
A koronavírus-járvány okozta helyzet nem kíméli a nagy ha-
gyományokkal rendelkező eseményeket sem. Sok esetben
több évtizednyi múltra visszatekintő, az elmúlt esztendők
alatt bevált standardok és módszerek szerint szervezett ese-
ménysorozatok szünetelnek, illetve változnak meg teljesen
ebben az évben. Nincs ez másként az Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál esetében sem, amely ugyan nem
marad el az idén, de az új körülmények és rendkívüli intéz-
kedések miatt jelentősen átalakul, valamint időpontja is
megváltozik.

Szerdán kaptuk az egyik legrégebbi marosvásárhelyi rendezvényso-
rozatot, egyben az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező filmfesz-
tiválját szervező MADISZ közleményét, miszerint az idén 28.
születésnapját ünneplő esemény szabadtérre költözik: a hagyományos-
nak számító helyszín, a Kultúrpalota helyett ezúttal a főtéri nyári színpad
fogadja be a fesztivált, amelyet a szokásosnál korábban, október 7-e és
11-e között tartanak meg. Az előző esztendőkben jegyzettnél valamivel
kevesebb, mintegy 800 rövidfilmet neveztek be a szemlére, közülük
ismét előzsűri válogatta ki az ebben az évben valamivel rövidebb ver-
senyprogramba bekerülő alkotásokat. 

Első lépés
a kerékpárút felé
Kedden első házként a szenátus elfo-
gadta azt a törvénytervezetet, amely-
nek értelmében a Marosvásárhely–
Vármező, illetve a Marosvásárhely–
Mezőbánd–Mezőméhes közötti kis-
vasút nyomvonalát az állam
tulajdonából a Maros Megyei Tanács
tulajdonába engedik át. 
____________4.
A páciensek
többsége ötven év
körüli
A Maros Megyei Klinikai Kórház rész-
legein úgynevezett „tamponzónákat”
alakítottak ki, ahol azokat a személye-
ket, akik a fertőzésgyanús kategóriába
esnek, és nincsenek súlyos állapot-
ban, tesztelik.____________5.
Elmaradt terápiák,
fokozott
elővigyázatosság
Immár több mint hat hónapja, hogy
mindannyiunk életét felforgatta a világ-
járvány, rengeteg szó esik arról, hogy
a krónikus betegek ellátásában milyen
gondok vannak a jelenlegi helyzetben,
de annál kevesebbet hallani arról,
hogy miként próbálják túlélni a min-
dennapokat azok a családok, amelyek
ritka betegségben szenvedő gyereket
nevelnek.____________6.(Folytatás a 4 oldalon)
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Reform, korrekt törvénnyel

Felébredt az egészségügyi miniszter, mint Csipkerózsika mély ál-
mából, és kedden megállapította: a kórházak 80 százalékának, be-
leértve a bukarestieket is, nem megfelelő a menedzsmentje. Szakmai
előadásnak titulált pártrendezvényen hangzott el a fenti kijelentése.
Nelu Tătaru szerint új alapokra kell helyezni a családorvosi háló-
zatot, motiválni kell a „demotivált” megyei egészségügyi igazgató-
ságokat. Utóbbi gondolat azért is érdekes, mert a világjárvány
élesben való lemenedzselése rájuk hárul, és eddig sajnos valóban
nem álltak a helyzet magaslatán. A motivációt talán azzal lehetne
elkezdeni, hogy versenyvizsgával, szakmai alapon ültessenek veze-
tőket ezen intézmények élére, az állásokat pedig szintén pályázattal
töltsék be. Nem politikai, rokoni „vonalon” tegyenek embereket ilyen
felelős állásokba. Vonatkozik ez a kórházvezetésre is, ahol köztudot-
tan pártvonalon kerülnek pozícióba a „menedzserek”. Meggyőző-
désünk, hogy a miniszter nem üres szavakat szajkóz, hiszen
mégiscsak felelős beosztású ember, a jelenleg talán legfontosabb
tárca vezetője. Fenti megállapításait vélhetően a kórházi menedzse-
rek teljesítménymutatóira alapozza, éves tevékenységüket alaposan
elemezte, és feltételezhetően intézkedik, hogy a szóban forgó álla-
potokat felszámolja, új, „megfelelő” menedzsereket nevezzen ki. 

A koronavírus-világjárvány „megmutatta a valóságot”: az egész-
ségügyi rendszer teljes egészében beteg – mondja ezt éppen az

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Más helyszínen, más időpontban, de idén is lesz Alter-Native!

Filmfesztivál szabadtéren



Félévi csend után hamarosan újra élettel tel(het)nek
meg az óvodák, iskolák. Az idei tanévkezdés azonban egé-
szen másnak ígérkezik, mint az eddigi gyermekzsivajos,
nyüzsgős, ölelkezős becsengetések. Azt, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt elmarad a sokszor fantáziátlanul merev,
régi korok szellemiségét idéző, ünnepélyes megnyitó – tisz-
telet a szertartást valóban diákközpontúvá tevő, kevés ki-
vételnek –, valószínűleg nem sokan veszik zokon. A
biztonsági útvonalakon közlekedő, osztálytermeikben egy-
mástól méteres távolságra ülő maszkos kisiskolások, ka-
maszok és fiatalok látványa azonban a külső szemlélő
számára is lehangoló lehet, hát még azoknak, akik alko-
tóelemei – lépőkéi, dobókockái – a nagy járványügyi ,,tár-
sasjátéknak”. 

Védekezni, természetesen, kell, főleg, hogy gyermekek
és rajtuk keresztül családok ezreiről van szó, de jó lenne,
ha az óvintézkedések a józan ész szabályainak, és nem
egyes ,,felső emeleteken” lángoló elmék értelmetlen, mi
több, diktatórikus szüleményeinek rendelődnének alá.
Csupa olyan elképzelésnek, ami a visszatérés öröme, iz-
galma helyett igazán meggyűlöltetheti – a tavaszi bezárt-
ságban igencsak próbára tett, talán az eddiginél
érzékenyebb – diáknemzedékkel az oktatás intézményét.

A tanügyminiszteri tiltások sűrűjében egyebek mellett a
diákok használati tárgyainak csereberéjéről, illetve a
többi osztálytárs általi megérintéséről, a labdajátékok
megszüntetéséről is találunk enyhén szólva elgondolkoz-
tató utasításokat. Nem kell hozzá vaslogika, hogy belássuk
a rendelkezés hiábavalóságát. Az iskolai kosarazás, foci-
zás pár tollvonással betiltható – így legfeljebb sok diák
számára már a testnevelés sem lesz a felüdülés, energia-
levezetés ideje, amire akkora szükség volt a napi akár hat-
hét végigült tanóra után –, azt azonban lehetetlen elérni,
hogy a tanintézetbe érkező diákok ne ugyanazon az ajtón,
ugyanazt a kilincset érintve lépjenek be az épületbe, a tor-
natermek öltözőiben ne nyúljanak sorra ugyanazokhoz a
fogasokhoz, padokhoz, és a lista még kígyózásig folytat-
ható. Mintha a rendelkezés megalkotói egy olyan vastag
falú üvegpalotában kalapálták volna össze vírusellenes
stratégiájukat, ahonnan nem látni ki a külvilágra, például
az önfeledt gyermekektől hemzsegő parkokra, játszóte-

rekre, ahol a hinta, csúszda, mászóka mind a közös szó-
rakozás kelléke. 

Egy kisgyermekeket tanító – szükség esetén dédelgető,
ölbe véve vigasztaló – pedagógus arra panaszkodott, hogy
a járványügyi óvintézkedések részeként nemcsak számos
játékot kellett eltüntetni a csoportteremből, hanem az ösz-
szes könyvet is, csak a fertőtleníthető műanyag kellékek és
kockák maradhattak, emellett az idei tanévben – a vírusok
közlekedését megelőzendő – az éneklés is tilos lesz. Jó,
hogy egyáltalán beszélni szabad az aprónép testi, lelki jó-
létét biztosítani hivatott óvónőknek. 

Bármennyire erőlködöm, képtelen vagyok elképzelni,
hogyan lehet majd betartatni az oktatási rendszer legfia-
talabb szereplőivel a csoporttársaktól való egyméteres tá-
volságot – ezzel amúgy értelmét is veszti a szocializálódás
első közegeként szolgáló óvoda –, hogyan tud majd egy új-
donsült vagy „veteránnak” számító iskolás hosszú órákon
át orrot, szájat fedő maszkban figyelni a pedagógusok szin-
tén maszkba csomagolt tanítására. Nem lenne észszerűbb
a higiénia alapszabályaira, elsőként a gyakori kézmosásra
megtanítani, illetve emlékeztetni a gyermekeket, és ehhez
megfelelő mennyiségben biztosítani is minden eszközt?

Egy televízióműsorban a tanórák alatti maszkviselést
az ,,aranykori” iskolai viselet kötelező kellékeivel hozták
összefüggésbe. Egykori diákként, gyakorló szülőként úgy
látom, kicsit erős a hasonlat, hiszen a védőmaszk célja
nem az egyéniség háttérbe szorítása, hanem az egyén –
jelen esetben gyerek – védelme lenne, mégis, az előbbi
funkció is maradéktalanul érvényesül. Egy arc nélküli, en-
gedélyre lépegető, társaitól elszigetelődő nemzedék gyár-
tóüzemévé válhatnak így lassan a tanintézetek, főleg, ha
a jelenlegi állapot hosszabb ideig kitart. Vagy, ahogy egy
nyolcvanas évekbeli szeptemberi reggelen – legelső iskolai
napomon – édesapám anyámnak odasúgta, valami ennél
is durvábbá. – Bekerült a leánka a húsdarálóba – sóhaj-
totta édesapám, persze úgy, hogy én ne halljam. Ezek az
utólag elárult szavak visszhangoznak most bennem, ami-
kor a becsengetésre készülő kicsikre, nagyokra gondolok.
Mégis, bízom benne, hogy a járványhelyzet kedvező ala-
kulása folytán lesz mód és indíték arra, hogy ez a furcsa
őrző-védő gépezet időben leálljon, még mielőtt a szabad-
ságra teremtett nemzedékek jövőjéből csakis mások által
formálható, önmagát alakítani képtelen massza válna.

Kiutalták a támogatásokat
a fogyatékkal élő személyeknek 

Mintegy 900 fogyatékkal élő marosvásárhelyi személy jo-
gosult a polgármesteri hivatal által kiutalt havi támoga-
tásra. Az augusztusi összegeket késve, szerdán utalták át
a kincstárba – nyilatkozta lapunknak Cosmin Blaga szó-
vivő. Hozzátette, azoknak, akik bankkártyán kapják a
pénzt, csütörtökön már a számlájukon lesz az összeg,
postai kézbesítéssel azonban öt napon belül kapják meg
a támogatást az érintettek. A szóvivő közölte, a szeptem-
beri összegeket a polgármesteri hivatal e hónap 15-én
utalja át. 

Védőmaszk
hátrányos helyzetűeknek

3.449.150 védőmaszkot biztosít a Maros megyei hátrá-
nyos helyzetű személyek számára az egészségügyi szak-
tárca. A maszkokat kedden vették át a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság illetékesei, akik meg is
kezdték az 50 darabos csomagok szétosztását a polgár-
mesteri hivatalokban. A hét végéig le kell zárulnia a folya-
matnak, amelynek során 68.983 jogosult jut
védőmaszkhoz. A küldeményből az alábbi kategóriák ré-
szesülnek: a 2001/416-os törvény alapján biztosított szo-
ciális segélyből részesülő családok tagjai; a 2010/277-es
törvény alapján biztosított családfenntartási pótlékban ré-
szesülő családok tagjai; a 704 lejnél kisebb összegű nyug-
díjat kapók; azok a rokkantsági kategóriákba besorolt
személyek, akiknek kizárólag szociális juttatásokból szár-
mazik jövedelmük (a 2006/448-as törvény 42-es és 58-as
cikke alapján). 

Búcsú a kápolnánál
Szeptember 13-án, vasárnap 18 órakor tartják a Marosvá-
sárhely és Marosszentgyörgy határában levő Fürszt-telepi
kápolnánál a Szent kereszt felmagasztalása búcsú ünne-
pét. Az ünnepi szentmisét és a szentbeszédet Oláh Dénes
főesperes celebrálja. 

A varázstükör –
bemutató az Ariel színházban

A varázstükör című előadás bemutatójával kezdi az évadot
az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház szeptember 12-én,
szombaton délután 6 órától. Az előadást 13-án, vasárnap
délelőtt 11 órától megismétlik. Az 5 év feletti gyerekeknek
ajánlott bábjáték szövegkönyvét Papp Melinda írta közép-
kori vásári komédiák nyomán. Az előadás díszleteit és
bábjait Matyi Ágota tervezte, a zenét Babarci Bulcsú sze-
rezte, a rendező Sramó Gábor, a pécsi Bóbita Bábszínház
igazgatója. Az előadás létrejöttét a Bethlen Gábor Alap tá-
mogatta. A helyek száma korlátozott, ezért a jegyvásárlást
megelőzően szükséges a telefonos helyfoglalás, naponta
9–13 óra között, a 0740-566-454-es mobilszámon. Az elő-
adás helyszíne az Ariel színház légfertőtlenített nagy-
terme, ahova maszkkal, a bejáratnál történő érintésmentes
lázmérés és kézfertőtlenítés után lehet majd belépni, ezért
a közönségnek legalább 10-15 perccel kezdés előtt meg
kell érkeznie a bejárathoz. A szervezők kérik a jelenlevő-
ket, hogy az előadás végén szerre, az esetleges torlódást
elkerülve hagyják el a termet. A 6 év alatti gyerekeknek a
maszk viselése nem kötelező. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma NIKOLETT
és HUNOR,
holnap TEODÓRA napja.
TEODÓRA: a Teodor férfi-
név női párja. Két ógörög szó,
az „isten” és az „ajándék”
összetételéből származik.

10., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 54 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 43 perckor. 
Az év 254. napja, 
hátravan 112 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. szeptember 9.
1 EUR 4,8590
1 USD 4,1269

100 HUF 1,3578
1 g ARANY 255,8891

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 25 0C
min. 8 0C

Megyei hírek

Tíz éve segít Csíkfalva község rá-
szoruló gyerekein a budapesti Keré-
nyi Orsolya és baráti köre,
munkatársai, akik egy-egy diákot tá-
mogatnak a tanulásban. A „kereszt-
szülők” tanévkezdéskor
tanfelszereléssel, ruhaneművel, élel-
miszercikkekkel látják el az általuk
kiválasztott gyerekeket a község min-
den településéről, de volt rá eset, hogy
évente háromszor is kedveskedtek a
községbelieknek. Az is előfordult,
hogy a diákokat elvitték a marosvá-
sárhelyi állatkertbe, de olyan személy
is volt, aki „keresztgyermekét” bala-
toni nyaralásra vitte el az anyaor-
szágba. A gyerekeknek óvodáskortól
a középiskola befejezéséig nyújtanak
támogatást, de a kapcsolatot azután is
tartják velük. Volt amikor nemcsak a
család gyerekeinek, hanem szülőknek
is juttattak ruhaneműt, lábbelit. 

Fontos számukra a személyes kap-
csolat, ezért adományaikat általában
személyesen hozzák el Csíkfalva köz-
ség mindenik településére, ilyenkor
egy hétvégét a Nyárádmentén tölte-
nek. Az idén a járványhelyzet miatt
nem tudtak ideutazni a támogatók,
ezért az önkormányzat segített: a ma-
gyar–román határon átvette és haza-
szállította az adományokat, amelyeket
az iskolában vehettek át a célszemé-
lyek. A 31, névre szóló adomány a
tanévkezdéshez nyújt elengedhetetlen
segítséget, tanfelszerelést, táskát,
ruhát és édességet tartalmaz, amit na-
gyon értékelnek és amiért nagyon há-
lásak a gyerekek és a szülők – tudtuk
meg Sándor Éva tanárnőtől, kapcso-
lattartótól. (gligor)

Segítenek a csíkfalvi gyerekeken

Nagy Székely Ildikó

Sterilizált diákélet 
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Minden tanévkezdés előtt segítenek a rászoruló gyerekeknek Fotó: Sándor Éva



Első házként, módosító javaslatokkal elfogadta a
szenátus a 2020/132-es sürgősségi kormányrende-
letet törvényerőre emelő tervezetet, amelynek ér-
telmében a veszélyhelyzet idejére is kiterjesztik a
távmunkában dolgozóknak járó támogatást, ame-
lyet a COVID–19-járvány miatt vezettek be. 

A felsőház tagjai közül 132-en támogatták szavazatukkal a
javaslatot. 

A rendelet előírja, hogy a kormány egyszeri, 2500 lejes ösz-
szeget utal át minden olyan munkavállalónak, aki a szükség-
állapot, illetve veszélyhelyzet ideje alatt legalább 15 nap
távmunkát végzett. A pénzt a távmunkához szükséges eszkö-
zök és szolgáltatások vásárlására lehet fordítani. 

Az összeget a kérelmek beadásának sorrendjében utalják ki

2020. december 31-éig az Országos Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökségen (ANOFM) keresztül. 

A jogszabály lehetővé teszi a munkaidő lecsökkentését a
szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején a munkavállalók
anyagi támogatásával. 

A kormány által elfogadott intézkedés értelmében a csök-
kentett munkaidőben dolgozó munkavállalók az egyéni mun-
kaszerződésben előírt bruttó alapbér és a ténylegesen
ledolgozott óráknak megfelelő bruttó alapbér közötti különb-
ség 75%-ának megfelelő pótlékot kapnak, amely azonban nem
haladhatja meg a társadalombiztosítási költségvetési törvény
által meghatározott országos bruttó átlagbér 75%-át.

A 2020/132-es sürgősségi kormányrendeletről első házként
szavazott a szenátus, a döntő fórum a képviselőház lesz.
(Agerpres)

A dolgok természetéből fakadóan
vannak vonzó és vannak taszító tár-
gyak. Vonzalmak és elriasztások. A dol-
gok természetéből fakadóan egyesekre
vágyakozással és lelki melegséggel te-
kintünk, mások közömbösen, hidegen
hagynak. Nem indul föl lelkünk érettük,
hogy a költőiség se maradjon ki a mai
reggel frissességéből. Mert a reggel
még friss, alig pirkad, ilyenkor, szep-
tember elején, Kisasszony napja után –
midőn a fecskék már elhúztak délre és
a Közel-Keletre a népi kalendárium
szerint – még nincs nappali világosság
reggel fél hétkor. A nap egy keveset még
lustálkodik, hogy aztán az időnap fo-
lyamán annál csábosabban süssön,
amivel természetesen megnehezíti a kö-
vetkező időszakban az iskolában tartóz-
kodást, avagy magát az iskolakezdést.

Na persze, az iskolák becsengetését
sok minden más is akadályozza a dol-
gok természetéből fakadóan. Az iskola-
kezdés, az újbekezdés, a várva nem várt
becsingilingi régebben mindig szalag-
cím volt az újságok első hasábján.
Ilyenkor harsogtattak el az iskolák ud-
varán az igazgatói és igazgatóhelyettesi
(a magyar osztályok felé), semmire sem
kötelező, ezért a tanulók által meg sem
fogadott, vagy unott rutinból betartott
jó tanácsok, indítványok, igék és hely-
és módhatározók. Egyebek.

A dolgok természetéből eredően az
idén a bizonytalanság uralja legalábbis
a kezdeteket. Nem tudni, hol, mikor,
kivel, hogyan, mekkora létszámmal
startol az iskolai marathon, mekkora
lesz a reális táv és mekkora a virtuális-
digitális futamidő. Rengeteg múlik a ta-
nári kar találékonyságán, az iskolák
igazgatóságának rugalmasságán, to-
vábbmenve, a települések új felálló ve-
zetőségén, a minisztériumi elitek
megértésén, eszközhatározói elhatáro-

zásán és végrehajtási teljesítőképessé-
gén. Hogy mást ne mondjak, ha a gye-
reknek továbbra is otthonról kell
követnie a tanmenetet, mert éppen a di-
gitális hét van, félosztályos fizikai jelen-
léttel, akkor ki ügyel fel arra, hogy a
növendék fegyelmezetten rostokoljon a
gép előtt – legyen ott megfelelő szabad
gép –, és ne kattintson el iskolán kívüli
tartalmak felé? 

Eddig – a vírus előtti időkben – mást
sem hallottunk a neveléstani szakembe-
rektől, iskola- és gyermeklelkekre szű-
kült pszichológusoktól, szemorvosoktól,

mint azt, hogy tartsuk távol a felnö-
vekvő és egészségesen elszemtelenedő
ifjúságot a (túlzott) számítógép-
használattól, küldjük ki őket a szabad
levegőre – amely a nagyvárosok eseté-
ben a szmogfogyasztás megnövekedé-
sével egyenesen arányos lesz, a kisebb
településeken pedig az ősi sárdagasztás
kellemes fizikai gyakorlatával kell szá-
molnunk –, adjunk könyvet a kezükbe,
mutassunk rá dalmahodó polcainkra,
hogy a számítógépen túl is van élet és
irodalom, izgalom és kihívás, élvezet és
virtuális-spirituális kéj. Ezzel szemben
a dolgok és hivatalok, az önvédelem és
közüdv benső logikájából következően
négy-hat órára a számítógépek
elé/mellé, fülhallgatók felvételére nó-
gatjuk őket. Már ahol van állandó fel-
ügyelet, nyugdíjas hozzátartozó, fizetett
őrszem, teremőr, munkanélküli szülő.

Sőt, ha tovább gondolkodunk, akkor
a dolgok természetéből fakadóan visz-
szaállítható egy régi-új foglalkozás,
amely sikert gyümölcsöztethet, ha a di-
gitális oktatás még hosszú távon távok-

tatásban tobzódik. Ez a karrier nyugdí-
jas pedagógusoknak nyitott, pályaelha-
gyóknak az elhagyást követő
megbánásból testet öltő újrakezdési vá-
gyából születhet meg, vagy a munkáju-
kat elveszített oktatók számára nyújt új
felröppenést: a házitanító intézménye. 

Egykor azok tartottak házitanítót –
aki a romantikus regények szerint végül
elveszi tanítványát (amennyiben még
vonzó fiatalember) vagy hozzámegy az
özvegy alkalmazójához, és szerető mos-
tohája lesz félárva gyermekeinek, eset-
leg a patrónus támogatásával hatalmas
közéleti karriert fut be (miniszter lesz,
közéleti lakáj) – , tehát az a nemesem-
ber alkalmazott házitanítót (Nyilas
Misit), akinek gyermekei rosszul tanul-
tak, vagy nem jártak osztályhelyzetük-
nél és a közmegegyezéses szempontok
figyelembevételével nyilvános isko-
lákba. Manapság mindenki, aki jobb
anyagi helyzetben van, talán megen-
gedheti. A jóléti állam fizethetné, a szü-
lők számára ingyenessé téve. Vagy
állami/alapítványi/EU-támogatással a
vezérigazgatók olyan alkalmazottakat
vesznek fel, akik színleg a vállalat sze-
mélyzetéhez tartoznak, de valójában a
gyermekek házi oktatását végzik, irá-
nyítanak, felügyelnek, kikérdeznek,
részt vesznek az emberfaragásban vagy
faricskálásban. Olyan ez, kérem, mint
egykor az élsportoló státusa volt. Az il-
lető az üzem esztergályosa vagy az
iroda kifutója volt a státon (=fizetési
listán), de egyébiránt munkaidejét a
sportpályán vagy a sakktábla előtt töl-
tötte.

Lehet, hogy mindez cinikusan hang-
zik, de ha valaki tehet akármit a 
távoktatás ellen, az nem a pedagógus,
hanem a virológus.

A dolgok természetéből terjedőleg.

a miniszter, akinek menedzselnie kellene a hazai jár-
ványt. Ami jelenleg úgy történik, hogy bevallása szerint
menet közben alkalmazkodnak a tényálláshoz. Aztán el-
hangzik a minden kampányban jól ismert szlogen: re-
formra van szükség az egészségügyben. Tătaru szerint
egy „korrekt törvénnyel” meg lehetne valósítani a valódi
egészségügyi reformot. Gondolom, ezerrel dolgoznak a
korrekt törvényen… 

A hosszú nyár nem volt elég arra, hogy felkészüljenek
a tanévkezdésre, de, mint kiderült, a választási előkészü-
letekkel is bajban van a kormány, hiszen a koronavírusos
betegek, fertőzésgyanús személyek szavazati jogának biz-
tosítása ma is heves vitatéma, megoldást keresnek rá.
Mint ahogyan azt is tisztázni kellene, hogy a választások
idejére hogyan biztosítják a védelmet a szavazópolgá-
roknak, szavazóbiztosoknak, milyen szabályokat léptet-
nek életbe ebben a vonatkozásban, kezdve a
maszkviseléstől a bélyegzők fertőtlenítéséig stb. Az idő
fogy, bő két hét múlva több millió szavazó járul az ur-
nákhoz, ha minden igaz…

Kitartanak a 40 százalékos
emelés mellett

„Azt gondolom, hogy át fog menni a két ház együttes
ülésén a nyugdíjak 40%-os emeléséről szóló javas-
lat” – jelentette ki kedden este Marcel Ciolacu. A
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke emlékeztetett:
a párt benyújtott hétfőn egy módosító indítványt a
parlamentben, amely eltörölné a költségvetés-kiiga-
zításban szereplő azon javaslatot, amely szerint
14%-kal nőne a nyugdíjpont értéke, így érvényben
maradna a nyugdíjtörvényben meghatározott 40
százalékos növekedés 2020. szeptember 1-jétől.
Ciolacu közölte, a PSD jelenleg kisebbségben van
a parlamentben, mert az emberek vándorolnak egyik
pártból a másikba, a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
például tagságának mintegy 20%-át más pártokból
rekvirálta, jóllehet tavaly nagy hangon elítélték a
pártváltást. (Agerpres)

A szenátus döntött a voksolásról
Elutasította kedden a felsőház Florina Presadának,
a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) sze-
nátorának a 2020/135-ös, az önkormányzati képvi-
selők megválasztásáról szóló törvény módosítására
benyújtott jogszabálytervezetét, amely kétnapi vok-
solást írt volna elő a szeptember 27-i helyhatósági
választásokra. A jogi bizottság által előterjesztett ne-
gatív véleményezés mellett 86, ellene 44 szenátor
szavazott. A plénum előtt Presadă kifejtette, a koro-
navírussal való megfertőződés kockázatának csök-
kentése érdekében javasolta a kétnapos voksolást,
rámutatva, hogy a felmérések szerint az állampolgá-
rok 63%-a szeretné ezt, a szavazati joggal rendel-
kezők 82%-a pedig a szavazókörzetek számának
növelését szorgalmazza. Hozzáfűzte, a jogi bizott-
ság a járványügyi szakemberekkel való konzultálás
nélkül hozta meg a döntést, hogy negatívan vélemé-
nyezi a tervezetet. A tervezet azt is előírja, hogy ide-
iglenes helyszíneken, például lakókonténerekben is
nyissanak szavazóirodákat. Az ügyben a képviselő-
ház dönt. (Agerpres)

Ezerkétszáz fölött
az új fertőzések száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 1271 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában – közölte
szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).
A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek
korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új
esetekkel 98.304-re nőtt a fertőzöttek száma. 41.002
pácienst gyógyultnak nyilvánítottak, 12.557-en pedig
tünetmentesek voltak, így ők tíz nap után elhagyhat-
ták a kórházat. Ez idáig 1.990.587 koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel az országban. Ezek közül
24.043-at az elmúlt 24 órában végeztek el, 15.142-t
az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján,
8901-et pedig kérésre. 254 olyan teszt eredményét
is jelentették, amit korábban vettek le. (Agerpres)

Szigorúbb büntetések
A szenátus által kedden elfogadott, a büntetőtör-
vénykönyvet módosító javaslat értelmében 3-tól 7
évig terjedő börtönbüntetés róható ki ütlegelés, sze-
mélyek bántalmazása vagy magánlaksértés miatt,
ha ezeket a tetteket bűnbandák vagy ezekhez tar-
tozó személyek követik el. A javaslatot Daniel Vasile
kisebbségi képviselő nyújtotta be, a tervezet a Btk.
193. (ütlegelés vagy más erőszakos cselekedet),
224. (magánlaksértés) és 371. (közrendháborítás)
cikkelyét módosítaná. A szóban forgó cikkelyek je-
lenleg 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetést
vagy bírság kifizetését írják elő, a szenátus által ked-
den elfogadott tervezet azonban 3-tól 7 évig terjedő
börtönre szigorítaná a büntetést, ha azt három vagy
ennél több személy, vagy egy szervezett bandához
tartozó személy követi el. Ami a 371-es cikkelyt illeti,
a büntetést 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztésre
szigorítják, amennyiben a tettet három vagy annál
több személy közösen, vagy pedig egy bűnbandá-
hoz tartozó személy követi el. Az ügyben a képvise-
lőház lesz a döntő fórum. (Agerpres)

Ország – világ

Reform,
korrekt törvénnyel

(Folytatás az 1. oldalról)
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A dolgok természetéből következően

Tervezet: A veszélyhelyzetben is kapjanak segélyt
a távmunkában dolgozók

Az oktatási minisztérium már előkészített 82.000,
kétéves internetszerződéssel rendelkező táblagé-
pet, hogy elküldhesse azoknak a tanintézmények-
nek, amelyekben online tanítás lesz tanévkezdéskor
– jelentette ki szerdán Monica Anisie szakminiszter. 

A tárcavezető hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az iskolák-
nak is van lehetőségük beszerezni európai alapokból elektro-
nikus felszereléseket az online oktatásra. 

„A kormány 175 millió eurót utalt ki elektronikus eszkö-
zökre, egészségügyi felszerelésekre, beleértve az egészségügyi
konténereket is, azon tanintézmények számára, amelyekben
nincs benti illemhely” – mondta Anisie. 

A miniszter arról is beszámolt, hogy jelenleg nincs pedagó-
gushiány az oktatásban, és a tárca meghozza a szükséges in-
tézkedéseket, hogy helyettesítő tanárok tarthassák majd meg
a tanórákat abban az esetben, ha egy-egy tanár nem tudja foly-
tatni tevékenységét az iskolában. 

Az iskolai tanterv a kulcsfontosságú készségek kifejleszté-
sét írja elő. A különböző tartalmak tanítása a pedagógusoktól
is függ, mivel a lényeg az, hogy a tanév végére a diákok elsa-
játítsák a készségeket, nem pedig az, hogy minden szöveget
megtanuljanak, szögezte még le a miniszter, aki munkaláto-
gatáson volt Focşani-ban. (Agerpres)

82.000 táblagépet osztanak szét

Orvosi igazolással egy gyerek kizárólag online is ta-
nulhat – jelentette ki kedd este a Digi 24 televízió
műsorában Monica Anisie tanügyminiszter.

Kifejtette: az oktatási és az egészségügyi miniszter közös
rendeletében több olyan helyzet is előfordul, amikor a szülő
úgy dönthet, hogy gyereke otthon marad, és kizárólag online
oktatásban vesz részt. Az egyik ilyen, hogyha a gyerek olyan
betegségben szenved, ami súlyossá válhat, ha elkapja a vírust.
A másik, amikor a gyerek családjában olyan személyek is van-

nak, akiket súlyosan érinthet egy esetleges fertőzés. A minisz-
ter hozzátette: segíthetik a tanárok felkészülését az online
órákra az iskola könyvtárosai. Úgy vélte: miután a könyvtárak
nem látogathatók, a könyvtárosoknak nincs dolguk, így segít-
hetik a tanárok felkészülését az online oktatási órákra, és
ugyanezt megtehetik a laboránsok, illetve a kisegítő személyzet
más tagjai is. A tanügyminiszter azt javasolta: idén mellőzzék
az iskolai megnyitóünnepségeket. Megnyitó esetleg az első
osztályosoknak legyen, de kizárólag az udvaron. (Agerpres)

A szülő dönthet 
A gyerek otthon maradhat,

kizárólag online oktatásban vehet részt



Kedden első házként a sze-
nátus elfogadta azt a tör-
vénytervezetet, amelynek
értelmében a Marosvásár-
hely–Vármező, illetve a Ma-
rosvásárhely–Mezőbánd–Me
zőméhes közötti kisvasút
nyomvonalát az állam tulaj-
donából a Maros Megyei Ta-
nács tulajdonába engedik át. 

Következő lépésként a képvise-
lőháznak is meg kell szavaznia a
törvénytervezetet. A lényeg, hogy
az első lépés megtörtént ahhoz,
hogy a megyei önkormányzat hoz-
závetőleg 100 kilométeres távon
kerékpárutat építhessen a környe-
zetbarát közlekedés és a turizmus
fellendítése érdekében. A terveze-
tet Császár Károly RMDSZ-es
szenátor kezdeményezte. 

Lapunk megkeresésére a szená-
tor elmondta, hogy ez az első lépés
képezi a jogi alapját annak, hogy a
kisvasút nyomvonala átkerüljön a
megyei önkormányzathoz, hogy a

tervezett kerékpárút megépülhes-
sen. 

– A szenátus kedden hagyta jóvá
azt a törvénytervezetet, ami rövi-
desen átkerül a képviselőházhoz,
itt a hivatalos procedúra követke-
zik. Megbeszéltem a Maros me-
gyei képviselőkollégákkal, a
képviselőház RMDSZ-frakciójá-
nak vezetőjével, lobbizzanak, hogy
a tervezet minél hamarabb kerül-
jön napirendre, a plénumba – tájé-
koztatott Császár Károly, aki
hozzátette, nem volt egyszerű
eddig eljutni, hiszen alapos háttér-
munkát kellett végezni, beszélge-
téseket folytatni a pártok
képviselőivel, a frakcióvezetőkkel,
hogy napirendre tűzzék a terveze-
tet.

A szenátor elmondta, hogy a
kisvasutak nyomvonala az állam
tulajdonát képezi, eddig a Román
Vasúttársaság kezelésében volt.
Pontosan nem lehet tudni, hány ki-
lométert tesz ki a feszámolt kisvas-
utak nyomvonala, de
hozzávetőlegesen száz kilométer-
rel számolnak. A Szováta és Vár-
mező közötti vonal nem képezi a

törvénytervezet tárgyát, hiszen
ezen a szakaszon élményvasutat
üzemeltetnek. 

A nyomvonalra vonatkozó pon-
tos adatokkal nem rendelkeznek,
mivel ezeket a szakaszokat nem te-
lekelték, helyrajzi mérések sincse-
nek. Nagyon hiányos a
nyilvántartás, nincsenek műszaki
adatok. 

– Kezdeményezőként részt
fogok venni a képviselőházi bizott-
sági üléseken, s remélem, hogy a
kollégák tartják magukat az egyez-
séghez, és elfogadják a tervezetün-
ket. Ha ez megtörténik, a megyei
tanács hozzákezdhet a telekelés-
hez, tervezéshez. Akkor konkrétan
beszélhetünk a bicikliútról, arról,
hogy milyen nyomvonalat követ,
milyen hosszú lesz. A vasútvonal
70 százalékán már eltűntek a sínek,
sok helyen a töltések is. A szakér-
tők feladata lesz megmondani, mi
lesz a legoptimálisabb megoldás.
De ameddig a törvényt ki nem hir-
detik a Hivatalos Közlönyben,
addig nem beszélhetünk a műszaki
tervekről – mondta Császár Károly
szenátor. 

A kényszerű változtatásokkal
kapcsolatosan Sipos Levente feszti-
váligazgatót kérdeztük.

– Hosszú évek óta először
hagyja el megszokott otthonát, a
Kultúrpalotát a filmfesztivál,
amelynek hagyományos, novem-
beri időpontja is megváltozik.
Milyen változtatásokra számít-
hat még a közönség, hogyan kell
elképzelni a fesztivált, illetve a
jelenlegi helyzetben hogyan zaj-
lik majd a szemle?

– Elsőként megjegyezném, hogy
az idén külföldi vendégünk nem
lesz. A fesztivált szerdán kezdjük,
ugyanúgy, mint eddig, csütörtökön,
pénteken és szombaton lesz a ver-
senyprogram, vasárnap a díjnyertes
filmek vetítése. Az idén valamivel
rövidebb lesz a versenyprogram,
mint az eddigi években, és a szemle
teljes programja is rövidebb és egy-
szerűbb lesz. Mivel nem lesznek
külföldi vendégeink, a zsűri online
nézi majd meg a filmeket, értékel és
dönt. Nem osztogatunk meghívó-
kat, a sajtót is csak dolgozni fogad-
juk, helyjegyeket adunk. Jelenleg
még dolgozunk azon, hogy a Teleki
Téka udvarán legyen még egy hely-
színe a fesztiválnak, ahol lenne egy
felolvasószínház és pár vetítés.

– Ezek szerint ismét lesznek ki-
egészítő rendezvények is.

– Két koncert biztosan lesz: az
egyik fellépő, Ada Milea például
annyira fontosnak tartotta, hogy el-
jöjjön, hogy három nappal előre-
hozta a repjegyfoglalását. Rajta
kívül számos előadóval egyeztet-
tünk, koncertekben állapodtunk
meg még márciusban, mielőtt ez az
egész elkezdődött volna. Közülük
sokan nem tudnak már eljönni, pél-
dául Hobó. Sokan a karantén miatt,
és mi sem tudnánk kifizetni annyi
embernek a kötelező tesztelését.
Lesz továbbá egy kiállítás is a b5
Stúdióban. Nagyjából marad min-
den, csak mindenből kevesebb lesz,
és nem ott, ahol eddig. Nagyon re-
mélem, hogy megegyezünk, és a
jegyeket a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház árulja majd, sok egyez-
tetnivalónk van még, de mindenről
időben tájékoztatjuk a közönséget –
mondta Sipos Levente.

A korlátozások miatt a fesztivál
mind az öt napjára érvényes bérlet vá-
sárlására nem lesz lehetőség, csak na-
pijegyet válthatnak majd a
filmkedvelők, a jegyvásárlással és a
fesztivállal kapcsolatos további rész-
letekkel hamarosan jelentkezünk.

Múlt szombaton szakemberek
és érdeklődők részvétele mel-
lett vízgazdálkodási szeminá-
rium volt Jobbágyfalván. A jó
példák bemutatása után egy-
hangúlag arra a következte-
tésre jutottak: paradigma-
váltásra van szükség a vízzel
kapcsolatos kérdésekben.

A víz három problémája (sok víz,
kevés víz, szennyezett víz) az egész
világon, így Erdélyben is hangsú-
lyos kérdéssé válik, és sok elméleti
javaslat született ezzel kapcsolat-
ban. A témában a marosvásárhelyi
Fókusz Öko Központ (FÖK) szemi-
náriumot hirdetett, amelyre sokan
jelentkeztek nemcsak megyénkből,
hanem Hargita megyei közösségfej-
lesztők egy csoportja is. A szakem-
berek mellett olyan
magánszemélyek is eljöttek tapasz-
talatot szerezni, akiknek a gazdál-
kodásban gondjuk van a vízhiány
miatt – mondta el a Népújságnak
dr. Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke. –
A jó dolognak is híre megy, ezért
érkezett ennyi érdeklődő, és remél-
hetőleg a jó példát továbbviszik, és
számos vizesélőhely-rehabilitáció
születik. Akik jelen voltak, minden-

képpen kipróbálják, a Homoród
mentén lenne is helyszín – tette
hozzá. A víz megtartása olyan lehe-
tőség, amelyet a helyi közösségek-
nek ki kellene használniuk, nem túl
költséges, hatékony, ezért mozga-
lom szintjére kellene emelni. A
FÖK több vizesélőhely-rehabilitá-
ciós projektet vitelezett ki a Nyá-
rádmentén magánszemélyekkel és
önkormányzatokkal közösen, és
ezeket a példákat szerette volna be-
mutatni az érdeklődőknek. Ugyanis
sokan gondolják azt, hogy a víz ve-

szélyes, gyorsan meg kell szaba-
dulni tőle, míg a tény az, hogy a víz
az élet alapja, tisztelni kell, meg
kell tartani, és nem ellenségként
kell rátekinteni. Ez nemzetközi stra-
tégiák és törvények alapja, a víz ke-
retirányelve is ezen alapszik,
nagyon fontos kérdéssé vált a vizek
ökológiai rendszerének védelme is
– taglalta a szakember. A szeminá-
rium helyszínéül azért választották
a jobbágyfalvi Tündér Ilona ven-
dégházat, mert a FÖK szakmai tá-
mogatásával itt is tavat létesítettek,

és a jó példa mellett a turisztikában
is alaptényező, hogy van víz.
Jó és rossz példák

Előadásában dr. Hajdu Zoltán a
hagyományos tájat fenntartó gaz-
dálkodás és vízgazdálkodás eleme-
iről beszélt, az elmúlt időben történt
folyószabályozások hátrányaira is
rávilágított: a Nyárád egy jelenték-
telen vízlevezető csatorna lett,
hossza 35 százalékkal, természetes
ártere 7 százalékra csökkent. A ta-
lajvíz, és így a kutak vize is szeny-
nyeződött és megcsappant, mert a
jelenlegi vízgazdálkodás nem a víz
visszatartásán, hanem gyors elveze-
tésén alapszik. Egyúttal bemutatta a
FÖK által partnerségben megvaló-
sított vizesélőhely-rehabilitációkat
és módszereiket.

Kolumbán Gábor fizikus, vállal-
kozó, szakember arról értekezett,
hogy ezekből a tapasztalatokból ho-
gyan lehet társadalmi hatású ered-
ményeket elérni. Ő a közösségalapú
vízgazdálkodást, a szemléletváltást,
a jó gyakorlatok és tapasztalatok át-
adását tartja célravezetőnek. Sze-
retné összefogni az önkor-
mányzatok, közbirtokosságok és
közösségek tudását és eszközeit,
mert ezek révén megalkotható egy
térség helyes vízgadálkodási mo-
dellje, továbbá a lakosságot időben
lehet értesíteni, fel lehet készíteni a
heves éghajlati jelenségekre, az
esetleges árvízre, és mozgósítani is
lehet az érintetteket. Ebben az el-
képzelésben találkozik az ökológiai

elem, az emberi lét és az árvízvéde-
lem, és ezt tovább lehetne erősíteni,
ha sikerülne bevonni a vízügyi ha-
tóságokat is.
Sikeres volt, a folytatásra számítanak

A vendégeket köszöntő Balogh
István polgármester a Nyárád felső
szakaszán tervezett mederszabályo-
zással kapcsolatos aggodalmairól
beszélt, de a várható megyei ivóvíz-
rendszer-bővítésről, szennyvíztisz-
tításról, malomrehabilitációról,
vízgyűjtőbizottságról is szót ejtett.
Balla Zoltán, a Romániai Magyar
Népfőiskolai Társaság elnöke arról
tájékoztatta a résztvevőket, hogy az
általa vezetett intézmény miként
kapcsolódna be a koncentrált tudás
átadásába, majd Haáz Sándor egy
következő, Szentegyházán rende-
zendő szeminárium tervét mutatta be.

A vízgazdálkodás és szemlélet-
váltás elméleti megközelítése mel-
lett a jó példákat is megtekinthették
a résztvevők. Szász Csaba Levente
vendéglátó az általuk kialakított ta-
vacskát mutatta be, majd a vendé-
gek Nyárádgálfalván megtekin-
tették az önkormányzat által a Nyá-
rád egyik mellékágában megvalósí-
tott szabadidős és vizes-
élőhely-rehabilitációs projektet,
végül a Nyárádszereda mellett ki-
alakított tavat vették szemügyre az
érdeklődők. A szervezők is, a ven-
dégek is elégedettek voltak a ta-
pasztalatokkal, hasonló kez-
deményezéseket ígérve és várva. 

A víz érték, amit tisztelni kell
A nyárádmenti jó példákból tanultak

Sipos Levente Fotó: Nagy Tibor (archív)

Mezey Sarolta

Filmfesztivál szabadtéren
   4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ AKTUÁLIS – KÖZÉLET __________________________________ 2020. szeptember 10., csütörtök

(Folytatás az 1. oldalról)

Az elméleti megközelítés mellett a gyakorlati oldalát is vizsgálták a vízvisszatartás kérdésének
Fotó: Gligor Róbert László

A kerékpárut a kisvasút nyomvonalán fog megépülni, de a Vármező és Szováta közötti turistavonat továbbra is közlekedni fog
Fotó: Maros Megyei Tanács

A szenátus megszavazta
a kisvasút nyomvonalának átengedését

Első lépés a kerékpárút felé

Gligor Róbert László



– Az utóbbi időben Maros me-
gyében is növekedett a naponta
jelentett esetszám. Ilyen körül-
mények között a Maros Megyei
Klinikai Kórház alárendeltségé-
ben lévő két fertőzőklinika
képes-e elátni az összes fertőzöt-
tet, vagy más intézményekben is
kezelnek koronavírusos pácien-
seket?

– Az utóbbi időben nem növeke-
dett jelentősen a koronavírussal fer-
tőzött és a Maros Megyei Klinikai
Kórházba beutalt páciensek száma.
Az igazoltan koronavírussal fertő-
zött betegek az I-es és II-es számú
fertőzőklinikára, valamint a tüdő-
gyógyászati klinikára vannak beu-
talva, 80-90 százalékos az elfoglalt
helyek aránya.

A Maros Megyei Klinikai Kór-
ház júniusban átszervezte a beuta-

lások és elbocsátások folyamatát
úgy, hogy el tudjuk látni a korona-
vírussal fertőzött, illetve a nem ko-
ronavírusos pácienseket is. Az
igazoltan fertőzött, de könnyű tüne-
teket mutató vagy tünetmentes be-
tegek az I-es és II-es
fertőzőklinikára és a tüdőgyógyá-
szati klinikára vannak beutalva,
speciálisan erre a célra kialakított
szalonokba, a súlyos eseteket az
aneszteziológia és intenzív terápiás
részlegen – ahol 12 ágy áll rendel-
kezésre minden szükséges eszköz-
zel és géppel – kezelik a
szakemberek.

– Milyen arányban vannak a
kórházba utalt fertőzöttek között
a más megyékből ideszállított
páciensek?

– Jelenleg a Maros Megyei Kli-
nikai Kórházban nincsenek más
megyékből átszállított betegek.

– A fertőzésgyanús pácienseket
hová utalják be mindaddig,
amíg megérkezik a teszteredmé-
nyük?

– A Maros Megyei Klinikai Kór-
ház részlegein úgynevezett „tam-
ponzónákat” alakítottak ki, ahol
azokat a személyeket, akik a fertő-
zésgyanús kategóriába esnek, és
nincsenek súlyos állapotban, teszte-
lik, és ebben a zónában maradnak a
teszteredmény megérkezéséig, ami
legtöbb 24 óra. Sürgős esetekben a
páciensek a mintalevétel után azon-
nal ellátásban részesülnek, és a
piros zónában vannak elkülönítve.

– Országos viszonylatban arról
számolnak be a híradások, hogy
növekedett a súlyosabb esetek
száma. Maros megyében is érez-
hető ez a tendencia? A kórházba
utalt fertőzöttek között milyen
arányban vannak a tünetmente-
sek, enyhe tünetekkel rendelke-
zők, illetve a súlyos esetek?

– Az utóbbi időben észrevehe-
tően nőtt a súlyos esetek száma a
Maros Megyei Klinikai Kórházban
is. A beutalt, igazoltan koronavírus-
sal fertőzött betegek körülbelül 10
százaléka tartozik ebbe a kategóri-
ába.

– A hazai és külföldi sajtó is
arról beszél, hogy az utóbbi idő-
ben inkább a fiatalabb korosz-
tályból kerülnek ki a fertőzöttek.
Maros megyében is ez a jel-
lemző?

– Maros megyében a koronaví-
russal fertőzött betegek túlnyomó
része 50 év körüli személy.

– Az utóbbi hat hónap tapaszta-
lata alapján átlagban mennyi
időt töltenek a kórházban a ko-
ronavírussal diagnosztizált pá-
ciensek? 

– A tünetmentes páciensek 48
órát töltenek a kórházban, bizonyos
vizsgálatok elvégzéséig, ezt köve-
tően a kezelőorvos jóváhagyásával
vagy kérésre hazamehetnek.

Azok a betegek, akiknek tüneteik
vannak, a tüneteik és az egészségi
állapotuk függvényében maradnak
beutalva, hogy mennyi ideig, az
egyénenként változó.

– Sok szülőn lett úrrá a pánik
amiatt, hogy esetleg nem enge-
dik befeküdni a kórházba a kis-
korú gyerekével, amennyiben a
gyerek teszteredménye pozitív
lesz, a szülőé azonban nem iga-
zolja a fertőzést. Mit ír elő a
protokoll, befeküdhet-e a gye-
rekkel a szülő, akkor is, ha ne-
gatív a teszteredménye?

– A 3 évnél kisebb, koronavírus-
sal fertőzött pácienseket kötelezően,
3 év fölött pedig kérésre egy szülő-
vel vagy hozzátartozóval együtt
utaljuk be, akkor is, ha a hozzátar-
tozó teszteredménye negatív,
ugyanis az illető személy addig is
kontaktusban volt a kiskorú páci-
enssel. A kiskorúaknál általában
alig jelentkeznek tünetek, vagy tel-
jesen tünetmentesek. A beutalt be-
tegeink kevesebb mint 2 százaléka
tartozik ebbe a kategóriába.

– A járványhelyzet miatt tilos a
látogatás a kórházakban, azon-
ban vannak fertőzöttek, akik
arra kényszerülnek, hogy hosz-
szabb időt töltsenek a kórház-
ban. Van-e lehetőség arra, hogy
a hozzátartozók a bentlét alatt
csomagot juttassanak el hozzá-
juk?

– A koronavírussal fertőzött be-
tegek látogatása tilos. A hozzátarto-
zók által hozott csomagokat egy
erre a célra kijelölt alkalmazott
veszi át mindennap, egy előre meg-
határozott időintervallumban. A
névvel ellátott csomagokat az átvé-
tel után eljuttatják az illető páciens-
hez.

Tisztelt páciensek! A glaukóma
vagy népiesen zöldhályog nevű
szembetegség kezelésében elért
eredményeinkről szeretnék néhány
hasznos információt közölni önök-
kel.

Több mint másfél éve műkö-
désbe helyeztünk két modern szem-
nyomáscsökkentő lézeres
készüléket. Mivel nemcsak nálunk,
Romániában, de világszerte is új-
donságnak számítanak, fontosnak
tartottam, hogy eljusson önökhöz ez
az információ.

Az egyik az ún. SLT (selective
laser trabeculoplasty), amely egy-

szerű konzultációs körülmények
között is használható. Közel másfél
éves tapasztalat alapján elmondha-
tom, hogy hatékonyan csökkenti a
szemnyomást, átlagban 5,58 hi-
ganymilliméterrel, amely megfelel
a nemzetközi szakirodalomban kö-
zölt adatoknak, ugyanakkor ez az
érték megfelel egy szemcsepp
okozta szemnyomáscsökkenésnek,
ezért adott esetben a kezelés után
abba lehet hagyni a csepegtetést. A
beavatkozás nem fájdalmas, és
semmiféle mellékhatása nincs. A
lézer általában nagyon precíz, mik-
rométer nagyságú elváltozást okoz,

csak ott hat, ahol kell. Nincs a szer-
vezet többi részére káros hatása,
ezért is terjedt el ennyire az orvos-
lásban. Hatékonysága hosszú távon
is megmarad, egy hónap után már
eléri a maximális értéket.

Ezzel szemben a második készü-
lék már jóval nagyobb szemnyo-
máscsökkenést tud létrehozni. A
beavatkozást ciklofotokoaguláció-
nak nevezzük, és műtéti körülmé-
nyek között végezzük, előtte helyi
érzéstelenítés szükséges. A készü-
lék két különböző módon tud ke-
zelni. Az első klasszikus, nagyobb
dózisú energialeadással történik, és
nagyobb a szemnyomáscsökkentő
hatása, elérheti akár a 30 higany-
milliméteres értéket is. Ezt a bea-
vatkozást csak súlyos, előrehaladott
stádiumú glaukómában használjuk,
amikor a látáskárosodás jelentős. A
készülék fejlesztésében nagy előre-
lépést jelentett a mikropulzációs
mód bevezetése. Ezáltal jelentősen
csökkentek a mellékhatások, és
megnövekedett a beavatkozás biz-
tonsága, következésképpen elvé-
gezhető a glaukómás betegek nagy
részénél. Az általam másfél év alatt
kezelt esetek alapján elmondhatom,
hogy mikropulzációs technikával
átlagban 14,2 higanymilliméteres
szemnyomáscsökkenés érhető el,
ami szintén megfelel a nemzetközi

szakirodalomban közölt adatoknak,
és eddig egyetlen súlyos mellékha-
tást sem okozott.

Az SLT-t főleg azoknak ajánlom,
akik meg akarnak szabadulni a cse-
pegtetéstől, vagy a kétféle cseppet
egyre szeretnék csökkenteni.

A klasszikus ciklofotokoagulá-
ciót a fájdalmas, előrehaladott gla-
ukómás szemek kezelésére, a
mikropulzációs technikát azoknak,
akiknél a maximális cseppkezelés

ellenére nagyobb a szemnyomás,
valamelyik cseppnek jelentős mel-
lékhatásai vannak, a páciens nem
csepegtet rendszeresen, vagy a
cseppkezelés ellenére romlik a látó-
ideg állapota.

Dóczi Keresztesi Zoltán
szemész főorvos 

Programálás: Dora Optics,
Marosvásárhely, 

Mărăşeşti tér 21. szám, 
telefonszám: 0733-553-976 
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Menyhárt Borbála

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A páciensek többsége ötven év körüli
A kórházban kezelt fertőzöttek

mintegy tíz százalékának súlyosabb az állapota
Habár az esetszámok az utóbbi időbeli felfelé ívelnek, a Maros
Megyei Klinikai Kórház koronavírus-fertőzötteket ellátó rész-
legeire beutalt páciensek száma nem nőtt jelentősen – derül
ki a válaszokból, amelyeket a kórház sajtóosztályához a na-
pokban írásban elküldött kérdéseinkre kaptunk. Ugyanakkor
egy, a kisgyerekes szülőket aggasztó kérdést is sikerült tisz-
tázni Gáll Boglárka sajtószóvivő segítségével. Mint megtudtuk,
a kórházi protokoll szerint a szülő, hozzátartozó minden eset-
ben befeküdhet a fertőzött kiskorú gyerekkel, akkor is, ha az
ő tesztje negatív.

Eredmények a zöldhályog kezelésében



Különbözik a férfiak és a nők cirka-
dián ritmusa egy friss kutatás szerint.
A Pennsylvaniai Egyetem két kuta-
tója, Sean Anderson és Garret FitzGe-
rald a Science című tudományos
lapban mutatta be eredményeit.

A szakértők az emberek cirkadián ritmusá-
val foglalkozó tanulmányok elemzése során
fedeztek fel egy mintázatot, mely alapján
megállapítható, hogy különbség van a nemek
között.

Korábbi vizsgálatok arra jutottak, hogy az
embereknek és állatoknak egynél több bioló-
giai ritmusuk van. Az alvás és ébrenlét sza-
kaszait irányító cirkadán ritmus mellett az
emberek rendelkeznek a légzést, a bőr cseré-
lődését, a szívverést szabályozó ritmusokkal.
Ezek közül a cirkadián ritmus talán a legis-
mertebb, hiszen észlelhető hatása van a min-
dennapi életre: irányítja, mikor fekszünk le
és mikor ébredünk fel, részt vesz az anyag-
cserében is.

Anderson és FitzGerald összesen több
mint 35 ezer embert vizsgáló tanulmányokat
elemezett. Eközben arra jutottak, hogy a kor

és a nem alapvetően befolyásolja a test órá-
ját.

Az eredmények szerint a nők hajlamosab-
bak a reggeli aktivitásra, míg a férfiakra in-
kább az esti éberség a jellemzőbb. Azt is
megfigyelték, hogy a nők rugalmasabban ke-
zelik természetes cirkadián ritmusuk megza-
varását, jellemzőbben aktívabbak napközben,
ami egyébként jellemző a gyerekekre is.
Ugyanakkor esténként, éjszakánként kevésbé
energikusak.

A nők többet alszanak, és alvás közben
több időt töltenek a lassú hullámú mélyalvás
szakaszában, mint a férfiak. Az alvás közbeni
zavaró tényezőkkel szemben is jóval ellenál-
lóbbak. A férfiak ellenben jellemző módon
szunyókálnak délutánonként.

A kutatók nem találták okát a nemi különb-
ségeknek, de úgy vélik, köze lehet a hagyo-
mányos anyai szerepnek, mivel
természetesnek tűnik, hogy cirkadiánjuk
összhangban legyen az utódokéval. Hozzátet-
ték: egyes kutatások összefüggést találtak a
nők cirkadián ritmusa és nemi ciklusa között.
(MTI)

Szeptember 15–21. a mitokondriális beteg-
ségek tudatosításának hete, amikor a világ
különböző részein impozáns épületek borul-
nak zöld fénybe, ezáltal is felhíva a figyelmet
a ritka betegségre. Tavaly szeptemberben szá-
moltunk be a kislány helyzetéről, arról, hogy
a család innovatív génterápiára gyűjt. Most,
egy év elteltével ismét Nóri édesanyjával, 
Ferencz Krisztinával beszélgettünk a kislány
állapotáról, a gyűjtésről, illetve arról, hogy
miként igyekszik átvészelni a család a jár-
ványhelyzetet. 

„Sziasztok, Nóri vagyok” – ezzel a cím-
szóval indított tavaly adománygyűjtő kam-
pányt a Ferencz család az 5 éves Nóra

számára, akit egy ritka anyagcsere-betegség-
gel diagnosztizáltak, az ECHS1-deficienciá-
val, amely a mitokondriális rendszert is érinti,
lassan leépítve a szerveket, a képességeket és
az idegrendszert. A kislánynak hat hónapos
korában számottevően kezdett hanyatlani az
állapota, Bukarestben találtak anyagcsereza-
vart nála, ami mitokondriális betegségre utalt,
de a tünetei alapján mégis kizárták azt. Több
mint egy évre rá sikerült egy holland labora-
tóriumban kimutatni a génmutációt. Anyag-
cserezavaron alapuló mitokondriális
betegséggel diagnosztizálták, ami azt jelenti,
hogy Nóra szervezete nem bontja le a fehér-
jéket, és nem alakítja át azokat energiává, így
toxinok gyűlnek fel, amelyek fokozatosan le-
építik, károsítják az idegrendszert, érintik a
látást és hallást, a szívműködést, a vese- és

májfunkciót. Bár a betegség
nem gyógyítható, és a prog-
nózisa rossz, az ECHS1-defi-
cienciával élő gyerekek alig
érik meg a kisiskoláskort,
2019. januárban élete legjobb
hírét kapta a Ferencz család,
amikor a Texas állambeli dal-
lasi UT Southwestern egye-
temi kórház orvos
kutatócsoportja közölte, hogy
génterápiát fejlesztene ki az
ECHS1-deficiencia kezelé-
sére. A génterápia során a
hibás gént egy egészségessel
helyettesítik, és a szervezet
így visszanyerheti funkcióit.
Az édesanya elmondta, Nóri
jelenleg nem jár és nem be-
szél, mindig fáradt, lassan
veszíti el a látását, a szíve, a
máj- és a vesefunkciói érin-
tettek, és izomgyengeség,
izomrángások jelentkeznek
nála. A génterápiával leállít-
ható ez a folyamat, és Nóri
megerősödhet, külön terápi-
ákkal visszanyerheti erejét,
képességeit, akár a látását is

bizonyos mértékben. A génterápia viszont
egy új, innovatív, nagyon költséges gyógy-
mód, kevesen ismerik, nem találtak egy na-
gyobb szervezetet, mely támogatná őket, és
segítene összegyűjteni a terápia kidolgozásá-
hoz szükséges kezdeti 350.000 dollárt.
A szokásosnál is jobban kell vigyázzanak

– Érkezett viszont segítség a helyi közös-
ségtől, hihetetlen az összefogás a család, a
közeli és távolabbi barátok, ismerősök, a kol-
légák részéről, a helyi sajtótól. A mi kis kö-
zösségünkben egy év alatt sikerült
összegyűjteni 85.000 dollárt,
ami elég volt a terápia kidolgo-
zásának az elindításához 2019
decemberében. Leírhatatlanul
hálásak vagyunk minden segít-
ségért, és köszönjük mindenki-
nek, aki továbbra is segít
hozzájárulni a terápia költsége-
ihez. A világ több országában
folyamatosan gyűjti a hasonló
diagnózissal élő gyerekek csa-
ládja a terápia kidolgozásának
folytatására szükséges össze-
get. A génterápia kifejlesztése
egy specifikus génre nemcsak
költséges, de hosszas is, a vi-
lágjárvány pedig még jobban
lassítja. Nórival eddig is na-
gyon óvatosak voltunk, óvtuk a
megbetegedéstől, virózistól, el-
szigetelten éltünk főleg a téli
időszakban, most viszont még
jobban kell vigyázni, mert egy
koronavírus-fertőzés végzetes
lehet számára. Sajnos többé
nem járhatunk kinetoterápiára,
a kontrollvizsgálatokat el kel-
lett halasztani, hiszen a jelen-
legi helyzetben a külföldi klinikákra nem
tudunk eljutni, Romániában pedig továbbra
sincs anyagcsere- és mitokondriális beteg-
ségre szakosodott szakember, aki követni
tudná a betegség lefolyását, nem lehet itthon
elvégezni a specifikus laborvizsgálatokat
sem, ezért rendkívül nehéz ez az időszak.
Csak az online zeneterápia segít Nórin, illetve
Lulu, a tacskó társasága, amely mindig mo-
solyt csal az arcára.
Az állam segítségére nem számíthatnak

– Az elmúlt hónapokban nagy figyelmet
fordítottunk arra, hogy harcoljunk Nóri joga-
iért mozgássérültként és krónikus betegként,
de minél jobban belemerülünk, annál na-
gyobb hiányosságokat találunk a hazai tör-
vénykezésben. A Nórit és a vele hasonló
helyzetben levő, még kb. 70 ezer, különböző
rokkantsági fokozatba sorolt gyermeket
érintő romániai jogszabályok ugyanis nagyon
hiányosak, nem alkalmazhatók a gyakorlat-
ban, súlyosan megszegik ezeknek a gyere-

keknek a jogát az akadálymentes mozgáshoz,
az egészséghez és sok esetben az élethez is.
A génterápia kifejlesztésének befejezésére
várva továbbra is megteszünk mindent, hogy
Nóri számára a legjobb életfeltételeket bizto-
sítsuk, harcolunk a tudatosításért, a jogszabá-
lyok módosításáért, hogy a sajátos igényű,
beteg és sérült gyerekek számára biztosítani
lehessen az ingyenes genetikai vizsgálatokat,
kezeléseket, a palliatív ellátást, amire 2018-
tól van jogszabály, de nem alkalmazható a
gyakorlatban, hiányoznak az állam által biz-

tosított, személyre szabott segédeszközök, az
ingyenes rehabilitáció, a terápiák, a fejlesztés,
az oktatás – tette szóvá Ferencz Krisztina.
Miközben egyes országokban az állam segí-
tőt is biztosít, aki naponta segít az édesanyá-
nak a gyermek ellátásában, a román
egészségügyi rendszer részéről semmiféle
támogatásra nem számíthat sem Nóri, sem a
többi, ritka betegségben szenvedő gyerek. A
biztosítópénztár nem téríti meg a terápiák-
kal, orvosi vizsgálatokkal, analízisekkel,
gyógyszerekkel és vitaminokkal, illetve a
speciális fejlesztőeszközökkel járó költsége-
ket. A családok magukra vannak utalva. Az
édesanya ugyanakkor rámutatott, a járvány-
helyzet miatt március–áprilisban komoly
gondot jelentett számukra Nóri gyógyszere-
inek a beszerzése, mivel külföldről hozatják.
– Másnak is gond, hogy minden évben pó-
tolhatatlan gyógyszerek tűnnek el, és kül-
földről kell beszerezniük a krónikus
betegeknek saját költségen – jegyezte meg
az édesanya.
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Családok, amelyekre különösen nagy csapást mér a járványhelyzet
Elmaradt terápiák, fokozott elővigyázatosság

Immár több mint hat hónapja, hogy mindannyiunk életét felforgatta a világ-
járvány, rengeteg szó esik arról, hogy a krónikus betegek ellátásában milyen
gondok vannak, de annál kevesebbet hallani arról, hogy miként próbálják túl-
élni a mindennapokat azok a családok, amelyek ritka betegségben szenvedő
gyereket nevelnek, akire egy egyszerű virózis, egy sima hűlés is életveszélyes
lehet. Ebben a helyzetben van a marosvásárhelyi ötéves Ferencz Nóri is, aki
egy ritka mitokondriális betegséggel harcol. Rendkívül nehéz időszak ez a Fe-
rencz család számára, ugyanis a terápia, amire a kislánynak oly nagy szük-
sége van, hogy valamelyest fékezze állapotának a romlását, március óta
szünetel, nehézségekbe ütköztek a létfontosságú külföldi gyógyszerek be-
szerzésében, a külföldi vizsgálatok elvégzésében. Romániában ugyanis ez a
betegség mintha nem is létezne, az egészségügyi rendszer nem támogatja
sem Ferencz Nórit, sem más, ritka betegségben szenvedő gyereket.

Menyhárt Borbála

Különbözik a férfiak és a nők cirkadián ritmusa

Illusztráció



Tepsis bőrös disznókaraj

A húst alaposon megmossuk. Leitatjuk róla a nedvességet,
majd bepácoljuk. 

A páchoz: egy fej vöröshagyma nagy cikkekre vágva, 12
cikk fokhagyma, egy kisebb paprika felszeletelve, valamint
só, szemes bors, babérlevél, kevés rozmaring, 2 dl pinot noir
vörösbor. 

A hússzeleteket mustárral, tejföllel mindkét oldalon meg-
kenjük, sózzuk, borsozzuk, majd a pácba helyezzük, egy dl
olajat is adunk hozzá. Jól beleforgatjuk és egy éjszakára hű-

tőbe tesszük. Másnap a tepsit kiolajozzuk, belehelyezzük a
hússzeleteket, ráöntjük a zöldséget, a levet, és 2 dl vizet is
adunk hozzá. Miután lefóliázzuk, közepes lángon a sütőben
egy órán át pároljuk. Levesszük a fóliát, ha a hús elég puha,
visszatesszük a lerbe és pirosra sütjük. Ha igényli, még fél
óráig lefedve pároljuk, és utána távolítjuk el a fóliát.

Párolt kaposzta, krumplipüré, tarhonya, de natúr vagy sült
krumpli is illik hozzá.
Karalábéfasírt zabpehellyel, karfiollal

Egy kisebb fej karfiolt rózsáira szedünk, sós vízben félig
megfőzzük, leszűrjük, majd kihűtjük, és villával szétnyom-
kodjuk. Két karalábét lereszelünk, sózzuk, borsozzuk, 5 to-
jást, 6 cikk zúzott fokhagymát, 6 evőkanál zabpelyhet,
valamint a karfiolmasszát is hozzáadjuk, jól összegyúrjuk, 5
percig pihentetjük, majd teflonserpenyőben olajon mindkét
felén aranysárgára sütjük. Magvas kenyérrel, paradicsommal
nagyon finom.
Csirkerolád

Egy egész kicsontolt házi csirkét használtam, amit fűsze-
rekkel bolondítottam meg. A csirkét ne féljünk kicsontolni,
én a bőrét is rajta hagytam. Ha valakinek mégsem menne,
akkor a csirke nemes részeit (mell, comb) csontolja ki. Picit

potyoljuk ki, majd terítsük ki a kicsontolt darabokat (mell,
comb, mell, comb) jó szorosan egymás mellé. Sózzuk, bor-
sozzuk, jól fokhagymázzuk be. Felcsavarjuk, a húst összekö-
tözzük, légmentesített alufóliatasakban egy óra alatt a
sütőben készre pároljuk, nem kell pirosra sütni. Miután ki-
hűlt, felszeleteljük, reggelire, vacsorára ízletes fogás.
Mézes-citromos feketeáfonya-dzsem mentával

Négy kg áfonyára szorítjuk 3 nagy citrom levét, rostostól.
Egy kg mézet, 1,5 kg cukrot, 8 mentalevelet adunk hozzá. 2
és fél tasak dzsemfixet 25 dkg cukorral összevegyítünk (így
nem lesz csomós, amikor a forró masszához tesszük). Két
percig összerottyantjuk, majd üvegekbe töltjük, légmentesít-
jük (felfordítjuk). Nem kell hozzá tartósítószer.

Egy előző cikkemben az elektroszmog
egészségkárosító hatásáról írtam, azokról a
figyelmeztető jelzésekről, amelyek több mint
10 éve jelentek meg a különböző tudományos
lapok hasábjain, és amelyek szomorú jövőt
jósoltak. Kísérletek világítottak rá a mobilte-
lefonok, táblagépek egészségkárosító hatá-
sára. Ebben a szomorú jövőben élünk most,
és észre sem vesszük, hogy a mobilunk rabjai
vagyunk, hogy nem tudjuk nélkülözni még
fél órára sem, mert hátha pont akkor keres va-
laki. Mobilozunk úton, útfélen, parkban, ed-
zőteremben, étteremben, munkahelyen,
otthon, ott van velünk a kütyü testközelben,
és sok mindent tud már a telefonáláson kívül
is, internetkapcsolatot teremt bármikor, bár-
hol. Gombnyomásra percek alatt bármit meg-
tudhatsz a böngészőnek köszönhetően. Mert
lám, hová nőtte ki magát a technika, még a
meséink varázseszközeit is felülmúlta! Min-
dent tud, állandóan a rendelkezésünkre áll,
jelzi az időjárást, a holdállást, a légnyomást,
méri a lépéseinket, az elfogyasztott kalóriát,
egyszóval olyan, mint a dzsinn a mesében.
Kinyitja nekünk a világot, és a hálóján ló-
gunk egész nap, közösségi oldalakat pör-

getve, órákat töltünk a gépek előtt ülve, mi-
közben egyre kevesebb a napi mozgás a friss
levegőn. Biztonságérzetet kelt, ha velünk
van, mi tagadás, ismerjük be, mindannyian
függők vagyunk, és struccpolitikával élve
nem is foglalkozunk a negatív hatásaival,
nem akarunk tudomást venni arról sem, hogy
amellett, hogy órákra leültet, mennyire gyen-
gíti az immunrendszerünket. Ahogy az elekt-
roszmog nagyon erősen irritálja a föld
természetes mágneses mezejét, szervezetünk-
kel is ugyanazt teszi. Megzavarja azt a min-
ket körülvevő, pulzáló elektromos mezőt,
amit aurának nevezünk, és amely életműkö-
désünket szabályozza, keringésünket befo-
lyásolja, véd a káros hatásoktól. Azaz védene,
ha a mezejét nem irritálnák más rezgések. Ez
szívritmuszavart, vérnyomás-ingadozást, fej-
fájást, szédülést okozhat, amit aztán gyógy-
szerekkel próbálunk kezelni. Egy idő után
viszont a szervezet átáll (alkalmazkodik, mint
mindenhez), és ezeket a jelzéseket már nem
érzékeljük, jelentkezik viszont a krónikus fá-
radtság, a gyakori virózisok, ellenállóképes-
ségünk meggyengül, de még akkor sem
akarjuk felfogni, hogy a mindentudó kis
kütyü mennyire rádolgoz a bajainkra.

No de mi van a gyerekekkel? Szomorú va-

lóság, hogy már az óvodások is kézhez kap-
ják a táblagépeket. A mese is érdekesebb
rajta, mintha a mama mondaná. Rászoktak ők
is, és vehemensen követelik. A sok informá-
ció, a túl gazdag képi szemléltetés elözönli az
agyukat, és egyre ingeréhesebbek lesznek.
Képzelőerejük csökken. A szakemberek vé-
leménye szerint a rohanó világunk oly gya-
kori hiperaktivitásáért is ez a felelős. Nem
beszélve arról, milyen negatív hatással van a
fejlődésben lévő szervezetre a mozgássze-
gény életmód, amit mindez maga után von. A
tartási rendellenességek olyan méreteket öl-
töttek, hogy az iskolások 60 százaléka szen-
ved valamilyen fizikai hiányosság miatt, s itt
színes a paletta: a lúdtalptól a gerincferdülé-
sig. De ezt sem akarjuk észrevenni, és az is-
kolákban is egyre jobban szorgalmazzák a
digitalizált oktatást, ami elbutítja a gyereke-
ket. 

Amerikában már népbetegségnek számít
az előrehajló „szövegnyaknak” (text neck) ti-
tulált szindróma, amely a lakosság 70 száza-

lékát érinti, és nálunk is jól látható ez a hely-
telen, egészségtelen, sok betegséget okozó
nyaktartás.

Szíves figyelmükbe ajánlom (a kütyükön persze)
a https//www.youtobe.com/watch?v=5c31yjvk3dk
címen Michael Winterhoff orvos pszicháter
Németország elbutul című előadását. Gyer-
mekeink érdekében érdemes időt szánni rá.
Hosszú előadásában a professzor többször is
felszólítja a szülőket, hogy lépjenek fel, til-
takozzanak a tanügyi rendszer digitalizálása
ellen, ne hagyják a gyerekeket elbutulni, mert
nem fognak tudni önállóan gondolkozni, agy-
mosottakká válnak, s innen már csak egy
lépés a robotok világa. 

Befejezésül egy szomorú kép az utcán: a
minap ment el mellettem egy babakocsit toló
kismama. Séta közben hangosan csetelt vala-
kivel, de engem az háborított fel, hogy a ko-
csiban lévő, egy év körüli babának is kütyü
volt a kezében. Jól elvoltak. A környezetük-
ből szinte semmit sem érzékeltek.
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Rózsa Enikő

Elektroszmog mindenütt

Főzzünk háziszárnyasból, friss idénytermékekből!

Bogdán Emese

Illusztráció

Illusztráció. Forrás: Digitális Család



A gyógyítás mellett a kórházépítés gondjai
is az új orvosra hárultak. Őszre mégis sikerült
berendezni egy folyóparti kórházat. Nyilván
nem úgy kell elképzelnünk egy ilyen őserdei
egészségügyi komplexumot, mint azt ma az
előírások diktálják. Az egész építmény mind-
össze nyolcszor négy méteres, hullámlemez-
ből készült barakk volt, melynek lombfonat
volt a teteje. Volt benne műtő, rendelő és egy
kis gyógyszertár. Ez volt a vidék legmoder-
nebb kórháza. Később folyamatosan épültek
mellé kis barakkok a betegek és hozzátarto-
zóik elszállásolására.

Az orgonista-orvos minden helyzetet igye-
kezett úgy kihasználni, hogy az elősegítse a
kórház működését. A meggyógyított betegek
hálásak voltak. Köszönet fejében arra kérte
őket vagy hozzátartozóikat a doktor, hogy há-
lából, amivel lehet, segítsék a kórház fenntar-
tását.

A zene az őserdőbe is elkísérte
Schweitzert. Lambarénében fejezte be Bach
orgonaművei amerikai kiadásának utolsó kö-

tetét. Barátai tudták, hogy a doktor nem élhet
hangszer nélkül, ezért egy speciális, trópusi
használatra készült orgonapedállal ellátott
zongorát küldtek utána. Szüksége is volt na-
gyon rá. „Egy este azonban, amikor bánato-
san játszottam Bach egyik orgonára írt
fúgáját, rájöttem, hogy afrikai szabad óráim-
ban tökéletesíthetném és elmélyíthetném elő-
adói készségemet.”

Őserdei gyógyításának második évében,
épp amikor tervezgették az Európába való
visszatérést, 1914. augusztus 5-én érkezett a
hír, hogy kitört a háború. A doktor és családja
hivatalból (mivel németek voltak francia
gyarmaton) hadifoglyokká váltak. A tudós
orvos a bezártságot is hasznosan töltötte: tu-
dományos munkáin dolgozott. A zene azon-
ban nem hagyja cserben az övéit.
Novemberben levél érkezett Lambarénébe,
hogy a professzort és feleségét engedjék sza-
badon. Kiderült, hogy Widor, az orgonamű-
vész járt közben tudós barátjáért és
munkatársáért. A zene tehát szabadságot ho-
zott Albertéknek. Ekkor fogalmazta meg „az
élet tisztelete” filozófiáját. „Úgy éreztem,

hogy nagy kegyelemben részesülök, amiért
életeket menthetek akkor, amikor mások öl-
dökölni kénytelenek.”

A bennszülöttek egyre inkább felnéztek a
fehér doktorra, már kezdték varázslóként em-
legetni. A doktor azonban nem nézte le őket.
Volt alkalom, hogy a folyóparti munkásoknak
segített farönköket kigörgetni a folyóból cse-
rébe azért, hogy felesége betegsége idején az
óceánparton egy kereskedő házában lakhas-
sanak.

1916-ban értesült róla, hogy édesanyja tra-
gikus körülmények között meghalt. Megva-
dult katonai lovak fölborították a kocsiját, és
halálra taposták az idősödő nőt. Az édesanya
csupán emlékként élt tovább az őserdő fülledt
levegőjében fájdalmas zenét játszó orgonista
szívében.

Az elkövetkező évben szigorú rendelet ér-
kezett: a legelső hajóval egy európai fogoly-
táborba kell menniük. Nem volt más
választásuk, menniük kellett. Filozófiai mun-
káit nem vihette magával, mert úgyis elvették
volna, ezt egy amerikai misszionáriusra bízta,
hogy őrizze meg a háború végéig, majd az-
után küldje el Európába. Nem volt könnyű az
indulás. Albert még megműtött egy beteget,
aztán másnap hajóra szállt. A parton hálás
szemmel integettek utána betegei.

A hajón különös tisztelettel bántak az or-
vossal és feleségével. A tétlenség alatt – hogy
memóriája friss maradjon – Albert Widor or-
gonára írt hatodik szimfóniáját és több Bach-
fúgát tanult meg kívülről, csak a kottát nézve.
Az egyik nap egy őr hozzájuk lépett, és a tud-
tukra adta, miért bánnak velük kivételesen.
Hónapokkal azelőtt ugyanazon a hajón uta-
zott egy tekintélyes úr, akit a doktor hónapo-
kig kezelt a kórházában. Ő figyelmeztette a
tengerészt, hogy ha a lamberénéi orvos a ha-
jóra kerül, a legnagyobb tisztelettel bánjanak
vele.

Bordeaux-ban kötöttek ki, aztán fogolytá-
borból fogolytáborba kerültek. Az egyik he-
lyen ugyancsak fogoly cigányzenészekkel
találkoztak. Hamar szoros barátsággá fejlő-
dött az ismeretség, mert a cigányok hallottak
az orgonista doktorról. Tudták, hogy ő is
nagy zenész, és ahhoz méltó tiszteletet érde-
mel. Meg is ígérték, hogy ő és felesége szü-
letésnapján zenei köszöntővel kívánnak erőt,
egészséget. Az adott szót be is tartották, és a
doktorné születésnapja reggelén Hoffman
meséinek egyik keringőjével ébresztették az
ünnepeltet. Jacques Offenbach operájából va-
lószínűleg a Barcarolle duettel kedveskedtek
a vonósok. Az előadásról maga az orgonista
is nagy elismeréssel nyilatkozott.
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Kórházépítés 

Egy szerző nélküli 
bölcsességet idézünk  

a rejtvény fősoraiban.
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Szeptember 3-i rejtvényünk megfejtése: Ha okos emberek közé belép egy szép asszony, kész a bolondokháza.

Az őserdő orgonistája (5.)
Szilágyi Mihály



Az egyik játékos megfertőződött a
koronavírussal a Dinamo Zágráb
labdarúgócsapatánál, amely jövő
szerdán a Ferencvárossal találkozik
a labdarúgó Bajnokok Ligája selejte-
zőjének harmadik fordulójában.

A horvát klub honlapjának beszá-
molója nem nevezte meg a fertőzött
futballistát, azt viszont kiemelte:
nincs szükség arra, hogy további já-
tékosok vagy stábtagok házi karan-
ténba vonuljanak. A közlemény
szerint minden szükséges infor-
mációt megosztanak majd a nyilvá-
nossággal, amikor ennek eljön az
ideje.

A magyar és a horvát bajnok jövő
szerdai találkozója 20 órakor kezdő-
dik a budapesti Groupama Arénában.

A harmadik körös BL-selejtezős
párharcok egy – zárt kapus – mérkő-
zésen dőlnek el. Döntetlen esetén
hosszabbítás, majd büntetőpárbaj kö-
vetkezik, a győztesek a selejtező ne-
gyedik fordulójába, azaz a
rájátszásába jutnak, a vesztesek
pedig az Európa-liga selejtezőjének
utolsó fordulójába kerülnek át.

Az FTC – Dinamo Zágráb csata
győztese az azeri Qarabag vagy a
norvég Molde együttesével játszik
majd a főtáblára jutásért.

BL-selejtező: Koronavírusos fertőzött
a Ferencváros ellenfelénél

Több nemzetközi kupasorozatot 2021-re halasz-
tott az európai kosárlabdasportot irányító szövetség
(FIBA Europe). A koronavírus miatti megkötések
nemcsak a nemzeti bajnokságok elé gördítenek aka-
dályokat, hanem az európai kupasorozatok elé is. A
FIBA egyébként már korábban törölte a válogatott
mérkőzésekre fenntartott novemberi „ablakot”.

Ami az európai kupákat illeti, mindössze a Bajno-
kok Ligája (férfiak) és Euroliga (nők) esetében van
esély arra, hogy a szurkolók mérkőzéseket lássanak
idén, ám nagy valószínűség szerint csak a televízió-
ban, mert a telt lelátók előtti találkozók engedélye-
zése nagyon távoli lehetőségnek tűnik.

Ami az Európa-kupát illeti, ez a férfiaknál és 
a nőknél is csak januárban kezdődik. A FIBA 
törölte a selejtezőket, így minden csapat egyenesen
a csoportkörben játszhat. Ugyan-
akkor a második csoportkört tö-
rölték, a legjobbak az egyenes
kieséses szakasszal folytatják. Az
európai szövetség vizsgálja annak
a lehetőségét is, hogy a csoport-
mérkőzéseket a külvilág elől le-
zárt helyszínen, tornaként
rendezzék meg, miután minden
résztvevőt leteszteltek, kizárva a
fertőzöttek részvételének lehető-
ségét.

Romániából Nagyvárad és
Nagyszeben csapatai indulnak a
férfi-Európa-kupában, mindkettő
a D csoportban játszik, ahol a
Beșiktaș, illetve a Bakken Bears
lesznek az ellenfeleik.

Hasonlóan januárban rajtol a
női Európa-kupa is, amelyben a
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC in-
dulhat, ha nem sikerül túljutnia az
Euroliga selejtezőjén, amelyet

szeptember végén a spanyol Spar Citylift Girona
ellen vív. Tekintve, hogy többségében anyagilag erős
klubok indulnak ebben a sorozatban, a FIBA ragasz-
kodna az eredeti programhoz, és csak módosítana
rajta, ha szükséges.

A férfi Bajnokok Ligájában szintén szeptember
végén selejteznek, ám két, oda-vissza rendszerben
játszott kör helyett egyetlen helyszínen, négyes-
döntő-rendszerben játszanak. Románia képviseleté-
ben a Kolozsvári U-BT Bulgáriába, Botevgradba
utazik, ahol a bosnyák Igokea Aleksandrovac lesz az
első ellenfele, míg győzelem esetén a Fribourg
Olympic és a Lisszaboni Sporting találkozó győzte-
sével mérkőzik a csoportkörbe jutásért. A csoportkör
megrendezésének kapcsán még nem született végle-
ges döntés. Az U-BT egyébként, ha nem jut be a BL
csoportkörébe, nem kívánja folytatni az Európa-ku-
pában, noha erre joga nyílt volna.

Szombaton indul a magyar közmédia új sportcsa-
tornája, az M4 Sport+, amely a nemzetközi elérésű
Duna Worldön lesz látható minden szombaton és va-
sárnap 15 és 23 óra között.

Az MTVA sajtóosztályának tájékoztatása szerint
a „pluszcsatorna indulásával a magyar labdarúgás
szerelmesei egész hétvégén, pénteken, szombaton és
vasárnap is követhetik az NB I minden mérkőzését,
valamint a tervek szerint újdonságként az NB II leg-
javából az eddiginél is több közvetítés kerül mű-
sorra”.

Az M4 Sport+ nem csupán a futballrajongóknak
kedvez majd, a következő időszakban „valamennyi
magyar sikersportág csapata és versenyzője megmu-
tathatja teljesítményét az országos lefedettségű csa-
torna kamerái előtt, ráadásul HD minőségben”.

„Izgatottan várjuk a következő időszakot, hiszen
a sport az életünk. Az első öt év sem volt unalmas,
ám a nemzetközi sportnaptár átszervezése, és az idő-
közben sikeresen megszerzett közvetítési jogok
miatt a következő öt is eseménydúsnak ígérkezik,
még több lehetőséget rejtve magában – mondta az
M4 Sport csatornaigazgatója, Székely Dávid. – A
Forma–1-es futamok mellett a labdarúgó NB I és
NB II küzdelmeit, a Bajnokok Ligáját és az Európa-
liga mérkőzéseit is nálunk láthatják a nézők, akár-
csak a budapesti UEFA Szuperkupa-mérkőzést.
Nagyszerű időszak lesz, immáron két csatornán, és
nem titok, hogy folyamatosan dolgozunk egy fel-
használóbarát, internetes médialejátszón is, hogy a
digitális tartalomszolgáltatásban is a lehető legjob-
ban kiszolgáljuk nézőinket.”

A közlemény kiemeli, hogy a magyar lát-
ványsportok bajnoki és kupaküzdelmei mellett
2021-ben a labdarúgó-Eb-t, a nyári olimpiát, a két
felnőtt kézilabda-világbajnokságot és a hazai vizes
Európa-bajnokságot is a magyarországi közmédia
közvetíti.

Szombaton indul 
az M4 Sport+

Augusztus közepén kezdte meg a felkészülést az új
idényre a Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplab-
dacsapata, az egyetlen labdajátékcsapat a városban,
amely a 2020–2021-es idényben az élvonalban szerepel
saját sportágában. Miután két éven át – előbb CSM név-
vel, majd visszatérve a korábbi egyesület, a CSU Me-
dicina égisze alá – a másodosztályban játszott a csapat,
és minden mérkőzését megnyerte, a klubban elérke-
zettnek látták az időt, hogy ismét az élvonal legjobb 
csapataival mérjék össze az erejüket, és újra euró-
pai kupaszereplésben reménykedjenek, miután 2009
után öt egymás utáni évben részt vettek a Challenge-ku-
pában.

Ehhez természetesen a feljutás után meg kellett erő-
síteni a keretet, és megtartani az előző idény fiataljai
közül a legjobbakat. Úgy néz ki, ez sikerült, és a ren-
delkezésre álló játékosokkal az 5. hely elérése reális cél-
kitűzés – mondta el Predrag Zucović, aki negyedik éve
ül a marosvásárhelyi csapat kispadján. Úgy vélte, az
első négy közé jutás bónusz lenne, de természetesen
megpróbálják.

És akkor lássuk, kikkel is vágnak neki az új idénynek.
A tavalyi keretből maradt Marosvásárhelyen Florina
Murariu szélső, Raisa Ioan center, Iarina Axinte emelő
és Carla Mărginean a liberó poszton, ugyanakkor eddig
hat légióst igazoltak. Milica Jovanović 22 éves, Szerbi-
ából érkezik, és emelő poszton játszik, az előző idényt
a szlovén Nova Goricánál töltötte. Sara Pavlović 25
éves, szintén szerb nemzetiségű oppozit, neki a szülő-
hazáján kívül a Strabag Pozsonynál töltött idényből van
nemzetközi tapasztalata. Szélső posztra két tapasztalt
montenegrói röplabdázó, Jelena Cvijović és Danijela
Džaković érkezik. Előbbi 28 éves, már játszott Romániában, a
Jászvásári Penicilina színeiben, az utóbbi három évben pedig a
nagyon erős görög és török bajnokságokban edződött, az isz-
tambuli Büyükçekmeçétől igazolt a Medicinához. Utóbbi 26
éves, és ugyancsak a török bajnokságot, a Bolu Belediyesport
hagyta ott a Medicináért, de már a Fülöp-szigeteken is megfor-
dult. A 27 éves Arijana Okuka Boszniából érkezik, és a center
poszton játszik, az előző két idényben Franciaországban, majd
Peruban szerepelt, míg az egyesült államokbeli Brittany Witt az
amerikai egyetemi bajnokságban szereplő nebraskai Creighton-
tól jön a liberó posztra.

Az említetteken kívül egy kubai centerrel folynak még előre-
haladott tárgyalások.

Mint Predrag Zucovićtól megtudtuk, az edzéseket csak a jár-
ványügyi korlátozások akadályozták eddig, azonban úgy vélte,

a játékosok remekül alkalmazkodtak a körülményekhez és egy-
máshoz. Már aki eddig rendelkezésre állt, ugyanis az újak közül
ketten, Okuka és Witt karanténban voltak, és csak szeptember
első hete után csatlakozhattak a többiekhez.

Az idő azonban nem sürget, hiszen a bajnokság elviekben ok-
tóber 17-én kezdődik, míg a kupa első fordulóját egy héttel ko-
rábban játsszák. Mindezt azonban a járványügyi korlátozások
felülírhatják. Egyelőre mindenki abban bízik, hogy addig eny-
hülnek a szabályok, és nem kell megfelelni olyan feltételeknek,
amelyeket a klubok többsége képtelen teljesíteni – számolt be
Laurențiu Magdaș klubelnök.

Ha az eredeti program nem módosul, a CSU Medicina októ-
ber 10-én a CSM Medgidia elleni kupameccsel kezd, egy héttel
később pedig a bajnok Balázsfalva otthonába látogat a bajnok-
ság első fordulójában.

Ismét európai kupaszereplés lehet a cél 
a röplabdázóknál
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Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor

A kolozsvári sikerükkel továbbjutó zágrábiak nem nevezték meg a pozitív tesztet produkáló 
tagjukat Fotó: Tportal

A képen támadó Sepsi SIC Euroliga-selejtezőt játszik szeptember végén a spanyol Spar City-
lift Girona ellen. Ha nincs továbbjutás, akkor januárig várnia kell a székelyföldi csapatnak az
újabb nemzetközi mérkőzésre, mert csak akkor rajtol az Európa-kupa                  Fotó: FIBA

Bálint Zsombor

A FIBA is a kivárást választotta
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R O M Á N I A 
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ
VÁROS
P O L G Á R M E S T E R

2020. szeptember 8-án kelt
1420-as számú RENDELET 

a marosvásárhelyi városi tanács soros ülésének
összehívásáról

2020. szeptember 15-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sür-
gősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134.
cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésé-
nek b) pontja és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értel-
mében

elrendeli:
1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes

ülésre 2020. szeptember 15-én, kedden 12 órára, online, a mellékelt
összehívó dokumentumnak megfelelően.

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetébe beírt dokumentumokat
a marosvásárhelyi városi tanács tagjainak rendelkezésére bocsátják
elektronikus és papíralapú formában.

3. cikkely: A napirenden szereplő határozattervezeteket a tör-
vény által előírt dokumentumok kíséretében jóváhagyás végett el-
küldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.

4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban mó-
dosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási
törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormány-
rendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek sze-
rint lehet.

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Me-
gyei Jogú Város főjegyzőjét bízzák meg.

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019.
sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. cikke c pontja,
255. cikkelye, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai
értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának
törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr. Dorin Florea 
polgármester

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 
2020.09.08-i 1420-as rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ
A polgármester 2020. szeptember 8-i 1420-as számú rende-

lete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának
rendes ülését 2020. szeptember 15-én, kedden 12 órára, online. 

NAPIRENDTERVEZET:

1. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Tanács ülésve-
zetőjének megválasztásáról 2020 szeptemberére.

2. Határozattervezet Moldovan Călin helyi tanácsosi mandá-
tuma jog szerinti megszűnésének tudomásulvételéről.

3. Határozattervezet bizonyos adókedvezmények bevezetésé-
nek jóváhagyásáról, azaz a 2020.03.31-éig be nem fizetett főbb
költségvetési kötelezettségeket terhelő díjak eltörlése, beleértve
ezek megítélésének eljárását is.

4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadá-
sáról „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – funckionális övezet
részleges átminősítése Lidl szupermarket építéséhez”, a vonatkozó
helyi városrendezési szabályozással, a 1989. December 22. utca
150–152. szám alatt. Kezdeményező: Lidl Romania SCS. 

5. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadá-
sáról „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – szabályozás meghatá-
rozása két lakóház építéséhez meglevő parcellákon, bekerítés és
közművekre csatlakozás”, a vonatkozó helyi városrendezési sza-
bályozással, a Cdin Hagi Stoian utcában, szám nélkül. Kezdemé-
nyezők: Russu Paul-Cristian és Gabor Victor-Gabriel.

6. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadá-
sáról „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – szabályozás meghatáro-
zása lakások építéséhez, IV. szakasz – az Unirii negyed, Vasile
Săbădeanu utcában, bejáratok szabályozása, közhasznú infrastruk-
túra fejlesztése – a 256/23.12.2008 helyi tanácsi határozattal elfoga-
dott PUZ részleges frissítése”. Kezdeményező: Maco Construct Kft.

7. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadá-
sáról „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – közös lakások és mul-
tifunkcionális helyiségek – urbanisztikai paraméterek módosítása”,
a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással, a Constandin
Hagi Stoian utcában, szám nélkül. Kezdeményező: Fusion Const-
ruct Kft.  

8. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadá-
sáról „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – kollektív lakóépület
építése a földszinten kereskedelmi helyiségekkel S+P+4E+R, a
Bartók Béla utca 2. szám alatt”, a 423/22.12.2011-i helyi tanácsi
határozattal elfogadott PUZ frissítése, a vonatkozó helyi városren-
dezési szabályozással. Haszonélvező: Farmaceutica B&B Kft.

9. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város
közigazgatási területi egység vagy az állam tulajdonában lévő és a
Locativ Rt. ügykezelésébe átadott lakhatási célú helyiségek bérleti
feltételeinek jóváhagyásáról. 

10. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város
közigazgatási területi egység tulajdonában levő és a Locativ Rt.
ügykezelésébe átadott, nem lakhatási célú helyiségek bérleti felté-
teleinek jóváhagyásáról.

11. Határozattervezet bizonyos bérleti szerződések meghosz-
szabbításáról nem lakhatási célú helyiségek esetében, valamint az
önkormányzat tulajdonát képező bizonyos helyiségek kiosztásáról.

12. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfoga-
dásáról „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – telek belterületté
nyilvánítása és funkcionális övezet átminősítése szabályozás meg-
határozása érdekében lakóépület építése céljából a megfelelő fel-
szereltséggel – közművesítés, általános érdekű szolgáltatások
(irodák, kereskedelmi központok, sport, szabadidő, szállás, oktatás)
– Segesvári út, szám nélküli telek, a vonatkozó helyi városrende-
zési szabályozással”. Haszonélvező: Profitec Kft.

13. Határozattervezet a prioritási támogatási tételek jóváha-
gyásáról a szociális juttatásokat illetően 2021-re.

14. Határozattervezet a 2021-re vonatkozó új támogatásigény-
lésekről, az utólag módosított és kiegészített 34/1998. törvény alap-
ján, amely támogatások nyújtását teszi lehetővé a jogi
személyiséggel rendelkező romániai egyesületek és alapítványok
számára, amelyek szociális egységeket alapítanak és ügykezelnek.

15. Határozattervezet a marosvásárhelyi köztisztasági díjak
módosításáról.

16. Határozattervezet arról, hogy a Marosvásárhelyen, a Cons-
tandin Hagi Stoian utcában található 46 négyzeméteres telek át-
adásra kerül Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Filip
Dan Traiantól és Filip Ana Mariától.

17. Határozattervezet a lakóhelyi parkolók szervezési és mű-
ködési szabályzatának elfogadásáról Marosvásárhely területén, a
Meggyesfalvi negyedben.

18. Határozattervezet a parkolóhelyek odaítélésére – használati
céllal – vonatkozó szabályzat elfogadásáról a marosvásárhelyi lak-
helyi parkolók esetében.

19. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy közvetlen
eladással értékesítsék az építmény által elfoglalt 374 négyzetmé-
teres telket, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántu-
lajdonát képezi, a Segesvári út 94. szám alatt.

20. Határozattervezet arról, hogy közvetlen módon haszon-
bérbe adjanak a Raul & Sanda Kft.-nek egy 61,28 négyzetméteres
telket, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát ké-
pezi.

21. Határozattervezet a bérelt telekkel kapcsolatos illetékek be-
fizetésének felfüggesztéséről, valamint a bérleti és szolgáltatási
díjak alóli mentesítéséről a veszélyhelyzet idejére az Alexcom
Impex Kft.-nek, amely építménnyel telket foglal el és tevékenysé-
get folytat a Maros Sport- és Szabadidőközpontban, Marosvásár-
helyen, a Tutaj utca 2. szám alatt.

22. Határozattervezet a bérelt telekkel kapcsolatos illetékek be-
fizetésének felfüggesztéséről, valamint a bérleti és szolgáltatási
díjak alóli mentesítéséről a veszélyhelyzet idejére Avram Monalisa
Doinának, aki építménnyel telket foglal el és tevékenységet folytat
a Maros Sport- és Szabadidőközpontban, Marosvásárhelyen, a
Tutaj utca 2. szám alatt.

23. Határozattervezet a bérelt telekkel kapcsolatos illetékek be-
fizetésének felfüggesztéséről, valamint a bérleti és szolgáltatási
díjak alóli mentesítéséről a veszélyhelyzet idejére a Queen vendég-
lőnek, amely építménnyel telket foglal el és tevékenységet folytat
a Maros Sport- és Szabadidőközpontban, Marosvásárhelyen, a
Tutaj utca 2. szám alatt.

24. Határozattervezet a bérelt telekkel kapcsolatos illetékek be-
fizetésének felfüggesztéséről, valamint a bérleti és szolgáltatási
díjak alóli mentesítéséről a veszélyhelyzet idejére Hajdu Ana-Vi-
oricának, aki építménnyel telket foglal el és tevékenységet végez
a Maros Sport- és Szabadidőközpontban, Marosvásárhelyen, a
Tutaj utca 2. szám alatt.

25. Határozattervezet a bérelt telekkel kapcsolatos illetékek be-
fizetésének felfüggesztéséről, valamint a bérleti és szolgáltatási
díjak alóli mentesítéséről a veszélyhelyzet idejére a Harex Kft.-
nek, amely építménnyel telket foglal el és tevékenységet végez a
Maros Sport- és Szabadidőközpontban, Marosvásárhelyen, a Tutaj
utca 2. szám alatt.

26. Határozattervezet a bérelt telekkel kapcsolatos illetékek be-
fizetésének felfüggesztéséről, valamint a bérleti és szolgáltatási
díjak alóli mentesítéséről a veszélyhelyzet idejére a Raul & Sanda
Kft.-nek, amely építménnyel telket foglal el és tevékenységet foly-
tat a Maros Sport- és Szabadidőközpontban, Marosvásárhelyen, a
Tutaj utca 2. szám alatt.

27. Határozattervezet a bérelt telekkel kapcsolatos illetékek be-
fizetésének felfüggesztéséről, valamint a bérleti és szolgáltatási
díjak alóli mentesítéséről a veszélyhelyzet idejére a Siesta Center
Kft.-nek, amely építménnyel telket foglal el és tevékenységet foly-
tat a Maros Sport- és Szabadidőközpontban, Marosvásárhelyen, a
Tutaj utca 2. szám alatt.

28. Határozattervezet arról, hogy közvetlen módon haszon-
bérbe adjanak az Electrica Serv Rt.-nek egy Marosvásárhely Me-
gyei Jogú Város tulajdonát képező 600 négyzetméteres telket.

29. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfoga-
dásáról „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – szabályozás megha-
tározása rendeltetés megváltoztatására és lakóház bővítésére”, a
Kövesdomb utca 29. szám alatt, a vonatkozó helyi városrendezési
szabályozással. Haszonélvező: Butnar Mihai és Moldovan Mari-
ana-Doina.

30. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfoga-
dásáról „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – helyszíntanulmány
családi ház építéséhez a Görgény utca szám nélküli telkén, a
15/29.01.2015-i helyi tanácsi határozattal jóváhagyott PUD tanul-
mány frissítése”. Tulajdonos-haszonélvező: Cernea Adela-Simona.

31. Határozattervezet az együttműködési megállapodás jóvá-
hagyásáról, amelyet Marosvásárhely Megyei Jogú Város és vállal-
kozások/intézmények kötöttek a Marosvásárhely Megyei Jogú
Város Fogadj örökbe zöldövezetet! elnevezésű projektjének kivi-
telezésére.

32. Határozattervezet bizonyos intézkedések meghozataláról
a Marosvásárhelyen, a Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatti
ingatlannal kapcsolatban.

33. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfoga-
dásáról „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – bővítés, emeletépítés
és rendeltetés megváltoztatása a földszinten multifunkcionális he-
lyiségekkel rendelkező lakóépület esetében, a Tudor Vladimirescu
utca 56A szám alatt, a vonatkozó helyi városrendezési szabályo-
zással”. Kezdeményező-haszonélvező: Remat Braşov Rt.

34. Határozattervezet a 7,5 tonnánál súlyosabb áruszállítók
közlekedésének megtiltásáról a marosvásárhelyi Dózsa György (a
Rakodó utcai kereszteződéstől) – Béga – Bodoni – Nyíres – Se-
gesvári út – 1918. December 1. útvonalon, valamint mindazok szá-
mára, akik Marosvásárhely délkeleti övezetébe szállítanak árut,
kivételt képeznek azok, akik a Dózsa György – Béga – Bodoni –
Nyíres – Segesvári út által körülhatárolt övezetet látják el áruval.

35. Határozattervezet a 2019. november 28-i 323-as helyi ta-
nácsi határozat módosításáról, amely a Marosvásárhely Megyei
Jogú Város közigazgatási területi egység tulajdonát képező telkek
közvetlen haszonbérbe adására vonatkozik, és a 2020. február 27-
ei 26-os helyi tanácsi határozat módosításáról, amely a
323/28.11.2019 helyi tanácsi határozat 4. cikkelyét frissítette, a
Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási-területi egység
tulajdonát képező telkek közvetlen haszonbérbe adására vonatko-
zóan.

36. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely
Megyei Jogú Város köztulajdonát képezze a DE 571 út, 5774 m2

felülettel, a Segesvári úton.

37. Határozattervezet a célszerűségi szaktanulmány jóváha-
gyásáról a marosvásárhelyi közvilágítás ügykezelésének módozatát
illetően.

38. Határozattervezet az adóügyi közigazgatási okiratok, vég-
rehajtási okiratok és a helyi adóhatóság által kiadott egyéb jogi ira-
tok közlésének eljárásáról, valamint az adófizetők/fizető felek által
benyújtott kérelmek elektronikus távközlési úton történő továbbí-
tásáról.

39. Határozattervezet arról, hogy ideiglenes jelleggel Maros-
vásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába telekeljék a 95430
négyzetméteres telekrészt a 135.610 négyzetméteres összfelületből
a Maros-kanyarban.

40. Határozattervezet a magán- és jogi személyek mezőgazda-
sági nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségeiről történő tájékoz-
tatásról.

41. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy nyilvános
árverésen értékesítsék a Rózsák tere 39-40. szám alatti 621 négy-
zetméteres telket, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város ma-
gántulajdonáát képezi.

42. Határozattervezet az odaítélési dokumentáció és az árverési
kikiáltási ár jóváhagyásáról a Maros utcában található 1804 négy-
zetméteres telek értékesítésére vonatkozóan, amely Marosvásár-
hely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.

43. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy a Merész-
ség utcában található telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város ma-
gántulajdonát képezi.

44. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy az Ilie
Munteanu utcában található 11348 négyzetméteres telek Marosvá-
sárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.

45. Határozattervezet a marosvásárhelyi Mátyás király tér 2.
szám alatti 3780 m2-es ingatlanból 593 m2-es felület felosztásáról. 

46. Határozattervezet a gazdasági tevékenység szabályozásáról
a Somostető területén.

47. Határozattervezet egy telek- és épületcsere jóváhagyásáról
Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Marosvásárhelyi Refor-
mátus Kurátori Tanács között.

48. Határozattervezet arról, hogy közvetlen módon haszon-
bérbe adjanak a Raul & Sanda Kft.-nek egy Marosvásárhely Me-
gyei Jogú Város tulajdonát képező 23 négyzetméteres telket. 

49. Határozattervezet arról, hogy közvetlen módon haszon-
bérbe adjanak Ipó Istvánnak egy Marosvásárhely Megyei Jogú
Város tulajdonát képező 10 négyzetméteres telket. 

50. Határozattervezet arról, hogy megvásárolják a Legelő utca
21/A szám alatti ingatlant, amely a 131.344. szám alatt szerepel a
marosvásárhelyi telekkönyvben, kataszterszám 1046/1-C1, top-
szám: 3810/a/3/2/1, 3810/a/2/1/2/1, 3809/1/1/1/2/1,
3810/1/1/1/1/2/1, annak érdekében, hogy biztosítsák a Romulus
Guga Általános Iskolához tartozó, jogi személyiség nélküli struk-
túrában zajló oktatási tevékenységhez szükséges helyiséget. 

51. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város
díszpolgára – post mortem cím odaítélése jóváhagyásáról dr. Be-
nedek István hematológus főorvos, egyetemi professzor, a maros-
vásárhelyi Hematológiai és Gerincvelő-transzplantációs Klinika
alapítója számára.

52. Határozattervezet a 332/2019. számú helyi tanácsi határo-
zat 1-es mellékletének módosításáról, amely a 145/2019. számú
helyi tanácsi határozat 1-es mellékletét módosította, amely vissza-
vonta a 2019. január 31-i 8-as számú helyi tanácsi határozatot,
amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a marosvásár-
helyi „Föld alatti parkoló, központi övezet, Rózsák tere” – B vari-
áns célberuházás esetében, valamint a 2011. február 24-i 92-es
helyi tanácsi határozatot, amelyben jóváhagyták a „Megvalósítha-
tósági tanulmány föld alatti parkolóhoz, központi övezet – Rózsák
tere”, haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város, és a 2018.
augusztus 30-i 255-ös helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének
cseréjéről. 

53. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfoga-
dásáról „Részletes városrendezési terv (PUD) – helyszíntanulmány
családi ház építéséhez, a behajtás és közművesítés szabályozása”,
a Szabadi út 103/A szám alatt (Zöld utca, szám nélküli telek), ka-
taszterszám 140088. Tulajdonos-haszonélvező: Mureşan Angela-
Minerva.

54. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfoga-
dásáról „Részletes városrendezési terv (PUD) – helyszíntanulmány
családi ház építéséhez, a behajtás és közművesítés szabályozása”,
a Szabadi út 103/A szám alatt (Zöld utca, szám nélküli telek), ka-
taszterszám 140089. Tulajdonos-haszonélvező: Mureşan Angela-
Minerva.

55. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyá-
sáról 32 marosvásárhelyi tömbház energiahatékonyságának növe-
lésére.

56. Határozattervezet az anyagi támogatás jóváhagyásáról bi-
zonyos marosvásárhelyi egyházközségeknek 2020-ra, a 82/2001-
es kormányrendelet és a 1470/2002-es kormányhatározat
értelmében, amely meghatározza a 82/2001-es kormányrendelet
végrehajtási módszertanát a Romániában elismert egyházak anyagi
támogatására vonatkozóan.

57. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfoga-
dásáról „Térségi városrendezési terv (PUZ) – szabályozások meg-
határozása közös lakóház építéséhez, a földszinten kereskedelmi
és szolgáltatási helyiségekkel”, a Mărăşti utca 16. szám alatt, a vo-
natkozó helyi városrendezési szabályozással. Kezdeményező-ha-
szonélvező: Citadin Prest Rt.

58. Határozattervezet a 129/30.07.2020-i helyi tanácsi határo-
zat 10-es cikkelyének visszavonásáról, amely Marosvásárhely Me-
gyei Jogú Város közigazgatási-területi egység idei helyi
költségvetésére vonatkozik. 

59. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfoga-
dásáról „Térségi városrendezési terv (PUZ) – multifunkcionális
övezet átminősítése multifunkcionális épület felépítéséhez” a Se-
gesvári úton, szám nélküli telek, a vonatkozó helyi városrendezési
szabályozással. Haszonélvező: Muntean Emil.

60. Határozattervezet bizonyos földterületek és egy építmény
ingyenes használatba adásáról templomok építése céljából.

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektro-
nikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok
rendelkezésére bocsátották. 

A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt
dokumentáció kíséretében, jóváhagyás végett elküldték a maros-
vásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz. 

Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat
lehet megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre
vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdé-
sének 12. cikkelye értelmében.

Dr. Dorin Florea
polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város
főjegyzője nevében a DJCAAPL

ügyvezető igazgatója, 
Buculei Dianora-Monica  



ADÁSVÉTEL

ELADÓK három hónapos süldők
(nagy fehér fajta). Tel. 0729-925-074.
(sz)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747-
089. (sz-I)

KIADÓ egy háromszobás tömbházlakás
a November 7. negyedben, a napipiaccal
szemben. Érdeklődni a 0743-864-939-es
telefonszámon. (8772)

ELADÓ kétszobás lakás a
Kövesdombon, a Măgurei utcában, vagy
csere is érdekel egy garzonnal. Tel. 0745-
996-819. (8773)

MINDENFÉLE

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8635-I)

VÁLLALOK bádogosmunkát, régi
tető javítását, meszelést, csatornaja-
vítást, ácsmunkát, szigetelést és ke-
rítésjavítást. Tel. 0756-796-531.
(8699-I)

ÉPÍTŐCÉG vállal festést, felújítást,
bontást és tetőjavítást. Tel. 0747-816-052.
(8692)

7 ÉS 3 ÉVES kisfiúk felügyeletére
megbízható női személyt keresünk a
Kárpátok sétányról vagy a közeli zó-
nából, változó programmal. Tel. 0740-
075-206. (8753-I)

MACSKAKÖLYKÖKET adok szerető
gazdinak. Tel. 0770-546-075. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Aki űrt hagy maga után,
betöltötte hivatását. Mikor
elveszítünk valakit, úgy
érezzük, a szívünk szakad
meg. Aztán eszünkbe jut az a
sok kedves szó, azok a vicces
dolgok, amiket mondott vagy
tett, és rájövünk, hogy nem
hagyott el teljesen, itt él
bennünk, az emlékeinkben,
mélyen… 
Drága édesanyámra, CSISZÉR
IBOLYÁRA emlékezem
halálának 10. évfordulóján.
Nyugodj békében! 
Bánatos leánya, Tündike.
(8648-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága CSISZÉR IBOLYÁRA,
kinek szerető szíve 10 éve
ezen a napon dobbant utolsót.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Kálmán
és Mimi. (8774-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi FAZAKAS
ZOLTÁNRA szeptember 10-én,
halálának első évfordulóján. 
Szép emlékét szeretettel őrzi
gyászoló családja. (8743-I)

Szívünk el nem múló
fájdalmával gondolunk a
szeretett MAJOR GIZELLA
grafikus tanárnőre, aki egy
éve, 2019. szeptember 10-én
hunyt el. Drága Gizi, nyugodj
békében, emléked legyen
áldott! A gyászoló család.
(8764-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
radnóti SZAKÁCS ILONÁRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodjon békében, emléke
legyen áldott! Szerettei. (mp-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, apa, testvér, rokon és
jó barát, volt marosvásárhelyi
lakos, a helyi sofőriskola ismert
oktatója, 

CSORBA ISTVÁN 
2020. szeptember 8-án, 84 éves
korában hirtelen megpihent. Te-
metése 2020. szeptember 11-én
lesz a győri katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott! 

A gyászoló család. (8771-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó feleség, édesanya,
nagymama, anyós és jó szom-
széd, 

DEMETER ANNA 
szül. Szász

életének 74. évében, szeptember
9-én, méltósággal viselt, hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Drága halottunkat szep-
tember 11-én, pénteken 13
órakor a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben helyezzük örök
nyugalomra. 
Búcsúznak tőle: férje, négy gyer-
meke családjukkal együtt és
négy unokája.
,,Az igaznak emlékezete áldott.”
(Péld. 10, 7)

A gyászoló család. (-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Demeter Józsefnek szere-
tett ÉDESANYJA elvesztése
miatti fájdalmában. Együttér-
zünk a gyászoló családdal. 
Ildikó és Emőke. (-I)

Addig vagy boldog, míg van, aki
szeret,
aki a bajban megfogja a kezed,
s hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed, ha már nincs
veled.
Sokat kívánok, ha azt kérem, gyere
vissza hozzám? Oly egyszerű lenne
visszaforgatni az idő kerekét, és
megállítani ott, amikor még itt voltál.
Átugrani a tragédia napját, és élni
tovább boldogan. Kár, hogy mindez
már csak álom lehet csupán.
Elmentél, és én elvesztettelek
örökre. Hiányod semmi nem
pótolhatja! Nekem volt a világon a
legjobb nagymamám!
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 9-én NAGY REBEKÁRA 
szül. Tebán halálának negyedik évfordulóján. 
Szerető lányod, Imola és unokád, Baba. 
Nyugodj békében, drága kicsi mamám! (8779)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (64996-I) 
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (22241-I)
LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel. 0788-066-155. (65006-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy
ismét sikeres az üzlete. Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika
Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az
átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert
megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A mai nap teljesen más, lelkünket mélyen megérinti a gyász. Drága
nővérem a födben nyugszik, nekem pedig a könnyem hullik.
Kit éveken át annyira szerettem, nem lehet többé soha már
mellettem. 20 éve, hogy hirtelen elhagytál, hiába szeretném, nekem
nincs többet testvérem már.
Szomorú szívvel emlékezem szeptember 10-én szeretett
nővéremre, ALBERT ERZSÉBETRE (Babi) halálának évfordulóján.
Pótolhatatlan hiányod mindnyájan érezzük. Az örök életbe vetett
hitünk enyhíti fájdalmunkat az újratalálkozás pillanatáig. Nyugodj
békében, drága Babikám! 
Szerető húgod, Edit, István és Kati. (8744)

Maroknyi fény, tengernyi bánat, mélységes csend maradt utánad.
Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón, még most
is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk, nem
feledünk téged. Feledni valakit lehetetlen csoda, mert akit
szeretünk, nem feledjük soha.
Fájó szívvel emlékezünk 2000. szeptember 10-re ALBERT
ERZSÉBET (Babi) halálának 20. évfordulóján. Míg éltél, szerettünk,
míg élünk, soha nem feledünk. Emléked szívünkben örökre
megmarad. 
Bánatos szüleid. (8744)
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GYAKRABBAN
MOSSÁL KEZET! 

NE ÉRJ AZ ARCODHOZ
PISZKOS KÉZZEL!

FERTŐTLENÍTSD A KEZED,
MIUTÁN MÁSOK ÁLTAL HASZNÁLT

DOLGOKHOZ ÉRTÉL!

UGYANÍGY JÁRJ EL
A TELEFONOD

KÉPERNYŐJÉVEL IS! 

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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

Együtt izoláljuk a vírust

A 2020. szeptember
5-én megjelent

hirdetés helyesbítése
A Marosvásárhelyi

Transilvania Repülőtér
2020. szeptember 30-án

10 órakor versenytárgyaláson
a repülőtéren bérbe ad

egy 771,033 négyzetméteres
területet.

Bővebb felvilágosítás a
www.aeroportultransilvania.ro

weboldalon,
telefon: 0265-328-888. 


