
suth-díjas Fischer Annie. 

1914. július 5-én született Buda-
pesten. Csodagyerekként indult,
szülei legnagyobb csodálkozására
lejátszotta a szomszédban lakó ze-
netanár óráiról áthallatszó darabo-
kat. Első nyilvános koncertjén
nyolcévesen Beethoven C-dúr zon-
goraversenyét, 11 évesen már Zü-
richben Mozart és Schumann
műveit adta elő. A Zeneakadémiára
korengedménnyel vették fel, itt év-
folyamtársa volt a nála két évvel
idősebb Solti György zongoramű-
vész és karmester, tanulmányait
Székely Arnold, majd Dohnányi
Ernő irányítása alatt folytatta. A
neves zenekritikus, Tóth Aladár
1929-ben „kis zongorazseninek”
nevezte, a következő évben, alig 16
évesen bekerült a Zenei lexikonba.

1933-ban nem kis viharok köze-
pette legfiatalabb versenyzőként
megnyerte az I. nemzetközi Liszt-
zongoraversenyt – tehetségét senki
sem vitatta, a sajtó közvetve Doh-
nányi Ernőt támadta, aki a zsűri el-
nöke, egyben Fischer Annie tanára
is volt. Ezután egymás után kapta a
meghívásokat, keresett koncertzon-
gorista lett Európa-szerte. 1937-ben
férjhez ment a nála 16 évvel idő-
sebb Tóth Aladárhoz, aki ezt köve-
tően már nem írt róla, de
meghatározó szerepet játszott zenei
fejlődésében. A házaspár a második
világháború idején Svédországba
emigrált, Fischer Annie 1946-ban
Bach d-moll zongoraversenyével
tért vissza a hazai közönség 
elé.

Magyarország „utazó zenei
nagyköveteként” a legrangosabb
fesztiválok vendége volt, a legna-
gyobb karmesterekkel lépett fel.
Többször dolgozott együtt Otto
Klempererrel, aki 1947-től 1950-ig
– az akkor az Operaház igazgatói
posztját betöltő Tóth Aladár meghí-
vására – a budapesti Operaházban

vezényelt, s akivel később Beetho-
ven összes zongoraversenyét előad-
ták a londoni Royal Festival
Hallban.

A művészházaspár szabadideje
nagy részét Balatonaligán töltötte,
a világ számos országában megfor-
dult Fischer Annie azt nyilatkozta,
a balatoni naplemente látványát
nem cserélné el semmire. Bár nem
szerette, ha gyakorlását hallgatták,
nagy dicsőség volt, ha egy-egy
helyi kisgyereknek megengedte,
hogy új darab tanulásakor lapozzon
neki. Nyaralójuk „szellemi köz-
pont” volt, megfordult itt Kodály
Zoltán, Solti György, a hegedűmű-
vész Végh Sándor, az énekesnő 
Elisabeth Schwarzkopf is.

Fischer Annie hét évtizeden át,
szinte haláláig koncertezett, még
nyolcvanévesen is fellépett Angliá-
ban és Japánban, utoljára 1994-ben
Szolnokon, a Liszt Ferenc Kamara-
zenekarral játszott. Szívesen adott
elő fiataloknak és vidéken is, mind-
egy volt számára, hogy kis terem-
ben vagy elegáns koncertteremben
hallgatják játékát. Ő volt az első
művész Magyarországon, aki
egyetlen fellépésén három verseny-
művet is bemutatott. Példaképe
Bartók Béla volt, Szvjatoszlav
Richterrel kölcsönösen nagyra be-
csülték egymást, egyik legjobb ba-
rátja a világtalan zongoraművész
Ungár Imre volt. Hivatalosan soha
nem tanított, de számos ifjú tehet-
ség indulását segítette tanácsaival.
A fiatalabb nemzedék tagjai közül
a kezdetektől bátorította Vásáry Ta-
mást, Frankl Pétert, Schiff Andrást,
Failoni Donatellát, Prunyi Ilonát,
Hauser Adrienne-t, Kocsis Zoltánt,
Csoba Tündét és Varga Csillát
(utóbbiak magánnövendékei vol-
tak).

Egész életében keveset aludt, szí-
vesen rádiózott és tévézett, szerette
a keresztrejtvényeket és a kártyajá-
tékot, olvasni leginkább az orosz
klasszikusokat olvasta. Szenvedé-
lyes dohányos volt, visszaemléke-
zések szerint koncertjein már a taps

alatt meg kellett a függönyök mö-
gött cigarettáját gyújtani, s amint
lejött a színpadról, azonnal bele-
szippantott. Elegánsan, mégis sze-
rényen öltözködött. Interjút ritkán
adott, mert úgy gondolta, hogy já-
tékával elmondja, amit akar.

Előadásaiban nagy szerepe volt
az ösztönösségnek, kétszer sosem
játszott el ugyanúgy egy darabot.
Érzelmekben gazdag, külsőségek-
től mentes játéka, ha kellett, simo-
gatóan lágy, ha kellett, acélosan
kemény volt. Vásáry Tamás elmon-
dása szerint a „karmesterek rém-
álma” volt, mert szabadon, szuve-
rén módon játszott. Művészetét vi-
szonylag kevés hanglemez őrzi,
mert nem szerette a stúdiók zárt vi-
lágát, saját felvételeivel ritkán volt
elégedett. Egyaránt otthon volt a
bécsi klasszikusok és a romantiku-
sok világában. Bartók harmadik
zongoraversenyét az ő interpretálá-
sában ma is zsinórmértéknek tekin-
tik.

Három alkalommal (1949, 1955,
1965) kapott Kossuth-díjat, 1952-
ben Kiváló Művész címmel tüntet-
ték ki. 1994-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend középke-
resztje a csillaggal kitüntetésben ré-
szesült, 1997-ben posztumusz
Magyar Örökség díjat kapott.

A Szvjatoszlav Richter által a
„zongora nagyasszonyának” neve-
zett Fischer Annie 81 éves korában,
1995. április 10-én halt meg Buda-
pesten, a legenda szerint Bach
János passiójának hallgatása köz-
ben. Nevével 1998-ban ösztöndíjat
alapítottak a fiatal zenei tehetségek
számára, születésnapján Óbudán
rendszeresen szerveznek emlék-
koncertet. Születése centenáriumán
a Zeneakadémián koncertsorozatot,
korábban nem látható fotográfiákat
és dokumentumokat is tartalmazó
kiállítást rendeztek, a Magyar Posta
alkalmi bélyeget bocsátott ki. 2014
óta az ő nevét viseli a XIII. kerületi
zeneiskola, egykori Szent István
parki lakóháza falán nevét emlék-
tábla őrzi. (MTI)

Fischer Annie, a zongora poétája 
25 éve halt meg 

Jövőre pótolja Nick Cave és zenekara, a Bad Seeds a koronavírus-
járvány miatt idén június 2-án elmaradó magyarországi koncertjét.

Az együttes átütemezte európai turnéját jövő tavaszra, a Papp László
Budapest Sportarénában 2021. május 13-án lép fel. A megváltott jegyek
változatlanul érvényesek – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.
Napjaink egyik legfontosabb dalszerző-énekese és csapata a turnén leg-
utóbbi lemezét, a tavaly megjelent Ghosteent mutatja be. Nick Cave
európai koncertsorozata az új menetrend szerint 2021 áprilisában indul,
az ausztrál csapat produkciója tizenkilenc országban lesz látható és hall-
ható, több mint harminc koncerten. A Nick Cave and the Bad Seeds
legutóbb 2018 júniusában járt Magyarországon, akkor is a Sportaréná-
ban. (MTI)

Nick Cave jövő májusban 
pótolja budapesti 

koncertjét

Forrás: Wikipedia

Harry herceg és felesége,
Meghan Markle nonprofit 
médiavállalkozást indít 

Harry brit herceg és fele-
sége, Meghan Markle Arche-
well néven nonprofit
szervezetet hoz létre az
Egyesült Államokban.

Az Archewell a királyi felada-
tokról lemondó és Los Angelesbe
költöző házaspár új brandje lesz,
amely filmes és televíziós produk-
ciókkal is foglalkozik majd, magá-
ban foglal egy multimédiás
oktatóbirodalmat, valamint egy
egészséges életmóddal foglalkozó
honlapot – írta a The Daily Tele-
graph.

Harry és Meghan a brit napilap-
nak elmondta, hogy a nonprofit
szervezettel kapcsolatos további
részleteket később hozzák nyilvá-
nosságra, mivel a koronavírus-jár-
vány késlelteti a megvalósítását.

A The Hollywood Reporter az
Egyesült Államokban márciusban
benyújtott okiratok alapján azt írja,
hogy a Los Angeles-i központú
szervezet profiljába játékfilmek,
cikkek, könyvek, hangoskönyvek,
podcastok, audiovizuális szóra-
koztató programok, tévéműsorok,

digitális szórakoztató programok
és ismeretterjesztő programok ké-
szítése is beletartozik majd.

Sussex hercege és hercegnője
januárban jelentette be, hogy fel-
adja királyi teendőit, és pénzügyi-
leg függetleníti magát a királyi
családtól, és azóta sok találgatás
folyt arról, hogy mihez is fognak
majd, és vajon követik-e a korábbi
amerikai elnök, Barack Obama és
felesége, Michelle Obama példá-
ját, akik saját produkciós céget
hoztak létre és leszerződtek a
Netflixszel. Az Archewell megala-
pítása arra utal, hogy ezen az úton
indulnak el.

Az Archewell – mint Harry és
Meghan a brit lapnak elmondta –
egy görög szóra, az arkhéra utal,
amelynek jelentése „a cselekvés
forrása”, és egyébként kisfiuk, Ar-
chie nevét is ez a szó ihlette. Kie-
melték, hogy valami olyat akartak
létrehozni, aminek van értelme, és
ami számít. Hozzáfűzték: bíznak
abban, hogy amikor elérkezik az
ideje, elindíthatják az Archewellt.
(MTI)

Műgyűjtők segítenek a László kórháznak 
és a gödöllői kastélynak

Műtárgyakat és az azok eladásá-
ból befolyó teljes összeget ajánlot-
ták fel műgyűjtők az
egészségügyben kitartó és kemény
munkát végző Szent László Kórház,
valamint a nehéz helyzetbe került
Gödöllői Királyi Kastély megsegí-
tésére – közölte Tüske Boglárka, a
Gödöllői Királyi Kastély kommuni-
kációs vezetője kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a két intéz-
ményt a Gödöllői Királyi Kastély-
ban tavaly ősszel megrendezett
Rejtett remekművek – Betekintés
magángyűjteményekbe című kiállí-
tás műgyűjtői szeretnék támogatni
fix áras felajánlásokkal.

Mások mellett Rudnay Gyula,
Wahorn András, Naomi Devil
(Ördög Noémi), Remsey Jenő,

Paizs-Goebel Jenő műveit vásárol-
hatják meg az adakozni vágyók a
rejtettremekmuvek.hu oldalon.

Tervek szerint május második fe-
lében online jótékonysági aukciót is
tartanak a Bodó Galéria és Auk-
ciósház szervezésében. Mindkét
kezdeményezéshez más gyűjtők,
galériák és kortárs művészek csat-
lakozását várják. (MTI)

Forrás: Maclean’s

Forrás: NME.com



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium
redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (7011)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-
készítést, szigetelést, bármilyen javí-
tást. Tel. 0759-467-356. (7266)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a hűsé-
ges feleségre, édesanyára,
anyósra, nagymamára, kinek
féltő gondoskodását nem lehet
elfelejteni.
Tizenkilenc éve kísértük utolsó
útjára a magyarói VITA 
VILMOSNÉT.
Tizenkilenc év eltelt, a bánat nem
múlik, mert nem az hal meg, akit
eltemettünk, csak az, kinek emlé-
két elfeledik. Számunkra te
sosem vagy halott, mindig élni
fogsz, mint a csillagok.
Akik ismerték, gondoljanak rá ke-
gyelettel. Drága emlékét őrzi bá-
natos férje, leánya, fia, menye és
három unokája. (7267)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, tisztelték és
szerették, hogy 

dr. CSEH NÁNDOR 
nyugalmazott szülész-

nőgyógyász orvos 
89 éves korában visszaadta lel-
két Teremtőjének. Búcsúzik tőle
családja, barátai és mindazok,
akik szerették.
„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek.” (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, após, rokon és jó
barát, 

SZABÓ KÁROLY 
életének 80. évében rövid szen-
vedés után hazaköltözött Terem-
tőjéhez. Drága halottunkat 2020.
április 9-én  12 órakor helyezzük
örök nyugalomra  a marosvásár-
helyi református temetőben. 
A feltámadás és az újratalálkozás
reményében fájó szívvel búcsú-
zik tőle szerető felesége, lányai,
unokái, testvére, sógornői, vejei,
rokonai, a szomszédok, ismerő-
sök. (7291-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mélyen megrendülve búcsú-
zunk volt munkatársunktól,
BARTHA CSABÁTÓL. Oszto-
zunk a család fájdalmában.
Fogadják mély részvétünket.
Isten nyugtassa békében! A
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
munkaközössége. (p-I)

A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám), az újraszerveződés alatt álló
Foraj Sonde Rt. csődbiztosa nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában levő konténerek értéke-
sítésére: 
– két konténer, kikiáltási ár 5.207 lej + héa/db
– négy, légkondicionálóval ellátott konténer, kikiáltási ár 8.940 lej +héa/db. 
Az árverésre április 16-án 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente péntekenként megis-
métlik április 24-étől, ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező
garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. 
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265-269-700, 0745-146-096 telefonszámán.
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A hirdetési rovatban megjelent

közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

FRANCIACÉG DOKUMENTUMKEZELŐKET keres. PC-üzemel-
tetési ismeretek, gépírás, komolyság. Ebédjegy és teljesítménybónusz.
Az önéletrajzokat a tgmures.recrutare@gmail.com e-mail-címre várjuk.
(p.-I) 

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Már négy éve, hogy itthagytál egyedül
engem, de szívemben őrzöm drága
szép emlékedet, mint egy drága kin-
cset. 
Akit éveken át annyira szerettem, nem
lehet többé soha már mellettem, a
drága feleségem, ZSUZSIKA.
Amit benned megtaláltam, nem talá-
lom senkiben, akit elvesztettem, nem
pótolja senki sem. Bárhogy is jön a
szép, áldott húsvét, örömömet, bol-
dogságomat a koporsódba zártad, elvitted magaddal a gyászos
temetőbe, a hideg, fekete földbe. Üres lett a házam, ágyad, he-
lyed, nincsen kivel megosszam bánatom. Húsvét a szeretet ün-
nepe, az asztalod mellett állok egyedül, ahová nem ülök le
sohasem nélküled.
Kimegyek a temetőbe, ott ketten leszünk, virágot viszek a néma
sírodra, könnyeimmel öntözöm meg a fejfádat, drága jó kin-
csem, de nem szólsz, nem kérded meg, hogy vagyok egyedül. 
Fájó szívvel emlékezem a drága jó feleségemre, PÁL 
ZSUZSÁNNÁRA szül. Moni, a küküllődombói iskola magyar
szakos tanárnőjére, akit a kegyetlen halál április 9-én négy éve
elragadott tőlem. Szívemben sohasem leszel halott, mindig élsz
és élni fogsz. 
Legyen csendes pihenésed, nyugodjál békében! Isten veled,
drága jó Zsuzsikám! 
Szívemben megmarad a hit, a remény, a szeretet. 
A te bánatos férjed, Józsi, akit imádtál. 

* 
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben
érted él, s bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tő-
lünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak
az évek, szívből szeretünk s nem feledünk soha téged.
Fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, ápri-
lis 9-ére, amikor négy éve búcsú nélkül itthagyott drága édes-
anyánk, PÁL ZSUZSÁNNA szül. Moni. 
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! 
Emlékét őrzi két bánatos fia: Attila és Laci, két menye és uno-
kái: Robika és Norbika. (-I)

Szászrégenben újabb intézkedéseket hoztak a ko-
ronavírus elterjedésének megfékezésére. A helyi ka-
tasztrófavédelmi bizottság két szállodát jelölt ki
intézményes karantén helyszínéül. Közben folyamat-
ban van a tömbházak lépcsőházainak fertőtlenítése.
A válságstáb hetente rendes, és ha a helyzet úgy kí-
vánja, rendkívüli ülést tart. Kedden megszavaztak
150.000 lej támogatást a kórháznak védőfelszerelések

vásárlására, ugyanakkor a polgármesteri hivatal gon-
doskodik arról is, hogy minden családorvosnak kesz-
tyűt, védőmaszkot és kézfertőtlenítőt juttassanak el.
Részlegesen átadták a kórház udvarán felépített kon-
téner sürgősségi osztályt, ahol a betegelosztó műkö-
dik. Szászrégenben eddig három személy fertőződött
meg koronavírussal, őket a marosvásárhelyi járvány-
kórházba szállították. 

A járvány ellenére az elkezdett munkálatok nem állnak le a községekben. Így van ez Marosszentkirályon,
a községközpontban, ahol mosókonyhával, protokollteremmel bővítik a főút melletti óvodát. A munkálatokat
saját költségvetésből fedezik, a beruházás értéke 339.415 lej. Ezenkívül a tömbházak mellett a regionális
operatív programon keresztül 2.335.032 lejből egy új bölcsődét építenek, amelyben két játszóterem, négy
hálóterem, illemhelyek, iroda, öltöző, teljesen felszerelt konyha és orvosi rendelő lesz. 

Szászrégeni óvintézkedések 

Bővülő oktatási intézmények Marosszentkirályon 

Nemsokára összekötik kerékpár- és gyalogúttal
Körtvélyfáját és Gernyeszeget. A község saját költ-
ségvetéséből készít egy aszfaltos sávot, amely mellett
világítótestek, padok és díszfák is lesznek. A beruhá-
zás értéke mintegy 200.000 lej. Külön híd épül a pé-
terlaki patakon keresztül. Ezenkívül felújítják, új

kerítéssel látják el az erdőcsinádi iskola épületét. A
munkálat mintegy 150.000 lejbe kerül, újjáfedik az
erdőcsinádi, kisillyei és a marosjárai művelődési ott-
honokat is. Az anyagot megvásárolták, nemsokára a
munkások is hozzálátnak a tetőzet felújításához. Erre
80.000 lejt költenek szintén saját költségvetésből.

Falufejlesztés Gernyeszegen 

Az alábbiakban összefoglaltuk, mit tesznek
az uniós intézmények, hogy enyhítsék a ko-
ronavírus-járvány negatív hatását, megvéd-
jék az európai embereket és a gazdaságot,
és erősítsék a szolidaritást. 

Az uniós intézmények elsődleges feladata most az,
hogy minden rájuk ruházott jogkörrel segítsék a ko-
ronavírus elleni küzdelmet, és támogassák, megfelelő
eszközökkel lássák el a tagállamokat. Az EU már
most dolgozik azon is, hogy hosszú távon enyhítse a
világjárvány gazdasági-társadalmi hatását. Felsoro-
lunk tíz dolgot, amit érdemes tudni az uniós intézke-
désekről.
1. Le kell lassítani a vírus terjedését

Annak érdekében, hogy a koronavírus terjedését
lassítsa, az EU ideiglenes beutazási korlátozást veze-
tett be a külső határokon, hogy kiiktassa a nem lét-
fontosságú utazásokat. Emellett úgynevezett
zöldsávokat nyitott meg az alapvető fontosságú áru-
kat és eszközöket szállító teherforgalom számára a
tagállamok között.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvé-
delmi Központ (ECDC) számára további forrásokat
biztosítana az unió. Ez a központ kíséri figyelemmel
a járvány alakulását, és naprakész információkat biz-
tosít a terjedéséről.
2. életmentő orvosi berendezéseket kell beszerezni

A Bizottság felállított egy rendszert a COVID-19-
járvány elleni fellépéshez szükséges orvosi berende-
zések beszerzésére az EU polgári védelmi eszközén,
a rescEU-n keresztül. A közösen beszerzett készletek
gyorsan eljuttathatók azokba a tagállamokba, ahol
hiány lép fel.

Emellett a Bizottság a tagállamokkal közösen gyor-
sított közös közbeszerzési eljárásokat indított védő-
eszközök és tesztkészletek beszerzésére, ennek
köszönhetően erősebb helyzetből tárgyalhatnak majd
a piacon. Azt is biztosítja, hogy a védőfelszerelések
az unióban maradjanak.
3. Támogatni kell a koronavírus-járvány elleni 
kutatásokat

Az unió 47,5 millió euró kutatási támogatást külö-
nített el tizennyolc Horizon 2020 projekthez. Ez a ku-
tatásokat összefogó keretprogram, ez teszi lehetővé a
koronavírus legyőzéséhez szükséges ismeretek bőví-
tését.

A kutatási projektek célja, hogy mielőbb kifejlesz-
szék a védőoltást, és megtalálják a hatékony kezelési
módot.

4. Gyorsan talpra kell állítani a gazdaságot 
a válság után

Az Európai Bizottság új javaslatot fog beterjeszteni
az EU következő hosszú távú költségvetésére (2021–
2027), hogy a tagállamok minél előbb enyhíteni tud-
ják a világjárvány gazdasági és társadalmi
következményeit. A végső javaslatot az Európai Par-
lamentnek is jóvá kell majd hagynia.
5. Gondoskodni kell az európaiak mielőbbi 
hazatéréséről

Az EU társfinanszírozásával, a polgári védelmi
mechanizmusnak köszönhetően már számos repülő-
gép szállított haza több mint tízezer európait, köztük
magyarokat is.
6. Erősíteni kell a szolidaritást Európában

A március 26-i rendkívüli plenáris ülésen döntött
az EP az Európai Bizottság jogszabályjavaslatáról,
amely kiterjeszti az EU szolidaritási alapjának hatá-
lyát a közegészségügyre. Így a tagállamok mielőbb
további pénzügyi forrásokhoz jutnak a járvány keze-
léséhez.
7. Támogatni kell a gazdaságot

Az Európai Központi Bank többek között 750 mil-
liárd eurót nyújt a kormányok adósságának enyhíté-
sére a válság idején.

A járvány által leginkább sújtott régióknak, terüle-
teknek és országoknak is folyósít gyors segítséget az
EU, amihez a 38 milliárd eurós beruházási kezdemé-
nyezést március 26-án rendkívüli ülés keretében fo-
gadta el az EP.
8. Meg kell védeni a munkahelyeket

A Bizottság által javasolt SURE program keretében
a tagállamok rövid távú munkahelyvédelmi program-
jaikra kaphatnak kedvezményes hitelt.
9. Biztosítani kell az internet-hozzáférést

Az emberek milliói maradnak otthon a járvány las-
sítása érdekében. Az EU arra kérte a Netflixet, a Fa-
cebookot és a YouTube-ot, hogy csökkentsék a
tartalmaik videóminőségét, és így a koronavírus-jár-
vány idején az internetszolgáltatókra nehezedő terhe-
ket. Így többen férhetnek hozzá az online
tartalmakhoz.
10. Védeni kell a környezetet és a légitársaságokat is

A jelenlegi európai szabályok értelmében azoknak
a légitársaságoknak, amelyek a következő évre sze-
retnék megtartani az idei repülőtéri résidejüket, a je-
lenlegi menetrendi időszakban számukra kiosztott
résidők legalább 80%-át fel kell használniuk. A Bi-
zottság most ennek a szabálynak az időleges felfüg-
gesztésére tett javaslatot, hogy elkerülje az üresen
repülő, úgynevezett „szellemjáratokat”.

(Forrás: az Európai Parlament honlapja)

Tíz dolog, amit az EU tesz a koronavírus-járvány elleni
küzdelemben 

Gyorsan talpra kell állítani a gazdaságot 
a válság után

Mózes Edith
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Kedves marosszentgyörgyiek,
Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepe hozzon új reményt azoknak,

akik csüggedtek, és lelki békét azoknak,
akiknek megpróbáltatásban van részük!

Az az örömhír vigasztaljon, hogy Jézus
megváltása által nekünk is örök életünk
lehet!

Áldott húsvétot!

Szeretettel
Sófalvi Szabolcs polgármester
Birtalan István alpolgármester

A Maroskeresztúri 
Polgármesteri Hivatal 

nevében 
áldott, békés, örömteli 

ünnepet kíván 
Kovács Edit polgármester és 
Chiorean Anghel alpolgármester.

Áldott húsvéti 
ünnepeket kíván 

minden ügyfelének, 
alkalmazottainak!

„Virág nyíljon, sok szeretetvirág,
Töltsd a bensőd abból, mit 
Krisztus kínál!”  

Reményteli ünnepet kíván 
a Marosszentkirályi 

Polgármesteri Hivatal. 

Sîngeorzan Remus polgármester,
Gál Sándor alpolgármester


