
Felforgatták az országot a katonai rendeletek, amelyek – ab-
szolút jogosan – egyebek mellett kijárási tilalmat rendeltek
el a tavaszi mezőgazdasági munkálatok kezdetén. Pontosí-
tani kellett, hogy az általános óvintézkedéseket betartva a
gazdák megművelhetik földjeiket, hiszen ilyenkor, válság-
helyzetben van leginkább szükség a mezőgazdasági ter-
ményre. Tánczos Barnával, a szenátus mezőgazdasági
bizottságának alelnökével az intézkedésekről és arról beszél-
gettünk, hogy ezekhez miként kell viszonyuljanak a gazdák.

– A belügyminiszternek pontosítania kellett, hogy a kijárási tilalom el-
lenére – a szabályokat betartva – az emberek elvégezhetik a tavaszi me-
zőgazdasági munkálatokat. Mit kell ilyen helyzetben szem előtt tartani? 

– Természetesen ebben a kritikus időszakban mindenkit arra biztatunk,
hogy maradjon otthon, kerülje a személyes kapcsolatot másokkal, sem-
miképpen ne szervezzenek kalákákat. Ugyanakkor a gazdák szempont-
jából nagyon fontos, hogy az utolsó katonai rendelet külön kitér arra,
hogy a mezőgazdasági munka megengedett. A gazdáknak tudniuk kell
azonban azt is, hogy amikor az otthont elhagyva a mezőre, szántóföldre,
gyümölcsösbe, szőlősbe mennek, saját felelősségükre ki kell töltsék 

Védelem nélkül
Sok mindenben élen járunk, például a korrupciót illetően, más

szempontból meg sereghajtók vagyunk az unióban. Ilyen például
az egészségügyi kiadásokra irányított pénz. Románia fordítja a leg-
kevesebbet az egészségügyre európai uniós összevetésben mind a
bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyítva, mind az egy főre eső
összeget tekintve. Ez derül ki az EU statisztikáiból, amit az Eurostat
hozott nyilvánosságra. A legtöbbet Franciaország, Németország
és Svédország fordított az egészségügyre, 11 százalékát a GDP-nek
vagy annál is többet, az uniós átlag 9,9 százalék volt, Románia 5,2
százalékkal „büszkélkedhet”. És nemcsak 2017-ben voltunk sereg-
hajtók, amiről a statisztika beszél, hanem évtizedek óta ez a helyzet.
Mondjuk ki szépen: nemcsak alulfinanszírozott a romániai egész-
ségügy, hanem kirabolt, szétzilált is. És ez most, válság idején visz-
szaüt. Kiderül, hogy mennyi minden hiányzik. Elemi dolgok.
Védőöltözet, orvosság, fogyóanyag. Van ahol a meglévőt is kihord-
ták a kórházakból. A védőfelszerelés hiánya miatt sorban monda-
nak le orvosok, ápolók, ami nem is csoda, tekintve, hogy már több
száz egészségügyi dolgozó fertőződött meg. Hogy jogos-e a lemon-
dásuk vagy sem, nos, erről élénk és érzelmi vita folyik: miért csak
most háborognak, mikor a saját egészségük is veszélybe került,
eddig miért nem emelték fel a szavukat, a betegek meg úgyszintén,
illetve kötelezhetőek-e az egészségügyi dolgozók arra, hogy védő-
öltözet hiányában ellássák a koronavírus-fertőzötteket, pontosan

Meleg étel 
a járvány miatt
szükséget 
szenvedőknek
A marosvásárhelyi Covid-aid önkéntes
segítőhálózata a szükséget szenvedő
emberek számára kezdeményez gyűj-
tést a kijárási tilalom, illetve a járvány-
helyzet miatt kialakult válság idejére.
____________2.
Az első Maros
megyei áldozat
Megyénkben április 1-jén 29 személyt
ápoltak koronavírus-fertőzéssel a me-
gyei kórház fertőző betegeket ellátó
klinikáján. Március 31-én egy hetvené-
ves marosvásárhelyi illetőségű férfi
belehalt a fertőzésbe.
____________5.
Emlékrajzás
Szabó (szül. Czirmay) Piroska március
30-án töltötte a századik évét. 1920-
ban Marosvásárhelyen látta meg a
napvilágot, a Vártemplomban tartották
keresztvíz alá, és életét rövid kitérők-
kel azóta is szülővárosában éli. Az el-
múlt száz év nem volt díszmenet,
rózsaszirmokon való séta, sokkal in-
kább csalódások, betegségek soro-
zata, amelyek gyakran fölülírták,
beárnyékolták a sors által szűkmar-
kúan mért jót és a szépet is. 
____________6.
Vizsgálják 
a méz minőségét
Alapos európai vizsgálatnak vetik alá
a Nyárád és Kis-Küküllő vidékéről
származó mézeket is a közeljövőben,
hogy megkeressék azok tulajdonságai
és a méhlegelőt nyújtó táj kapcsolatát.
A cél az uniós mézek és a hamisítvá-
nyok elkülönítése.
____________10.(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

2020. április 2., csütörtök 
LXXII. évfolyam 
76. (20455.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Vajda György

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A mezőgazdaság válsághelyzetben biztos pillér 

A gazdáknak küldetésük van



A járványügyi intézkedések, a részleges kijárási tilalom,
az időleges munkabeszüntetés, az idénymunkák befa-
gyasztása sokak számára okoz megoldhatatlan nehézséget
ebben a mindannyiunkat próbára tevő időszakban. Egyre
több olyan ember él közöttünk, akik nem tudják, mi kerül
holnap az asztalra. Nemcsak a vírusfertőzés, hanem az élel-
miszerhiány is veszélyeztet időseket, gyerekeket egyaránt.

A marosvásárhelyi Covid-aid önkéntes segítőhálózata a
szükséget szenvedő emberek számára kezdeményez gyűj-
tést a kijárási tilalom, illetve a járványhelyzet miatt kiala-
kult válság idejére.

A kezdeményezéshez eddig társult a Transilvană Alpha
Alapítvány, amelynek konyháján ellenőrzött körülmények
között főznek a rászorultaknak, és a Divers Egyesület,
amelyen keresztül biztonságosan lehet adományozni, és
amely egyesület segít, hogy a legrászorultabbak részesül-
jenek támogatásban.

Ha lesz közösségi összefogás, akkor hetente legalább
háromszor egy-egy tál meleg ételt tudunk biztosítani a baj-
bajutottaknak. Ehhez alapélelmiszerekre (krumpli, ká-
poszta, paszuly, rizs, laska, húsfélék, olaj, liszt,
kukoricaliszt, hagyma, kenyér, gyümölcs stb.) van elsősor-
ban szükség, az ételosztásra megfelelő dobozokra, illetve

a gáz-, víz- és üzemanyag-fogyasztás fedezéséhez pénzre
van szükségünk. Sokunkat sokféleképpen érint a válság.
Azokat, akik a mostani körülmények között is megenged-
hetik maguknak, hogy segítsenek, akik felelősséget érez-
nek a közösségért, amelyben élünk – cégeket és
magánszemélyeket –, arra kérjük, csatlakozzanak kezde-
ményezésünkhöz! A segítő szándékot jelezhetik a 0722-
318605, 0265-311727-es telefonszámokon 10 és 19 óra
között vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen.

Pénzadományokat küldhetnek a
RO52CECEB00030RON0362124 bankszámlaszámon 
(Asociatia Divers), illetve online itt:

http://www.divers.org.ro/asociatia-divers/donatii.html.
Kérjük, pénzutalásnál tüntessék fel az utalás célját:

„Covid-aid Marosvásárhely, étkeztetés”.
Ugyanitt jelezzék az alapélelmiszer-adományok felaján-

lását is – ezek szakszerű és biztonságos begyűjtéséről a
szervezők gondoskodnak.

Az ételsegély-igénylők jelentkezzenek a 0265-311727
telefonszámon vagy a https://ms-covid.aid.org.ro/ oldalon

Továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését a COVID-
AID önkéntes csapatba itt: https://ms-covid.aid.org.ro/

A szervezők

Önkéntes gyógyszerszállítás 
Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, az Erdélyi Re-
zidens Orvosok Szövetsége, a volt MMDSZ-elnökök kon-
zultatív tanácsa és a dr. Vass Levente képviselői irodájának
felhívására jelentkezett önkéntes orvostan- és gyógysze-
résztanhallgatók gyógyszereket szállítanak házhoz Maros-
vásárhelyen idős személyek számára.  Annak érdekében,
hogy a betegek a számukra legmegfelelőbb, szakszerű
gyógyszerellátásban és kezelésben részesülhessenek, az
önkéntes csapat a családorvos által felírt vényköteles vagy
a családorvos által ajánlott, nem vényköteles gyógyszerek
kiváltását és kiszállítását biztosítja a megyeszékhely terü-
letén. Az idős emberek a családorvosuk segítségével jut-
hatnak hozzá a kiszállítandó gyógyszerekhez, azaz a
gyógyszerek házhoz szállítását a családorvos kérheti a pá-
ciense számára. Ha a betege kéri a segítségét, akkor e-
mail formájában küldheti el az önkénteseknek a páciens
receptjét, telefonos elérhetőségét a
gyogyszerkezbesito@yahoo.com címre. Telefonos ügyfél-
szolgálat is van, melyet mindennap 9-16 óra között lehet
igénybe venni az alábbi számon: 0722-406-621.

Van elég vértartalék
A Marosvásárhelyi Regionális Vérközpont megfelelő meny-
nyiségű vér-  és vérösszetevő-tartalékkal rendelkezik
ahhoz, hogy eleget tudjon tenni a megye valamennyi kór-
házából érkező kérésnek. Amint a kórházakban újraindul a
tevékenység, további donorok toborzása érdekében több
városban – Szászrégenben, Segesváron, Marosludason,
Dicsőszentmártonban, Szovátán – mobil vérgyűjtőket he-
lyeznek el. A pontos helyszínekről és  időpontokról idejében
tájékoztatják az érdekelteket. Március 31-től, keddtől mind-
azok, akik szeretnének vért adni, a 0365-455-030-as és a
0365-455-031-es telefonszámon jegyeztethetik elő magukat.  

Támogatják a számítógép-vásárlást 
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem vezetőségének döntése alapján áp-
rilisban 1500 lejjel nő az anyagi helyzetük miatt szociális
ösztöndíjra jogosult, alapképzésben részt vevő hallgatók
juttatása. A többlettámogatás célja, hogy a hallgatók szá-
mítógép, laptop vagy táblagép vásárlásával hozzáférhes-
senek az internetes oktatáshoz. A segélyt az egyetem
dékánjához címzett kérvényben lehet igényelni, amihez
mellékelni kell a vásárlást igazoló, a hallgató nevére április
1-jétől kezdődően kiállított számlát. Az igényléseket április
15-ig lehet benyújtani.   

Nem lesz tavaszi nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal illetékes szakosz-
tálya értesíti a lakosságot, hogy a koronavírus-járvány ideje
alatt nem szerveznek tavaszi nagytakarítást a hulladékgyűj-
tés miatt felmerülő esetleges fertőzésveszély miatt. Aki te-
heti, semmisítse meg a hulladékot az udvarán, vagy gyűjtse
össze egy helyen, majd a szigorú óvintézkedések lejárta
után, ha meghirdetik a takarítást, a program szerint he-
lyezze ki az utcára. Addig szigorúan tilos bármilyen hulla-
dék kihelyezése, a meghirdetett program alapján
elszállítandó háztáji szeméten kívül. 

Továbbra is ellenőrzik a parkolást
A Marosvásárhelyi Ingatlan- és Piacigazgatóság Rt. értesíti
a lakosságot, hogy a parkolási szolgáltatás csökkentett lét-
számú alkalmazottal továbbra is üzemel, a helyi tanács
ugyanis úgy határozott, hogy a szolgáltatás szüneteltetése
nem lenne szerencsés lépés ebben az időszakban.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ÁRON, 
holnap BUDA és RICHÁRD
napja.
BUDA: régi magyar személy-
név, Attila fejedelem öccsének
neve a monda szerint. 
RICHÁRD: germán eredetű
férfinév. Jelentése: hatalmas,
uralkodó + erős, merész.
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Megyei hírek

Elhunyta alkalmából dr. Lakatos Ottó egyetemi előadó-
tanárra, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem oktatójára, az Urológiai Klinika főorvosára em-
lékezünk. 1961-ben végzett a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet orvosi karán, 1967 óta az Anató-
miai Tanszék munkaközösségének a tagja, 2003-as nyug-
díjba vonulásáig előadótanári minőségben. 1981-ben védte
meg doktori értekezését a májregeneráció komplex tanul-
mányozását vizsgáló dolgozatával. Az Anatómiai Intézet-
ben megszilárdult felfogás alapján, miszerint az anatómus
nem szakadhat el a klinikumtól, urológiából szerzett szak-
képesítést. Kiváló anatómiai ismereteit a gyakorlatba ül-
tetve segítette kollégáit a kórisme felállításakor és a

műtétek alkalmával, majd a poliklinikai járóbeteg-ellátás
urológiai rendelése lett a feladata. Oktató, kutató, gyógyító
munkáját nagy odaadással és hozzáértéssel végezte. Közel
négy évtizedes oktató ténykedéséhez szorosan kötődik a
marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés nemes ügye,
szellemisége.

Részvétünket fejezzük ki gyermekeinek, családtagjai-
nak, és búcsúznak tőle egykori évfolyamtársai, az orvos-
egyetem magyar tagozata, az orvosi szakma képviselői,
tanítványai, de szeretettel gondolnak rá a hálás betegek és
gyógyultak is. Mindannyian köszönik, amit kaptak. Em-
léke legyen áldott!

Dr. Ábrám Zoltán

In memoriam dr. Lakatos Ottó 
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Meleg étel 
a járvány miatt szükséget szenvedőknek

Ma (csütörtökön) este 8 órakor az Erdélyi Magyar
Televízió Mérlegen című műsorában a romániai okta-
tás helyzetéről, a járvány idején hozott intézkedések-
ről és azok alkalmazhatóságáról lesz szó. Jakab

Orsolya műsorvezető Szabó Ödön parlamenti képvi-
selőt, az RMDSZ oktatásért felelős szakpolitikusát,
valamint Tamási Zsolt iskolaigazgatót kérdezi a témá-
ról.

Oktatás járvány idején
– csütörtökön este az Erdély TV-ben

Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink fi-
gyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, a
nepujsag.ro weboldalon levő online felületen is, vagy beküldhe-
tik e-mailen a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 



Az Európai Parlament készen áll, hogy a lehető leg-
gyorsabban és leghatékonyabban segítsen a tagál-
lamoknak a koronavírus kezelésében és negatív
gazdasági-társadalmi hatásának semlegesítésében.

Támogatja a közös EU-s válaszlépéseket
A Parlament a március 26-i rendhagyó plenáris ülésen jó-

váhagyott a koronavírus-járvány elleni közös fellépés je-
gyében beterjesztett három kulcsfontosságú intézkedést: * 37
milliárd eurós befektetési alap a járvány miatt a legnehezebb
helyzetbe jutott európaiaknak, régióknak és országoknak. Az
egészségügy, a kis- és középvállalkozások, a munkaerőpiac
támogatására hasznáhatják fel a tagállamok * Az EU Szolida-
ritási Alapjának kiterjesztése közegészségügyi vészhelyzetek
kezelésére. Ez további 800 milliót tesz elérhetővé a tagorszá-
gok számára * A repterekre vonatkozó uniós szabályok ideig-
lenes felfüggesztése, melynek köszönhetően a légitársaságok
leállíthatják a járvány alatt üresen közlekedő járataikat.

A jogszabályjavaslatokat a Tanácsnak is jóvá kell hagynia,
ami várhatóan napokon belül megtörténik. 
Most a szolidaritás a kulcsszó Európában

David Sassoli EP-elnök üdvözölte a Bizottság javaslatát, és
hangsúlyozta, hogy a Parlament a maga részéről a lehető leg-
gyorsabban megteszi a szükséges lépéseket.

– Országaink megmentésére Európában közösen kell fel-
lépnünk. Még többet kell tennünk. Most a szolidaritás a kulcs-
szó Európában. Senkit sem hagyunk magára, és senki nem
járja csak a saját útját. A Parlament továbbra is működik, és
ellátja feladatait. Egyetlen vírus sem állhat a demokrácia út-
jába – mondta David Sassoli. 
Uniós stratégia a járvány kezelésére

A Bizottság többek között az alábbi intézkedéseket java-
solja: * Európa-szerte biztosítani kell az egészségügyi rend-
szerek számára a megfelelő eszközöket és felszereléseket, úgy,
hogy az egységes piac ne sérüljön * Támogatni kell az embe-
reket, hogy a lehető legkevesebb káros hatással legyen a jár-
vány a munkahelyükre és a jövedelmükre, el kell kerülni a
válság állandósulását * Segíteni kell a cégeket, és biztosítani
kell, hogy a pénzügyi szektor továbbra is támogatni tudja a
gazdaságot * Lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy ha-
tározott és összehangolt lépéseket tegyenek, ide értve az ál-
lami támogatásokra és az ellenőrzésekre vonatkozó szabályok
enyhítését is.  A Parlament rendhagyó plenáris ülése majdnem
egyhangúlag hagyta jóvá a COVID-19-járvány elleni közös
fellépés jegyében beterjesztett három kulcsfontosságú intéz-
kedést. Az európaiaknak és a vállalatoknak a válságkezelésben
segítséget nyújtó, sürgős intézkedéseket alig két héttel azt kö-
vetően szavazta meg a Parlament, hogy a Bizottság benyúj-
totta az erről szóló jogszabálytervezetet.

A jóváhagyott javaslatok: 
* Koronavírus-reagálási befektetési kezdeményezés. A cso-

mag a lehető leggyorsabban 37 milliárd eurót biztosít a koro-
navírus-járvány miatt a legnehezebb helyzetbe jutott
európaiaknak, régióknak és országoknak. A forrást az egész-
ségügyi rendszerek, kis- és középvállalkozások, munkaerőpi-
acok támogatására és az uniós gazdaságok más sérülékeny
területeinek megerősítésére használhatják fel a tagállamok. A
javaslatot 683 szavazattal, egy ellenszavazat és négy tartóz-
kodás mellett fogadta el a Parlament. 

* Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a kiterjesztése a
közegészségügyi vészhelyzet kezelésére. A lépéssel 2020-ban
további 800 millió euró válik elérhetővé az európai országok
számára. Az alapból finanszírozható területek közé felveszik
a jelentős közegészségügyi vészhelyzetet, ezzel kapcsolatban
az orvosi segítségnyújtás és a betegség megelőzését, megfi-
gyelését és ellenőrzését szolgáló intézkedések támogathatók.
A javaslatot 671 szavazattal, három ellenszavazat és 14 tar-
tózkodás mellett fogadta el a Parlament. 

*A reptéri résidőkre vonatkozó uniós szabályok ideiglenes
felfüggesztése. Az intézkedésnek köszönhetően a légitársasá-
gok leállíthatják a járvány alatt üresen közlekedő járataikat. A
szabályok ideiglenes felfüggesztése miatt ugyanis a fel- és le-
szállásra használható idősávokat nem kell többé kihasználniuk
ahhoz, hogy azokat a következő évadra is megtarthassák. A
„használd fel vagy elveszíted” szabályt az egész idei nyári sze-
zonra, azaz 2020. március 29-től október 24-ig felfüggesztik.
A javaslatot 686 szavazattal és két tartózkodás mellett fogadta
el a Parlament.

***
A Tanácsnak hivatalosan is jóvá kell hagynia a Parlament

álláspontját. Az elfogadott jogszabályok azt követően lépnek
életbe, hogy az Unió Hivatalos Lapjában a következő napok-
ban megjelennek.

(Forrás: az Európai Parlament honlapja)
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Elhalasztják a társadalombiztosítási
járulékok befizetését

Három hónappal elhalasztják a társadalombiztosí-
tási járulékok befizetésének kötelességét – döntött
a szenátus plénuma. Az RMDSZ kezdeményezé-
sére az előírás azokra a vállalkozásokra is vonatko-
zik, amelyek nem bocsátják el alkalmazottjaik
legalább háromnegyedét. A járulékok befizetésének
elhalasztását kérvényezni kell. Antal Lóránt, a sze-
nátus gazdasági bizottságának tagja kiemelte: a mó-
dosításra azért volt szükség, mert a hatályos
előírások szerint csak azokat a vállalkozásokat érin-
tette a kedvezmény, amelyek egyetlen alkalmazottat
sem bocsátanak el. Megtörténhet azonban, hogy
egy vállalkozás alkalmazottja a járvány ideje alatt
kérvényezi nyugdíjazását. Ezáltal a cég elesne az
ösztönző támogatástól, és veszélybe kerülne a többi
alkalmazott megélhetése – mutatott rá Antal Lóránt.
(RMDSZ-tájékoztató)

2460-an fertőződtek meg 
koronavírussal 

Románia területén 2460 személynél mutatták ki
eddig a koronavírussal való fertőződést – közölte
szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS). A legutóbbi jelentés óta 215 új esetet je-
gyeztek. A fertőzöttek közül 252-t gyógyultnak nyil-
vánítottak és kiengedtek a kórházból, a közvetkező
megyékben: 56 – Temes, 84 – Bukarest, 21 –
Krassó-Szörény, 8 – Dolj, 20 – Prahova, 12 – Kons-
tanca, 26 – Iasi, 8 – Kolozs, 5 – Brassó, 5 – Galac,
2 – Bihar, 1 – Brăila, 1 – Maros, 1 – Neamţ, 1 –
Fehér, 1 – Argeş. Szerdán délután 86 volt a korona-
vírusos halottak száma Romániában. A legutóbbi ál-
dozat egy 45 éves, Târgu Neamţ-i nő, akit március
30-án stroke-kal diagnosztizáltak. Szerdán 57 bete-
get kezeltek intenzív terápiás osztályon, közülük 34
páciens állapota súlyos. A többiek állapota stabil.
(Agerpres) 

Rendkívüli hideg lesz
Rendkívüli hidegre és talaj menti fagyra figyelmez-
tetett szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A hideg idő várhatóan péntekig tart az egész ország-
ban. Az előrejelzés szerint április 1-3. között a sokévi
átlagnál jóval hidegebb lesz, főleg éjszakánként és
hajnalban, amikor a hőmérők mínusz 5 Celsius-
fokot, sőt, északon még annál is hidegebbet mutat-
hatnak. Dér és talaj menti jegesedés alakulhat ki. Az
ország déli régióiban erős szél fog fújni szerdán,
emiatt fokozódik a hidegérzet. Románia délnyugati
csücskében vegyes csapadékra is fel kell készülni.
(Agerpres)

Elmarad az Aranyszarvas
Idén nem tartják meg a helyi költségvetésből finan-
szírozott Aranyszarvas Fesztivált és a Brassói Na-
pokat – jelentette be szerdán George Scripcaru
brassói polgármester. Scripcaru azt mondta: idén a
beruházásokra lehívott vissza nem térítendő össze-
geken és a kötelező kiadásokon kívül minden ren-
delkezésre álló forrást a koronavírus-járvány
terjedésének megfékezésére fordítanak. „Ez egy
nehéz és bonyolult időszak, ezért azt gondolom,
hogy erőfeszítéseinket arra kell összpontosítanunk,
hogy leküzdjük a járványt, és enyhítsük a vírus ter-
jedésének társadalmunkra gyakorolt hatásait” –
mondta Scripcaru. (Agerpres)

Ország – világ

Mózes Edith

Az EP kiveszi a részét a járvány negatív hatásának csökkentéséből 
„Egyetlen vírus sem állhat a demokrácia útjába”

tudva, milyen kockázatot vállalnak? Megbetegedésük
esetén ugyanis kérdés, hogy ki lép majd a helyükbe, ki
látja el majd a következő betegeket, hiszen amúgy is or-
voshiány van, főként intenzív terápiás szakorvosból. Eti-
kus-e, törvényes-e a döntésük, hogy kilépnek a
rendszerből? Kinek mi a felelőssége egy ilyen helyzet-
ben? 

Ezzel már jogászok foglalkoznak, akik szerint az or-
vosoknak alkotmányos joguk visszautasítani a beteg el-
látását a munkahelyükön, ha a kórház, ahol dolgoznak,
nem tudja biztosítani számukra a minimális munkahelyi
védőfelszerelést. Ugyanakkor a kórházvezetés büntető-
jogi szempontból felelősségre vonható, ha nem gondos-
kodik a szükséges védőfelszerelésekről az
alkalmazottaknak, veszélybe sodorva ezáltal egészségü-
ket, sőt, akár életüket is. Emiatt jogosnak tekinthető az
egészségügyiek lemondása, nem minősül fegyelmi kihá-
gásnak, hiszen mindenkinek alkotmányos joga van az
élethez és az egészséghez. Ezek után nem kizárt, hogy
az állam sok száz kártérítési perrel kell majd szembe-
nézzen, ami azonban nem hozza vissza azokat, akik az
egészségügy hiányosságai vagy szervezetlensége miatt
megfertőződtek, és életüket vesztették. 

Még mindig nem késő mindent megtenni azért, hogy
megfelelő körülmények között dolgozhassanak az orvo-
sok, ápolók!

Védelem nélkül
(Folytatás az 1. oldalról)

Akiknek számít a nyári időszámí-
tásra történt nemzetközi áttérés, azok
számára egy órával korábban kezdődik
a karantén vagy a munka. A sorrend
nem fordított, mert arról hallani, hogy
a föld lakóinak hány és hány százaléka
vonult, vonultatták, dugták, kérték meg,
győzték meg, hogy maradjon otthon.
(Türkmenisztánban erről nem beszél-
nek, ellenben tömjéneznek.) 

Az otthon édessége most próbálható
ki. Persze vannak egyesek, sokan, a ma-
kacsok és fogyatékos értelműek, akik
nem akarnak, tudnak egy helyben ülni.
Mozogniuk kell. Ha kell, ha nem. In-
kább nem. Ők úgy érzik, hogy a négy fal
között az édes otthonban ennyi édesség-
től megcukrosodnak, sőt cukorbetegek
lesznek. (Rossz vicc, mondaná E. Laló
onnan túlról, ahová csak most érkezett,
de kritikai szellemét a menny sem fogja
kikezdeni.)

Azok számára, akik a vesztegzár
alatt ülnek, járkálnak faltól falig, lap-
topot, számítógépet kínoznak, sőt van-
nak, akik még mindig kézzel írnak vagy
agg írógépet nyaggatnak, a karanténia
állapota maga a csúcsidő, mennyben
járás, angyalokkal, múzsákkal való za-
varmentes társalgás. Csend van, sőt
nagy-nagy nyugi. Rengeteg zavaró té-
nyező kikapcs. Ilyenkor készülnek a
nagy és a jövőben úgymond megkerül-
hetetlen művek. Akadályt fognak ké-
pezni a semmi útjában. Emberek milliói
fognak rá hivatkozni. Tudósok szaggat-
ják ki titokban lapjait a könyvtárban,
xeroxok fognak sápadozni ennyi böl-
csesség másolásától, tanulók kérik ki az
iskolai könyvtárból, mert kötelező házi
olvasmány lesz, de a könyvtáros néni
(ez is egy elnőiesedett szakma, jegyzi
meg hímsoviniszta sejtcsoportom) szét-
tárja a kezét, és azt mondja, lejder, egy

példányom sincs benn, már kikérte va-
lamennyit a B-F osztály. Talán a jövő
héten tessék benézni.

Mit is beszélek, a jövő hét, sőt az
egész jövő a digitariánizmusé. Nem
mennek a lurkók, srácok, ifjak, jöven-
dőcsinálók az iskolai könyvtárba,
hanem rákattintanak otthonról a köte-
lezőkre, és olvasni fogják, falják, hab-
zsolják, mert nincs más mit csinálni,
hiszen akkor is lesznek pandémiák, vi-

lágjárványok, akkor is fognak az em-
berek, államok, teljhatalmak védekezni,
elrendelni az egyénileg kollektív ön-
maszkolást, és akkor nem marad csak a
virtuális kilépés a térbe, időbe, és van
az a harmadik is, amiről a filozófiában
tanultunk, csak most nem jut eszembe.
Vagy nincs is harmadik? Tertia non
datur. (Harmadik nem adatott meg.)
Franciául ezt röviden úgy mondták
1920-ban és azóta is nagyon sokunk-
nak, hogy Tria non. Sőt, egybe is írják.
Összeolvadt úgy éppen száz éve.

Na de vissza az alkotáshoz. Aki nem
tömbházilag van meghatározva, és ap-
jától, nagyapjától kézügyességi génekre
tett szert, az fúr és farag, varr, sző, ka-
lapál, kertet ás, veteményez, metsz és
alakít, szóval csupa olyat tesz, amit a
vesztegelő zárlat alá kényszerült egyén
maga is szívesen megtenne kiskertjé-
ben, hétvégi vityilovai között.

Mi, akik nem élhetünk ilyen csudás
finomságokkal, mi olvasunk. A rendel-
kezésünkre álló magán- és magányos
könyvtár – titkos vagy kinyilatkozott
büszkeségünk – tele lett az utóbbi har-

minc évben olyan könyvekkel, amelye-
ket még nem olvastunk, csak kitömtük
vele a szabadon lebegő, roskadozó pol-
cokat. Olyan könyveink vannak, ame-
lyeket dedikáltattunk a szerzővel,
fordítóval, kiadóval, korrektorral, lek-
torral, volt cenzorral, de aztán valami-
ért nem került többre sor, csak
belelapoztunk, feltettük magunkban, ha
törik, ha szakad, el fogjuk olvasni, ám
jött egy újabb könyvbemutató, annak
tárgyát is meg akartuk szerezni, és alá-
írattuk a szerzővel, fordítóval, kiadóval,
korrektorral, lektorral, egykori cenzor-
ral, és megesküdtünk, hogy lefekvéskor
az éjjelilámpa meghitt fénykörében be-
tűről betűre haladva végzünk a könyv-
vel hajnalig, másnap délig, de aztán...
és így tovább már harminc éve.

Na most, uraim és hölgyeim, ütött az
óra. Nincs mellébeszély. A digitál köny-
veket tegyük félre, bele lehet ereszkedni
a papíralapú műveltség- és és élvezet-
szerzésbe, az utóbbi harminc év termé-
sét ezekben a hosszúra nyúló,
nyugalmas napokban talán be/át lehet
fogni, utol lehet érni és befogadni. Ol-
vassunk, jegyzeteljünk, tanuljunk, szó-
rakozzunk, kacagjunk. Osszuk meg
azokkal, akikkel egy fedél alatt karan-
tálunk. Ez is hozzátartozik a Maradj
Otthon mozgalom cselekvési program-
jához.

De ne örülj, ó földi halandó, haladó
elme. A vesztegzár napjai, bár nincse-
nek megszámlálva, a korlátlan felha-
talmazás nincs időzárhoz kötve,
ezalatt rengeteg új könyvet fognak
szülni a bölcsek és írók, dilettánsok,
grafománok, markotányosnők és rap-
pelők, zsenik és szakácsművészek.
Már-már kívánni fogod, hogy újabb
kijárási tilalmat rendeljen el a ható-
ság.

Csak azoknak, akik még olvasnak

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke  Forrás: europe.eu 

Csütörtöki kimenő
– zárlat ellenére
– Sebestyén Mihály rovata –



a kijárási nyilatkozatot. Ebbe be
kell írni, hogy konkrétan honnan
hova mennek és milyen céllal. A
nyilatkozattal és személyazonossági
igazolvánnyal rendelkezőnek a ha-
tóságok képviselői egy esetleges el-
lenőrzést követően minden további
nélkül megengedik, hogy a megje-
lölt helyre elmenjen. Akik nem me-
zőgazdasági cégnél alkalmazottak,
hanem saját tulajdonban levő
és/vagy bérbe vett földterületeket
akarnak megművelni, amire az
APIA támogatást nyújt, kimehetnek
a parcellára a saját felelősségű nyi-
latkozattal, nem kell mellékelni a
munkáltató által kitöltendő doku-
mentumot. Arra biztatok mindenkit,
hogy magára és másokra vigyázva,
késedelem nélkül végezzék el a ta-
vaszi munkálatokat. A gazdáknak
tisztában kell lenniük azzal, hogy
küldetésük van ebben a nehéz idő-
szakban. A család számít arra, hogy
előteremtik a létfenntartáshoz szük-
séges anyagiakat, de a gazdatársa-
dalomnak biztosítania kell az
alapélelmiszert a válság miatt nehéz
helyzetbe kerülteknek is, ezért el is
kell végezni a munkát. Ilyen körül-
mények között nehezebb megdol-
gozni a földet, mert nem lehet
segítséget hívni, a család kell gon-
doskodjon mindenről, de nagy
szükség van a mezőgazdasági ter-
mékekre. 

– Szükség van az ún. inputokra is,
mint a vetőmag, műtrágya, tej a tej-
feldolgozó üzemekbe stb. Volt fenn-
akadás ezen a téren?

– Az elmúlt napokban foglalkoz-
tam ezzel a kérdéssel. Felvettem a
kapcsolatot több tejfeldolgozó céget
működtetővel, ugyanakkor megpró-
bálom felmérni a helyzetet a mező-
gazdaság minden egyes területén.
Tapasztalatom szerint a tejfeldolgo-
zásban többé-kevésbé probléma-
mentesen működik a rendszer,
biztosíthatjuk a gazdákat, hogy a
tejfelvásárlás akadálymentes. Szó
sincs arról, hogy valaki leállítaná a
felvásárlást, kifizetést, hiszen igen

nagy a kereslet a tejtermékek iránt.
Az egyéb – említett – inputok ese-
tében elvileg a szállítás nem állt le.
Lehet, hogy nehezebben lehet ka-
miont találni, megakad az utazás a
részleges a határzárlat miatt egyik
országból a másikba, amiért határ-
idő-eltolódások lehetnek, de elvileg
nincsenek logisztikai problémák,
nincsenek elakadva a leszállítók,
akik biztosítják az árut. Talán jó hír,
hogy jelentősen csökkent az üzem-
anyag ára, így a tavaszi munkálato-
kat kisebb költséggel lehet
elvégezni. 

– A járvány miatt csökkent a na-
pipiacokon a forgalom. Kevesebb a
vásárló és az eladó is, pedig nagyon
sok olyan – Marosvásárhely kör-
nyéki és nyárádmenti – kistermelő
van, akinek a megélhetése függ a
napi bevételtől. 

– Több polgármesterrel beszél-
tem erről a helyzetről. Keressük a
megoldást arra, hogy minden város-
ban többé-kevésbé zökkenőmente-
sen értékesítsenek a gazdák.
Tudatában vagyunk annak, hogy
egy olyan családban, ahol a kister-
melő a tavaszi vagy téli üvegházi
zöldségek termesztésével foglalko-
zik, óriási veszteséget okozhat a
piaci lehetőség csökkenése, hiánya.
Mi több, megélhetősége foroghat
kockán, ha nem tudja eladni ebben
az időszakban a termékeit. Ezért
arra biztatom a polgármestereket,
hogy keressenek lehetőséget a zöld-
ségek forgalmazására, segítsék az
őstermelőket, a családi vállalkozá-
sokat. A megfelelő óvintézkedések
meghozatalával, de működtessék a
napipiacokat. A vásárlókat pedig
arra kérem, ilyenkor elsősorban a
napipiacról vásároljanak, az őster-
melőktől, helyi termékeket, mert
lehet, hogy egyszerűbb a nagyáru-
házak polcairól levenni a zöldséget,
de gondoljanak arra, hogy van aki
éjt nappallá téve dolgozott azért,
hogy a friss zöldség eljusson a pi-
acra. Ezzel őket segítjük.

– Sajnos, az is tapasztalható,
hogy egyes zöldségek, gyümölcsök

és egyéb mezőgazdasági élelmiszer-
termékek drágábbak lettek.

– Azt mindenképpen felelősség-
teljesen állíthatom, hogy ebben az
időszakban nem az őstermelők
emelik az árakat, hiszen elsősorban
az az érdekük, hogy eladják, és ne
maradjon a földben a termény. Bár-
milyen válság legyen, a gazdák
soha nem zsaroltak fogyasztókat,
viszonteladókat áremeléssel. Ha a
Székelyföldön felment a krumpli
ára, akkor ez azt jelenti, hogy vala-
melyik piacon hiány keletkezett, és
ezt kihasználva a kereskedők, a vi-
szonteladók srófolták fel. Sajnos,
ezt a tendenciát nem lehet megfé-
kezni. Viszont a járvány elterjedését
megelőző időben is beigazolódott,
hogy azok a termesztők maradtak
meg a piacon, akik beruháztak a
gazdaságukba, minőségi vetőmagot
használtak, kiépítették a forgalma-
zói hálózatukat. Aki komolyan fog-
lalkozik a mezőgazdasággal,
ilyenkor biztos nem spekulál. 

– Mindenki a járvány hosszú távú
gazdasági hatását mérlegeli, ami

egyelőre kiszámíthatatlan következ-
ményekkel járhat. Mi a helyzet a
mezőgazdaságban? 

– Azért, hogy a járvány gazda-
sági hatása miatt ne legyen krízis az
élelmiszerpiacon, szükség van arra,
hogy mindenki legjobb tudása, aka-
rata szerint idejében végezze el a
mezőgazdasági munkákat. Ha tisz-
tességesen, becsülettel odaállnak a
gazdák, akkor a járvány okozta gaz-
dasági válság a legkevésbé fog ki-
hatni a mezőgazdaságra. A gond
azokban az országokban jelentkez-
het először, ahol nagymértékben
vendégmunkások végezték a mező-
gazdasági munkát, mint Németor-
szág, Spanyolország, Olaszország.
A munkaerőhiány nagy kiesést je-
lenthet, ami kihat majd a világpiaci
árakra. Bízom abban, hogy a nyár
folyamán valamennyire helyreáll a
helyzet a mezőgazdaságban is.

– Ha már a világpiaci helyzetet
említettük, elmondhatjuk, hogy Ro-
mánia előnyös helyzetbe kerülhet,
hiszen óriási mezőgazdasági poten-
ciállal rendelkezik. 

– A mezőgazdaság minden terü-
letén – talán a gabona kivételével –

Románia behozatalra szorul. Ezért
a hatékony és a tudásalapú mező-
gazdálkodással a gazdák hosszú
távon biztos megélhetőséget teremt-
hetnek a családnak, folyamatosan
növelhetik a termesztést. Van és
lesz piaca a jó minőségű, rendsze-
resen leszállított tejnek, húsnak
vagy más mezőgazdasági, élelmi-
szeripari terméknek. Országunkban
még mindig nagyobb a kereslet,
mint a kínálat. Ha a gazda nem
tudja az azonos mennyiséget leszál-
lítani, romlik a termék minősége,
akkor piacot veszíthet, és az eladott
termék ára csökkenhet. Aki a nye-
reségcélú mezőgazdaság felé irá-
nyult, az elégedett, és jó áron tudja
értékesíteni termékeit. Nehéz ugyan
versengeni a nagyáruházláncokkal,
viszont erre konkrét megoldást kí-
nálhatnak a mezőgazdasági-élelmi-
szeripari értékesítő szövetkezetek.
Aki megfelelőképpen termel és
közös értékesítésben gondolkodik,
annak mindentől függetlenül van
jövője, mert a mezőgazdaság az a
gazdasági ágazat, amelynek válság-
helyzetben is biztos felvevőpiaca
van. 

(Folytatás az 1. oldalról)

A gazdáknak küldetésük van
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A koronavírus-járvány megféke-
zése érdekében bevezetett intézke-
dések miatt a Maros Megyei Tanács
március 31-i soros ülése online zaj-
lott. A tanácsülés nyilvánossága
biztosított volt, az érdeklődők a
megyei önkormányzat Facebook-
oldalán élőben követhették a 
tanácsülést.

Az egészségmegőrzésre helyezik 
a hangsúlyt 

Márciusi soros ülésén újabb összegeket
hagyott jóvá a Maros Megyei Tanács a ko-
ronavírus-járvány elleni intézkedésekre. A
tanácsülésen elfogadott költségvetés-mó-
dosítás keretében a Maros Megyei Klini-
kai Kórház egymillió lejt, a
dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu
Kórház 300 ezer lejt kap fertőtlenítőszerek
és védőfelszerelés vásárlására, hogy kiegé-
szíthessék készleteiket. Emellett a Maros
Megyei Gyermekvédelmi és Szociális
Igazgatóságnak 500 ezer lejt utalnak át hi-
giéniai és egészségügyi termékek, gyógy-
szerek vásárlására.

A megyei önkormányzat a Maros Me-
gyei Katasztrófavédelmi Felügyelőséget is
támogatja a koronavírus-fertőzés elleni
küzdelemben. A felügyelőségnek két pro-
fesszionális fertőtlenítőberendezést, illetve
fertőtlenítőszereket vásárol, összesen 48
ezer lej értékben.

– A megyei tanács a két héttel ezelőtti
ülésén 2,7 millió lejt utalt át a Maros Me-

gyei Klinikai Kórháznak, hogy a kórház
olyan orvosi berendezéseket, gépeket vá-
sároljon, amelyekre a koronavírusos bete-
gek kezeléséhez szükség van. A
költségvetés-kiegészítés alkalmával össze-
sen 1,9 millió lejt hagytunk jóvá a megyei
tanácshoz tartozó két kórház, valamint a
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
és a Katasztrófavédelmi Felügyelőség szá-
mára, hogy fertőtlenítőszereket, fertőtlení-
tőberendezéseket és védőfelszereléseket
szerezzenek be. A megyei kórháznak és a
dicsőszentmártoni kórháznak is van kész-
leten védőfelszerelése, de az elkövetke-
zendőkben több ilyenre lesz szükség, így
a készleteket pótolni kell. A továbbiak-
ban is minden szükséges anyagi támoga-
tást megadunk kórházainknak, hogy az
egészségügyi személyzetnek megfelelő
védettsége legyen. Az egészség megőr-
zése jelenti most számunkra a fő priori-
tást – hangsúlyozta Péter Ferenc
tanácselnök.  
Átcsoportosítják a forrásokat 
– törlik a pályázati kiírásokat

A koronavírus-járvány miatt a megyei
tanácsnak át kell csoportosítania az erő-
forrásait, ezért  megvonja a támogatást
azoktól a kulturális és sportrendezvé-
nyektől, amelyek szervezésére a megyei
testület együttműködési szerződések
révén korábban finanszírozást nyújtott.
Arról is döntött az önkormányzat, hogy a
rendkívüli helyzetre való tekintettel idén
törölni fogja azokat a pályázati kiírásokat,
amelyeket a civil szervezetek és egyhá-

zak számára hirdetett meg kulturális,
sport-, ifjúsági és egyházi projektek tá-
mogatására. A szociális tevékenységekre
vonatkozó pályázati kiírás megmarad. A
szociális szolgáltatásokat nyújtó civil
szervezetek 800 ezer lej vissza nem térí-
tendő támogatásra pályázhatnak. A pályá-
zati alapból felszabaduló összegeket a
járvány kapcsán felmerülő intézkedé-
sekre, beruházásokra fordítja a megyei ta-
nács.
Indul a Solidaris program, 
a megyei tanács 330 ezer lejjel száll be

A megyei önkormányzat a Vöröskereszt
Maros megyei kirendeltségével és a Soli-
daris Egyesülettel elindította a Solidaris
programot, amellyel a veszélyeztetett ka-
tegóriába tartozó személyeket (idősek, fo-
gyatékkal élők, elkülönítésben lévők)
segítik.

A Vöröskereszt Maros megyei kiren-
deltsége és a Solidaris Egyesület mellett
több Maros megyei civil szervezet is
csatlakozott a kezdeményezéshez: a
Hifa Egyesület, a Gyulafehérvári Cari-
tas és a Máltai Szeretetszolgálat. A
programban részt vevő egyesületek  biz-
tosítják a szükséges élelmiszerek és
gyógyszerek beszerzését. A Maros me-
gyei önkormányzat ehhez nyújt finan-
szírozást a civil szervezeteknek, a
csomagokat a Vöröskereszt Maros me-
gyei kirendeltségén keresztül juttatják el
a rászorulóknak. A megyei tanács meg-
közelítőleg 330 ezer lejjel támogatja ezt a
programot.

Kedden ülésezett a megyei tanács 
1,9 millió lejt szavaztak meg védőfelszerelésre 

és fertőtlenítőre 

Tövénytervezet: 
szociális védelmi 

intézkedések 
a koronavírus-
járvány idejére

A tervezet a 2003/53-as törvényt (munkatörvény-
könyv) módosítja. A javaslatot 91 szenátor támo-
gatta, 27 ellene szavazott és 12-en tartózkodtak. 

A törvénymódosításban szereplő intézkedések a
COVID-19-járvány által leginkább sújtott rétegen
segítenének: azokon, akik elveszítették a munkahe-
lyüket vagy fennáll annak veszélye, hogy munka
nélkül maradnak. 

A javaslat értelmében azoknak, akiknek a szük-
ségállapot miatt ideiglenesen megszűnik a munka-
viszonyuk vagy szünetel a munkahelyi
tevékenységük, az állami társadalombiztosítási
alapból biztosítják az alapfizetésük 75%-ának meg-
felelő összeget a szükségállapot vagy ostromállapot
teljes ideje alatt. 

A javaslat a munkanélküliekre is vonatkozik, akik
munkanélküli-segélyt kapnak. Az ő esetükben
három hónappal hosszabbítják meg a segély folyó-
sításának időtartamát. 

A PNL nem szavazta meg a tervezetet, arra hivat-
kozva, hogy ezek az intézkedések veszélybe sodor-
ják a társadalombiztosítási büdzsét. Az USR,
ugyancsak erre hivatkozva, szintén bejelentette,
hogy tartózkodni fog a szavazáskor. 

A tervezet azt is magában foglalja, hogy 2020-
ban, az egyéni munkaszerződés szükségállapot mi-
atti felfüggesztésének vagy a tevékenység
ideiglenes szüneteltetésének ideje alatt, amíg az al-
kalmazott a bér 75%-ának megfelelő pótlékot kapja,
maximum 90 napig mentesül a társadalombiztosí-
tási járulékok fizetése alól. 

A szenátus első fórumként szavazott, a végső
döntés a képviselőházé. (Agerpres)

Mezey Sarolta



Most valóban szükséges az
otthon maradás, viszont a
hosszabb, négy fal között töl-
tött idő séta és mozgás nélkül
néha problémákkal járhat. 

A mozgáshiány negatívan befo-
lyásolja a hangulatot, a járáskészsé-
get, csökken a csonttömeg, a szív-
és légzőrendszer teljesítőképessége,
gyengül az izomerő, romlik az alsó
végtagok keringése stb. 

A mozgásszegény életmód szá-
mos betegség kialakulásában is sze-
repet játszhat, ezek kezelésében
ugyanis a rendszeres testmozgás a
terápia egyik eszköze. Mint tudjuk,
már a kezdetektől a mozgás nem
csupán a létfenntartáshoz volt nél-
külözhetetlen, de igen korán a gyó-
gyítás egyik eszközévé vált. A
görögök tanítása ma is helytálló: lé-
legezz friss levegőn, egyél helyesen
megválasztott ételeket, igyál jó ita-
lokat, sokat mozogj, aludj elegen-
dőt! 

Orvostörténészek egyetértenek
abban, hogy az orvostudomány és a
testmozgás között szoros összefüg-
gés van. Minden életkorban és
mindkét nemnél a rendszeres test-
mozgás jótékony hatású. Csökken a
szív- és érrendszeri betegségek ki-
alakulásának kockázata, csökken a
magas vérnyomás és a 2-es típusú
cukorbetegség kialakulásának koc-
kázata, időskorban pedig segít a
mindennapi élethez szükséges ké-
pességek megtartásában. 

Korunkban ismét aktuálissá vált
az elképzelés, hogy mindenki ön-
maga tud a legtöbbet tenni saját

egészségéért (pl. megfelelő test-
mozgás és elegendő alvás), hiszen
a lakosság egészségi állapotával
foglalkozó szakemberek szerint az
egyén egészségi állapota nem csu-
pán az egészségügynek a függvé-
nye, legalább olyan mértékben az
egyén életmódjának is, melynek a
táplálkozás és a testmozgás is szer-
ves részét képezi. 

Ezzel a kis mozgásprogrammal
szeretnénk segíteni most, amikor
sokan szobafogságra kényszerültek.
Ha van rá mód, végezzék a szabad
levegőn (udvar, kert, erkély) vagy
nyitott ablaknál. Ha bármelyiket
kellemetlennek érzik, hagyják ki!
Akinek nincs kedve vagy ideje, az
helyben járjon, mivel ez a mozgás
az, ami a legrövidebb idő alatt a leg-
teljesebb módon átmozgatja a tes-
tét. 

1. Emelje a karját belégzéssel,
majd engedje le kilégzéssel. Ismé-
telje négyszer.

2. Helyben járás közben lendítse
a karját vállmagasságig. Ismételje
hússzor.

3. Járjon helyben hátsó sarok-
emeléssel. Ismételje tízszer.

4. Érintse a sarkával a talajt vál-
tott lábbal. Ismételje tízszer.

5. Lépjen ki támadóállásba,
nyújtsa karját előre vállmagassá-
gig. Ismételje négyszer.

6. Keresztezze elöl a karját, köz-
ben fújja ki a levegőt, majd emelje
hátra a karját mély belégzéssel. Is-
mételje kétszer.

7. Tegye a kezeit a vállára, köröz-
zön előre-hátra. Körözés alatt be-
légzés, lent fújja ki a levegőt.
Ismételje ötször.

8. Dőljön kissé előre a széken.
Fogjon meg két könnyű ásványvi-
zesüveget, emelje a karjait ma-
gasba, a fül mellé. Ismételje tízszer.

Egyre nehezebb paracetamolt
kapni a gyógyszertárakban

Jelentősen megcsappant a gyógyszertárakban a paracetamoltartalék,
miután sok szakember ajánlotta a koronavírus tüneteinek kezelésére.

„Az emberek nagyon sok paracetamolt vásároltak. Paracetamol van
továbbra is, csak más kereskedelmi név alatt. Mint általában a külföldi
termékek, ezek valamivel drágábbak” – nyilatkozta Beatrice Speteanu
gyógyszerész.

A patikusok nyugalomra intenek, és arra biztatják az embereket,
hogy ne szedjenek be az ajánlottnál nagyobb napi mennyiséget. 

Franciaország különben már két hete korlátozást vezetett be: a tünet
nélküli személyek egy, a lázas, fájdalmat érző betegek pedig legtöbb
két dobozzal vásárolhatnak. Svájc is hasonlóképpen járt el.

Szakértők elmondása szerint a napokban Romániában is racionali-
zálják egyes gyógyszerek elosztását, hogy egyformán jusson az ország
minden vidékére. (Mediafax) 
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Bartha Zsuzsa vezető gyógytor-
nász, ADT-terapeuta
(Procardia Alapítvány)

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

9. Széken ülve. Két karral, belégzéssel nyújtózzék magasra, tartsa meg
3 mp-ig, majd kilégzéssel engedje le. Ismételje ötször.

Nő a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma 
Az első Maros megyei áldozat

Megyénkben április 1-jén 29 személyt ápoltak
koronavírus-fertőzéssel a megyei kórház fer-
tőző betegeket ellátó klinikáján. Március 31-
én egy hetvenéves marosvásárhelyi illetőségű
férfi belehalt a fertőzésbe. 

Aznap reggel hívták ki hozzá a mentőt, és szállítot-
ták a megyei sürgősségi kórház szűrűegységébe, ahon-
nan a fertőző betegségek klinikájára utalták be.
Délután az állapota annyira romlott, hogy már nem le-
hetett megmenteni az életét. A teszt eredménye még
aznap igazolta, hogy COVID-19-fertőzött volt. A jár-
ványügyi kivizsgálás folyamatban van, ugyanis a kör-
zetben, ahol lakott, egy másik igazolt esetet is
számontartanak. Egyéb pontosítást az elhunyt lakhely-
ére vonatkozóan nem közölt a kormányhivatal.

Március 31-től Maros megye is felkerült azon me-
gyék jegyzékére, ahol halálos áldozatot szedett a jár-
vány. Az április 1-jei adatok szerint az új koronavírus
85 áldozata a craiovai, bukaresti, jászvásári, suceavai,
aradi, bákói, temesvári, kolozsvári, konstancai, szat-
mári, szebeni, nagyváradi, valamint Hunyad és Ialo-
miţa megyei kórházakban hunyt el.

Megyénkben az április 1-jei adatok szerint 5.910
személy volt házi elkülönítésben és 347-en intézmé-
nyesített karanténban. Az utóbbi 24 órában 432 sze-
mély számára szűnt meg a házi elkülönítés.

A rendőrök és rendvédelmi dolgozók együttesen fel-
ügyelik a szabályok betartását. Az utóbbi 24 órában

480 esetben ellenőrizték a COVID-19 megelőzésére és
terjedésének megállítására vonatkozó rendelkezések
betartását. 2630 személy esetében, 775 helyszínen vé-
geztek ellenőrzést, és 180 kereskedelmi egységet ke-
restek fel, hogy meggyőződjenek a tevékenység
beszüntetéséről. A talált rendellenességek miatt 254
bírságot róttak ki 313.000 lej értékben. Egy személyt
a házi elkülönítésből karanténba helyeztek át, mivel
nem tartotta be a szabályokat. A rendfenntartók 900
járművet ellenőriztek, 1690 személyt igazoltattak.

Március 31-én a közegészségügyi igazgatóság szak-
emberei öt áruházat ellenőriztek, amelyek közül há-
romban róttak ki bírságot, mert nem végezték el a
kötelező fertőtlenítést.

*
Mivel olvasónktól egyéb észrevételek mellett kap-

tunk olyan jelzéseket, hogy vannak személyek, akik
kérkedő módon nem tartják be a karanténra vonat-
kozó előírásokat, és az őket figyelmeztető személyek-
kel szemben fenyegető módon lépnek fel,
megismételjük a Megyei Koordinációs és Interven-
ciós Központ (0265-208-000/ 0265-233-652), vala-
mint a közegészségügyi hatóság telefonszámait, ez
utóbbiak 8-20 óra között hívhatók (0265-261-152
vonalas, 0731-338-057, 0731-338-064, 0790-011-
872, 0790-011-874 és 0790-011-873 molbilszám) a
megyénkben működő kormányhivatal tájékoztatása
alapján. 

Mindenki önmaga tud a legtöbbet tenni 
a saját egészségéért!

Online kérdőíves felmérés készül
a koronavírus-járványról

Mennyire vagyunk veszélyeztetettek, milyen nehézségekkel
szembesülünk, milyen gazdasági és társadalmi következ-
mények várhatók, mi lesz az idei tanévvel? – ezekre a kér-
désekre keresi a választ az Erdélystat online kérdőíves
felmérése.

Az Erdélystat.ro kutatása az internetet használó, felnőttkorú erdélyi
magyarokra terjed ki. A felmérés három nagyobb témára fókuszál: a la-
kosság érintettségére és attitűdjeire, a járvány gazdasági és szociális ha-
tásaira, valamint a jelenlegi oktatási helyzetre.

A kutatás társadalmi céllal, önkéntes alapon készül, az eredmények
nyilvánosak lesznek. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy lehető-
ségei szerint kapcsolódjon be a felmérés népszerűsítésébe, amennyiben
fontosnak, hasznosnak véli azt. Lényeges lenne, hogy pedagógusok,
lelkészek, vállalkozók, civil és szociális szervezetek is bekapcsolódja-
nak, megosztva a kérdőív elérhetőségét közösségi oldalakon, levelező-
listákon, saját honlapjukon. A nagyszámú válaszadás járulhat hozzá az
eredmények reprezentativitásához, és nagyon fontos, hogy a szociálisan
leginkább érintett társadalmi rétegek is minél nagyobb arányban vála-
szoljanak.

A felmérés április első két hetében fog zajlani, a kérdőív kitöltése
10–15 percet vesz igénybe. A válaszadás önkéntes és névtelen, az ered-
mények statisztikai feldolgozását követően kizárólag összesített adatok
kerülnek publikálásra.

A kérdőív ezen a linken érhető el: felmeres.sodiso.ro

12. Domborítsa a hátát, majd engedje le belégzéssel. Ismételje 
ötször.

10. Háton fekve. Húzza fel az egyik lábát talpra, majd cserélje meg. Is-
mételje tízszer.

11. Mindkét kezét vigye a füle mellé, a lábakat terpeszbe, majd zárja
össze a lábait, és tegye a karokat a teste mellé. Ismételje tízszer. 
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Szabó (szül. Czirmay) Piroska március
30-án töltötte a századik évét. 1920-
ban Marosvásárhelyen látta meg a
napvilágot, a Vártemplomban tartot-
ták keresztvíz alá, és életét rövid ki-
térőkkel azóta is szülővárosában éli.
Az elmúlt száz év nem volt díszmenet,
rózsaszirmokon való séta, sokkal in-
kább csalódások, betegségek soro-
zata, amelyek gyakran fölülírták,
beárnyékolták a sors által szűkmar-
kúan mért jót és a szépet is. 

Amegpróbáltatások azonban nem
tudták megtörni. Ma is arra a leg-
büszkébb, hogy egyedül is megállt

a lábán, és fodrásznőként megkereste a pénzt
ahhoz, hogy segítség nélkül felnevelje a két
fiát, akiket rajongásig szeret. Sok kedves epi-
zódot is őriz opálosan felderengő emlékei-
ben, hiszen fésülte Marosvásárhely
legelőkelőbb hölgyeit, és dauerolta a szom-
szédságában lakó háziasszonyok haját, akik
délutánonként összegyűltek, s kézimunkázás
közben mindent megbeszéltek, ami velük és
a városban történt. A színes társaságból már
régen csak Piri néni maradt, mert a sorozatos
megpróbáltatások olyan életösztönt, erőt nö-
vesztettek benne, amivel az elmúlás sem mert
szembeszállni. Valósággal beprogramozta az
életét, hogy addig ki kell tartania, amíg a
rendszerváltást követően munkanélkülivé
vált fia nyugdíjas lesz. Bár nagyon elkesere-
dett, amikor a sors fintoraként megemelték a
nyugdíjkorhatárt, nem lehetett kifogni rajta,

a programot ő is meg-
hosszabbította, és sikerre
vitte. Igazi versenyfutás
volt az idővel, s tart ma
is, amiért ebben a túlélő
„életjátékban” előkelő
díjat érdemelne.

Szép lány, muta-
tós fiatalasszony
volt, szabályos

vonású arcát világoskék
szempár tette különle-
gessé. Gyermekkorom-
ban, amikor elhaladtam
lakásuk nyitott ablaka
előtt, kíváncsian hallgat-
tam, ahogy munka köz-
ben szívéből-lelkéből
énekelt, kicsit orrhangzó-
san, ami jellegzetes színt
adott az ismert dallamok-
nak. Sokszor megkísér-
tett, hogy amikor
édesanyám fürtjeit csa-
varta a vékony fapálci-
kákra, és a dauerszer erős
szaga betöltötte a kony-
hát, megkérjem, hogy
énekeljen, de nem volt
merszem hozzá. Tőle
hallottam a pontos recep-
tet arra, hogy annyi pénz-
ből, amit mások egy nap
vagy egy hét alatt elköl-
tenek, hogyan lehet egy
hónapon át megélni,
hogy kell lejenként félre-

tenni és beosztani az akkori keresetekhez ké-
pest csekély nyugdíjat, amelyből a
fodrászszövetkezetben töltött évek után „gaz-
dálkodni” kényszerült. Ahogy a lehetetlen
dolgok, ez is sikerült neki, el is nevezték a
környékbeli asszonyok életművésznek. Való-
ban az, hiszen számtalan betegségét is sike-
rült legyőznie, vagy megtanult élni velük. Ő
nem mondhatja el, hogy soha nem járt
gyógyszer a szájában, mint sokan azok közül,
akik hasonlóan hosszú életűek, hiszen fiatal-
asszony kora óta egyik betegséget követte a
másik, és a fiúk felnevelése is egészségi gon-
dokkal járt. De Piri néni, ahogy gyermekként
szólítottuk, nem ismert akadályokat.  Miköz-
ben szeme kéksége elhomályosult, látása
megromlott, az esze a helyén maradt, és vé-
leményét soha nem rejtette véka alá, ami so-
kaknak váltotta ki a nemtetszését. Százévesen
is felkel, és megfőzi az ebédet, s a befőzések-
ről is a régi szorgalommal gondoskodik. 

Amikor balul sikerült házasságáról érdek-
lődöm, Németh László ismert könyvét teszi
elém, amire elmondása szerint egy papné
vendége hívta fel a figyelmét. A kényszerből
férjhez ment, férjével alkatilag, lelkileg és
sok más szempontból sem egyező Kárász
Nelli sorsában a magáéra ismert. A házassá-
gában megélt kiszolgáltatottság és a megalá-
zottság szülte lelki sérülésekre, amelyek
hozzájárultak későbbi betegségeinek a kiala-
kulásához, évekig Tusnádon kereste a gyógy-
írt. A szenvedés és a vele való küzdelem vált
meghatározó életelemévé, és gyakran ismé-
telt monológjaiban keserűségeit próbálta ki-
beszélni magából éveken át. Pedig nagyobbik

fia, aki miatt sokat aggodalmaskodott, példa-
mutató segítőtársa lett évek óta, rosszullétei
idején orvoshoz, kórházba viszi, hogy a meg-
felelő kezeléssel lábra tudják állítani. Amikor
az idén februárban meglátogattam, büszkén
mondta, hogy a kórházban a csodájára jártak
annak, hogy bántalmai ellenére a százhoz kö-
zeledve hogyan bírja magát. 

Évek óta készülök, hogy a sokszor hallott
részleteket – mint kirakós játék darabjait –
egyszer összeillesszem, de sajnos akkor szán-
tam rá magam, amikor a száz év történései –
kicsit már megfakulva térben és időben –
néha egymásba gabalyodnak, a lényeg azon-
ban nem változott.

Ülünk az egyszobás állami (IGL-) la-
kásban, amelyet annyira szeretett
volna megvásárolni, amikor ez le-

hetővé vált, de nagy szívfájdalmára a legszi-
gorúbb takarékoskodással sem tudta azt a
keveset sem összegyűjteni, amibe a lakás ke-
rült, így örök aggodalomban él, hogy megkö-
tik-e újra a szerződést, ami lehetővé teszi,
hogy továbbra is a lakásban maradhassanak.

– 1920. március 30-án születtem Marosvá-
sárhelyen – tisztázzuk a pontos dátumot, ami-
kor a kezdet kezdetéről érdeklődöm, s azt is,
hogy bár a hatalomátvétel már folyamatban
volt, még magyarul anyakönyvezték, ugyanis
az akkoriban 76 százalékban magyarok lakta
Marosvásárhelyen májustól tértek át a román
anyakönyvezésre. A trianoni békediktátumot
pedig, amely megszabta Magyarország új ha-
tárait, két hónappal később, 1920. június 4-
én írták alá. 

– Édesapám egyszerű iparosember volt, az
apai nagyszüleim, a Czirmayak nemesembe-
rek, földbirtokosok, de édesapámat
nem támogatták, hogy tanuljon, majd
kitagadták, mert nem a szüleinek az
óhaja szerint nősült. Édesanyámat
vette el, aki nagyon szép leány volt.
13 gyermekük született, közülük
heten értük meg a felnőttkort. A la-
kásunk a Szentgyörgy utcában volt,
nem messze a Szentgyörgy téri isko-
lától, ahova jártam. Amikor édesapám
arra kényszerült, hogy kivegyen az is-
kolából, az igazgató véteknek ne-
vezte, mivel a legjobb tanulók közé
tartoztam. A Kossuth utcai inasisko-
lában tanultam három éven át a fod-
rászatot. Jó előmenetelemért az volt a
jutalom, hogy elküldtek a szovátai
cserkésztáborba. Mivel akkor halt
meg Mária királyné, mi, cserkészek a
patakmajori táborban kétóránként őr-
séget állva gyászoltuk. Ott hallottam,
hogy amikor Mihály király kisfiúként
a nagyanyjával Szovátán üdült, szíve-
sen játszott a helybeli gyermekekkel.
Miután felszabadítottak, a főtéri le-
számítoló bank udvarán levő Bözsi
szalonban kezdtem el dolgozni, ké-
sőbb a mai Nemzeti Bank helyén mű-
ködő fodrászüzletben, onnan
kerültem a marosvásárhelyi fodrász-
szövetkezet Kossuth utcai 5-ös számú üzle-
tébe, ahonnan nyugdíjba mentem. 18 évesen
Bernádynét ondoláltam, és akkoriban az volt
a szokás, hogy az úri hölgyeknek hetente két-
szer otthon átfésültük, felfrissítettük a frizu-
ráját. Elegáns lakásuk volt a Szentgyörgy
utcában, szívesen jártam oda. Vendégeim vol-
tak a város neves értelmiségi családjainak
hölgytagjai. Fésültem a városi főmérnök fe-
leségének szép szőke „angyalhaját” és a bőr-
gyógyászatot vezető főorvos feleségét is,
akinek fekete haja volt. Ők voltak a női esz-
ményképeim. Mivel akkoriban a színésznők
is hozzám jártak, a Székely Színház előadásai
előtt önkéntes munkában bejártam az öltö-
zőkbe átfésülni őket. Egy kolléganőm a sze-
memre is hányta, hogy elveszem egy
munkásnak a helyét, amire azt válaszoltam,
hogy ha annyiért vállalja, amennyiért én,
akkor a helyembe mehet. 

Anegyvenes években egy bénulásos
betegséget kaptam el. Amikor már
nem tudtam lábra állni, és dolgozni

sem, a nővérem, aki Besztercén volt férjnél,
magával vitt, mert a városban működött egy
szász szanatórium, és az ott dolgozó orvos ki-
kezelt a betegségből. A testvérem is fod-
rásznő volt, és ott ismertem meg a
szomszédos üzletben dolgozó férfifodrászt,
akivel megszerettük, el is jegyeztük egymást.
De közbejött a második világháború, és a vő-
legényemet elvitték a frontra. A visszavonuló
magyar hadsereg pedig Besztercéről elmene-
kítette a magyarokat. Először Budapestig
mentünk, onnan vittek volna tovább Német-

országba. Gárdonynál a vonatunk bombatá-
madásba került, egész éjjel tolatott hol hátra,
hol előre. A vonaton volt édesanyám a két
öcsémmel, és egyik nővérem a gyermekek-
kel. Hajnalban azt mondtam édesanyámnak:
ha még mindig Gárdonyban vagyunk, akkor
leszállunk. A vonat megállt, kinéztem, és lát-
tam, hogy nem haladtunk semmit. Leugrot-
tunk néhány csomaggal, s a szerelvény már
indult is, majd Szombathely és Győr között a
vonatot bombatalálat érte. Itthon a halálhí-
rünket keltették, és amikor nagy nehézségek
árán hazaértünk, mindenki csodálkozott,
hogy élünk.

Vásárhelyen a nagynénémék, akik a
város két neves vendéglőjét mű-
ködtették, a náluk dolgozó főpin-

cérhez akartak hozzáadni feleségül, de nem
tetszett nekem. A vőlegényemre vártam, aki
öt év után tért haza az orosz fogságból. Eljött
Vásárhelyre, és a nagynéném lakásán azt
mondta, hogy ő egyelőre nem akar nősülni,
ezért átenged a másik kérőmnek, hogy tegyen
olyan boldoggá, ahogy ő szerette volna. Ak-
kora csalódást és fájdalmat okozott, és any-
nyira sértve éreztem magam, hogy
kijelentettem: feleségül megyek a másik fér-
fihoz, pedig tudtam, hogy a házasságot csu-
pán a nénémék szép sarokházáért akarja, ami
később az államosítással elúszott. Bár aznap
este újra megkeresett a volt vőlegényem
azzal, hogy megbánta már, és könyörgött,
hogy mégiscsak legyek a felesége, a történ-
tekért nem tudtam megbocsátani neki. A há-
zasságom nem sikerült, nem voltuk
egymáshoz valók, tudtam, hogy a férjem
megcsal, gyakoriak voltak köztünk a durva
veszekedések, és egyre keservesebb lett az

életem. Amikor másodszor is várandós let-
tem, Bartel főorvos beszélt rá: tartsam meg a
gyermeket, hogy a nagyobbik fiamnak legyen
testvére. Szót fogadtam neki, de amikor a ki-
sebbik fiam megszületett, az apja rá sem akart
nézni, mert ő mindenképpen lányt szeretett
volna. Később, amikor már elviselhetetlenné
vált a házasságunk, de a férjem mégsem akart
válni, összecsomagoltam a dolgait, és kitettem
a bőröndjét, hogy menjen el. Attól kezdve
egyedül vállaltam az életet a két kisfiammal. 

Van egy gyakran visszatérő emlékem. A
nagynénémhez mentem éppen, és útközben
tudtam meg, hogy aznap temetik. Felvittek a
lakásba, hogy szendvicseket készítsek a ven-
dégeknek, de ahogy telt az idő, egyre jobban
aggódtam amiatt, hogy a fiúkat magukra
hagytam. Négy óra körül indultam haza.
Amikor a Kultúrpalotához értem, jött velem
szembe a két kisfiam félig-meddig felöltözve.
– Hova mentek? – kérdeztem ijedten. – Elin-
dultunk, hogy keressünk meg, mert azt hittük,
hogy te is elhagytál – mondták, amit soha
nem tudok elfelejteni.

Száz évet felidézni teljesen lehetetlen
– mondja három óra elteltével Piri
néni, láthatóan belefáradva a beszél-

getésbe. Igazat kell adnom neki, pedig annyi
kérdésem lenne még. Hátradől a fotelben a
szoba egyetlen ablaka előtt, amelyen tompán
szűrődik be a délelőtti fény. Bár pihenni sze-
retne, szabadulni élettörténetének súlyától, a
beállt csendben is szinte hallom, ahogy to-
vább rajzanak megbolygatott emlékei.

Emlékrajzás
Száz év tükrében

Bodolai Gyöngyi 

A Szabó fiúk

Szép lány, mutatós fiatalasszony volt



Bár még visszaköszön időn-
ként a tél, tagadhatatlanul itt
a tavasz. Ahogy melegszik az
idő, lekerül rólunk a télikabát.
A világjárvány egyelőre ott-
hon maradásra kényszerít, de a
kifutókon már jóval korábban
bemutatták az idei divatot.
Még talány, hogy a többség
mikor és hol fogja viselni, de
ügyes kezű hölgyek otthon 
is megvarrhatnak egy-két 
darabot, például úgy is, hogy
divatjamúltnak hitt ruháikat a
2020-as irányzatokhoz igazít-
ják. És mire reményeink 
szerint lejár a koronavírus fe-
nyegető veszélye, és felold-
ják a kijárási tilalmat,  végre
az idei trendnek megfelelő
darabokban lélegezhetünk
fel.

A 2020-as év divatját az egysze-
rűség jellemzi, legyen az utcai, hi-
vatali vagy csillogó alkalmi viselet. 

Az egyik fő irányzatot a ’70-
es,’80-as és ’90-es évek divatjának
keverékéből kialakított darabok ké-
pezik, melyekbe sajátos részleteket
foglaltak bele, mint például a virág-
minták, puffos ujjak, élénk színek,
diszkó stílusú, csillogó anyagok, fu-
turisztikus jegyek.

Az év színei a tenger és óceán ih-
lette kék és zöld tónusok. Divatos
szín az érett sárga, továbbá a szelíd
narancssárga, a rózsaszín és a lila,
és megmaradtak a klasszikus szí-
nek, a fekete, a fehér és a nude (bőr-
szín) finom árnyalatai.

A könnyű, átlátszó anyagok mel-
lett divat a bársony, a bőr és a for-
dított bőr is.

Az anyagok mintái lehetnek vi-
rágok, csíkok, kockák, népi hímzés
és állatminták.

Az idén nyárra a divatos alapda-
rabok között van a puffos ujjú ruha,
mely mind nappali, mind esti ese-
ményekre megfelel. Aki szereti a
díszesebb darabokat, válasszon
csipkével, gyöngyökkel vagy virág-
rátétekkel díszített változatot.

Ha a ruha lenge, pasztell árnya-
latú anyagból készül, hangsúlyozza
az alkatunkat, és nőies megjelenést
biztosít. Lezser frizura és diszkrét
kiegészítők illenek hozzá.

A tavasznál maradva, idén is di-
vatosak a hosszú felsők, a túlmére-
tezett kabátok, dzsekik és a
klasszikus szabású kabátok, főleg a
természetből ihletett színekben:
földszín, bézs vagy akár bordó. Ha
ezek farmerből, ökologikus bőrből
vagy valamilyen kockás anyagból
készülnek, még trendibbek. És aki-
nek munkába kell járni, talán van is
ilyen a ruhatárában.

A másik fontos divatirányzatot a
kockás anyagok képezik, melyek
közül a tyúklábminta elnevezésű
kockás anyag a legdivatosabb. A
klasszikus fekete-fehér kockák mel-
lett a színes, valamint a többféle tí-
pusú kockás anyag keverékéből
kialakított ruhadarabok nappali
vagy esti viselethez is menők lesz-

nek. A nőiességet hangsúlyozó tüll
– ruhák és szoknyák formájában –
is olyan anyag, amely díszíthet egy
elegáns vagy akár sportos ruhada-
rabot is.

Egy másik alapdarab a romanti-
kus elemekkel – nagy gallérokkal,
fodrokkal és puffos ujjakkal – ellá-
tott blúz. A virágmintás ruhadara-

bok bármilyen stílusban divatosak,
akár nagy, sőt óriási rózsákkal is. 

Aki jobban szeret nadrágot vi-
selni, válasszon klasszikus nadrág-
kosztümöt. Ezúttal nem okvetlenül
az irodai viseletről van szó, hanem
az erős, merész nő számára készült,
különleges színű és mintájú dara-
bokról.

A marosvásárhelyi állatorvo-
sok is konkrét óvintézkedése-
ket hoztak a Covid-19 járvány
terjedésének megfékezése
érdekében a Nemzetközi Ál-
latorvos-szövetség, az Euró-
pai Állatorvos-szövetség, a
Román Állatorvosi Kollégium
és a Magyar Állatorvosi Ka-
mara ajánlásait figyelembe
véve, a helyi körülményekhez
és sajátosságokhoz igazodva.

Megkeresésünkre dr. Pálosi
Csaba, a Noé Bárkája kisállatkli-
nika vezetője elmondta, hogy Ma-
rosvásárhelyen egyes rendelők
bezártak, de a többségük nyitva tart,
és a sürgősségi ügyelet is működik.
Az állatorvosok és asszisztenseik is
fokozott fertőzésveszélynek vannak
kitéve mindennapi tevékenységük
során, hiszen elkerülhetetlen a gaz-
dikkal való kontaktus, de hivatás-
beli esküjüknek eleget tesznek.
Ezért fontosak azok az óvintézke-
dések, amelyek az állatorvosok és a
szakszemélyzet védelmét szolgál-
ják.

– Az állatorvosi vizit előtt, ha a
gazdi nem biztos a vizsgálat fontos-
ságában, kérjen telefonos vagy on-
line segítséget a felkeresendő
rendelőtől, egyébként is a telefonos
egyeztetés szükséges minden eset-
ben. A gazdiknál legyen egészség-
ügyi könyv és a kijárási tilalom
miatt elrendelt egyéni felelősség-
vállalási nyilatkozat kitöltve. 

– Amennyiben az állattartó csak
vásárolni szeretne (például gyógy-
szert), jelezze előre e-mailben, hogy
lehetőség szerint a rendelőben elő-
készíthessék a csomagot. Erre a túl-

terheltség miatt nem minden eset-
ben van lehetőség, de amennyiben
igen, jelentős segítség lehet min-
denki számára. 

– Lehetőség szerint csak sürgős

esetben keresse fel állatorvosát, de
csakis előzetes egyeztetést köve-
tően.

– Az állatot csak egy egészséges
felnőtt kísérje el a rendelőbe. 

– Érkezéskor várakozzon a ren-
delőn kívül, és várja meg az utasí-
tást a továbbiakra vonatkozóan. 

– Lehetőség szerint fertőtlenítse
kezét az állatorvosi rendelőbe lépés
előtt. 

– Kerülje a testi érintkezést (kéz-
fogás), és tartson legalább 2 méter
távolságot. 

– Ne érintsen  meg semmit a vá-
róteremben vagy a kezelőhelyiség-
ben. 

– Lehetőség esetén válassza a
kártyás fizetést. 
Fertőtlenítés klórhexidines 
samponnal vagy szappannal

A kutyák lakótelepi sétáltatása a
mindennapi szükségleteik elvég-
zése érdekében rövidebb idősza-
kokra engedélyezett, de az
állatorvosi kamarák ajánlásait és a
higiéniai előírásokat be kell tartani.
A Román Állatorvosi Kollégium
ajánlásai értelmében is a társállato-
kat csakis pórázon ajánlott sétál-
tatni a lakhely közelében. Kerülni
kell a személyi kontaktust, be kell
tartani a fertőzésveszély megelő-
zése érdekében előírt legkevesebb
1,5 méteres távolságot, ugyanak-
kor kerülni kell, hogy bárki hozzá-
érjen az állathoz vagy meg-
simogassa.

Séta után a kutya tappancsát
ajánlott klórhexidin-tartalmú sam-
ponnal, kutyasamponnal vagy nor-
mál szappannal megtisztítani és

alaposan leöblögetni. Fertőtlenítő
törlőt is lehet használni, azonban ha
kiütések jelentkeznek, a kezelő ál-
latorvostól telefonon kell tanácsot
kérni. A kétszázalékos klórhexidin-
tartalmú samponnal akár naponta
többször is lehet a lábakat tisztítani,
a 3–4 %-ost fel lehet hígítani. Klór-
hexidines sampon kapható az állat-
patikákban, egyébként nagyon sok
dermatológiai esetben használatos.
Bőrápolónak, -puhítónak pedig na-
ponta egyszer lehet körömvirágke-
nőcsöt alkalmazni a talppárnákra. 
A kutyakozmetikák 
még működnek

Amint a szakember elmondta,
egyelőre (március 26-án, sz.m.)
nincsenek letiltva a kutyakozmeti-
kák. Az állatokat átveszik az ajtó-
ban, és a művelet után hasonlóképp
adják át a tulajdonosnak. Gyakran
és alaposan mosson kezet a gazdi  a
kutyájával való foglalatosság előtt
és után, amikor az edényeivel vagy
táplálékával jár, és kerülni kell az
állat puszilgatását, babusgatását
ebben az időszakban. 

Több ezer kutyán és macskán vé-
geztek állatkísérletet, a Covid-19
koronavírussal való fertőzöttséget
azonban egyetlen esetben sem mu-
tatták ki. Azok a kísérletek és teszt-
eredmények is negatívak lettek,
amelyekkel azt próbálták kimu-
tatni, hogy a kutya elkaphatja-e az
embertől a vírust vagy terjesztheti-
e azt. 

A Nemzetközi Állatorvosi Szö-
vetségek és a Román Állatorvosi
Kollégium szerint jelenleg nem ren-
delkeznek olyan jellegű bizonyíté-
kokkal, miszerint az állatok
megfertőződhetnek a Covid-19 ko-
ronavírussal, netalán terjeszthetnék
azt – tájékoztatott dr. Pálosi Csaba.

Nemzetközi állatorvosi szervezetek és szövetségek ajánlásai alapján
Járványügyi óvintézkedések
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Casoni Szálasi Ibolya

Aktuális divatirányzatok

Szer Pálosy Piroska

Rendelés a Noé Bárkája kisállatklinikán



Már másfél hete nem sétáltam a
főtéren, 65 év fölöttiként próbálom
kevésbé kitenni magam a fertőzés ve-
szélyének. Ez a lakás elhagyását tiltó
rendelkezés egyedi próbatételként is
megélhető, hadd lássam, lehet-e ma-
rosvásárhelyiként a főtér nélkül teljes
életet élni? Első hallásra válaszolnék
is igennel, de az igazság sokkal mé-
lyebben van. Úgy jó húsz évvel ez-
előtt még cserealjai (Tudor negyed)
lelkipásztorként a legmozgalmasabb
útkereszteződésnél lévő autóbusz-
megállóban kérdeztem rá egyik pres-
biterre: hova megy? Mire ő őszintén,
természetes meggyőződéssel így vá-
laszolt: bemegyek a városba. Már
akkor, ott magamban rákérdeztem:
az egykori Szántó utca vége már nem
a város?

Lakásom ablakából nem látok rá
a főtérre, ezért személyesen megélt
kíváncsiságomban valahol lelkem
mélyén megszólal Márai Sándor Ha-
lotti beszéd című versének indítása:

„Látjátok feleim, szem’tekkel mik
vagyunk

Por és hamu vagyunk
Emlékeink szétesnek, mint régi

szövetek.
Össze tudod még rakni a Margit-

szigetet?”
Ülök a szobában, és próbálom

összerakni a főteret, a megélt vagy
csak megálmodott képeket, mert van-
nak események, amelyek csak az ál-
mokban történnek meg, amelyek csak
a vágyakban élnek tovább. Március
végére kérte egy kárpátaljai magyar
csoport, hogy mutassam meg nekik
háromórás itt-tartózkodásuk idején a

várost. Számolgattam már akkor, mit
mutassak meg nekik, akik ugyanúgy
magyarok, mint mi, csak éppen sze-
gényebb körülmények között élnek,
ugyanúgy reformátusok, mint mi,
csak náluk egyelőre bizonytalanul tá-
volodik az anyanyelvű tanulás lehe-
tősége, és akkor unokáink hogy
fognak együtt énekelni népdalt és
zsoltárt? Aztán jött az értesítés: nem
jöhetnek, nem találkozhatunk Maros-
vásárhely főterén, mert lefújták a ha-
tárokon túli közös utazásokat.

Telefonbeszélgetésünk után elgon-
doltam, készíthetné(n)k egy olyan fél-
órás, egyszerű okostelefonos videót a
főtérről, és elküldhetném nekik, leg-
alább úgy láthassák ezt a várost,
ahova nem jöhettek el, pedig sokáig
spórolták szerény jövedelmüket, hogy
erdélyi útjukon Marosvásárhely fő-
téri értékeiben is gyönyörködhesse-
nek. Kényelmes halogatás után a
főteret előttem is lezárta a koronaví-
rus, s így most emlékeimből próbá-
lom összerakni. De vajon össze
tudom-e rakni, mert a látványossá-
gok, épületek helyett minduntalan a
hajdani zöld békás szökőkút jelenik
meg előttem, meg azok a tavaszi
napfényes napok, amikor rózsaszín
magnóliaszirmokkal volt tele a
járda, a zöldre festett padokon mo-
solygós emberek ültek, középen bol-
dog anyukák gyerekkocsit toltak,
kacagó apróságok etették a galam-
bokat, és mindegyre köszönni kellett
valakinek, mert vidám és mozgalmas
volt a központban az élet. Milyen
gyorsan megváltozhat minden körü-
löttünk!

Főtéri történet
Vesztegzár idején

ötvös József

A Cardiffi Egyetem szakértői első alkalom-
mal dolgoztak ki egy olyan módszert,
amellyel megbecsülhető, hogy a különböző
állatfajok mekkora műanyagokat nyelhet-
nek le.

Az egyetem fenntartható vízgazdálkodással fog-
lalkozó kutatóintézetének szakértői több mint két-
ezer állat gyomortartalmát vizsgálták meg, és ennek
alapján alkottak egy egyenletet, amellyel az állat
testhossza alapján megjósolják, mekkora műanyag-
darabot képes megenni. A Nature Communications
című szaklapban megjelent tanulmány szerint a leg-
nagyobb darabok az állat méretének mintegy öt szá-
zalékát tehetik ki.

A kutatók szerint a műanyagszennyezés problé-
májának súlyosbodásával kiemelt fontosságúvá vált
a műanyagok jelentette kockázat felmérése a világ
különböző állatfajai számára. Munkájuk segítheti a
tudósokat is abban, hogy meghatározzák, mekkora
kockázata van a műanyagszennyezésnek az öko-
szisztémára, az élelmiszerforrásokra és végül az em-
beri egészségre.

A kutatócsoport tengeri és édesvízi emlősök, hül-
lők, halak és gerinctelenek által lenyelt műanyago-
kat vizsgáltak. 9 milliméteres hallárváktól kezdve
tízméteres hosszúszárnyú bálnákig különböző mé-

retű állatok vettek részt a vizsgálatban.
Néhány sokkoló példát is találtak a szakértők: egy

nagy ámbráscetben például kerti locsolótömlőre és
virágcserépre, levesteknősökben műanyag banános-
zacskóra, egy True-féle csőröscetben (Mesoplodon
mirus) pedig vadászpuskából származó töltényre
bukkantak.

„Még mindig nagyon keveset tudunk a legtöbb
állatról arra vonatkozóan, hogyan táplálkoznak,
ezért nehéz kitalálni, mennyi műanyagot ehetnek
meg” – fogalmazott Ifan Jams kutató.

A projektet vezető Isabelle Durance elmondta:
„Mindannyian láttunk már lesújtó, gyakran szívet
tépő képeket a műanyagszennyezés miatt szenvedő
állatokról, de az állatok és a műanyag közti interak-
ciók nagyon sokszor szemtanú nélkül maradnak. Ez
a tanulmány ezt a sok láthatatlan esetet segít kissé
vizualizálni”.

Hozzátette: miközben egyre többet tudni arról,
hogy a világ mely vízi ökoszisztémáiban a legna-
gyobb a műanyag koncentrációja, csak az ehhez ha-
sonló munkák révén derül ki, mely állatok számára
jelent nagy veszélyt ezek lenyelése. „E tanulmány
révén elkezdhetjük megérteni, mennyi műanyag
kerül be a globális élelmiszerhálózatokba vagy az
emberi táplálékba” – emelte ki Durance. (MTI)

Locsolótömlő az ámbráscetben

Televíziós show-műsort rendeznek a koro-
navírus-járvány miatt elhalasztott Euroví-
ziós Dalfesztivál helyett a holland
szervezők.

A Europe Shine a Light című műsor célja Európa
egységét megmutatni a világjárvány idején. Az adás
május 16-án este lesz, éppen akkor, amikor az Eu-
rovíziós Dalfesztivál döntőjét eredetileg megrendez-
ték volna Rotterdamban – közölte az Európai
Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) a honlapján
kedden.

A műsort közönség nélkül rendezik meg azok a
holland televíziós csatornák, amelyek az elhalasztott
versenyért is feleltek volna.

A Europe Shine a Light cím a dalfesztivál egy
korábbi győztes dalára utal: a Katrina and the

Waves 1997-ben Love Shine a Light című dalá-
val győzött, ez volt a britek eddigi utolsó dia-
dala.

„Minden műsorszolgáltatót, amely részt vett
volna az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, valamint
más EBU-tagországokat is arra ösztönzünk, hogy
sugározzák ezt a show-t az egység és az összetarto-
zás jegyében” – fogalmazott Jon Ola Sand, a ver-
seny igazgatója.

A szervezők szándékai szerint a műsor a korona-
vírus-járvánnyal is foglalkozni fog. Azt tervezik,
hogy a 41 részt vevő ország előadója (negyvenen
Európából, valamint az ausztrál énekes) egy korábbi
eurovíziós slágert fog együtt bemutatni, természe-
tesen csak virtuálisan, hiszen mindenki a saját or-
szágából jelentkezik be. (MTI)

Tévéshow lesz az Eurovíziós Dalfesztivál helyett
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A 93 éve született Puskás Ferencre emlékezett az Aranycsapat Testület
Bár a koszorúzás ezúttal elma-

radt, otthonukban gyertyagyújtással
és néma főhajtással emlékeztek az
Aranycsapat Testület tagjai a 93
évvel ezelőtt ezen a napon született
Puskás Ferencre.

„Ebben a nemzet erejét próbára
tevő, járványveszélyes időszakban
különösen felemelő érzés felidézni
annak a labdarúgónak az emlékét, akit
a leghíresebb magyarként tartanak
számon, és aki annyi örömet szerzett
a magyarságnak és az egész világ fut-
ballszerető közönségének” – nyilat-
kozta az MTI-nek a testület elnöke.  

Lomnici Zoltán emlékeztetett
arra, hogy az olimpiai bajnok és vi-
lágbajnoki ezüstérmes labdarúgó,
később a Nemzet Sportolója kitün-
tető cím birtokosa a magyar labda-
rúgó-válogatottban 85 alkalommal
játszott. Az egyetlen játékos a vilá-
gon, aki gólt lőtt világbajnoki
(1954, Bern), olimpiai (1952, Hel-
sinki), Európa-kupa- (1953, Róma),
Bajnokcsapatok Európa Kupája-
(1960, Glasgow) és világkupadön-
tőben (1960, Madrid) is.

A Legfelsőbb Bíróság korábbi el-
nöke felhívta a figyelmet arra, hogy

Puskás élete legszebb mérkőzésé-
nek nevezte a londoni Wembley
Stadionban 1953. november 25-én
az angolok ellen aratott 6-3-as győ-
zelmet, amely a magyar sporttörté-
nelem egyik legnagyobb, az egész
világ által a magyarság tehetségét,
sportszeretetét és futballtudását a
legmagasabb helyen elismerő dia-
dala volt.

„Puskás Ferenc alakja bekerült a
Hungarikumok Gyűjteményébe is,
mert az indoklás szerint a sportolót
a világ minden részén ismerik és
teljesítményét Magyarországgal
azonosítják, emellett tehetségét, fut-
balleredményeit és sportemberi
nagyságát számtalan díj és elisme-
rés övezi” – fűzte hozzá Lomnici,
aki kiemelte: az Aranycsapat egy-
kori csapatkapitánya emberként és
hazafiként örök példakép az egész
magyarság számára.

„Születése napján Bajkai István-
nal, a testület alelnökével minden
esztendőben elzarándokoltunk
Puskás sírjához, a budapesti Szent
István Bazilika altemplomába,
most lélekben hajtunk fejet sírhe-
lyénél. A rendkívüli idők nagy le-
hetősége, hogy ezúttal még több
időt szenteljünk nemzetünk nagy-
jainak emlékezetére” – fogalma-
zott az Aranycsapat Testület

elnöke, aki emlékeztetett arra,
hogy a feladatait társadalmi mun-
kában végző, költségvetési támo-
gatást és adományokat igénybe
nem vevő Aranycsapat Testület
rendszeresen megemlékezik a le-

gendás válogatott sikereiről. Az
Aranycsapat-emlékév három évvel
ezelőtti meghirdetése óta a testület
több mint 300 eseményt szervezett
a Kárpát-medence magyarlakta te-
lepülésein.

Rajzfilmhős lett a leghíresebb magyarból
Puskás Ferenc születésnapján, április

1-jén az M1 aktuális tévécsatornán és a
Nemzeti Sport online oldalán is látható
volt a Puskás Ferenc gyermekkori kaland-
jait megidéző Puskás Öcsi és barátai
című rajzfilm, Gellár Csaba rendezésé-
ben. A hétperces, 2D-s animációs techni-
kával kb. egy évig készült
sorozatepizódok alapját a gyermek Pus-
kás Öcsi életrajza, a vele kapcsolatos tör-
ténetek, városi legendák képezik,
valamint Kemény Kristóf író és Mayer
Tamás illusztrátor közös, háromkötetes

Puskás Öcsi – A külvárosi vagány hihetetlen kalandjai című mese-
könyvsorozata. Ez utóbbi adta a rajzfilm ötletét és kiindulópontját is.

A rongylabda címet viselő első epizód a kis Puskás Ferenc első focis
élményeiről szól. Öcsi hétesztendős, egy évvel idősebb jó barátjával,
Bozsik Cucuval szalad le a kispesti grundra. Ám a nagyok nem fogad-
ják csak úgy be maguk közé a két leendő Aranycsapat-klasszist. Öcsi
mérges lesz és szomorú, ezt látva édesapja kieszeli, hogy saját labda –
egy rongylabda – kell a lurkóknak!    

„Animációs sorozattá tervezzük fejleszteni a filmet, amely remélhe-
tőleg nemcsak Magyarországon, de külföldön is a fiatal generációk
kedvelt meséjévé válhat” – nyilatkozott a tervekről Lajos Tamás film-
producer.

Vége lesz az elmúlt években megszokott 
jólétnek a magyar sportban

Türelemmel és empátiával kell
kivárni, hogy milyen pénzügyi le-
hetőségek lesznek a magyar sport-
ban a járvány után, mert a
kormánynak és az embereknek
most vannak égetőbb feladataik is –
nyilatkozott az egyik legnagyobb
magyar klub, a Vasas SC elnöke.

Markovits László a klub honlap-
ján megjelent interjúban kiemelte,
elnökként az volt a legfontosabb
számára a váratlan helyzetben,
hogy a Vasas munkavállalói ne ke-
rüljenek rögtön egzisztenciális bi-
zonytalanságba, és lehetőségük
legyen magukra és a családjukra vi-
gyázni. „Jelenleg úgy számolunk
pénzügyileg, hogy a kialakult hely-
zet ellenére le tudjuk zárni a
2019/2020-as szezont, és nem
kényszerülünk alapvető változtatá-
sokra” – mondta.

Hozzátette, még senki sem tudja
megmondani, hogy hosszú távon
pontosan milyen hatások érik a gaz-
daságot és ezen belül a sportot. Úgy
fogalmazott, alapvetően optimista,
még akkor is, ha nagy valószínű-
séggel az elmúlt tíz évben megszo-
kott általános jólétnek vége szakad
a magyar sportban.

A Vasas elnöke elmondta, napi
szinten beszélget sportvezető-társa-
ival, hiszen elnökségi tagja a Ma-
gyar Olimpiai Bizottságnak, a
Sportegyesületek Országos Szövet-
ségének, valamit a röplabda- és az
úszószövetségnek is. Úgy tapasz-

talja, abszolút van igény arra, hogy
közösen kell kiutat találni, össze-
fogva kell megfogalmazni ajánláso-
kat a döntéshozók számára.

„Egybehangzó álláspont, hogy az
utánpótlásnevelésnek biztosított
működési feltételek megtartása a fő
prioritás. Remélhetőleg az állami,
az önkormányzati és a tao-támoga-
tások mértéke nem fog kényszerből
drasztikusan csökkenni, hiszen
ebben az esetben elkerülhetetlen
lenne, hogy a sport visszasüllyedjen
a rendszerváltás utáni áldatlan álla-
potokba, és így kárba veszne az el-
múlt évek összes pozitívuma. Azzal
is számolni kell, hogy a jövőben ke-
vesebb forrás jut a sportinfrastruk-
túra-fejlesztésre, de az nagyon
fontos lenne, hogy a kényszerintéz-

kedések ne érintsék azokat a beru-
házásokat, amelyek a sportszakmai
alapfeladatok ellátását szolgálják.”

Az élsportról úgy vélekedett, látni
kell, hogy az elmúlt évek során el-
képesztő magasságokba emelkedtek
a csapatsportágak költségvetései
Magyarországon. „Ez egy mestersé-
gesen fenntartott világ volt, amelyet
biztosan nagyon érzékenyen érint
majd az előttünk álló nehezebb gaz-
dasági helyzet. Hozzáteszem, ennek
lehet pozitív hozadéka is, hiszen
újra kiegyensúlyozottabbá válhat a
verseny, és emellett nagyobb szere-
pet kaphatnak az olyan, általunk is
preferált értékek, mint a klubhűség,
a közösség, a tervezhetőség vagy a
magyar fiatalok szerepeltetése” –
mondta Markovits László.

A Leicester 30 millió euróért kölcsönvenné 
Coutinhót

A Tottenham Hotspur és a Manchester United után egy
harmadik angol élvonalbeli futballcsapatnál is szívesen lát-
nák Philippe Coutinhót, akit a Leicester City 30 millió eu-
róért venne kölcsön a spanyol sportsajtó jelentése szerint.

A brazil válogatott középpályása az FC Barcelona lab-
darúgója, de kölcsönjátékosként a Bayern Münchenben
szerepel. A katalán Sport.es szerint legfrissebb kérőként
azért is jelenhetett meg a Leicester, mert vezetőedzője,
Brendan Rogers már dolgozott együtt Coutinhóval a Li-
verpoolban, ahonnan a 27 éves játékos 2018 januárjában
érkezett a Barcelonához. A spanyol bajnoknál azonban
nem vált be, így került tavaly nyáron a bajor együtteshez.

Coutinho ebben a szezonban 32 meccset játszott a
Bayernben, és nyolc gólpassz mellett kilencszer volt ered-
ményes.

EURO-2020: Jól jött 
a magyaroknak a halasztás

Szabics Imre szerint a magyar
labdarúgó-válogatott számára po-
zitív hatása lehet annak, hogy az
Európa-bajnokságot a koronaví-
rus-járvány miatt egy évvel elha-
lasztották.

Az osztrák nemzeti csapat má-
sodedzőjeként dolgozó szakember
az M1 aktuális csatornának el-
mondta, a bolgárok elleni pótselej-
tező előtt nem volt könnyű
helyzetben a magyarok szakmai
stábja, hiszen több futballista nem
játszott, az időpontváltozással vi-
szont van idő arra, hogy például a
sérüléssel bajlódó Willi Orbán fel-
épüljön, vagy éppen a Kí-
nába igazoló Kádár Tamás
újra formába lendüljön.

A 36-szoros válogatott
Szabics Imre megjegyezte,
amennyiben a pótselejte-
zőre úgy tud felkészülni a
magyar válogatott, hogy
minden játékos egészséges
és jó formában van, reális
esélye lesz a továbbjutásra.
Hozzátette, Bulgáriában ké-
pesnek tartja az együttest a
sikerre, hazai pályán a Pus-
kás Arénában pedig a 70
ezer magyar szurkoló olyan
egyedülálló hangulatot te-
remthet, amely megsokszo-

rozhatja a játékosok erejét, és ki-
harcolhatják az Eb-szereplést.

Az osztrák válogatott már koráb-
ban biztosította helyét a kontinens-
viadalon, éppen a napokban játszott
volna felkészülési mérkőzést a tö-
rökökkel, amely azonban meghiú-
sult. Szabics Imre megjegyezte, a
jelenlegi helyzetben vannak nyerte-
sek és vesztesek is, előbbi például a
válogatott egyik kulcsjátékosa,
Marko Arnautovic, aki Kínában lé-
gióskodik, így hosszú ideje nincs
játékban, de látva a kialakult hely-
zetet, vélhetően ő lesz az első, aki
újra formába lendül majd.

Ronaldo eladására 
kényszerülhet a Juventus

Az olasz bajnok Juventus veze-
tése rákényszerülhet Cristiano Ro-
naldo eladására a
koronavírus-járvány okozta válság
után, mivel a torinói futballklub
csak így maradhat talpon gazdasá-
gilag – írta az Il Messaggero olasz
lap.

Az újság szerint a portugál
sztárjátékos beleegyezett ugyan
évi nettó 31 millió eurós bérének
csökkentésébe, ám ezt az összeget
a krízishelyzet múltával klubja
már nem tudja vállalni.

A 35 éves Ronaldón, aki két
évvel ezelőtt érkezett Torinóba és
szerződése 2022 nyaráig él, a lap
szerint legkevesebb 70 millió eu-

róért adhat túl a klub, illetve ha
marad az ötszörös aranylabdás
csatár, bele kell mennie fizetése
hosszabb távra szóló jelentős csök-
kentésébe.
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Az európai minőségi és a hamisított mézet szeretnék elkülöníteni    (internet/illusztráció)

Tavaszi munkálatok 
– fotópályázat

Az RMGE-Maros fotópályázatot hirdet gazdáknak, kertészkedőnek,
hiszen a földet meg kell dolgozni, a kiskertben el kell végezni a munkát.
A pályázat ösztönzi a munkakedvet, az alkotást.

A felhívás szerint a mezőgazdasági munkát, a vidéki tájat, a kultúrát,
valamint a kertbeli teendőket, életet megörökítő felvételekkel lehet be-
nevezni, olyan fényképekkel, amelyek más pályázaton, kiállításon nem
szerepeltek. Egy pályázó legtöbb három felvételt küldhet be jpg formá-
tumban, legalább 8 megapixeles felbontásban. A fotókat háromtagú bi-
zottság értékeli. Közönségdíjat is osztanak majd, ugyanis a felvételeket
nyilvános szavazás alá bocsátják az egyesület Facebook-oldalán. A be-
küldéssel együtt az alkotók automatikusan beleegyeznek abba, hogy a
pályáztató a felvételeket felhasználhatja reklámcéllal, illetve sokszoro-
sítsa a szerző nevének megjelölésével. 

Az első díj 500 lej, a második 400 lej, a harmadik 300 lej, míg a kö-
zönségdíjas 250 lej értékű ajándékcsomagban részesül. Bővebb felvilá-
gosítás Sikó László falugazdásztól kérhető a 0040-787-723-733-as
telefonszámon. 

A felvételeket az rmgemaros@gmail.com e-mail-címre kell beküldeni
április 30-án éjjel 12 óráig. (v.gy.) 

MAROS MEGYEI TANÁCS

Törölte a civil szervezeteknek szóló pályázati kiírásait 
a Maros Megyei Tanács

A koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedések érdekében a Maros Me-

gyei Tanácsnak át kell csoportosítania az erőforrásait, ezért a március 31-i soros

ülésen úgy döntött a megyei önkormányzat, hogy törli 2020. évi pályázati kiírásait,

amelyek a kulturális, egyházi, sport- és ifjúsági rendezvények, programok finan-

szírozására vonatkoztak. 

Felhívjuk a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek figyelmét, hogy szo-

ciális projektek támogatására továbbra is lehet pályázni, ebben a kategóriában

összesen 800.000 lej vissza nem térítendő finanszírozást nyújt a megyei tanács a

civil szervezetek programjaira. A pályázatok benyújtásának határideje nem vál-

tozott, 2020. április 15-ig kell benyújtani a támogatási kéréseket. A pályázati ki-

írást és a részvételi feltételeket a megyei tanács honlapján találják meg az

érdeklődők. 

A Maros Megyei Tanács több szempontot figyelembe véve döntött úgy, hogy törli

idei pályázati kiírásait. A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben a me-

gyei önkormányzat fő gondja most az egészségügyi rendszer támogatása és a jár-

vány terjedésének megfékezését célzó intézkedések meghozatala. Ugyanakkor

úgy ítélte meg, hogy lehetetlen egyenlő esélyeket biztosítani a pályázóknak az el-

bírálás folyamán, hiszen a járvány miatt a Románia területén kihirdetett szükség-

állapot ideje alatt nem lehet rendezvényeket tartani, és nem tudni előre, hogy

meddig fog tartani ez a rendkívüli állapot. 

A pályázati alapból felszabaduló összegeket a szükségleteknek megfelelően a ko-

ronavírus-járvány kapcsán felmerülő intézkedésekre, beruházásokra fogja átcso-

portosítani a megyei önkormányzat.

A Pro Economica Alapítvány,
mint a magyar kormány által támo-
gatott erdélyi gazdaságfejlesztési
program lebonyolítója, a kitűzött
határidőre végezte el a székelyföldi
mezőgazdasági de minimis támoga-
tási program keretében vállalt felada-
tait. A programot 2019 májusában, az
AgroMania mezőgazdasági kiállítás
és vásár keretében jelentette be Ma-
gyar Levente külügyminiszter-he-
lyettes. A program keretében
Kovászna, Hargita, és Maros megyé-
ből több mint ötezer pályázatot nyúj-
tottak be, majd a szakértői elbírálás
után összesen 4758 támogatási szer-
ződés került aláírásra. A támogatási
program keretében összesen
18.718.261.082 HUF (mintegy
57.351.128 euró) támogatás kerül a
székelyföldi mezőgazdászokhoz és
mezőgazdasági vállalkozásokhoz,
akik/amelyek a támogatási összeget
mezőgazdasági gépek-eszközök/
ültetvények/tenyészállatok vásárlá-
sára fordíthatják. 

– Támogatási programunk feszí-
tett ütemtervét még tavaly hagytuk
jóvá, azzal a szándékkal, hogy idén
tavasszal már a gazdákhoz kerül-
hessenek a beszerzett eszközök/te-
nyészállatok, hiszen pontosan
tudjuk, mekkora szükség van
ezekre a gépekre és eszközökre a
mezőgazdasági munkáknál. Habár
kollégáim erőn felül teljesítettek a
sok ezer pályázat kifizetési kérel-
mének ellenőrzésénél és jóváhagyá-
sánál, sajnálatos módon a jelenlegi
világjárvánnyal és annak negatív
gazdasági hatásaival nem tudtunk

előre számolni. Ahogyan terveztük,
az alapítvány a kifizetési kérelme-
ket ütemesen, ezek benyújtási sor-
rendjében, heti csomagokban zárta
le és utalta át a támogatást a beszál-
lítóknak. A még nem teljesített kifi-
zetési kérelmeket is hamarosan
utalni fogjuk, ám sajnos a jelenlegi
valutaárfolyam-ingadozás nagyon
nagy különbözet befizetésének ter-
hét róná a pályázókra. Mint isme-
retes, az alapítvány forintban ítéli
meg a támogatást, melyet a kifize-
tés napján váltunk lejre. A jelenlegi
világpiaci helyzet nem kedvez a
forintárfolyamnak, és így a meg-
ítélt támogatás ma lejben keveseb-
bet ér, azaz magasabb önrészt kell
végül befizetnie a pályázónak. Pró-

báljuk elkerülni, hogy a gazdákra
újabb terheket rójunk, ezért a tü-
relmüket kérjük, a pályázati prog-
ramban részt vevő beszállítókét is,
és biztosítjuk őket, hogy a követ-
kező napokban sor kerül a kifizeté-
sekre. 

Őszintén remélem, hogy hamaro-
san mindannyian egészségesen,
megújult hittel és erővel tudjuk majd
folytatni a megkezdett terveket, és
hamarosan beszámolhatunk a prog-
ram keretében végzett helyszíni el-
lenőrzések tapasztalatáról, közzé-
tehetjük – véleményem szerint – a
székelyföldi mezőgazdaság jövőjét
megalapozó program záróstatiszti-
káit – nyilatkozta Kozma Mónika, a
Pro Economica Alapítvány elnöke.

Sikeresen zárul a székelyföldi mezőgazdasági
de minimis program

Alapos európai vizsgálatnak
vetik alá a Nyárád és Kis-Kü-
küllő vidékéről származó
mézeket is a közeljövőben,
hogy megkeressék azok tu-
lajdonságai és a méhlegelőt
nyújtó táj kapcsolatát. A cél
az uniós mézek és a hamisít-
ványok elkülönítése.

A Mahoney kutatási program
keretében az európai táj és az
innen származó mézek tulajdonsá-
gait és kapcsolatának megértését,
feltárását végzik. A kutatást egy, az
Európai Bizottságnak egyenesen
alárendelt központi kutatóintézet
végzi a legmodernebb technológi-
ával, és olyan mutatókat keresnek
a termékekben, amelyek alapján
elkülöníthető az uniós méz és az
európai közösségen kívüli terüle-
tekről származó hamisítvány.
Ehhez olyan mintaterületeket ke-
restek, ahol már megvolt a megfe-
lelő minőségű ökoszisztéma-
szolgáltatás-feltérképezés. A kuta-
tást négy országban végzik: Málta,
Belgium, Magyarország és Romá-
nia. Hazánkban a Nyárád és Kis-
Küküllő Natura 2000-területre
esett a választás, mivel itt a maros-
vásárhelyi Milvus Csoport egyesü-
let már végzett egy nagyon jó
ökoszisztémaszolgáltatás-kutatást.
A méhészek is nyernek

A Nyárád folyása mellett Ákos-
falva, Backamadaras, Csíkfalva,
Dózsa György, Nyárádgálfalva,
Nyárádkarácson, Nyárádmagya-
rós, Nyárádszereda, Nyárád-
remete, Székelyhodos, a Kis-Kü-
küllő vidékéről Balavásár,
Bonyha, Erdőszentgyörgy, Gyula-
kuta, Havad, Kóródszentmárton,
Makfalva, Mikefalva, Szásznádas,
Székelyvécke, Szováta, Vámos-

gálfalva, továbbá Alsóbölkény, Al-
sóköhér és Csatófalva, Hargita me-
gyéből pedig Etéd, Farkaslaka és
Parajd községek termelői vehetnek
részt benne. Ezekről a területekről
180, egyenként 100 grammos
mézmintát kell begyűjteni, amit a
közös európai kutatóintézetbe to-
vábbítanak, ahol névtelenül, sor-
számok alapján vizsgálják a
mézeket. A mintákat nyújtó méhé-
szek is nyernek a kutatással,
ugyanis ingyen megkapják a térség
méhlegelőinek részletes térképét,
valamint saját mintáik eredmé-
nyét, a méz kémiai összetételét és
a mintában DNS-nyomot hagyó
növény- és állatfajok listáját – tud-
tuk meg a Milvus munkatársától,
Kelemen Katalin megbízott szak-
értőtől, aki úgy véli: tekintettel a
méhek hatalmas ökológiai jelentő-
ségére, a kutatás egész Európának
létfontosságú.
Rosszabb már nem lehet

A mintagyűjtés el is kezdődött,
de a közlekedési korlátozások
miatt egyelőre felfüggesztették,
ám ahogy a járványhelyzet ja-
vulni fog, folytatják, ugyanis a
nyár végéig be szeretnék fejezni,
hogy a laboratóriumi vizsgálatok
ideje ne tolódjon el nagyon. Ke-
lemen Katalin úgy véli, 60-100
méhészt kell majd felkeresnie a
térségben. Amíg ez ismét lehetsé-
ges lesz, telefonon egyeztet a mé-
hészekkel, adatokat gyűjt.
Akikkel már terepen találkozott,
mind lelkesen és segítőkészen fo-
gadták a kezdeményezést, és re-
mélik, hogy lesz eredménye a
kutatásnak, mert ez egy bizonyos
garanciát is fog jelenteni a méhé-
szek számára, ugyanis a mézhami-
sítás terén már nem is lehet
rosszabb a helyzet – vélik az ága-
zatban dolgozók.

A hamisítás kiszűrése érdekében 
Vizsgálják a méz minőségét

Gligor Róbert László

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk a búza-
házi születésű id. KOCSIS 
JÁNOSRA, aki 16 éve távozott
szerettei köréből.
Emlékét őrzi felesége, fiai, me-
nyei, unokái, rokonai és barátai. 
Nyugodjon békében! (64487-I)

„A szeretet soha el nem fogy.”

(1. Kor. 13-8.)
Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 2-án, amikor egy éve távozott
szerettei köréből a vajdaszentivá-
nyi születésű id. SÜTŐ GYULA.
Kegyelettel emlékezik a család.
(8255-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó feleség, édesanya,
nagymama, testvér, rokon és jó
barát, 

BOGDAN ÉVA 
szül. Jenei 

életének 77. évében, házasságá-
nak 52. évében, türelemmel viselt
betegség után csendesen megpi-
hent. Temetése 2020. április 2-án
13 órakor lesz a katolikus teme-
tőben, református szertartás sze-
rint, szűk családi körben.
Fájó szívvel búcsúzunk. Emléked
legyem áldott, nyugalmad csen-
des! Szívünkben örökre megma-
radsz. 

A gyászoló család. (7258-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel és fáj-

dalommal értesültünk volt

osztálytársunk, ZAVILLA 

ARNOLD zongoratanár el-

hunytáról. Őszinte részvétünk

gyászoló szeretteinek. Nyu-

godj békében, Arnold, emlé-

kedet örökre megőrizzük.

A Művészeti Líceumban

1999-ben végzett XII. B osz-

tályfőnöke és osztálytársai.

(sz.-I)

A Művészeti Líceum tanári kö-
zössége megrendülten vesz
búcsút ZAVILLA ARNOLD
zongoratanártól. Emlékeink-
ben megőrizzük kedves, sze-
rény egyéniségét, szakmai
kérdésekben megnyilvánuló
komolyságát, a művészet
iránti alázatból fakadóan oly
ritka fellépéseinek zeneiségét.
Nyugodjon békében! Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak!
A zongora tanszék nevében
Kovács Zsuzsa. (7260-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak sze-
retett barátunk, dr. LAKATOS
OTTÓ egyetemi tanár el-
hunyta alkalmából. Dr. Toszó
Sarolta és Gáll Zoltán. (p.-I)

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Anatómia Tanszékének munkatársai, a Magyar Tagozat
oktatói és vezetősége, mély megrendüléssel értesültünk
dr. LAKATOS OTTÓ tanár úr haláláról. 
Életpályája 1967-től az Anatómia Tanszékhez kötődött. Az
orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végezte 1961-ben,
feleségével, néhai Lakatos Mariával együtt. Az egyetemi
hierarchia lépcsőfokait végigjárva, 1990 után
előadótanárként egyaránt oktatott román és magyar
orvostanhallgatókat, nyugdíjazásáig. Közkedvelt
anatómus, népszerű tanár volt, mindenki Ottó bácsija.
Számtalan tudományos munkája jelent meg
folyóiratokban, kongresszusokon. 
Klinikai szakmája az urológia volt. Mind a Megyei Kórház
járóbeteg-rendelőjében, mind az Urológiai Klinikán hosszú
évtizedekig dolgozott. 
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, szeretettel
őrizzük emlékezetünkben. 

Az Anatómia Tanszék,
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

vezetősége. (sz.-I)

IN MEMORIAM
DR. LAKATOS OTTÓ 

EGYETEMI ELŐADÓTANÁR
Mély szomorúsággal és bánattal tölt el bennünket szeretett
kollégánk, tanárunk, mentorunk, dr. Lakatos Ottó egyetemi
előadótanár elhunyta.

1961-ben végzett a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet orvosi karán, majd 1967-ben az
Anatómia Tanszék munkatársa lett. 1981-ben védte meg
doktori értekezését.
Dr. Lakatos Ottó egyetemi előadótanár egész életét
Marosvásárhelyen élte le, ahol hallgatók és végzősök
generációi vették körül szeretettel, akik képzésében
közvetlenül részt vett, és akiket mindig az anatómia felé
igyekezett irányítani. Ő a közeli munkatársak, kollégák, de
a volt diákjai számára is „Ottó bácsi” volt.
Kiemelkedő anatómiai tudása, odaadó és lelkes oktatói és
kutatói munkája, valamint évtizedes kitartó munkája
urológus szakorvosként/főorvosként a marosvásárhelyi
akadémiai és orvosi közösség megbecsült tagjává
emelték. Nevét számos egyetemi központban ismerték. A
Romániai Anatómus Társaság aktív tagja volt, és számos
tanítványt nevelt, tudatában lévén az országszerte hiányos
anatómiai oktatószemélyzet nívós utánpótlása
felelősségének.
Kiemelkedő orvos és oktató volt, akit tanítványai
példaképnek tekintettek. Szakmai életében mindig
helytállt, munkáját meggyőződéssel végezte, mindig
elérhető volt, és tiszteletteljesen viszonyult mindenkihez,
amivel kivívta az őt körülvevők elismerését, tiszteletét és
megbecsülését.
Elsősorban a kísérletes alapkutatás területén végezte
kutatási tevékenységét, mindenekelőtt a májregeneráció
területén, egy országos és nemzetközi szinten is elismert
kutatói közösség tagjaként (prof. dr. Maros Tibor és prof.
dr. Seres-Sturm Lajos vezetésével). Kutatási eredményeit
országos és nemzetközi díjakkal is elismerték. Dr. Lakatos
Ottó egyetemi előadótanár és dr. Seres-Sturm Magda
egyetemi előadótanár lefolyásában megállított
májcirrózisos kísérleti állatokon végzett sokéves kísérleti
munkájának eredménye májvédő gyógyszerek
kifejlesztése lett. A vese vérellátása a kedvenc kutatási
területe volt, mivel szorosan kötődött az oktatási és orvosi
szakterületéhez.
Urológus orvosként kiemelkedő szakemberként ismerték
el, aki számos páciens egészségének helyreállításán
munkálkodott, még az oktatói munkából való
visszavonulását követően is, 2003 óta.
Munkatársait, kollégáit és barátait, diákjait és rezidenseit
egyaránt elbűvölte dr. Lakatos Ottó egyetemi előadótanár
egyéni és nagyon kellemes társasága. 
A szenvedést diszkréten és méltósággal viselte, és
eltávozását követően mindannyiunk fájdalma és
tehetetlensége annál nagyobb, minél közelebb álltunk
hozzá és minél jobban ismertük őt. 
A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
vezetőségének, oktatói közösségének, diákjainak és teljes
személyzetének nevében búcsúzunk dr. Lakatos Ottó
egyetemi előadótanártól, emlékét megőrizzük, és őszinte
részvétet nyilvánítunk a családnak.
Eltávozásával az orvosi és egyetemi közösség újabb
veszteséget szenvedett. 
Nyugodjék békében!

A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem

vezetősége. (sz.-I)

Megrendüléssel és öszinte tisztelettel veszünk búcsút 
dr. LAKATOS OTTÓ (87 éves) egyetemi docens, urológus
főorvostól, aki majd’ fél évszázad során kollégánk,
mentorunk és főleg barátunk volt.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Isten nyugtassa
békében!

A marosvásárhelyi Urológiai Klinika közössége. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban megjelent

közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Ma kilenc éve elmentél, az évek tel-
nek, de a könny nem apad, emléked
számomra mindörökké megmarad. Itt
minden rád emlékeztet. Az űr, mely
utánad maradt, egyre mélyül, melyen
áthaladni nem tudok. Életem céltalan.
Az együtt leélt 55 év, melyet gyerek-
kori szerelmünk fűtött, 2011. április 2-
án 17 óra 18 perckor véget ért.
Hiányod nem pótolja semmi, csak
emléked ad némi életerőt. 
Kérem a Mindenhatót, hogy elszállt lelkednek adjon nyugo-
dalmat, te szeretett feleség, anya, nagy- és dédmama, te
néhai BALLA ERZSÉBET.
Szerető férjed, Endre. (7231)

A TORDAI CÉG alkalmaz KASSZÁSNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22032-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



FONTOS  TELEFONSZÁMOk
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOk rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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