
A marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem sport-
csarnokát a koronavírus-fertőzöttek kezelésére alkal-
mas moduláris kórházzá alakították át. Jóllehet a Gh. Mari-
nescu utca 1. szám alatti klinikai kórházban még bőven van
üres ágy, a hatóságok jónak látták időben intézkedni arra 
az esetre, ha tömeges fertőzés következne be. Ebben az 
egységben a könnyebb és közepesen súlyos eseteket lát-
nák el. 

A moduláris kórház kialakításához a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, a Maros Megyei 
Tanács, a prefektúra és a közegészségügyi igazgatóság járult hozzá. 
A létesítményt kedden az intézményvezetők jelenlétében a Marosvá-
sárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház ügykezelésébe adták át. 
42 kórterem 80 ággyal 

A mobil kórházban felállították az elválasztófalakat, elhelyezték 
az ágyakat, következik az egészségügyi gépek felszerelése, hogy 

Már járható 
a vasbeton híd 
a Kis-Küküllőn 
Ez a híd rendkívül fontos, mert a
Kibéd és Sóvárad között kialakítandó
utat köti össze. A híd Dósa Sándor,
Kibéd polgármestere szerint már
használható, lehet rajta közlekedni. 

____________2.
Elutasította 
a szenátus Székely-
föld autonómia-
statútumát
Döntő házként elutasította szerdán a
szenátus Székelyföld autonómiastatú-
tumának tervezetét. A szenátorok tele-
fonon szavaztak, 126-an ellenezték a
tervezetet, kilencen támogatták azt.

____________3.
Segítséget kérő 
áldozatok 
Legtöbbjük rendőrségi segítséggel tu-
dott kitörni, egyrészt ők kérték a segít-
séget vagy rendőrségi razzia
gombolyított fel egy hálózatot. 

____________6.

Fotó: Henn Vita Attila 
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(előfizetőknek 1,43 lej) 

Mint ismeretes, április 10-én jelent meg Romá-
niában a 8-as számú katonai rendelet, amely
kötelező módon elrendeli a bentlakásos szoci-
ális intézmények (idős- és gyermekotthonok,
fogyatékkal élő személyeket ellátó központok)
alkalmazottainak 14 napos munkahelyi elkülö-
nítését. Az alkalmazottak, akik az első ciklus-
ban a munkahelyük falai közé kényszerültek,
csak a két hét lejárta után hagyhatták el az in-
tézményt, hazaérkezéskor pedig kéthetes ott-
honi elszigetelődés várja őket, mielőtt ismét
visszamennének dolgozni. 

A Nyárádmentén több, úgymond szerencsésebb hely-
zet van, amikor az intézményben megoldható volt a sze-
mélyzet elszállásolása, étkeztetése, ellenben akad
település, ahol a helyi önkormányzatnak ez napi tízezer
lejes kiadást jelent.

Amint arról a napokban lapunkban is beszámoltunk,
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő nemrég átiratban
fordult a munkaügyi miniszterhez, hogy tisztázza a 8-
as számú katonai rendelet előírásait, amely nincs tekin-
tettel az otthonokban dolgozó, szociális szolgáltatásokat
ellátó szakszemélyzet biztonságára. Az RMDSZ azt
kérte, hogy teszteljék le a 14 napra kötelező munkahelyi
elkülönítésbe küldött személyzetet, valamint az egész-

ségügyben dolgozókhoz hasonlóan, legkevesebb 200
eurós pluszjuttatásban részesítsék őket. Ugyanakkor
arra is felhívta a figyelmet, hogy számos olyan helyzet
van, amelyekre helyi megoldások kellenek, így a mi-
nisztérium főleg az önkormányzatok feladatkörét kell
pontosítsa, és ezekhez anyagi támogatást is rendeljen,
ugyanis vannak helyzetek, amikor egy vidéki önkor-
mányzatnak hetven-száz fős személyzet elszállásolásá-
ról, étkeztetéséről kell gondoskodnia, ami jelentős
anyagi terhet ró a településre.

A felvetett probléma kapcsán néhány nyárádmenti
önkormányzat vezetőjétől arról érdeklődtünk, hogyan
oldották meg a községükben lévő idősotthonokban, szo-
ciális ellátóközpontokban dolgozó személyzet elszállá-
solását, étkeztetését. 

A mikházi neuropszichiátriai rehabilitációs központ-
ban százötven fős személyzet látja el a bentlakókat –
tudtuk meg Magyari Pétertől, Nyárádremete polgár-
mesterétől. Mint mondta, az alkalmazottakat két cso-
portra osztották, így az önkormányzatnak mintegy
hetvenöt személy számára kell szálláslehetőséget bizto-
sítani. A rehabilitációs központban dolgozók Vármezőn,
panzióban vannak elszállásolva, az iskolabusszal jutnak
el a munkahelyről a szálláshelyig és vissza. Az étkezte-
tésüket szintén a panzióban oldják meg, biztonságos 
körülmények között, kívülállókkal egyáltalán nem 

Jelentős anyagi teher az önkormányzatoknak
Ahol nem megoldható az otthonban való elkülönítés

Mezey Sarolta

Menyhárt Borbála

(Folytatás a 4. oldalon)

Elbukott autonómiatervezet

Rég nem tapasztalt, gyűlölettel teli kirohanás volt Klaus Iohannis
államfő szerdai, románokhoz intézett beszéde annak kapcsán, hogy
a képviselőház április 23-ai ülésén több más jogszabálytervezettel
együtt hallgatólagosan elfogadta a Székelyföld autonómistatútumá-
nak törvénytervezetét, miután a megvitatásra megszabott határidő
lejárt. Ezek után a végső döntéshozó a szenátus lett, amely szerdán
vitatta meg a tervezetet.

Az elmúlt 30 év politikájából nem hiányoztak a magyarellenes fel-
szólalások, de ezeket leginkább a szélsőséges, magyarellenes pártok
szónokaitól hallottuk. Döbbenet és mélységes csalódás volt hallani,
ahogy Románia elnöke a „drága románokhoz” szólva azzal a jól 
ismert, „vadimos” szöveggel riogatott, hogy a magyarok elveszik
Erdélyt. Hogy miközben az államfő meg a kormány a koronavírus-
járvány ellen, a „románok” életéért küzd, a „nagy” PSD a parla-
ment titkos irodáiban azért harcol, hogy a magyaroknak adhassa
Erdélyt. Majd államfőként, miután gúnyosan „jó napot” kívánt, azt
a szónoki kérdést tette fel, hogy mit ígért a PSD-nek Orbán Viktor
magyar miniszterelnök cserébe ezért a megállapodásért? 

Mi meg azt kérdezhetjük, hogy mire alapozza ezeket a rágalma-
zásnak is beillő, államelnökhöz méltatlan kijelentéseket? Figyelem-
elterelő és egyben kampányízű beszéd volt, amely a magyar veszély
mellett a „toxikus” parlamenti PDS-többséget emlegette, az előre

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Koronavírus-fertőzöttek kezelésére alakították át a MOGYE sportcsarnokát

Rövidesen funkcionális lesz 
a moduláris kórház 

(Folytatás a 4. oldalon)



Felhívjukfigyelmüket,hogyhirdetési
irodánkpénteken,szombatonésvasár-
napzárvalesz.
Következőlapszámunkhétfőnjelenik

meg.
Kérdéseikkela0742-828-647-estele-

fonszámonfordulhatnakhozzánk. (B. E.)

A tavaly fogtak hozzá a Dacia
Faber cég munkatársai a Kis-Kü-
küllőn átívelő betonhíd építésé-
hez. Ez a híd rendkívül fontos,
mert a Kibéd és Sóvárad között
kialakítandó utat köti össze. A
híd Dósa Sándor, Kibéd polgár-
mestere szerint már használ-
ható, lehet rajta közlekedni.

A községvezető elmondta, ehhez a
munkálathoz tartozik egy két kilomé-
teres út is, amely összeköti Kibédet
Sóváraddal. 

Ez az út megkíméli az arra járókat
attól, hogy a 13A főutat, a Balavá-
sár – Szováta közötti országutat 
használják, ami nagyon forgalmas, 
és meglehetősen veszélyes rajta a köz-
lekedés. Reméli, hogy amennyiben
könnyebben elérhetők lesznek a terü-
letek, nem maradnak parlagon a föl-
dek.

– Hogy állnak jelenleg a munkával?
– Ez az útszakasz majdnem teljesen

elkészült, tört kövezett, mindkét olda-
lán vízelvezető árkok vannak. Tizen-
egy híd található rajta, amelyeken be
lehet menni a munkagéppel, ahová
éppen kell. 

Ezek mellett az út két végére, mivel
egy patak található itt, még két két
méter széles hidat építenek, a munká-
latok folyamatban vannak. Partrende-
zés folyik, a hidak feljáróit építik. 

A beruházás értéke 5.330.539 lej, az
országos településfejlesztési program
keretében valósul meg. Az önkor-
mányzat önrésze a beruházás 5 száza-
lékát teszi ki.

A határidő 2022 januárja lenne, de
a polgármester szerint már az idén be-
fejezik.

Leaszfaltozták a Rétfalva 
útszakaszt

Egy másik beruházás egy 700 mé-
teres szakasz leaszfaltozása volt a Rét-
falva részen. Értéke 500 ezer lej, a
helyi költségvetésből állták.

Online jótékonysági majális
A Divers Egyesület az Alpha Transilvană Alapítvánnyal és
a Covid-Aid önkénteshálózattal közösen a legelesettebbek
számára biztosít ingyenes meleg ételt a Meleg ételt a rá-
szorulóknak program által. Ennek keretében A város
hangja segít – Marosvásárhelyi online jótékonysági majális
adománygyűjtő esemény című projekt által helyi művészek
szeretnének minden városbeli lakosnak örömöt szerezni,
miközben felkérik őket, hogy támogassák a Meleg ételt a
rászorulóknak programot itt: https://divers.org.ro/asociatia-
divers/donatii. Az esemény május 1-3. között minden este
9 órakor lesz megtekinthető a Divers Egyesület Facebook-
oldalán. A program legfrissebb beszámolója itt található:
https://www.facebook.com/diverseMS/

Telefonos tudakozót indít 
a pénzügyi igazgatóság

A hazai pénzügyi igazgatóság a járvány idején a távközlési
kommunikációs csatornák használatát javasolja, ennek
bővítéseként pedig új telefonos tudakozót, call centert in-
dított. Az igazgatóság munkatársai az ANAF oldalán fel-
tüntetett e-mail-címen, avagy telefonon is elérhetők, de a
telefonvonalak gyakran túlterheltek, ezért döntöttek a call
center létrehozásáról. A 031-403-91-60-as telefonszámon
hívható tudakozón elsősorban az igazgatóság munkakö-
rébe tartozó általános, pénzügyi és számítástechnikai in-
formációk kérhetők hétfőtől péntekig 8.30 és 16.30 óra
között. A telefonos tudakozóhoz hasonlóan írásban is kér-
hetők információk a www.anaf.ro honlapon, a
https://www.anaf.ro/asistpublic/ linken található a kitöl-
tendő típusnyomtatvány (formular de contact). Az ily
módon megfogalmazott igénylések prioritást élveznek, rá-
adásul e szolgáltatáshoz dokumentumokat is lehet csa-
tolni, az iktatószám automatikusan létrejön. Az érdeklődők
továbbá a saját e-mail-címükre is kérhetnek információkat
a típusnyomtatványon keresztül, amely a virtuális ma-
gánszféra (Spa?iul Privat Virtual) szolgáltatásban is elér-
hető. A különböző illetékek kifizetése interneten, illetve a
ghiseu.ro szolgáltatáson keresztül is lehetséges.

Szülőföldön magyarul – 
módosult a határidő 

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

Tanácsadás telefonon és e-mailen 
A jelenlegi járványügyi helyzet idején a Sapientia EMTE
Marosvásárhelyi Kara közegészségügyi szolgáltatások és
politikák szakának oktatói telefonos tanácsadást biztosí-
tanak az érdeklődők számára. A szakemberek előre meg-
határozott időpontokban állnak rendelkezésre a következő
alapdíjas telefonszámon: 0040-373-780-851 és a segely-
vonal@ms.sapientia.ro e-mail-címen. E-mailben történő
megkeresés esetén kérik, a levél tárgyában jelezzék a
címzett nevét: dr. Bakos Levente közgazdász, dr. Haran-
gus Katalin statisztikus, dr. Kovács Réka Rozália pszicho-
lógus, dr. Lukács-Márton Réka pszichológus, dr. Sántha
Ágnes szociológus, drd. Szabadi Ernő-Loránd közegész-
ségügyi végzettségű szakember, dr. Sztranyiczki Szilárd
jogász, ügyvéd. További információk dr. Kovács Réka Ro-
záliától kérhetők a 0742-080-704-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma KATALIN, KITTI, 
holnap FÜLÖP, JAKAB
napja.
FÜLÖP: görög eredetű, jelen-
tése: lókedvelő.
JAKAB: a héber Jákób
(Jakov) görög változatának
magyar formája. Jelentése is-
meretlen. 

30.,csütörtök
A Nap kel 

6 óra 9 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 31 perckor. 
Az év 121. napja, 
hátravan 245 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. április 29.

1 EUR 4,8425
1 USD 4,4590

100 HUF 1,3606
1 g ARANY 244,6201

IDŐJÁRÁS
Zápor lehetséges
Hőmérséklet:
max.200C
min.70C

Megyei hírek

Ismét lezárják a szovátai piacot – 
de nem Nyárádmagyaróst

Egy hónapnyi működés után
Szovátán ismét bezárják a napi-
és a szombati piacot – adta hírül
kedden közösségi oldalán a
város önkormányzata. A beje-
lentést azzal indokolják, hogy a
környező településeken is meg-
jelent a koronavírus-fertőzés,
ezért azonnali hatállyal, már
szerdától beszüntették a napi
piac működését. Ez a szomba-
tonként nyitó hetipiaccal együtt
március 26-ától kezdett ismét
működni a kistermelők, főleg
nyárádmenti gazdák terménye-
inek (zöldség, tejtermék, gyü-
mölcs, gabona) értékesítésére. 

Ezt megelőzően, március 12-én je-
lentette be a városháza, hogy megha-
tározatlan időre bezárja a kispiacait a
járvány terjedésének megakadályozása
érdekében. A múlt hónap végén újra-
nyitott piactereket azóta rendszeresen
fertőtlenítették, néhány óvintézkedést
is kötelezővé tettek, többek között egy
üres asztalnyi távolságot kellett tarta-
niuk egymás közt az eladóknak, köte-
lezővé tették a termékek fóliával való
letakarását, a maszk, kesztyű haszná-
latát. A mostani bezárás a szükségálla-
pot teljes időtartamára szól, azaz
egyelőre nem tudni, mikor mehetnek
ismét friss házi terményért piacra a
szovátaiak.

Erdőszentgyörgyön április 21-én
nyílt újra a keddenkénti hetipiac a 9-es
számú katonai rendelet 5. cikkelyének
értelmében, amely lehetővé teszi a
helyi piacokon az áruértékesítést az

előírt óvintézkedések
betartásával. Az első
vásárlási napon több
volt az árus, mint a vá-
sárló, de így is meg
voltak elégedve a ter-
melők, ám ezen a
héten már jóval többen
keresték fel a piacteret,
az emberek kezdenek
visszatérni, és ami fon-
tos, betartják az óvin-
tézkedéseket, kesztyűt,
maszkot viselnek –
nyilatkozta a polgár-
mester. Csibi Attila
Zoltán úgy véli: ha
nyitva lehetnek a ki-
sebb-nagyobb élelmi-
szerüzletek, ahol az
emberek zárt helyen
vannak, a szabadtéri
piacnak is van létjogo-
sultsága, emellett a
helyi termelőket segíti.

A szovátai piacbe-
zárás indoklásából nem derül ki, hogy
mely települése(ke)n megjelent koro-
navírus-fertőzésre gondoltak. A Be-
kecsalján csupán Nyárádmagyaróson
bizonyított a fertőzés megjelenése,
ahol múlt héten egy idős személy el-
hunyt, a vele egy háztartásban levő fi-
ánál és unokájánál is kimutatták a
fertőzést, ezért a napokban kórházba
szállították őket. Olvasói jelzés érke-
zett arról, hogy néhány helyi személy
nem tudott eljutni munkahelyére,
mivel a falut lezárták a hatóságok. Ér-

deklődésünkre kiderült: ennek nincs
valóságtartalma. Voltak ugyan rendőr-
ségi közúti szűrőellenőrzések az el-
múlt napokban, de a település
lezárásáról szó sincs, mindenki 
szabadon közlekedhet, a katonai ren-
deletek betartásával – tudtuk meg 
Ozsváth István alpolgármestertől, míg
egy másik falubeli is megerősítet-
te: a tejesautó is megfordult reggel 
a faluban, idegen autók is járnak a 
településen áthaladó megyei úton.
(gligor)

Kedves olvasóink! 

Már járható a vasbeton híd a Kis-Küküllőn 
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Mózes Edith

Járható az 52 méteres betonhíd Fotó: Dósa Sándor

Szovátán rendszeresen fertőtlenítették a piacokat, mégis felfüggesztik
a működésüket       (Fotó: facebook.com/Szováta Város Önkormányzata)

Magyar nyelvű tudakozó
Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos

magyar nyelvű telefonos tudakozót indított a 0768-111-878-as számon,
mivel az egészségügyi minisztérium országos tájékoztatója kizárólag
román nyelvű. Az EMSZ munkatársai minden korosztály hívására számí-
tanak. A telefonvonal a Telekom Románia hálózatában működik, normál
díjas hívással elérhető a nap 24 órájában, illetve hétvégén is. Az EMSZ a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatban naponta többször frissülő tájékoztató
közösségi oldalt is működtet: www.facebook.com/koronaviruserdely.



hozott választások mellett érvelt, végezetül pedig – ár-
nyaltabban ugyan, mint Traian Băsescu államelnök, aki
2009-ben azt mondta Budapesten, hogy Székelyföldnek
soha nem lesz autonómiája, mert Románia soha nem fog
egyetérteni azzal, hogy a kisebbségek kollektív jogokat
kapjanak – közölte: amíg ő az állam vezetője, egy ilyen
törvény nem lesz Romániában. „Az elmúlt 30 év példát-
lan megnyilvánulásának voltunk tanúi, hiszen az elnöki
palota mikrofonjából zúg a félretájékoztatás és a magya-
rok elleni gyűlöletkeltés” – nyilatkozta röviddel az elnöki
felszólalást követően Kelemen Hunor RMDSZ-elnök,
hozzátéve, az államelnöknek elnézést kell kérnie ezért a
nagyon veszélyesen elcsúszott mondatáért. 

Kétségünk sincs, hogy a bocsánatkérés elmarad, a
gyűlöletkeltés viszont megteszi hatását még ezekben a
vészterhes időkben is. A pártok szinte azonnal siettek kö-
zölni, hogy a szenátusban a székelyföldi autonómiasta-
tútum törvénytervezete ellen fognak szavazni. Meg is
tették. A sürgősségi eljárással szerdán délben a szenátus
elé terjesztett autonómia-törvénytervezet megbukott. A
magyar kártya kijátszása ismételten megtette a hatását. 

Újabb koronavírus-fertőzöttek
Újabb hat koronavírus-fertőzött elhalálozását jelen-
tette szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS). Ezzel 681-re nőtt a betegség halálos áldo-
zatainak száma. Két férfi és négy nő elhunytáról szá-
moltak be, 52 és 88 év közöttiek voltak. Meghalt egy
87 éves, Hunyad megyei nő, egy 88 éves, Vâlcea
megyei férfi, egy 76 éves, Galac megyei nő, egy 78
éves, Suceava megyei nő, egy 67 éves, Suceava
megyei férfi és egy 52 éves, Neamţ megyei nő. Va-
lamennyien más betegségekben is szenvedtek. A
legutóbbi tájékoztatás óta 362 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
11.978-ra nőtt a fertőzöttek száma. A fertőzöttek
közül 3569-et gyógyultnak nyilvánítottak és kienged-
tek a kórházból. Szerdán 247 beteget ápoltak az in-
tenzív osztályon. (Agerpres)

Több bicikliút
Kevesebb bürokrácia, több bicikliút: törvényterveze-
tet fogadott el kedden – RMDSZ-es javaslatra – a
szenátus plénuma. A jogszabály értelmében gyorsí-
tott eljárással, kevesebb bürokráciával építhetnek
kerékpárutakat az önkormányzatok. – Azért dolgo-
zunk, hogy zöldebb településeken éljük – monda
Császár Károly RMDSZ-es szenátor, majd kiemelte:
a módosításra azért volt szükség, mert a jóváha-
gyási procedúra sokszor teljesen ellehetetlenítette a
bicikliút megépítését. A kedden elfogadott módosítás
értelmében, ha az önkormányzat kerékpárutat akar
építeni, erről csupán tájékoztatnia kell a rendőrsé-
get, és nem kell a rendőrség jóváhagyása. A rend-
őrségnek egy véges, 15 napos határidő áll
rendelkezésére, ha megjegyzései vannak a bicikliút
megépítésével kapcsolatban. A tervezetről a képvi-
selőház is dönt, a törvény ezt követően és az 
államelnöki kihirdetés után léphet érvénybe.
(RMDSZ-tájékoztató)

Mérlegelik a gyermeknevelési
pótlék növelését

A gyermeknevelési pótlék megkétszerezése az
egyik olyan intézkedés, amelyet alaposan mérlegel-
nie kell a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak
– véli Klaus Iohannis államfő. Az elnök emlékezte-
tett, hogy néhány hónappal ezelőtt már megduplá-
zódott az úgynevezett gyermekpénz összege.
Közölte: ő is szeretné, hogy a román állampolgárok
több pénzhez jussanak, de annak a pénznek vala-
honnan jönnie kell, valahol léteznie kell, és ezt az
egyensúlyt a kormánynak és a pénzügyminisztéri-
umnak kell megteremtenie. Az első fél év után min-
den bizonnyal ezt is megvizsgálják, és erre a
kérdésre is választ ad majd a kormány. (Agerpres) 

Beilleszkedési támogatás 
tanároknak

Döntő házként jóváhagyta kedden a szenátus, hogy
azok a tanárok, akik vidéken pályáznak meg rendes
tanári állást, három országos bruttó minimálbérnek
megfelelő beilleszkedési támogatásra jogosultak,
azzal a feltétellel, hogy legalább öt iskolai évig vidé-
ken maradnak. A felsőházban telefonon leadott sza-
vazatok eredménye: 90 igen, 40 nem. Ezt a
jogszabályt korábban hallgatólagosan fogadta el a
képviselőház. A tervezet szerint, ha a pedagógus öt
évnél hamarabb elhagyja vidéki katedráját, az ennek
megfelelő töredékösszeget vissza kell fizetnie. A jog-
szabály rendelkezik arról is, hogy a tanárok évente
két országos bruttó minimálbérnek megfelelő ösz-
szegre jogosultak, amit szakmai fejlődésre, valamint
az oktatási folyamathoz szükséges didaktikai anya-
gok beszerzésére fordíthatnak. Ugyanakkor azok a
tanárok, akik legalább harminc évet tanítottak, nyug-
díjazáskor az országos bruttó minimálbérnek meg-
felelő juttatásra jogosultak. A jogszabály ingyenessé
teszi a tanárok számára a periodikusan kötelező or-
vosi vizitet és a fertőző betegségek elleni védőoltást.
(Agerpres)

Ország – világ

Döntő házként elutasította szer-
dán a szenátus Székelyföld auto-
nómiastatútumának tervezetét. A
szenátorok telefonon szavaztak,
126-an ellenezték a tervezetet,
kilencen támogatták azt. 

A törvénytervezetet korábban hallga-
tólagosan fogadta el a képviselőház a két
kezdeményező, Kulcsár-Terza József és
Biró Zsolt által benyújtott formában. 

A tervezet szerint a Székelyföld auto-
nómiastatútumát népszavazással hagy-
ják jóvá Székelyföld polgárai.

A tervezet azt a célt tűzi ki, hogy Ko-

vászna, Hargita és Maros megye egy
része a román állam autonóm, jogi sze-
mélyiséggel rendelkező régióját ké-
pezze. A projekt körvonalazza annak a
területnek a határait, amely Székely-
földdé válik, saját közigazgatási szerve-
ződéssel, minden szintű saját
hatóságokkal és intézményekkel, külön-
leges hatáskörökkel, ahol hivatalos a
magyar nyelv, és használni lehet a ma-
gyar nemzet szimbólumait.

A tervezet azt is javasolja, hogy a re-
gionális autonómiát az általános,
egyenlő, közvetlen, titkos és szabad sza-

vazással megválasztott regionális állami
hatóság, az önkormányzati tanács, vala-
mint az általa kinevezett önkormányzati
bizottság gyakorolja. 

A projektben meghatározzák Székely-
föld intézményeit: az autonóm régió in-
tézményei – az önkormányzati tanács, az
önkormányzati bizottság és Székelyföld
elnöke; a székek intézményei – a széki
tanács, a széki bizottság és a széki elnök;
a települési önkormányzatok intézmé-
nyei – a községi tanács, a városi tanács,
a municípiumi tanács és a polgármester.
(Agerpres)

Döntő házként
Elutasította a szenátus 

Székelyföld autonómiastatútumát

Klaus Iohannis hisztérikus, állam-
elnökhöz méltatlan nyilatkozatot
tett, ami a Nagy-Románia Párt
erőszakos és veszélyes politiká-
jára emlékeztet: a magyarok el-
veszik Erdélyt – nyilatkozta
szerdán Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke.

„Ma az elmúlt 30 év példátlan 
megnyilvánulásának voltunk tanúi, hi-
szen az elnöki palota mikrofonjából zúg
a félretájékoztatás és a magyarok 
elleni gyűlöletkeltés. Az RMDSZ hatá-
rozottan elutasítja ezt a fajta beszédet és
a gyűlöletkeltést. Az államelnöknek el-
nézést kell kérnie ezért a nagyon ve-
szélyesen elcsúszott mondatáért!” –
idézi a szövetség közleménye Kelemen
Hunort. 

Az RMDSZ-elnök ugyanakkor 
reményét fejezi ki, hogy most már lesz

ideje Iohannisnak az ország gazda-
sági, társadalmi problémáival is foglal-
kozni.

„Igen, tisztelt Klaus Iohannis, remél-
jük, hogy miután sikerült megvédenie
Romániát és Erdélyt a magyaroktól, lesz
ideje foglalkozni az ország gazdasági
helyzetével, a munkanélküliséggel. Lesz
ideje nemzetközi kétoldalú tárgyalásokat
folytatni azokért az emberekért, akik Né-
metországban, Spanyolországban,
Ausztriában dolgoznak, hogy méltányos
egészségügyi és szociális ellátásban ré-
szesüljenek. Reméljük, hogy miután si-
került megvédenie Romániát és
megmentenie Erdélyt, lesz ideje foglal-
kozni azzal, hogy az embereknek legyen
munkája, legyen ahova dolgozni men-
niük, hogy a vállalkozások ne menjenek
csődbe. Mert most ez lenne az ön legfon-
tosabb feladata” – nyomatékosította egy,

a Facebookon közzétett videóüzenetben
Kelemen. 

Klaus Iohannis államfő bírálta szer-
dán a Székelyföld autonómistatútumá-
nak tervezetét, hangsúlyozva, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) segített az
RMDSZ-nek abban, hogy átmenjen a ja-
vaslat a képviselőházon.

„Hihetetlen, kedves románok, hogy
mi zajlik Románia parlamentjében. A
PSD segített az RMDSZ-nek, hogy át-
menjen a képviselőházon egy olyan tör-
vény, amely széles körű autonómiát
biztosít Székelyföldnek. Hihetetlen,
hova jutottunk ezzel a PSD-vel. Hihetet-
len, milyen egyezségekre kerül sor a par-
lamentben. (...) A nagy PSD azért harcol
a parlamenti titkos irodákban, hogy Er-
délyt a magyaroknak adja” – fogalma-
zott az államfő a Cotroceni-palotában
adott nyilatkozatában. (Agerpres)

Kelemen Hunor: Klaus Iohannis hisztérikus, 
államelnökhöz méltatlan nyilatkozatot tett

Elbukott 
autonómiatervezet

(Folytatás az 1. oldalról)

Több mint hat hete a világtól elvonul-
tan élek. Ez nem érdem, erény, csúcstar-
tás, nem is bűn és szégyen. Így rendelte
az élet, a sors, mondhatnám melodrama-
tikusan, könnyekben ázó arccal. De nem
mondom. Elzártságom önkéntes. A mo-
dern kori remeték életét élem más hat-
vanöt év feletti világi és sorstársammal
együtt. Bár sorsot emlegetek, nem húz-
hatok sorsot, nem vehetek sorsjegyet,
nincs nálam a sorsfordító készülékem,
nem ehetek friss, ropogós so(r)sperecet,
nem visznek el sor(s)katonának, mert
már nem sorsszerű vagy kötelező a had-
szolgálat, és amikor lehetett, akkor sem
törtem magamat azért, hogy fegyvert
forgassak, rázzak, csörgessek. Megkí-
mélt tőle a sors és szüleim titkos aján-
déka – egy felmentő erejű szemhiba.

Na, nem is azért írom ezeket a soro-
kat egy borús, kétségtelenül tavaszi reg-
gelen, hogy elszomorítsak bárkit, azokat
a közvetlen híveimet, akik régóta nem
látnak engem a főtéren kerékpározni, a
Mezőhavas (a Görgényi-havasok leg-
magasabb pontja Maros megyében,
1777 m tengerszint feletti magasság-
ban) meghágása közben, vagy a torna-
termek futógépeinél gyalogolni,
Pennsylvánia országútjain a volán me-
gett transylván himnuszokat dalolni, gu-
miasztalon bukfencezve szelni a levegőt
vagy... vagy gardenpartizánként pecse-
nyémet sütögetni – direkt és átvitt érte-
lemben. 

Ó, rengeteg előnnyel jár a Szent Je-
romoséhoz hasonló életforma. (Nem ve-
getálás, mert nem vagyok vega.)
Például bármikor újraolvashatom Hé-
liodórosz Sorsüldözött szerelmesek
című kalandregényét, Kertész Imre
Nobel-díjas művét, a Sorstalanságot,
amelyet a magyar közvélemény egy
része fanyalogva fogadott, olyanok,

akiknek az irodalomhoz és a művészet-
hez nincs sorsadta közük. Erről jut
eszembe, ott még nem tartunk, hogy a
világjárvány és víruspusztítás ta-
gadása büntetendő lenne, bár vannak
ostobák és vannak közösségi ol-
dalak, akik és ahol ezt naponta megte-
szik, mielőtt lélegeztetőgépre kerülné-
nek.

Szent Jeromos rengeteget írt és fordí-
tott, átnézte a biblia korábbi pancser

fordításait, és I. Damáz pápa kérésére
újrafordította a kifogásolt részeket. Ezt
nevezik a 13. század óta Vulgatának. A
monda szerint egy oroszlán talpából ki-
húzott egy tövist, amire a vadállat any-
nyira megszelídült és ragaszkodóvá
vált, hogy Jeromos szolgálatába szegő-
dött. Némely festők úgy ábrázolják a re-
neszánsz óta, mint aki írás, műfordítás
és zsoltárátköltés közben lábát az orosz-
lán gerincén nyugtatja. A klasszikus
vásznakon könyvvel és tollal, néha bar-
langokban vagy a természetben jelenítik
meg. Máskor dolgozószobában, ahogy
a kor ízlése megkívánta. Különben a
szent közép-európai ember volt, ugyanis
Stridon – Dalmácia és Pannónia ha-
tárán, Csáktornya közelében van –, jó-
módú keresztény családban született,
világrajövetelem előtt pontosan 1600
évvel (Kr. u. 347). Európa minden fon-
tosabb keresztény kultúrközpontjában
megfordult, számos könyvtárban, kolos-
torban, főiskolán rontotta a szemét kéz-
iratokkal – a nyomtatásra ugyanis még
legkevesebb 1000 évet kellett volna vár-
nia. (És akkor még a különféle politikai,

erkölcsi, hiúsági vagy emberiességi
szempontú cenzúráról nem is szóltunk.)
Elhunyt Betlehemben kb. 1600 éve. Sze-
rette a temészetet. Ebből a remetelétből
számomra a most nyíló, ablakomat ver-
deső orgonák jutottak. (Mondják, a
Poklos-patakon, a Maros mellékvizén,
felúsztak a delfinek, és volt aki már lá-
tott, a kijárási tilalom ellenére, sziréne-
ket is a Dacia-piac környékén.)

Egyébiránt, akiket érdekel, Szent Je-
romos (Sophronius Eusebius Hierony-
mus Stridonensis) a könyvtárosok,
levéltárosok, fordítók és régészek védő-
szentje.

És meghallgathatom a Sors szimfó-
niát kiváló sztereó és látványminőség-
ben a ma legfontosabb eszközeinek
seregletén – melyek korlátlanul rendel-
kezésünkre állanak –, a számítógépen,
táblagépen mp3-ban vagy mobiltelefo-
non. 

Vetted észre? Hihetetlenül felértéke-
lődtek ezek a kütyük. A századkezdet
vagy a III. évezredkezdet napjaiban
mindenféle jóslat elhangzott. Most úgy
látszik, azoknak jött be, akik azt állítot-
ták, hogy ez a század digitális minden-
hatóságának századéve lesz. És az
online világ következik el. Hiszen meg-
szokták tanárok-diákok az online isko-
lát, az egyetemek a távoktatást, a
munkaadók és -vállalók a távmunkát,
elszakított szerelmesek a távkapcsolatot
(csak tudnám, mikor fedezi fel valaki a
gondolatátvitelt, a távközölt igét, amely
testté válik szó szerint), az online bevá-
sárlást, rendelést, farmereknek jő az
online zöldségtermelés és lesz online
szüret és szüreti mulatság, zajlanak a
távkoncertek és tobzódnak a távbulik.
Csak egy ment ki a divatból, legaláb-
bis itt, Közép- és Kelet-Európában – 
a táv-áris. 

Szent Jeromostól a sorsszerűségig
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az egységet minél hamarabb átad-
hassák rendeltetésének. 

A sportcsarnok moduláris kór-
házzá alakítása mellett szólt ennek
elhelyezkedése, hiszen közel van
mind a sürgősségi, mind a megyei
klinikai kórházhoz. Felülete közel
2400 négyzetméter, ebből 1900
négyzetméternyin ideiglenes kórter-
meket alakítottak ki. 

A választófalakkal elkülönített
kórtermekben 80 ágyat helyeztek el,
de szükség esetén bővíteni lehet a
számukat – közölte a Maros Megyei
Tanács sajtóirodája. 

A mobil kórházban 42 kórtermet
alakítottak ki, ezek felülete 8-16
négyzetméteres, és a felület függvé-
nyében egy vagy két, intenzív terá-
piára alkalmas ággyal látták el. A
kórházban lesz egy helyiség, ahol a
páciensek szűrését végzik, és bizto-
sított a járványügyi előírásoknak
megfelelő szerkezeti beosztás, ami a
biztonsági feltételeket szavatolja.
Külön bejárat lesz az egészségügyi
személyzetnek, külön a páciensek-
nek, a gyógyszert és élelmiszert biz-
tosító személyzetnek, továbbá külön
folyosón oldják meg a fertőzött hul-
ladék eltávolítását.

Minden kórteremben lesz a köz-
ponti forráshoz csatlakoztatott or-
vosi oxigén, továbbá meglesz
minden intenzív terápiás feltétel arra
az esetre, ha a súlyos betegek gépi
lélegeztetésre szorulnának.  A ma-
rosvásárhelyi Ghoerghe Marinescu
utca 1. szám alatti kórházban, ame-

lyet a koronavírus-fertőzöttek keze-
lésére alakítottak át, még sok az üres
ágy. A moduláris kórházat csak
abban az esetben használnák, ha az
elkövetkező időszakban tömeges
megbetegedések lennének. 

Közös erőfeszítés 
eredménye

A mobil kórház kialakításához a
Maros megyei intézmények közös
erőfeszítésére volt szükség. A pro-
jektet az orvosi egyetem kezdemé-
nyezte, és vállalta a helyiségek,
kórtermek kialakítását, amelyhez a
marosvásárhelyi sürgősségi kórház
ingyenesen adta a szükséges beren-

dezéseket. A sürgősségi kórház vál-
lalta a villany-, az oxigén- és a sűrí-
tettlevegő-hálózat kiépítését,
biztosította a bútorzatot és a felsze-
reléseket. Szintén a sürgősségi kór-
ház gondoskodik a szolgálatot
teljesítő egészségügyi személyzet-
ről, a megyében működő egészség-
ügyi intézmények hozzájárulásával. 

A projektben a közegészségügyi
igazgatóság tanácsadóként volt
jelen, továbbá kibocsátotta a szüksé-
ges jóváhagyásokat. Mint már kö-
zöltük, a Maros Megyei Tanács
egymillió lejjel támogatta a projek-
tet, az összeget az április 24-i rend-
kívüli tanácsülésen szavazták meg. 

Rövidesen funkcionális lesz a moduláris kórház 

érintkeznek. A hetvenöt alkalma-
zott elszállásolása és étkeztetése
napi tízezer lejbe kerül a helyi ön-
kormányzatnak, így számításaik
szerint, amennyiben két hónapig
fog tartani ez az állapot, amely
kötelezővé teszi a szociális köz-
pontok személyzetének munka-
helyi elkülönítését, az mintegy
hatszázezer lejes kiadást jelent a
községnek. A polgármester hoz-
zátette, vészhelyzet van, ezért pri-
oritás, hogy a rehabilitációs
központ személyzete biztonságos
körülmények között legyen el-
szállásolva, a saját és a bentlakók
egészségének a védelme érdeké-
ben, és reméli, hogy visszakapják
az államtól ezet az összegeket.
Mint mondta, ígéret van erre, ál-
lítólag személyenként a szállásra
napi 90 lejt, a napi három étke-
zésre pedig mintegy 16 lejt térí-
tene meg az állam, ami ugyan
nem fedezné a valós költségeket,
de így is jelentős terhet venne le
az érintett önkormányzatok vállá-
ról. A községben Vármezőn van
egy magántulajdonban lévő idős-
otthon, ott az intézmény épületé-
ben biztosított a tulajdonos
szállást a személyzetnek.

Backamadaras községben két
idősotthon működik, egy a köz-
ségközpontban, a másik pedig
Bálintfalván, mindkettő magán-

tulajdonban van – tudtuk meg
Szőcs Antal polgármestertől. A
községvezető elmondta, a backa-
maradasi otthonban vannak sza-
bad szobák, ahol az egy időben
beköltöző kilenc alkalmazottat el
tudták szállásolni, a bálintfalvi
intézményben is hasonlóképpen
járt el a tulajdonos. 

A nyárádmagyarósi idősott-
honnál sem jelent jelentősen na-
gyobb anyagi terhet a katonai
rendelet előírásainak betartása, a
személyzetet sikerült az otthon-
ban elszállásolni, az intézmény
konyhájáról pedig ugyanúgy biz-
tosítják számukra az ételt, akár-
csak a bentlakó időseknek –
válaszolta lapunk érdeklődésére
Kacsó Antal, Nyárádmagyarós
polgármestere. A községvezető
elmondta, egyszerre hét dolgozó
van bent, a napokban volt a vál-
tás, az előző két hétben otthoni
elkülönítésben lévő csapat tagjait
tesztelték, mielőtt bevonultak a
munkahelyükre, hogy kizárják a
fertőzésveszélyt. A polgármester
szerint az idős-, illetve szociális
otthonokban dolgozó személyzet
is jogosult kellene legyen a
pluszjuttatásra, annál is inkább,
mert jelen helyzetben nem a
megszokott munkaidejüket töltik
az otthonban, hanem a nap 24
órájában bent tartózkodnak, és az
ellátottak rendelkezésére állnak.

Ahol nem megoldható 
az otthonban való elkülönítés

Jelenleg három kérdés érdekli az
embereket Romániában: a köz-
egészségügy, a gazdaság és az ok-
tatás újraindítása. Ezeket jártuk
körül az RMDSZ elnökével, Kele-
men Hunorral, aki interjúnkban
ugyan bírálja a kormányt, de konk-
rét megoldási javaslatokat is tesz,
amiket érdemes lenne megfogadni. 

– Mit tesz az RMDSZ a mostani
járványhelyzetben? 

– Tájékoztatunk és segítünk, az
általunk irányított településeken
pedig aktív védekezés folyik. Hete-
dik hete tájékoztatunk magyar nyel-
ven. A kormányzat nem juttatott és
juttat el információt magyar nyel-
ven közösségünkhöz, ezért végez-
zük mi ezt a szolgáltatást pontosan,
hitelesen és gyorsan. Beszámolunk
mindarról, amit tudni érdemes a
megelőzésről és azokról a dönté-
sekről, amelyeket a kormányzat ho-
zott, és mindannyiunkra kötelezők. 

Emellett önkénteshálózat indítot-
tunk szerte Erdélyben, hogy segít-
sünk az idősebb embereken,
rászorulókon. Önkormányzatain-
kon keresztül, Kézdivásárhelytől
Szatmárnémetig, talpraesett embe-
rekkel, vezetőkkel segítünk a helyi
közösségeken. 

Ugyanakkor több javaslatot tet-
tünk a kormánynak a gazdaság új-
raindítása és a munkahelyek
megvédése kapcsán. 

A távoktatás megszervezésében
is szerepet vállaltunk. Először a
Román Televízió és a tanügymi-
nisztérium csak román nyelvű táv-
oktatásra kötött megállapodást, a mi
javaslatunkra ez ma már magyar
nyelven is zajlik. Köszönet érte
mindenekelőtt azoknak az oktatók-
nak, akik a munkát vállalták, és a
nyolcadikos és tizenkettedikes diá-
koknak segítenek a felkészülésben.

– Hogyan értékeli a kormány ed-
digi intézkedéseit? 

– A mostanihoz hasonló helyze-
tekben a segítségnyújtás az elsődle-
ges. Segítséget nyújtottunk,

nyújtunk mi is. Az első szükségál-
lapot idején, azaz az első harminc
napban ezért nem bíráltuk a kor-
mányzat intézkedéseit. Viszont azt
látjuk, hogy nincs semmiféle elkép-
zelés a gazdaság talpra állításáról,
azaz mindarról, ami a járvány után
történni fog. Ez egy nagyon komoly
probléma! Most nem szabadna to-
tojázni. És összevissza beszélni
sem. Egyet mond a miniszterelnök,
mást a miniszterek, megint mást a
járványügyi szakember a kormány-
zati struktúrából. Mintha ezt a kom-
munikációs káoszt akarná kezelni
az államelnök azzal, hogy átvette a
kommunikátor szerepét az elmúlt
tíz napon. 

Ez a bizonytalanság, ez a kaoti-
kus állapot azt eredményezi, hogy
az állampolgár nem tudja, mit sza-
bad, mit nem szabad, mit kellene
tennie, hogy közösen megfékezhes-
sük a járvány terjedését, és bizton-
ságban legyünk. 

Az lenne a legfontosabb, hogy az
emberek érezzék, hogy van megol-
dás, törődnek velük, mert az emberi
életnél nincs fontosabb. És termé-
szetesen fel kell készülni a gazda-
ság talpra állítására, mert mély
gazdasági válság előtt állunk, ami
szociális feszültségekkel fog járni.
Erre a jó megoldás, és mi ezt java-
soljuk, hogy inkább adósodjon el az
állam hosszú távon, mint hogy ösz-
szeomoljon az ország azonnal. 

A GDP-nek a 18-25 százalékát
most muszáj gazdaságélénkítésre
fordítani. Mondtuk a miniszterel-
nöknek, hogy forduljon államkötvé-
nyekkel a lakosság fele. És felejtse
el a költségvetési hiánycélt, Romá-
niának az eladósodása nem túl
nagy, ezért nyugodtan fel lehet
venni 10-15 milliárd eurót, és a fon-
tos gazdasági területekre bevinni: a
termelésbe, a nagy közberuházá-
sokba, a mezőgazdaságba, az élel-
miszeriparba.

– A járvány csúcsidőszakát Ro-
mániában április végére becsülik a

szakemberek. Még nem látni az or-
todox húsvét idején megbetegedet-
tek számát sem. Miért jelenti be
mégis az államfő és a kormány a
májusban várható lazításokat?
Mire kell számítani május második
felében? 

– Hogy milyen elemzés áll amö-
gött, hogy minderről most kell be-
szélniük, nem tudom. Ám egy
szempontot mindenféleképpen ér-
zékelek: a társadalmi feszültséget
próbálják enyhíteni azzal, hogy ide-
jében bejelentik: május közepe után
enyhítések lesznek. Persze, rá egy
napra azt is mondják, hogy ez nem
is annyira valószínű, még egy napra
rá, hogy mindez nem jelenti azt,
hogy az élet visszatér a rendes med-
rébe. 

Másrészt, az államfő és a kor-
mányfő nem akarja meghosszabbí-
tani május közepe után a
szükségállapotot, így pedig nehéz
megindokolni, hogy a különböző
szabadságjogok korlátozását, a ki-
járást milyen alapon várják el az ál-
lampolgártól. 

Nem tudom, hogy a mi társadal-
munk összességében van-e annyira
fegyelmezett, hogy betartsa a sza-
bályokat abban az esetben is, ha

nincsenek katonai rendeletek, ha
nincsenek szigorú tiltások. De biza-
kodó vagyok, mert látom, hogy Er-
délyben többnyire fegyelmezettek
az emberek.

– Az oktatásban is hatalmas a bi-
zonytalanság. Sok szülő aggódik
gyermekéért, és aggódnak a kisé-
rettségi előtt álló nyolcadikosok és
az érettségi előtt álló tizenkettedike-
sek is. A járvány hosszú időre meg-
változtatja a romániai oktatást?

– Szeretném, ha mindannyiunk
válasza az lenne, hogy megváltoz-
tatja, de jó irányba. Most az lenne
nagyon fontos, hogy olyan progra-
mot indítson a kormány, amely ellát
a tanuláshoz szükséges digitális
eszközzel minden gyermeket. 

Ha most nem teremtjük meg
ennek a feltételeit, akkor télen –
amennyiben visszatér a járvány –
ismét abban a helyzetben leszünk,
hogy a gyermekek nagy részéhez
nem lehet eljutni távoktatással. 

Az a jó megoldás, ha elővigyáza-
tosak vagyunk. A hétfőn bejelentett
intézkedések, miszerint nem nyitják
újra az iskolákat, csak a végzős év-
folyamoknak, nyolcadikosoknak és
tizenkettedikeseknek lesz lehetősé-
gük június első két hetében gyako-

rolni a vizsgákra, érthetők. A leg-
fontosabb, és én is ezt mondtam a
miniszterelnöknek a minapi beszél-
getésünkkor, hogy a nyolcadikosok
és tizenkettedikesek számára bizto-
sítani kell a vizsgázás lehetőségét,
és nem szabad az évet befagyasz-
tani.  Jó, hogy ez a döntés született.

Persze, megoldást kell találni
azoknak a szülőknek a helyzetére
is, akiknek otthon kell maradniuk a
gyermekkel. Le is tettünk gyorsan
egy javaslatot, amiben azt kérjük,
hogy a szülők tudjanak elmenni
gyermekfelügyeleti szabadságra a
vakációig.

– Közeledik május elseje, ami
újabb veszélyt jelent. Mi a felelős
állampolgári magatartás a mostani
időszakban?

– Fontos, hogy a járványügyi
szakemberek véleményét meghall-
gassuk. Tartsuk be a fizikai távolsá-
got köztereken és a magánterekben
is, így megelőzhetjük a járvány ter-
jedését. És ami még nagyon fontos,
próbáljunk segíteni azokon, akik
erre szorulnak, főleg az idős embe-
reken. 

Tudom, hogy nagyon nehéz be-
tartani olyan szabályokat, amelye-
ket nem szeretünk, amelyekhez
nem vagyunk hozzászokva, ame-
lyek a szabadságunkban is korlátoz-
nak. De mindez azért van, hogy
később szabadon tudjunk élni, léle-
gezni, utazni, dolgozni, mozogni.
Ne adjuk fel egy pillanatra sem azt
a reményt és hitet, hogy képesek le-
szünk talpra állni gazdaságilag, szo-
ciálisan, kulturálisan, minden
tekintetben. 

Én bízom abban is, hogy belát-
ható időn, 11-12 hónapon belül lesz
védőoltás és olyan gyógyszer,
amellyel ez a betegség kezelhető.
Ennél súlyosabb betegségeket le-
küzdött az emberiség, és megerő-
södve került ki belőle. A mi
közösségünk is megerősödve fog
kikerülni a mostani járványból, és
talpra fogunk állni! 

Kelemen Hunor: Ne adjuk fel egy pillanatra sem a hitet, 
hogy képesek leszünk talpra állni! 

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS_____________________________________________ 2020.április30.,csütörtök

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Gönczy Tamás/RMDSZ

(Folytatás az 1. oldalról)



2020.április30.,csütörtök ____________________________________________ HARMÓNIA____________________________________________________ NÉPÚJSÁG5

A legfontosabbat kaptam tőle: az
életem. Azt a mindenkori biztatást,
hogy nincsen lehetetlen, csak az,
amit nem próbál ki az ember. A bá-
torságot, hogy a küzdelmet vállalni
kell, a nehéz helyzetekből nem tisz-
tességes elmenekülni. Rengeteg
gyakorlati tanácsot, amit egy mező-
ségi nagyközségből a városba férj-
hez ment asszony magával hozott:
hogyan kell ízletes ételeket készí-
teni, mosni, vasalni, rendet rakni,
szabni, varrni, és a kézimunkázás
megnyugtató hatásának megélését.
A bölcsességet, hogy miképpen
lehet a lázadó kamasszal, az anyai
tanácsot elhárító felnőtt gyermek-
kel szót érteni. Azt a képességet,
hogy a magányon hogyan lehet
úrrá lenni, hogyan kell méltósággal
viselni a betegséget. Tőle kaptam a
türelmet, a konokságot, a szép sze-
retetét, az olvasás, a tanulás szen-
vedélyét. De nem adta át nekem

szelíd nyugalmát, a beletörődés ké-
pességét, azt a megnyugtató vigasz-
talni tudást, ahogy az elkeseredett
emberek felé fordult. 

Rendezgetem régi képeit, ame-
lyek közül azon a legszebb, ahogy a
saját maga varrta különleges ruhá-
ban mosolyogva a faágon ül vőle-
génye, az apám mellett. Látom
megtört, fakó, az éveken át tartó
szenvedéstől barázdált arcát, és fáj,
hogy kamaszkori lázadásaim, önál-
lósodási kísérleteim, felnőttkori út-
kereséseim során a morzsáját sem
tudtam visszaadni annak a gondos-
kodásnak, annak a féltő, védő, fel-
tétel nélküli szeretetnek, ami az
anyák kiváltsága.

Marad bennen az örök sóvárgás
a gyermekkor védett, de mégis
gondtalan lepkeléte után, és az em-
lékeim, amelyek, ha eljön az idő,
velem együtt elsüllyednek a múlt vi-
zében. (bodolai) 

Anyák napjára 

A SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID–19 be-
tegség kezelési ajánlatát (protokollumát) a bukaresti
Matei Balş Járványkórtani Intézetben dolgozták ki, a
sikeres külföldi, elsősorban kínai tapasztalatok alap-
ján. Az enyhébb és a legsúlyosabb tünetek kezelését
előíró útmutatóban négy gyógyszer szerepel: a Ta-
miflu, a Kaletra, a Chloroquine és a Remdesivir, pon-
tosan meghatározott adagban. 

A Tamiflut a madárinfluenza és a H1N1-influenza
ellen használták. A koronavírus-fertőzésben az első
48 órában a leghatásosabb. 

A Kaletra, amely egy HIV-vírus elleni szer, két ha-
tóanyag, a lopinavir és a ritonavir kombinációja.
Gyógyszertárakban nem vásárolható meg, de az or-
szágos gyógyszerprogram jegyzékében szerepel,
drága. 

A Chloroquine (Plaquenil, Clorochină, Hidroxi-
chlorochin) valójában malária elleni szer, több névvel.
Előbb a SARS-vírus okozta fertőzés gyógyítására
használták, majd a COVID–19-re a kínai városban,
Vuhanban, ahonnan elterjedt a járvány. A romániai
gyógyszertárakban Plaquenil néven forgalmazzák.
Hasznos a megelőzésben, és a betegség kezdetén
megakadályozza a vírus elterjedését az egész szerve-
zetben. 

Egy másik gyógyszer, a japánok nagy reménysége
a Remdesivir. Vuhanban is használták már, és az első
amerikai páciens állítólag ettől gyógyult meg. Egy
gond van vele, hogy nincs még hivatalosan elfogadva,
jelenleg a betegeken való kísérlet folyik, és az előál-
lító cégtől lehet beszerezni. 
A nagy lehetőség a vérplazma 

Mind Magyarországon, mind Romániában a legna-
gyobb reménység jelenleg a vérplazmával való keze-
léshez fűződik. Ehhez az egy évszázada használt
immunizációs módszerhez élő donorokra van szük-
ség, akik vérplazmát adnak, ami ellenanyagokat tar-
talmaz. Ezt a betegségen átesett páciensek véréből
vonják ki, tisztítják, és adják a súlyosan beteg szemé-
lyeknek. A feldolgozott plazmában levő antitestek
megsemmisítik a vírust. Az is előfordulhat, hogy a
beteg szervezet semmisíti meg az antitestek hatását.
Ezért szükséges bármely eljárás megkezdésekor a le-
hető legjobban átgondolni, hogy melyik út lehet a cél-
ravezető. 

Emellett az aktív védekezéshez szükséges védőol-
tás kutatása is folyamatosan zajlik. Magyarországok
folyik a kutatás annak felmérésére, hogy a környezet-
ben (ivóvízben, szennyvízben) mennyire van jelen az
új koronavírus. Ha beigazolódik a feltevés, különösen
a szennyvizet illetően, akkor a fertőzés elterjedtségé-
nek a mértékére lehet következtetni – jelentette ki
Molnár Cecília országos tiszti főorvos, a koronaví-
rus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs
tagja, aki szerint a magyar főváros szennyvizében
eddig nem találtak koronavírust.

A vérhígítás
Az olaszok egy másfajta megoldásba kapaszkod-

nak. A Milano Corrieréban április 4-én közölt tudósí-
tásban (szerzője Francesca Morandi, magyarra
fordította Váradi Judit és Szendi Gábor) olvashatjuk,
hogy a heparin, azaz egy vérhígító alkalmazásával je-
lentős mértékben csökkent a COVID–19 betegség ál-
dozatainak száma. Az ötlet Marco Stanile plasztikai
sebésztől származik, aki súlyos égési sérüléseket
szenvedett betegeit nagy adagokban beadott antikoa-
gulánssal kezelte, aminek gyulladáscsökkentő és vér-
hígító hatása nyomán a sebek jobban gyógyultak. Az
olasz orvosok rájöttek, hogy a COVID–19 szisztémás
betegség, amely elsősorban az ereket, aztán a tüdő
léghólyagocskáit érinti, embóliát és trombózist okoz,
a vírus ugyanis hozzákötődik ahhoz a fehérjéhez,
amely a vér folyékonyságát biztosítja. Így nemcsak
tüdőgyulladás alakul ki, a tüdő-tromboembólia (vér-
rög okozta érelzáródás) következtében a tüdő hajszá-
lerei összezáródnak, ezért az oxigén nem jut el a
vérbe. Ezt lehet megelőzni a betegség korai szakaszá-
tól adott vérhígítóval, amelynek gyulladáscsökkentő
hatása van – állítják az olasz szakemberek, a képal-
kotó és boncolásos vizsgálatokra is hivatkozva. 

Dr. Jánosi Edit tüdőgyógyász főorvos, a Maros
Megyei Klinikai Kórház orvos igazgatója érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy kezdetben a kórházba beutalt
koronavírusos betegek nem kapták a véralvadásgátló
terápiát, ugyanis még nincs százszázalékosan alátá-
masztva, hogy minden betegnek megmenti az életét,
és azt sem lehet tudni pontosan, hogy mikor és kinek
érdemes beadni. 

– Jelenleg a közepesen súlyos esetekben felírjuk
mindhárom klinikán, ahol COVID–19-ben szenvedő
betegek vannak, ha a vizsgálatokból (tormbocitaszám,
véralvadási, vérzési mutatók stb.) nem derül ki ellen-
javallat. Körülbelül két héttel ezelőtt a kollégák meg-
beszélték az aneszteziológussal, hogy ez a terápia
segíthet, és érdemes lenne beiktatni, majd meg is szü-
letett a döntés, és állítólag jót tesz. Természetesen nem
csak a véralvadásgátlót használják, a betegek kapják
az antiretrovirális és a maláriaellenes gyógyszert is –
tette hozzá a főorvosnő. (b.gy.)

Kezelési útmutató országos szinten
Vírusellenes szerek, vérplazma, vérhígító

Hogyan reagál az emberek több-
sége a jelenlegi járványügyi helyzetre?
– tettem fel a kérdést dr. Bálint Ágnes
családorvosnak, egyetemi oktatónak.

Pszichoanalitikusok előadását a gya-
korlati orvoslásban szerzett tapasztala-
taival összevetve az általános
hangulatot úgy fogalmazta meg, hogy
az emberek többségére a bizonytalan-
ság, az elszigetelődés, a kontrollvesz-
tettség jellemző, úgy érzik, hogy a
lábuk alól kicsúszik a talaj, ráadásul
nem látják az ellenséget. Próbálják
azonosítani, ami az összeesküvés-el-
méletek megszületésének a melegágya,
és abból a kényszerből születik, hogy
ellenséget találjanak. Az idős emberek
számára nagy problémát jelent, hogy a
sajtó tele van a rájuk leselkedő ve-
széllyel, annak hangsúlyozásával,
hogy az elhunytak többsége hetven év
fölötti volt, a fertőzés mellett sok
egyéb társbetegséggel. 

Ezt hallva a sok idős, beteg ember
nehezen tudja feldolgozni a tehetetlen-
séget, hogy bárki elkaphatja a vírust,
ezért mindenki elkezd félni mindenki-
től, elszigetelődik, magára marad. S ha
egy idős személyen jelentkeznek a be-

tegség tünetei, a pánik súlyosbítja azo-
kat. A családorvos szerepe a tünetek
felismerésén, az eligazításon túl az,
hogy tartsa azokban a lelket, akiket
nem utalnak be a kórházba, nem vég-
zik el a tesztelést sem, holott két-
három hétig súlyos betegek. Őket kell
biztatni, rendszeresen tartva telefonon
a kapcsolatot, hangsúlyozni, hogy erő-
sek kell maradjanak, és legalább a fé-
lelmet le kell tudják győzni magukban.
Vonatkozik ez a hozzátartozókra is.
Egyébként tapasztalataink szerint a tü-
netek egyre változatosabbak, a légúti
panaszokon túl a gyomor-bélproblé-
mák, szívpanaszok és az utóbbi időben
a bőrön jelentkező apró kiütések is
előfordulnak. 

Megelőzésképpen a doktornő a
gemmoterápiás (rügyterápiás) gyógy-
szereket ajánlja, a rügyek, új hajtások,
csírák nagy koncentrációban tartal-
maznak vitaminokat, ásványi anyago-
kat, növényi hormonokat, mint például
az áfonyarügy, az égerfa és a gyertyán-
fakivonat. A cseppeket reggel, délben,
este vízben feloldva kell használni. 

Végül pedig a szabályok betartásá-
nak fontosságát hangsúlyozta. (b.)

Bizonytalanság

Éltem a megengedett lehetőség-
gel, s a déli kétórás szabad kijárás
idején élőben hallgattam a vár-
templomi harangok zúgását a főtéri
tulipánok társaságában. Virágok
közt, üde zöld fű illatával még a
szükségállapot is más érzéssel tölt
el: a déli harangszóban a történe-
lem zúg végig a város fölött, és most
van időm kiszámítani, 564 év óta
zúgnak a harangok, nehogy elfelejt-
sük az évszámot, amikor 1456. jú-
lius 22-én a keresztyén Európa
keleti végváránál, Nándorfehérvár-
nál (ma Belgrád) Hunyadi János
vezetésével megállították a támadó-
kat, megvédték elődeik birodalmát.
Aztán három hét múlva a fertőzés
(pestis) elvitte a törökverő hőst.

A harangok éteri koncertjének el-
hallgatása után valami mély bibliai
csend üli meg a városközpontot,
mint a teremtéstörténet közepén,
ahol még csak fák, virágok, csúszó-
mászók és égi madarak népesítették
be a „legyen!” szóra előállt világot.
Az első ember teremtése még hátra-
volt, s szava még nem olvadt bele az
új világba. Ott is, itt is valami fe-
szült vágyakozásban él a csend, a
mozdulatlan élet, madárdalra és vi-
rágpattanásra váró zajtalanság.
Pár másodpercig nem hallatszik
semmi, nem száguld most autó a fő-
téren, csak egy balkáni gerle bú-
gása töri meg a csendet, ahogy
társát keresi a lassan lombosodó
fák ágai között. A fűben félmaroknyi
verebek kenyérmorzsa után ugrál-

nak, s ebben a déli csendben kipat-
tan az orgona, hallatszik, ahogy a
méh zümmögése köszönti a virág
nektáradó virulását, amikor a leg-
erősebb főtéri zene egy galambraj
színes landolása. Üres és megható,
tiszta és csendes a hétvégi főtér,
nem sétálnak itt most emberek,
nincs csúnya beszéd, sem egymást
megelőző sietség, csak csend van,
erőt adó nagy csend.

Két egyenruhás állami alkalma-
zott jelenik meg a virágóra melletti
láthatáron, most nem idegenek, nem
félelmetesek, mint sokszor, maszkon
keresztül is felfedezhető enyhe mo-
sollyal egymásra nézünk, és én
akkor felismerem mostani szolgála-
tuk szépségét: őrzik a csendet, mert
ők a csend őrei.

A Bolyai utca felőli jelzőlámpa
zöldre vált, néhány ember átvonul
az átjárón, a Ferenc-rendiek tornya
mellett elindul egy autóbusz, pár
személygépkocsi száguldozása el-
nyomja a gerlék lágy, bús dallamát,
a galambraj is ijedten repül tovább,
a fűben hiába keresem már az ott
játszadozó szerény verebeket, csak
a harangzúgás emléke és a virágok
illata él még bennem; viszem ma-
gammal bezárt világomba, de az a
pár pillanatnyi főtéri csend ott
marad végleg a szívemben, az a ha-
rangzúgás és virágillat, ahogy jel-
képesen végleg összefonódnak egy
szép magyar szóban: harangvirág.
Nem tudom, a virág kapta-e nevét
harang alakjáról, vagy a harang
virág formájáról, de a csend ben-
nem őrzi mind a kettőt.

Főtéri történet
Egy csendes hétvége

Szerkesztette:BodolaiGyöngyi

A koronavírus-járvány miatt
március 16-án lezárták a me-
gyei sürgősségi kórház első
emeletén levő, mindig zsúfolt
járóbeteg-rendelő főbejáratát. A
hátsó ajtón egy-két napig még
beengedték a betegeket, de
aztán ez a lehetőség is meg-
szűnt, holott a Covid–19-en
kívül a többi betegség nem tűnt
el. Bár dr. Varo Enikő bőrgyó-
gyász főorvos is kénytelen volt
abbahagyni a rendelést, a folya-
matban levő kezelések miatt
többen is felhívták a páciensei
közül, hogy tanácsot, receptet
kérjenek a kezelés folytatásá-
hoz. Így született meg az ötlet,
hogy távmedicinaként tovább folytatja a betegek el-
látását. A bőrelváltozást ábrázoló felvételt – ami ké-
szülhet okostelefonnal vagy fényképezőgéppel – a
számítógépbe bemásolva vagy a telefonról e-mail-
ben vagy a whatsappon továbbítják a doktornő által
megadott címre.

Amint Varo doktornő elmondta, a sokévi tapasz-
talat birtokában 90 százalékos pontossággal a szóban
elmondott panaszok, valamint az elküldött kép alap-
ján megállapítja a diagnózist, és küldőpapír, egész-

ségbiztosítási kártya nélkül felírja
a receptet, megkímélve a pácienst
az utánajárástól, majd a telefonos
kapcsolat során követi a bőrbán-
talom alakulását.

A tanácsadás, receptírás díj-
mentes, a feltétel az, hogy a páci-
ens biztosított legyen. Akkor
ugyanis a neve és a személyi
száma alapján megtalálható az
egészségbiztosítási pénztár nyil-
vántartásában. Ha a betegnek van
lehetősége, kinyomtatja otthon az
elektronikus úton írt vényt, ha
nem, a patikában kinyomtatják, és
kiválthatja a gyógyszert. Az on-
line ellátás ingyenes, és akik vál-
lalták, reménykednek abban,

hogy az egészségbiztosítási pénztártól megkapják az
elvégzett szolgáltatásokért járó összeget. A doktornő
szerint még nem tudni, hogy május 15-től hogyan
alakul a helyzet, de ő úgy gondolta, hogy addig sem
hagyja cserben a pácienseit. 

A járóbeteg-rendelőben megszabott rendelési idő-
ben fogadja a hívásokat, hétfőn, szerdán és pénteken
7–14 óra között, kedden és csütörtökön 14–21 óra
között lehet hozzá fordulni a 0722-385-315-ös tele-
fonszámon, e-mail-cím: varo_eniko@yahoo.com. 

Díjmentes bőrgyógyászati távrendelés 

Ötvös József



A családon belüli erőszakról,
az erőszakos párkapcsolatban
levő gyermekekről, az erő-
szak megelőzéséről tartott
előadást az Unitárius Nők Or-
szágos Szövetsége és az In-
ternational Women’s Convo-
cation (IWC) által Marosvá-
sárhelyen megszervezett ve-
zetőképzésen dr. László Éva
pszichológus, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Magyar
Szociológia és Szociális
Munka Intézetének adjunk-
tusa. 

Eladó remények
Munkássága az egyetemi oktatói

szerepkör mellett sokoldalú. Tagja
az egyetemi kar erőszakot kutató
központjának. A gyakorlatban az
Artemis – Nők az Erőszak Ellen
Egyesület egyik alapítójaként 1999
óta áldozatvédelemmel foglalkozik.
Tanácsadóként részt vett a bántal-
mazott és a szexuális kihasználás
áldozataivá vált nőknek létrehozott
menhely munkájában, továbbá hoz-
zájárult a családon belüli erőszak
megelőzését és visszaszorítását sza-
bályozó, valamint a gyermekvéde-
lemről szóló törvények
kidolgozásához. Jártas a szexuális
kihasználást célzó emberkereskede-
lem bűncselekményeinek, a prosti-
túciónak, a futtatásnak, de
ugyanakkor az áldozatsegítésnek a
témájában is. Bár az Artemis egye-
sületnek jelenleg nincsen ilyen szol-
gáltatása, továbbra is foglalkoztatja
ez a téma. Több országos és nem-
zetközi kutatási programban, szak-
emberképzésben vett részt.
2012-ben a CPE (Egyenlőségért
partnerközpont), a Filantrópia Fö-
deráció és olasz partnerek segítsé-
gével végzett kutatás célja a
szexuális kihasználás érdekében el-
követett emberkereskedelem műkö-
désének feltárása és egy országos
kampány megszervezése volt. A kö-
vetkeztetésekről Eladó remények
címmel tanulmány készült, amely-
nek dr. László Éva a társszerzője.
Hét megmenekült áldozat történeté-
ről kampányfilmet is forgattak a ta-
nulmánnyal azonos címen.

A marosvásárhelyi rendezvény
szünetében ez utóbbi témáról be-
szélgettünk. 
Diszkriminatív törvénykezés 

– Az ország közvéleményét hosz-
szú ideig foglalkoztatta a caracali
vélt vagy valós gyilkosságok ügye,
amelyekkel kapcsolatosan egyes
vélemények szerint az áldozatokat
leánykereskedők vitték ki kül-
földre, ahol a prostituáltak között
sok a romániai származású. A ku-
tató tapasztalatai alapján miért,
hogyan válnak fiatal lányok, nők
szexuálisan kihasznált szemé-
lyekké? Meg lehet-e határozni azt
a társadalmi közeget, ahonnan a
prostituáltak kikerülnek, és az
okot, amiért ezt az életformát vá-
lasztják?

– 2014-ig a szexuális szolgáltatás
a romániai törvények szerint bűn-
ténynek minősült. 2014-től a bün-
tető törvénykönyv módosítása
nyomán szabálysértésnek számít.
Fontos kiemelnem, hogy társada-
lomként hogyan gondolkodunk a
prostitúcióról. 2014-ig azt tekintet-
ték prostitúciónak, ha valaki a sze-
xuális szolgáltatásokat olyan
helyzetben gyakorolta, amikor az
ebből származó jövedelemre a lét-
fenntartásához, a megélhetéséhez
volt szüksége. Abban az esetben, ha
a jövedelem kiegészítését szolgálta,
már nem tekintették prostitúciónak.
Büntetőjogilag azok a nők voltak

felelősségre vonhatók, akik a társa-
dalom legszegényebb rétegét ké-
pezték, és akik kényszerből űzték
az utcai prostitúciót. Ezzel szemben
mind a múltban, mind jelenleg nagy
toleranciával kezelik a luxusszexi-
part a videócsetekkel, az escortszol-
gáltatásokkal együtt, és ez a
tolerancia tükröződik a törvényke-
zésben is.

Mindezt azért tartom diszkrimi-
natívnak, mert nem a prostitúció je-
lenségét büntették, hanem azt, aki
az utcai prostitúciót művelte. Arról,
hogy valójában mi történik a romá-
niai szexiparban, manapság nagyon
kevés az információnk. A kényszer-
prostitúciót illetően a nemzetközi
felmérések és a hivatalos adatok
szerint az Európai Unióban a leg-
több prostituált Romániából szár-
mazik. Az áldozatoknak körülbelül
a felét külföldön, másik felét az or-
szágban azonosították. Döntő több-
ségük nő, fele-fele arányban kis- és
nagykorúak. Kevés fiatal fiú vagy
férfi kerül be a hivatalos adatbázi-
sokba, annak ellenére, hogy a tere-
pen találkozunk ilyen esetekkel,
elsősorban külföldön, de néha bel-
földön is. A segítő szolgálatokhoz
kevés jut el közülük. A férfiak első-
sorban a munkakihasználás célzatú
emberkereskedelemben jelentenek
célcsoportot. Sok olyan esetről is
tudunk, ahol a nők a férfiakkal
együtt vannak munkakihasználás-
ban, de emellett a nőket szexuálisan
is kihasználják. Pontos referenciánk
van arról, hogy Olaszország déli ré-
szén két ciklusban is rabszolgaság-
hoz hasonló körülmények között
tartott román állampolgárok közül
a nőket mind a munkában, mind
szexuálisan kihasználták. 
Sebezhetővé válnak 

– Milyen módszerrel veszik rá
ezeket a nőket, hogy ilyen helyzetet
elfogadjanak?

– Ez nagyon változa-
tos, akár a stratégia, ami-
vel bevonzzák őket. Bár
az utóbbi időben ritkáb-
ban, de előfordult az el-
rablás is. Nagyon sokat
közülük hamis munka-
ajánlatokkal csábítanak
el. Ezekben az esetekben
az emberkereskedelmi
hálózat azon tagja, aki
azzal foglalkozik, hogy
az áldozatokat bevigye a
kihasználási hálózatba,
színlelt párkapcsolatot lé-
tesít a kiszemelt áldozat-
tal, aki egy boldogságot,
beteljesülést ígérő pár-
kapcsolat reményében
kerül kihasználási hely-
zetbe. 

A toborzók, a más tí-
pusú erőszakhoz hason-
lóan, egyre inkább a
lányok ismeretségi köré-
ből kerülnek ki. A 2000-es években
gyakran voltak idegen személyek,
akik papíralapú vagy online újság-
ban hirdetést tettek fel, hogy kül-
földi munkára lányokat keresnek.
Manapság az állásajánlatok is egyre
inkább személyes szálakon, interne-
ten keresztül jutnak el a célzottak-
hoz. Az is változott, hogy az
emberkereskedők egyre több mun-
kát fektetnek abba, hogy személyes
kapcsolatot alakítsanak ki az áldo-
zattal. Olyan kapcsolatot, amellyel
egyre jobban eltávolítják az áldoza-
tot azoktól a személyektől – szülők-
től, barátoktól, osztálytársaktól –,
akik ráébreszthetnék, hogy nem jó
úton járnak, valami nincs rendben a
párkapcsolatukkal, az ajánlattal.
Közben ők maguk kulcsfigurává
válnak a kiszemelt lány életében.
Ez független attól, hogy milyen

gazdasági, szociális, családi háttér-
rel rendelkezik a lány és családja.
Ez a vonal eléggé élesen megjelenik
az utóbbi időben. Egyénként minél
kisebb a fiatal támogató háttere, ke-
vesebb a hiteles és bizalmi kapcso-
lata, annál sebezhetőbb erre a
manipuláción alapuló stratégiára.
Gyakran találkozunk olyan áldoza-
tokkal, akik bántalmazási háttérrel
rendelkeznek, már gyermekkoruk-
ban szexuális erőszakot szenvedtek
el a családban vagy a családon
kívül, amire a család hárítóan, meg-
bélyegzően reagált. Ebből szeretné-
nek kitörni egy jobb élethelyzet
reményében, ezért egy kicsit nehe-
zebben veszik észre a gyanús jele-
ket. 

Kecsegtető ajánlatok
Az emberkereskedő ajánlhat

munkalehetőséget, párkapcsolatot,
ezeknek a kombinációját vagy kül-
földi kirándulást, esetleg a szexipar-
hoz kötődő munkát, például
sztriptízbárokban való fellépést,
azzal az ígérettel, hogy a lánynak
csak azt kell megtennie, ami nincs
ellenére. Nagyon fiatalok esetében
meg tudják győzni a lányt, hogy a
prostitúció könnyű dolog, ő választ-
hatja meg, hogy kivel, mikor,
mennyit van együtt, amiért sok
pénzt fog kapni. A szexmunkáról le-
festett ideális képről a megkezdése
után derül ki, hogy nagyon távol áll
a valóságtól. Ezt nagyon jól tudják
használni azokban az országokban,
ahol legalizált a prostitúció, és mi-
nimális a társadalmi megbélyegzés.
A kiközvetített nők között vannak
olyanok, akik Romániában is a 
szexiparban dolgoztak, és a futtató-
juk a párjuk is, aki más nőkkel
együtt dolgoztatja. Sokan a kiszol-
gáltatott helyzetet azzal a gondolat-
tal próbálják elfogadni, hogy
külföldön jobbak a körülmények,

jobban fizetnek, nem kell sok kli-
enssel elmenni, nem verik meg
őket, és ennek a reményében fogad-
ják el, törődnek bele. Ugyanakkor
pontosan emiatt nehéz ebből a hely-
zetből kiszállni, mert azt vetik a
szemére, hogy tudatában volt, mire
vállalkozik, és a kiszolgáltatott
helyzet, valamint a szóban, írásban
megkötött szerződés között nagyon
nehéz különbséget tenni. 

– Melyik társadalmi rétegből,
csoportból kerül ki az áldozatok
többsége?

– Vannak áldozatok valamennyi
etnikumból és minden társadalmi
rétegből. Általában a toborzó is
abból a környezetből való, ahonnan
az áldozatai kikerülnek, ezért a lá-
nyoknak otthonos, ismert nyelvet
beszél. A nagyon szegény, margina-
lizált közösségekben végzett tanul-

mányok szerint az utcai prostitúció-
ról mondható el, hogy a roma lá-
nyok jelenléte felülreprezentált, ők
fokozottan ki vannak téve az ilyen
típusú áldozattá válásnak is a kire-
kesztettség, a nyomasztó szegény-
ség miatt. 
Kitörni a bűvös körből 

– Hogyan tudtak kitörni a
bűvös, bűnös körből, a segítségké-
rők hogyan szereztek tudomást,
fordultak az egyesülethez?

– Azok jutottak el hozzánk, akik
valamilyen hatósággal kerültek
kapcsolatba. Legtöbbjük rendőrségi
segítséggel tudott kitörni, egyrészt
ők kérték a segítséget vagy rendőr-
ségi razzia gombolyított fel egy há-
lózatot. A pszichoszociális és jogi
szolgáltatások önkéntesek, tehát
csak azok kerültek hozzánk, akik
igényt tartottak a segítségre. Hogy
ezt milyen arányban vették-veszik
igénybe, erről az országos emberke-
reskedelem elleni ügynökségnek
vannak adatai. Ez egy országos há-
lózattal rendelkező szerv, amely hi-
vatalból közvetíteni tud a
különböző regionális vagy helyi
szervezetek és az igazságügyi szer-
vek között, és összesíti az adatokat.
Van olyan áldozat, aki maga kért se-
gítséget, és nagyon tevékenyen vett
részt abban, hogy ne csak ő kerül-
jön ki, hanem a többi lány is. Fontos
volt számára, hogy elmondja, mi a
helyzet, és az is, hogy vannak még
lányok, akik szeretnének kiszaba-
dulni, ami az ő segítségével sikerült
is. Erről készült az Eladó remények
című dokumentumfilm, ami meg-
nézhető az interneten. 

– Az egyesületnél a segítséget
kérők közül volt-e olyan lány, aki
egy idő után visszament?

– Igen, és olyan is került hoz-
zánk, aki többszörösen is volt ki-
használási helyzetben, ami az egyik
jellemzője annak, hogy nem is
olyan könnyű szabadulni. Mivel az
emberkereskedelemben a lányok a
termékek, amelyeket újra meg újra
tudnak hasznosítani, és jövedelem-

forrást jelentenek a futtatók szá-
mára, és ha valamelyik lány kilép a
körből, akkor lebukhatnak, ezért
gyakran próbálkoznak azzal, hogy
visszaszerezzék a menekülőket. Az
egyik lány jut eszembe, aki, miután
kimenekült, meg volt győződve
arról, hogy tudatában van annak,
miről van szó, nem fog még egyszer
ebbe a csapdába esni. Ahhoz, hogy
kiderüljön: megint későn jött rá,
hogy egy másik csapdával egy
másik hálózatba került. Nem köny-
nyű a traumákat feldolgozni, ott a
legkevésbé, ahol nincs meg a biztos
családi háttér, amelyben fogadni
tudják őket. Legtöbbjük összetett
traumás élménnyel kerül ki ebből a
helyzetből. A történetüket megér-
teni, feldolgozni hosszú folyamatot
jelent, amit néha hátráltat az is,
hogy az igazságügyi eljárások na-

gyon elhúzódnak. Évekig tarthat a
nyomozás és a tárgyalások soro-
zata, amíg végleges bírósági döntést
hoznak az ügyükben. Ez idő alatt
gyakran szembesülniük kell a tör-
téntekkel, amelyekről újra meg újra
kiegészítő vallomásokat kérnek, ez
nagyon megnehezíti a saját önálló
élet újraépítését. Döntő többségük
sikerrel vette az akadályokat, főleg
akkor, ha családot is be lehetett
vonni, vagy akinek nem volt csa-
ládja, azok számára kerültek befo-
gadó közösségek. Az alapvető
szükségletek kielégítésének hiánya
ugyanis óriási kiszolgáltatottságot
jelent. A menhelyen való tartózko-
dásuk idejét pedig meg lehetett
hosszabbítani, ha betartották a sza-
bályokat, és a hosszabbítás szüksé-
ges volt. Az átértékelt határidők
lehetővé tették, hogy fel tudjuk
mérni, mennyit haladtak, milyen se-
gítségre volt még szükségük. 

A marosvásárhelyi történészek
2011-es rendezvényén Körtesi Zsu-
zsa érdekes dolgozatot mutatott be
a vásárhelyi nyilvánosházak öröm-
lányainak életéről, és ezen belül
rendkívül pontos követésükről, a
bárcáról. Az egykori konzervgyár
és cukorgyár történetének pikáns
mozzanata, hogy 1950-ben, a nyil-
vánosházak bezárásakor a hölgye-
ket pártfeladatként az említett két
gyárba helyezték el munkásnőként.
Bár kezdetben nagy volt az ellen-
szenv, férjet találtak maguknak, és
sokból közülük irigyelt feleség, csa-
ládanya, másokból élmunkás lett. 

– Gondolom, hogy a segítség-
nyújtásban szerepelt az áldozatok
egészségügyi ellátása is. 

– Természetesen, de meg kell
mondanom, hogy kevésnek volt
nemi úton terjedő vagy bőrbeteg-
sége, a fizikai sérülések, bántalma-
zások nyomai viszont láthatóak
voltak, azonkívül súlyos lelki terhe-
ket viseltek.
A szakmai felkészültség 
hiánya

– A caracali esetből indultunk
ki, mi a véleménye a történtek-
ről?

– Hogy mi lett a lányokkal,
arról nem nyilatkozom, mivel
nincsenek megbízható informá-
cióim. Az ügy kapcsán viszont
a viszonyulási mód érintett meg
erősen. Bármilyen erőszak ese-
tében az, hogy valaki hogyan
tud abból megmenekülni, fel-
épülni, nagymértékben függ
attól, hogy az illetékesek ho-
gyan reagálnak már a kezdet
kezdetén. Megdöbbentő volt a
szakmai felkészültség olyan
mértékű hiánya, amellyel a ca-
racali helyzetet kezelték nem-
csak a 112-n, hanem a
nyilatkozatokban, médiabeszél-
getésekben is. Nem tudom,
mennyire ment át a köztudatba,
hogy nem a törvényt vagy nem
csak azt kellene megváltoztatni,
hanem arra kellene összpontosí-
tani, hogy legyenek szakembe-
rek, akiket jól kiképeznek erre a
munkára, kialakítják bennük a

szexuális erőszakhoz, annak áldo-
zataihoz való helyes viszonyulást,
amelyben nincs helye az olyan
nagymértékű bizalmatlanságnak,
amellyel a caracali ügyben az áldo-
zat felé fordultak. 2020-ben olyan
embereknek, akik gyors segítség
helyett megjegyzéseket tesznek,
miszerint a bajba jutott lány „bizto-
san a szőke herceggel találkozott”,
nincs mit keresniük a szakmájuk-
ban. Hogy magánemberként mit
gondolnak, az ő személyes dolguk,
de ha az a feladatuk, hogy segítse-
nek, ilyen megjegyzést nem tehet-
nek. 

A korrupció egy másik olyan
dolog, ami az emberkereskedelem-
mel van kapcsolatban, és az egyik
táptalaja annak, hogy a szervezett
bűnözés határokon belül vagy azon
túl működhessen. 

Bodolai Gyöngyi

Emberkereskedelem a szexuális kihasználás érdekében 
Segítséget kérő áldozatok 

Illusztráció
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Az április 23-i Népújságban számoltunk be arról,
hogy Szilágyi Hajnal tanítónő vezetésével és a szülői
közösség segítségével a marosvásárhelyi Európa Ál-
talános Iskola I. D osztályos kisdiákjai sikeresen tértek
át az online oktatásra. Ennek során, a tananyag elmé-
lyítésén, a kipróbált, és az új ismeretek közlésekor már
jól működő órákon túl a zenehallgatás mellett a kézi-
munka is fontos volt. Önálló alkotásaikat saját kezde-
ményezésre vagy tanítónőjük kérésére rajzolták,
vágták, festették, ragasztották, gyurmázták. A nők
napján saját készítésű papírvirágokkal köszöntötték a
tancit és a lányokat, a Föld napján is ötletes munkák-
kal jelentkeztek. Mivel a tevékenységükről írt beszá-
molóból a képek kimaradtak, ezúttal pótoljuk azok
hiányát. Az alkotások azt bizonyítják, hogy az I. D-s
diákoknak nemcsak az esze, a keze, a tehetsége, he-
lyén van a szíve is. (b. gy.)

Ész, kéz, szív 
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A női és férfifodrászatok meg-
nyitását is május 15-re jelezték,
ennek ellenére nem lehet pontosan
tudni, hogy betartják-e az ígéretet
vagy sem. Pedig a rendezett frizura
nemcsak egy elegáns öltözék elen-

gedhetetlen kelléke, hanem a hét-
köznapi viseleté is, hogy jó közér-
zetünk legyen, amikor munkába
megyünk vagy otthon tartózko-
dunk. 

Ezúttal a frizurák formája helyett
beszéljünk inkább a hajszínekről,
amelyek otthon is kipróbálhatók a

modern kozmetikai eszközök segít-
ségével. Egy különleges hajszín
nemcsak a megjelenésünket, hanem
a kedélyállapotunkat is kedve-
zően befolyásolhatja. Aki inkább
fodrászhoz fordul (ha majd le-
hetősége nyílik rá), különböző haj-
színezési technikákat választhat,

kérhet.
A hajszíneket illetőn

2020-ban az élénk ár-
nyalatoktól a pasztell-
színeken át a
természetesig minden
divatos. A látszólag
TERMÉSZETES SZÍ-
NEK közül a fekete, a
sötétbarna áll az első
helyen, mivel tökélete-
sen kiemelik az arcvo-
násokat, ugyanakkor
optikailag láthatóbbá
teszik a frizura formá-
ját, és elegáns csillo-
gást kölcsönöznek a
hajnak. Főleg az egye-
nes, de a hullámos (el-
sősorban a laza, vastag
fürtű) haj esetében mu-
tatnak jól. 

Az év fő divatszíne a
KÉK, amelynek több-
féle árnyalata, mint a

tengerkék, az élénk, világos kobalt-
kék, a pasztell tónusú világos szür-
késkék, valamint a sötétkék is
divatos. Ezek a színek egymaguk-
ban vagy más színekkel társítva is
viselhetők. A legszebb, legtisztább
hidegkék árnyalatokat a színtelení-
tett hajon lehet elérni, ezért jobb, ha
a festést a fodrász végzi. 

A második helyen a meleg,
fénylő, hódító PIROS hajszín áll,
melyet szintén elérhetünk színes gél
vagy balzsam, spray, ideiglenes fes-
ték vagy akár végleges festék alkal-
mazásával is. Említsünk meg pár
színkombinációt, amely pirosat is
tartalmaz. A szőke haj eperárnyalat-
tal kombinálva, valamint a piros–
a r a n y s á r g a – n a r a n c s s á r g a
kombinációval ideális. A barna haj-
hoz főleg a piros–lila, a piros–gesz-
tenye vagy a bordó a leg-
megfelelőbb választás. A vörös haj-
hoz a piros–élénkvörös–narancs
színkombináció talál a legjobban. A
színek felvihetők a hajra ombre (fo-
kozatos átmenet) technikával, ba-
layage (letapogatásos) vagy
tincseléses (különböző vastagságú
tincsek) technikával is. 

Az ÉLÉNK SZÍNEK mellett
idén a PASZTELL HAJSZÍNEK is
ugyanolyan divatosak. A pasztell-
színek közül első helyen említsük
meg a PASZTELLRÓZSASZÍNT,

mely a világos, valamint a színtele-
nített hajon és főleg a világos ezüst-
szürke hajon mutat jól, viszont
hátránya, hogy időnként újra frissí-
teni kell. 

Egy másik divatos pasztellszín az
EZÜSTSZÜRKE, és ebből is a sző-
keszürke, amely a színtelenített
hajak egyik legdivatosabb színe.
Érdekessége ennek a színnek, hogy
megválasztható a színárnyalat erős-
sége, így megtalálhatjuk az egyéni-
ségünknek legmegfelelőbbet. 

Ez egy otthon is könnyen karban-
tartható színárnyalat. Az ezüst-
szürke nemcsak magára, hanem
pasztell árnyalatú tincsekkel kom-
binálva vagy ombre technikával ke-
verve is jól mutat. Ilyenek a
világoslila, a világos türkizkék, a
barackszín. A színes rész egy árnya-
lattal legyen sötétebb a haj színéné-
nél. 

A visszafogott, diszkrét árnyala-
tok mellett ismét divatosak az
élénk, kihívó NEONSZÍNEK, me-
lyek a bátor nőkhöz illenek. A ne-
onszín kizárólag színtelenített hajra
ajánlott, és főleg érdekes vágású fri-
zura talál hozzá, ami még jobban
előtérbe helyezi. Arra figyeljünk,
hogy a frizura ez esetben része le-
gyen a megjelenésnek, legyen össz-
hangban a stílusunkkal, ruhá-
zatunkkal. 

Divatos hajszínek 

Felületében a pöfeteggombához hasonló, az Egye-
sült Államokból, Martha Stewarttól származó süte-
mény, amely kívül ropogós, belül lágy és finom 
csokis. 

Kedves barátnőm sütötte meg a karantén idején, An-
tukné Ildikó blogjáról ihletődve. Jó foglalatosság, íz-
letes eredménnyel, és gondolom, a blogger sem veszi
rossz néven, ha népszerűsítjük. 
Hozzávalók kb. 40 darabra 

A „tésztához”: 150 g vaj,100 g étcsokoládé (45%-
os), 200 g nádcukor, 2 db tojás (közepes méretű), 1 te-
áskanál vaníliaesszencia, 375 g finomliszt,12 g
sütőpor, 80 g holland kakaópor, 100 ml tej. A külsejére:
50 g porcukor, 50 g kristálycukor.
Elkészítéséhez 170 perc szükséges

A csokoládét felolvasztjuk, és hagyjuk kicsit vissza-
hűlni. A száraz anyagokat, a lisztet, kakaót és átszitált
sütőport összekeverjük. A vajat tálba tesszük, hozzá-

adjuk a nádcukrot, majd jól kikeverjük habverővel. Ez-
után hozzáadjuk a tojásokat, a vaníliaesszenciát, majd
összekeverjük. Hozzáadjuk az olvasztott csokoládét,
és folytatjuk a keverést. Majd hozzáadjuk a száraz
anyagokat és a tejet, és ezt is összekeverjük. Két órára
a hűtőbe tesszük. Elég ragacsos masszát kapunk, de ne
aggódjunk, mire vége a kétórás pihenőnek a hűtőben,
addigra jobb lesz az állaga. Ha letelt a két óra, 2 db
mélytányérba cukrot teszünk: egyikbe kristálycukrot,
ha van, finomszemcséset inkább, a másikba pedig por-
cukrot. A tésztából kis labdákat gyúrunk, amit előbb a
kristálycukorba, majd a porcukorba hempergetünk, és
sütőpapírral bélelt tepsire tesszük úgy, hogy kis helyet
hagyunk a sütik között. 180 C-fokra előmelegített sü-
tőben 15 perc alatt megsütjük. Ha kivettük, rácsra tesz-
szük hűlni, lehetőleg lapáttal, mert még elég puhák a
sütemények. Míg hűlnek, a külső részük ropogóssá
válik. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Csokoládés pöfeteg 

Casoni Szálasi Ibolya 

Virágok a „tancinak”és a lányoknak

A Föld Napjára



Régóta ismert a kutyák koronavíru-
sos bélgyulladása, amelynek a jelen-
leg világszerte tomboló COVID–19
koronavírushoz nincs sok köze. A fer-
tőzés kutyáról kutyára terjed, em-
berre nem. 

A Noé Bárkája kisállatklinika vezetőjét,
dr. Pálosi Csabát a kutyák koronavírusos
bélgyulladásáról kérdeztük. Elöljáróban a
szakember kifejtette, hogy a tünetek kutyák-
nál emésztőrendszeri tünetekben nyilvánul-
nak meg, súlyos esetben kiszáradást
okozhatnak. A koronavírusos bélgyulladás
lappangási ideje négy-nyolc nap, és nehéz el-
különíteni a parvovírusos bélgyulladástól. A
beteg állat a fertőzés után hányik, kellemet-
len, bűzös, híg, sárga bélsarat ürít. A hányás
rendszerint egy-két napig tart, a hasmenés
azonban egy-két hétig is elhúzódhat. A sú-
lyosabb esetek kiszáradással, vérkeringési
zavarokkal járnak, ezért a folyadékveszteség
pótlásáról vénás infúziókkal kell gondos-
kodni. Az enyhébb esetek rendszerint ma-
guktól gyógyulnak. Egyidejű parvovírusos
fertőződés vagy erőteljes bélférgesség esetén
azonban súlyos kórformák alakulhatnak ki.

Mint hangsúlyozta, a kutyák koronavíru-
sos betegsége – canine coronavirus (CcoV) –
világszerte elterjedt, s többnyire a zsúfoltan
tartott fiatal állatokat és kölyökkutyákat
érinti. A COVID–19-cel ellentétben a kutyák
koronavírusos betegsége csak emésztőrend-
szeri tünetekkel jár. A fertőzés kutyáknál eny-
hébb lefolyású, a gyenge immunrendszerű
állatoknál viszont súlyosabb is lehet, ami erős
hasmenéssel és kiszáradással jár, ezért előfor-
dulhat, hogy a kutya életét veszíti. Koronaví-
rus sok más állat esetében előfordulhat, a
kutyák mellett a macskáknál, sertéseknél,
szarvasmarháknál is. A kutyák esetében sem

minden fertőzés után mutatkoznak a megbe-
tegedés jelei. Az erős immunrendszerű ál-
latok a megfertőződés után sem mutatnak
tüneteket, viszont közvetlenül vagy közvetve
megfertőzhetik a kölyökkutyákat vagy
gyenge immunrendszerű társaikat. 

– Milyen tünetek jellemzik a kutyák koro-
navírusos megbetegedését?

– Az állatok fekáliával szennyezett ivó-
víztől, a szennyezett tárgyaktól is megfertő-
ződhetnek, akár saját játékuktól, labdájuktól
stb., és nem utolsósorban a fertőzött kutya-
ürülékkel való közvetlen kapcsolat során. A
kutyák immunrendszerük állapotától füg-
gően különbözőképpen reagálnak a korona-
vírus-fertőzésre A gyomor, valamint a
vékony- és vastagbél nyálkahártyájában el-
szaporodnak a vírusrészecskék, s gyulladá-
sos folyamatok alakulnak ki, amelyek
rombolást végezhetnek a szervezetben. A

hasmenést – különösen kölykök esetében –
azonban nem szabad alábecsülni, hiszen a
kiskutyák csekély energiatartalékaik miatt
gyorsan életveszélybe kerülhetnek, ezért ke-
zelni kell a hasmenést és stabilizálni a kutya
keringését. A kölyökkutyák és a valamilyen
társfertőzésben megbetegedett kutyák eseté-
ben a betegség lefolyása súlyosabb, mint az
erős immunrendszerű állatoknál. A korona-
vírussal fertőzött kutyáknál fáradtság, gyen-
geség, étvágytalanság, adott esetben láz,
gyakran vizes hasmenés – részben véres
vagy nyálkás váladékkal –, valamint hányás
jelentkezhet. Az erős folyadékveszteség ke-
ringési problémákat és szívritmuszavart
válthat ki. A gyenge immunrendszerű ál-
latok el is pusztulhatnak a fertőzés követ-
keztében. 

– Hogyan diagnosztizálható a koronavírus
kutyáknál?

– A betegség kimutatására léteznek gyors-
tesztek. Kutyáknál sokféle megbetegedés
válthat ki gyomor- és bélpanaszokat. A tesz-
tek mellett kiegészítésképp a bélsár parazi-
tológiai vizsgálata is ajánlott – tájékoztatott
a szakember.

– Milyen megelőzési és kezelési lehetősé-
gek vannak ?

– Az olyan fertőző betegségek elleni ismé-
telt védőoltások, mint a parvovírus, szopor-
nyica, fertőző májgyulladás, leptospirózis,
kennelköhögés és veszettség, célja a minden-
kori kórokozó fertőzésének megelőzése az
immunrendszer memóriájának frissítésével.
Védekezni mindenekelőtt ebben az esetben
is védőoltással lehet. A megbetegedések el-
kerülése érdekében fertőtlenítőszerekkel
ajánlott tisztítani a kutya edényeit, a kennelt,
az állat játékait. Az ivóvizet rendszeresen
kell cserélni, a fertőzött kutyákat pedig leg-
alább két hétig karanténban tartani. Az állat
ürülékét össze kell gyűjteni, és zárt zacskó-
ban szemétkezelni.

Ember és állat harmóniája
A kutyák koronavírusos bélgyulladása

Elhalasztotta európai
turnéjának nagy részét

Celine Dion
Celine Dion június 7-re tervezett 
budapesti koncertjét sem tartja meg
a Sportarénában. A világhírű kana-
dai énekesnő és menedzsmentje a
járványhelyzet miatt döntött így, 
a szervezők már dolgoznak az új
időpontokon.

A szervező Broadway Event és a Multi-
media Organization az MTI-hez pénteken
eljuttatott közleményben arról adott tájé-
koztatást, hogy a megvásárolt jegyek az új
időpontra lesznek érvényesek.

Celine Dion európai turnéja május 21-én
kezdődött volna Prágában, a július 25-ig
tartó időszakban tizenkilenc városban 28
koncert szerepelt az eredeti menetrendben,
most ezt mind elhalasztották, a június 7-i
budapesti állomással együtt.

Az énekesnő tavaly megjelent új lemeze,
a Courage világ körüli turnéja 2019 szep-
temberében indult Észak-Amerikában, és
már ötvenkét telt házas show-n vannak túl,
de idén márciusban a koronavírus miatt fel
kellett függeszteni az amerikai koncerte-
ket és most az európai állomások többségét
is. 

A kanadai művész először lépne fel Ma-
gyarországon. Tavaly novemberben megje-
lent Courage című korongja hat év után az
első angol nyelvű lemeze, amely balladák
és változatos ritmusú dalok keveréke. 

Celine Dion harmincöt éves karrierje
alatt eddig mintegy 250 millió albumot
adott el, World Music Awardot, Billboard
Music Awardot, öt Grammy-díjat, valamint
számos egyéb zenei díjat, elismerést kapott.
Las Vegasban több mint tíz év alatt 1100
koncertet adott mintegy 4,5 millió néző
előtt. 1988-ban svájci színekben megnyerte
az Eurovíziós Dalfesztivált. (MTI)
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Kölcsey Ferenc 
egyik intelmét idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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Április 23-i rejtvényünk megfejtése: Az egyedül viselt szerencsétlenség kétszeresen elviselhetetlen.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Antalfi Imola



TÁJÉKOzTATó
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és
a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egész-
ségügyi biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között 
várjuk önöket.
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(Fizetett hirdetés)

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



Április 30. 1994-től a Magyar Méhészek
Egyesületének kezdeményezésére a méhek
napja.

Az utóbbi időben a sajtó rendre tömeges
méhpusztulásokról számol be. Ha kipusztul-
nak a méhek, azt az emberiség csak négy
évvel élheti túl – fogalmazta meg félelmeit
valamikor egy méhész. Ijesztő távlat.

Sok növény beporzásához beporzó álla-
tokra van szükség. A kréta időszakban, közel
140 millió évvel ezelőtt, a zárvatermők meg-
jelenésével egy időben a rovarok – köztük a
600.000 bogár, a 120.000 légy, a 20.000
lepke és a 120.000 hártyásszárnyú – az egész
élővilág fajokban leggazdagabb csoportjává
fejlődtek. A növények viráguk színével, illa-
tával, fölös pollentermelésükkel versengtek a
beporzók „kegyeiért”, a beporzók – nem csak
rovarok – pedig táplálékhoz, búvóhelyhez
jutva megtették azt a „szívességet”, hogy el-
juttatták a növényfaj túléléséhez elengedhe-
tetlen virágport a „célszemélyhez”. Ezt a sok
tízmillió éves folyamatot nevezzük koevolú-
ciónak.

A zárvatermő növények 87,5%-a – több
mint 300.000 növényfaj – igényli a rovar-
megporzást. Ezek az elsődleges termelők a
táplálkozási hálózatok alapját képezik. Gaz-
dasági növényeink 70%-a állati beporzású.
Bár a gabonafélék – az emberiség alapvető
táplálékforrásai – szélbeporzásúak, a gyü-
mölcsök és zöldségfélék s az állati eredetű
táplálékaink jó része (tejtermékek, tojás, hús-
félék) a takarmánynövényeken keresztül
szintén a beporzóktól függenek. Hogy némi
exotákkal is szolgáljak: sem a kakaót, sem a
kávét, de még a teafüvet sem ismerhetnénk
nélkülük.

Az állati beporzású növények gyógysze-
rek, bioüzemanyag, rostszálak, épület- és bú-
torfa alapanyagai lehetnek. A beporzók
tevékenysége zenei műveket, irodalmi alko-
tásokat, a vallást, sőt műszaki megoldásokat
ihletett hosszú évezredek során.

A mézet, a propoliszt, a méhpempőt gyó-
gyászati célra használjuk. A méhviasz gyer-
tya s kozmetikai szerek alapanyaga volt az
ókortól kezdve; hangszerek s bútorok ápolá-
sára szolgál.

Bár a hártyásszárnyúak közül a legismer-
tebb a háziméh, az egész világon több mint
20.000, a Kárpát-medencében több mint 700
fajuk él. A dongók elsőként jelennek meg ta-
vasszal. Hosszabb nyelvük segítségével a
mélyebb torkú virágokból gyűjtenek. Üveg-
házakban egyre gyakrabban használnak mes-
terségesen nevelt poszméhcsaládokat. A
paradicsomot abban is segítik, hogy szár-
nyaik rezgése a portokok repedését sietteti. A
magányos karcsúméhek a mező virágait, a
szabóméhek főleg a lucernát, a faliméhek
többek közt az almatermésűeket porozzák be.

A zengőlegyek az ernyősvirágzatúakat po-
rozzák. Különösen fontos feladatuk van a
hideg sarkvidéki és magashegységi területe-
ken.

A nappali lepkék és a szenderek a legfel-
tűnőbb beporzók. Hosszú pödörnyelvükkel
elsősorban a mélytorkú virágok beporzását
végzik.

A beporzók sorát a kolibrik s más nektár-
fogyasztó madarak és a trópusi denevérek
egészítik ki.

A beporzók helyzetéről egyre aggasztóbb
hírek látnak napvilágot. A tudósítások közép-
pontjában a háziméh áll. A családok nagyará-
nyú csökkenését már az ’50-es évek elejétől
észlelték.

A Kárpát-medencében a méhcsaládok
száma – a méhészek odaadó munkája ered-
ményeként – a XX. század második felében
40%-kal nőtt, de ugyanebben az időben a ro-
varbeporzást igénylő növények termesztése
300%-kal növekedett.

Egyetlen fajra bízni a beporzás feladatát
nagy veszélyt jelent.

A vadon élő beporzók helyzete is meg-
romlott. Európában a vadméh- és lepkefajok
9%-át a kihalás fenyegeti, s több mint 30%-
uk egyedszáma csökkent.

Bár ezeknek az élőlényeknek is megvan-
nak a maguk betegségei, a legnagyobb gon-
dot nem ez okozza. Ahogy a szántóföldek
területe növekszik, a beporzók számára fon-
tos élőhelyek: sövények, fasorok, virágos
mezők, mezsgyék eltűnnek. A nagy mennyi-
ségben, nem megfelelően, nem megfelelő
időben használt rovarirtók a beporzókat is
pusztítják. A gyomirtók virágos növények
garmadáját tüntetik el a tájból.

Hiába a millió virágot kínáló repcerét, a
napraforgó megatáblák, a hatalmas gyümöl-
csösök, ezek csupán 1-2 hétig virágzanak.
Utána a beporzók csak a vadvirágokra szá-
míthatnak.

Kína Szecsuán tartományában – nagyobb
terület, mint a Kárpát-medence – a sok vegy-
szer hatására a beporzók véglegesen eltűntek.
Az alma- és körteültetvényeken a fák meg-
porzását az emberek kézi ecseteléssel végzik!

Mit tehetünk? A mező- és erdőgazdasági
területeken, de a kiskertekben is többféle,
nem egyszerre virágzó növényt kell vetni. A
nagy monokultúrákat kistáblás műveléssel
kell felváltani, mozaikos vetésszerkezetet kell
használni. Kevesebb és megfontoltabb vegy-
szerhasználat. A gyepeket megfelelő gyako-
risággal kellene legeltetni, kaszálni. S a
természetközeli élőhelyeket meg kell tartani:
példának okáért a gyümölcsösökben és sző-
lőhegyeken a sorközi növényzetet.

Erre tanított volna a VI. Öko-Sziget ren-
dezvényen, Szigetmonostoron, a Szentend-
rei-sziget déli csücskében az Ökológiai
Művelődés Alapítvány. Főszervezője Lő-
rinczi István, kedves egykori vásárhelyi ta-
nítványom. Az esemény fővédnöke dr.Áder
János lett volna. A pandémia miatt a rendez-
vény elmaradt. De élő aktualitása a beporzó-
nélküliségnek megmaradt. 

A méhek és a többi beporzó rovar túlélé-
sének hatékony támogatása közös, globális
feladat. Mi azt szeretnénk, ha ez a kezdemé-
nyezés Magyarországról indulna el. Nálunk

a méhészet nemzeti ügy – áll az eseményt
népszerűsítő kiadványban. Az erdélyi méhé-
szet sem gyerekcipőben jár, a romániai sem,
hiszen a világ első Méhészeti Világközpontját
1957-ben az a Veceslav Harnaj professzor
hozta létre, akinek nevét az intézmény ma vi-
seli.

A méhek világnapját május 20-án ünnep-
lik, egy 2017-es ENSZ-határozat alapján, a
szlovén Anton Janša tiszteletére. Az európai
méhészet kiemelkedő alakja, az első osztrák
méhészeti iskola egykori vezetője ugyanis
1734. május 20-án született.

Méhraj duruzsol a fák közt, fű alól (…)

Weöres Sándor Békedalát még Kodály
Zoltán zenésítette meg. Május elsejei dal.
Majális. Faludi FerencXVIII. századi jezsu-
ita szerzetes, költő így zengi a Tavaszt:

1.
Királyi mulatság erdőkben sétálni,
Árnyékos utczáin fel s alá járkálni,
Fülemile éneklésén,
Gyönge szellők legyezésén

Örömét nevelni,
Kedve szerint élni.

2.
Az ócsó nyulakat bokorbul kiverni,
Fiatal madárkák fészkét felkeverni,
Hegyet-völgyet megkerülni,
Friss források mellett ülni,
Ebédre megtérni,
Jó lakáshoz férni.

3.
A sötét gondokat magos szegre tenni,
Feladott étkekbül jóizüen enni,
Enni, meg nem csömörleni,
Közbe vigan beszélleni
Friss borokat inni,
A vizet dicsirni.

4.
Eszem-iszom után könyökére dülni,
Egy fél órácskáig álomba merülni;
Könnyü testtel felserkenni,
Holmi dolgán általmenni,
Nagy labdát ugratni,
Játékkal mulatni.

5.
Diana udvarát megint látogatni,
Ernyős sátoriban mint regvel mulatni,
A kakukkal szerencséjét
Megpróbálni jövendőjét,
Hegyek ellen állni,
Ekhóval tréfálni.

6.
Pintyőke sirását, galambnak nyögését,
A játékos rigók hangos fütyülését,
Gerliczéknek busulásit,
Társak után bujdosásit
Szemre, fülre venni,
Más gonddal nem lenni.

7.
Erdőkbül kimenni mezők térségére,
A lenyugvó napnak nézni szekerére,
Pásztor után sétálgatni,
Musicáját meghallgatni,
Corydon dudáját,
Mopsus furugláját.

8.
Görbe trombitákat otthon fuvattatni,
Vacsora után is nyugtig igy mulatni:
Ugy-e pajtás, megpróbáltad,
A mint mondám, ugy találtad:
Királyi mulatság,
Ártatlan bolondság.

Ebben a fura tavaszban ily királyi mulat-
ságot, ártatlan bolondságot szomjúhozva és
kívánva majális napjára, maradok kiváló tisz-
telettel.

Kelt 2020-ban, május sarkában

A természet kalendáriuma (CDVIII.)
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Diana udvarát megint látogatni, ernyős sátoriban mint regvel mulatni

Bundásbogár salátaboglárka-pollent lakmározik

Kiss Székely zoltán



LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás pin-
cével és garázzsal. Érdeklődni a
0754-323-475-ös telefonszámon, 10-
20 óra között. (7388-I)

MINDENFÉLE

ÁGYHOZ KÖTÖTT BETEG mellé
keresünk betegápolót váltásba. Tel.
0745-368-122. (sz.-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garan-
ciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(22038)

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

VÁLLALUNK tetőfedést, cserép-
forgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját anyagunkkal dolgozunk.
Nyugdíjasoknak  18% kedvezmény. 
Tel. 0756-485-242, 0790-360-626. 
(7312)

SÍRKERETEK készítése gránitból,
előnyös áron. Megtekinthető
Sáromberkén, a Fő út 340. sz. alatt. Tel.
0753-924-431. (7392)

MEGEMLÉKEZÉS

Nincs a napnak egyetlen
órája, hogy ne gondolnánk
fájó szívvel reája. Tudjuk,
hogy nem jöhet, mégis egyre
várjuk. Enyhíti hiányát, ha
álmainkban látjuk. Az ész
megérti, de a szív soha, ha
egyszer mi is elmegyünk, ahol
ő van, oda. Az élet elmúlik, de
akit szeretünk, arra életünk
végéig könnyes szemmel
emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk BIRO
SÁNDORRA halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét fájó szívvel őrzi
nagymamája, Erzsike nénje,
Sanyi bátyja, Laci és Erika.
(7387-I)

Kegyelettel emlékezem
születése 75. évfordulóján
HAJDÓ MÁRIA-MAGDOLNA
nyugalmazott tanárnőre, aki
nemrég távozott közülünk az
öröklétbe. Ezúton kérek
elnézést mindazoktól, akik
értesítés hiányában nem
vehettek részt a temetési
szertartáson. Férje, Hajdó
Károly, gyermekei és unokái.
(7390-I)

Fájdalommal emlékezünk
drága feleségemre, NAGY
KAROLINÁRA, a Luxor volt
dolgozójára halálának 3. év-
fordulóján. Nyugodjon bé-
kében! Emlékét örökké őrzik
szerettei. (7327)

Szomorúan, szívünkben mély
fájdalommal emlékezünk áp-
rilis 30-án a nyolc éve elhunyt
NAGY ILONÁRA (Ica)
halálának évfordulóján. Em-
lékét, szeretetét szívünkben
őrizzük. Nyugodjon békében!
Szerettei. (7389-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(20875-I)
HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64733-I)
VIDÉKIGYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST
alkalmaz. Elvárások: legkevesebb három év szakmai gyakorlat és szá-
mítógépes ismeretek. A szállítás biztosítva, szabad hétvége. Az érdek-
lődők az önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre küldjék:
cvangajarifarmacie@gmail.com (sz.-I)
ASAPIENTIAEMTEMAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot
hirdet SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE a Sepsiszent-
györgyi Tanulmányi Központ részére. További információ az 
ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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Edouard Philippe francia miniszterelnök befe-
jezettnek nyilvánította a professzionális sportligák
2019/2020-as idényét. A kormányfő kedden a
nemzetgyűlés előtt mondott beszédében kifejtette,
hogy nem lehet folytatni többek között a korona-
vírus-járvány miatt félbeszakadt labdarúgószezont
sem.

A március közepe óta szünetelő Ligue 1-ből
még tíz forduló lenne hátra, és korábban úgy hír-
lett, hogy június közepén folytatódhatnak a küz-
delmek. Az idő előtti befejezés súlyos anyagi
terheket ró a klubokra, a jegybevételek és a szpon-
zori támogatások mellett az egyesületek összesen
100 millió eurónyi tévés jogdíjtól eshetnek el.

A 12 pontos előnnyel éllovas Paris Saint-Ger-
main másodedzője, Lőw Zsolt az M1 aktuális csa-
tornának azt mondta: nagyon meglepte a szakmai
stábot a hír. „A francia klubok éppen egymással
tárgyaltak, és azt tervezték, hogy május közepén
megpróbálnának elkezdeni újra edzeni, a bajnok-
ságot június közepén elindítani és július végéig be-
fejezni. Erről szóltak az elmúlt napokban, hetekben
a híradások, és ennek a részleteit próbálták meg ki-
dolgozni a klubok.”

A tréner szerint ha igaz az egyeztetés közben ér-
kezett hír, akkor annak beláthatatlan következmé-
nyei lesznek a francia futballra nézve. „Nem tudom
elképzelni, hogy az összes klub túlélné ezt a leál-
lást, a miénk is igazán megsínyli. Nem csak a baj-
nokságban nem tudunk játszani, egyik kupában
sem tudjuk lejátszani a döntőt, tehát három trófeá-
tól esünk el még akkor is, ha esetleg a zöld asztal-
nál francia bajnoknak kiáltanak ki bennünket, mert
akkora az előnyünk” – folytatta Lőw, aki szerint a
bejelentésnek a Bajnokok Ligájára is komoly ha-
tása lehet.

„Hogy lehet azt elképzelni, hogy mi nem ját-
szunk május-június-júliusig, esetleg a többi klub,
például a Bayern München ezalatt lejátssza a baj-
nokságot, és akkor valamikor augusztusban talál-
kozunk egymással. Mi jövünk a semmiből, az
edzegetésből, ők meg a bajnoki ritmusból, és akkor
találkozunk. De hol? Mert Franciaországban nem.
Szóval egyre komikusabb és egyre zavarosabb ez
a történet” – vélekedett a már biztos BL-negyed-
döntős párizsi csapat másodedzője.

Lőw Zsolt elhamarkodottnak és elkapkodottnak
érezte a döntést, már csak azért is, mert mint em-
lékeztetett rá, „két hétig még úgyis kijárási tilalom
van, lett volna még idő egyeztetni. Bízom benne,
hogy ez nem a végleges megoldás” – mondta.

A miniszterelnök a bajnokságok beszüntetésére
vonatkozó bejelentése mellett azt is közölte, hogy
szeptemberig nem rendezhetők ötezer főnél több
embert érintő sportesemények.

Az Egy cserép virág helyett... című
magyar dokumentumfilmet vetíti pén-
teken 20.30 órakor a magyar köz-
szolgálati sportcsatorna az 1994-
ben tragikusan elhunyt Ayrton Senna
Forma–1-es autóversenyző emlé-
kére.

Dobor Dezső egyórás filmje a bra-
zil pilóta versenypályán töltött éveit
mutatja be a profi pályafutást meg-
előző időszaktól egészen az 1994-es
San Marinó-i Nagydíjig. A 34 évesen
elhunyt autóversenyző életéről és vég-
zetes balesetének körülményeiről
szóló dokumentumfilmet a Magyar
Televízió 1995. május 1-jén mutatta
be először, a közszolgálati sportcsa-
torna 25 év elteltével újra műsorra tűzi
a produkciót.

„Ayrton Senna korszakos zseni, aki
ma is megállná a helyét. 1984-ben
mutatkozott be a Forma–1-ben, és
aztán nagyon hamar topcsapatokhoz
került, megvillantotta a képességeit”
– mondta az M4 Sport F1-es vezető
kommentátora, Wéber Gábor, aki
autós rendezvény miatt nem látta élő-
ben a végzetes imolai futamot. „Arra
volt példa, hogy valaki egy kevésbé jó
autóval is képes világbajnokságot

nyerni. Nem szerette az elektronikát,
sokkal inkább nyersen szeretett verse-
nyezni. Olyan megosztó személyiség
volt, aki lángoló habitusával hódította
meg a szurkolók szívét: teljes maga-
biztossággal hitt a saját igazában, még
akkor is, hogyha ez egyértelműen nem
volt igazság. Amikor meghallottam a
rádiós híreket, azt gondoltam, hogy
valamit félreolvastak. Az előző napon
Roland Ratzenberger... Nem hittem,
hogy egy hétvégén kétszer egymás
után ilyesmi előfordulhat. Akár autó-
hiba volt, akár más jelenség okozta
Senna balesetét, kivédhetetlen volt.
Tipikusan olyan szituáció, amelynél
inkább a pálya volt már kevéssé alkal-
mas a versenyzésre. Mai szemmel
nézve egy akkori imolai biztonságú
pályán ma nem is rendezhetnének ver-
senyt. Betonfallal, egy ilyen gyors ka-
nyar külső ívén – ha ott modern
biztonsági megoldások lettek volna,
akkor valószínűleg egy ilyen baleset
esetén is kisebb sérüléssel vagy sérü-
lés nélkül ússza meg. Nem így tör-
tént” – fejtette ki az M1-nek Wéber
Gábor a királykategória legnépsze-
rűbb karakteréről, aki máig sok ver-
senyző példaképe.

Ayrton Sennára emlékezik 
az M4 Sport

Fotó: Filmsor

Teljes az értetlenség a 12 pontos előnnyel éllovas Paris Saint-Germain háza táján: nem tudják elképzelni, hogyan vehetik fel majd a
harcot azokkal a csapatokkal, amelyek folytathatják a bajnokságot, és játékban lesznek  Fotó: 360TopNews

Mi lesz a körversennyel?
A Tour de France rajtját már április közepén

augusztus 29-re halasztották, de a most bejelen-
tett korlátozás alapján a szervezőknek vélhetően
még későbbre kell tolniuk a francia kerékpáros
körversenyt. A világ leghíresebb viadalán csak a
mezőny, a csapatok, a kísérők, a tisztségviselők,
újságírók és biztonságiak összlétszáma megha-
ladja – nézők nélkül is – az ötezer főt. A francia
sportminisztérium viszont úgy reagált, hogy bár
jelenleg még nehéz megmondani, milyen hatás-
sal lesz a Tourra a miniszterelnök bejelentése,
egyelőre nincs szó újabb halasztásról, illetve tör-
lésről, és az első napokon létszámkorlátozás el-
képzelhető.

Befejezettnek nyilvánították 
a francia labdarúgó-bajnokságot
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