
Húsz év után ismét Marosvásárhelyen és környékén dolgozó
pályakezdő, fiatal orvos(ok)nak épít szolgálati lakást a Stu-
dium-Prospero Alapítvány, miután Erdély-szerte hat város-
ban összesen 40 lakást működtet, öt településen pedig 20
lakás építése van folyamatban. 

Augusztus 26-án a megyeszékhely szomszédságában levő Maros-
szentgyörgyön tették le az épülő lakás alapköveit az alapítvány vezetői,
állandó helyi támogatói, helyi és megyei hivatalosságok, lelkészek és
meghívottak jelenlétében. 

A 300.000 euró összértékű beruházást a Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja. A 20 áras telekre
épülő 164 négyzetméter felületű ház igény szerint két lakásra osztható,
vagy egy gyermekes családnak kényelmes otthona lehet a kertre nyíló
tágas terasszal. 

A családi házak között, kellemes környezetben levő telken egy 263
négyzetméter beépített felületű karbantartási-tárolási egységet is kiala-
kítanak, amely a felépült és épülő összesen 60 lakás karbantartási és rak-
tározási egysége lesz. 

Felvételi
a Sapientiára
A nagy érdeklődés mellett zajló nyári
felvételit követően ősszel is ingyene-
sen és kizárólag online, a felveteli.sa-
pientia.ro oldalon lehet jelentkezni a
Sapientia EMTE képzéseire, amelyek
a 2020/2021 tanév első félévében, a
jelenléti és digitális oktatás kombináci-
ója révén, hibrid oktatási rendszerben
fognak zajlani. 
____________2.
Krízishelyzetben
a daganatos betegek
Krízishelyzetbe kerültek a daganatos
betegségekben szenvedők a hónapok
óta tartó járványhelyzet miatt, az újon-
nan felfedezett daganat eltávolítását
célzó műveletek ugyanis késtek, su-
gárterápiás kezelések maradtak el. A
szűrőprogramok leálltak, ami akadá-
lyozza a korai diagnosztizálást, miköz-
ben köztudott, hogy a rák az a
betegség, amelynek a kimenetelét, le-
folyását a korai diagnózis és a beavat-
kozás üteme befolyásolja.
____________5.
Csöppet sem
előkelő első hely
uniós szinten
Tavaly a Romániában szült nők közel
10 százaléka volt kiskorú – hívja fel a
figyelmet az egyre aggasztóbb mére-
tet öltő jelenségre a „Mentsétek meg a
gyermekeket” szervezet.
____________7.(Folytatás a 10. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi

Időzítés

Az oktatás területén elengedhetetlenül szükséges reformok ismét
a nacionalista propaganda miatt buknak Romániában! Ezzel a cím-
mel olvashattunk bejegyzést a minap Biró Zsolt parlamenti képvi-
selő, a képviselőház oktatási bizottsága tagjának közösségi oldalán. 

A képviselő szerint a nem éppen magyarbarátságáról elhíresült
jelenlegi liberális európai parlamenti képviselő, „Rareş Bogdan ma-
gyarokat gyalázó nacionalista kirohanása elég volt, hogy a képvi-
selőház szakbizottságaiban zajló vitán a törvénytervezetet korábban
támogató, sőt azt társkezdeményezőként felvállaló kollégák is meg-
hátráljanak”. 

A képviselő állítja: „pártállástól függetlenül fordultak 180 fokot
a román oktatásért aggódó kollégáink, így olyan reformok esnek
most a buta nacionalizmus áldozatául többek közt, mint a napközis
rendszer, az iskolai étkeztetés, a tananyagcsökkentés (ami a már el-
fogadott kötelező óraszámcsökkentés egyenes és logikus következ-
ménye lenne!), továbbá az óvoda és bölcsőde közötti korosztály
helyzetének rendezése. A közoktatási kérdések mellett az egyetemi
duális képzést bevezető tervezet is a magyarfóbia áldozata lett az
oktatási szakbizottság mai ülésén, épp úgy, mint a kétszintű érettségi
bevezetésének lehetősége”.

De miről is van szó? A liberális politikus egyenesen azt állítja,
hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) szavazatokért „eladja

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Orvosi szolgálati lakásokat épít a Studium-Prospero Alapítvány 

Alapkőletétel Marosszentgyörgyön 



Vígjátékkal indítja az évadot
a Tompa Miklós Társulat

Méhes György Duplakanyar című vígjátékával indítja új,
immár 76. évadát a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. A Gáspárik Attila rendezésében
színpadra kerülő produkcióval egy letűnt korra való derűs
visszatekintésre invitálják a nézőket. Az előadás bemuta-
tójára augusztus 29-én 20 órától kerül sor a marosvásár-
helyi nyári színházban A következő előadást 30-án,
szintén 20 órától tartják. Mindkettőre érvényesek a tavalyi
évad mecénás- és bemutatóbérletei, viszont előzetes hely-
foglalás szükséges.

Újabb tematikus kalandtábor
A marosvásárhelyi Creactivity Egyesület augusztus 30. és
szeptember 4. között ismét tematikus kalandtábort szervez
a nyárádszentmártoni Lovasfogadóban, amelyen 8-12
éves gyerekek vehetnek részt. Az egyesület által nemrég
szervezett indián kalandtáborról lemaradt néhány gyerek
a csökkentett létszám miatt, ezért úgy döntöttek, megszer-
veznek számukra egy új tábort. Van még néhány szabad
hely, amelyre várják a jelentkezőket.

Kirándulás Nyárád- és Kis-Küküllő
menti kastélyokhoz, templomokhoz 

Augusztus 28-án, pénteken a gernyeszegi Teleki Kastély
Egyesület autóbuszos kirándulást szervez Kastélyok és
templomok a Nyárád és a Kis-Küküllő mentén címmel. Út-
vonal: Marosvásárhely – Nyárádszentbenedek (Tholda-
lagi-kastély) – Backamadaras  (Petrichevich–
Horváth-kúria) – Nyárádszentlászló (unitárius templom) –
Székelymoson (református templom) – Székelyvécke (falu
és kálvária) – Gyulakuta (református templom) – Erdő-
szentgyörgy (Rhédey-kastély, Bodor Péter-emlékszoba) –
Marosvásárhely. A teljes útvonal hozzávetőlegesen 125
km. Idegenvezetők: Teleki Kálmán, a Teleki Kastély Egye-
sület elnöke és dr. Kálmán Attila történész. Indulás: au-
gusztus 28-án reggel 8 órakor a Teleki Téka előtti
parkolóból, autóbusszal. Részvételi díj: 85 lej/fő. A helyek
száma korlátozott, ezért a szervezők kérik, jelezzék a rész-
vételi szándékot a telekicastle@gmail.com e-mail-címen.

Fotópályázat
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület marosvásár-
helyi szervezete fotópályázatot hirdet Épített örökségünk
Maros megyében címmel, a Székelyföld Napok keretében.
A pályázaton bárki részt vehet. A részvétel ingyenes, a fo-
tókat elektronikusan kell beküldeni szeptember 15-ig az
atixzs@yahoo.com e-mail-címre. Bővebb tájékoztatás az
esemény Facebook-oldalán.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma GÁSPÁR,
holnap ÁGOSTON napja.
ÁGOSTON: latin eredetű, az
Augustus név kicsinyítőképzős
származékának, az Augustinus
névnek a megmagyarosodott
alakja, jelentése: magasztos,
fenséges, fennkölt.

27., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 37 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 10 perckor. 
Az év 240. napja, 
hátravan 126 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. augusztus 26.
1 EUR 4,8404
1 USD 4,0968

100 HUF 1,3663
1 g ARANY 252,7612

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő

Hőmérséklet:
max. 26 0C
min. 12 0C

Megyei hírek

A nagy érdeklődés mellett zajló nyári felvételit
követően ősszel is ingyenesen és kizárólag on-
line, a felveteli.sapientia.ro oldalon lehet jelent-
kezni a Sapientia EMTE képzéseire, amelyek a
2020/2021 tanév első félévében, a jelenléti és di-
gitális oktatás kombinációja révén, hibrid okta-
tási rendszerben fognak zajlani. 

A Csíkszeredai Karon a világ- és összehasonlító iroda-
lom – angol nyelv és irodalom, az általános közgazdaság,
agrár- és élelmiszeripari gazdaság, élelmiszeripari mérnök,
génsebészet, turisztikai mérnök-menedzser és a humánerő-
forrás szakokon hirdetnek meg tandíjmentes helyeket. Az
alapképzés valamennyi szakán maradtak tandíjas helyek.
A fenntartható biotechnológiák, valamint vezetés és szer-
vezés mesterszakokon kizárólag tandíjas helyek maradtak,
míg a kommunikáció és közkapcsolatok, fordító-tolmács,
alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy mesterszakokon
tandíjmentes helyekre is várják a jelentkezőket. 

A Kolozsvári Karon a reál- és humántudományok ked-
velői is találhatnak nekik való szakot. Alapképzésen vannak
még tandíjmentes helyek a környezettudomány, illetve a
nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakon,
és akik nyáron lemaradtak, tandíjas helyre még felvételiz-

hetnek a kétnyelvű jogászképzésre is. A kar őszi felvételijén
már a filmtudomány mesterire is lehet jelentkezni, így ezen
és a diplomácia és interkulturális tanulmányok szakon van-
nak meghirdetve tandíjmentes helyek. Akik pedig a reáltu-
dományok területén érzik otthon magukat, a
környezetvédelem és monitoring mesterképzésen jelentkez-
hetnek tandíjas helyekre.

A Marosvásárhelyi Karon a mechatronika, az infokom-
munikációs hálózatok és rendszerek, a gépészmérnöki
szakra, a sepsiszentgyörgyi agrármérnöki és az új képzés-
ként induló erdőmérnöki szakokon tandíjmentes helyekre
is lehet felvételizni. A fennmaradó szakok esetében kizáró-
lag költség-hozzájárulásos és tandíjas helyekre lehet jelent-
kezni. Növényorvos mesterszakon az összes hely betelt,
szoftverfejlesztés mesterszakon pedig tandíjmentes helyek
maradtak. A számítógépes irányítási rendszerek és fejlett
mechatronikai rendszerek mesterszakok esetében tandíjas
és tandíjmentes helyek is vannak. 

Beiratkozási időszak:  Kolozsvári Kar: szeptember 2-10;
Csíkszeredai Kar: szeptember 2-8; Marosvásárhelyi Kar
szeptember 4-7.

Részletes információk az egyetem honlapján, illetve a
karok honlapjain találhatók. 

Felvételi a Sapientiára
Tandíjmentes helyekre is várja a jelentkezőket

a Sapientia EMTE

Őszi felvételi
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem őszi felvételt hir-
det. A felvételizők szeptember 3-tól iratkozhatnak be a
fennmaradt helyekre. 

Alapképzés: audiovizuális kommunikáció – forgató-
könyv- és reklámírás, média szak, osztályvezető: Kós Anna
(3 költségtérítéses hely); teatrológia szak, osztályvezető:
Ungvári Zrínyi Ildikó (6 költségtérítéses hely); látványter-
vezés, osztályvezető: Bartha József (6 költségtérítéses
hely); zene szak, osztályvezető: Makkai Gyöngyvér (5 költ-
ségtérítéses hely). Magiszteri képzés: művészetek és új

média, osztályvezető: Kós Anna (5 költségtérítéses hely);
teatrológia, művelődésszervezés, osztályvezető: Pál Attila
(4 költségtérítéses hely); korszerű zenei koncepciók, osz-
tályvezető: Elekes Márta (3 költségtérítéses hely). A felvé-
teli vizsgák szeptember 14-én kezdődnek. 

További információk az egyetem honlapján, illetve az
egyetem hirdetőfelületein találhatók (www.szini.ro ,
www.uat.ro). Egyéb elérhetőségek: telefon/fax: 0265-266-
281, e-mail: felveteli@uat.ro, székhely: Köteles Sámuel
utca 6. szám, Marosvásárhely.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Fotó: Nagy Tibor (archív)



Már 23 901 014 ember fertőződött meg világszerte
a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok
száma 819 554, a gyógyultaké pedig 15 580 538 a
baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli
összesítése szerint.

Egy nappal korábban 23.655.518 fertőzöttet tartottak nyil-
ván, a halálos áldozatok száma 813.257, a gyógyultaké pedig
15.340.424 volt.

A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.
Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi

pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-ke-
vésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériu-
mai is különböznek.

A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az
Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 5.779.028 fertőzött
volt eddig, 178.518-an haltak meg és 2.053.699-en gyógyultak
meg.

Brazíliában 3.669.995 fertőzöttről, 116 580 halálos áldozat-
ról és 3.032.551 gyógyultról tudni.

Indiában 3.234.474 fertőzöttet, 59.449 halálos áldozatot és
2.467.758 gyógyultat jegyeztek fel.

Oroszországban 963.655-re nőtt az igazolt fertőzöttek
száma, a halálos áldozatoké 16.524, a gyógyultaké pedig
777.960-ra emelkedett.

A Dél-afrikai Köztársaságban 613.017 fertőzöttről, 13.308
halottról és 520.381 gyógyultról tudnak a hatóságok.

Mexikóban 568.621 embert fertőzött meg a koronavírus,
61.450-en haltak meg, a gyógyultak száma pedig 469.206.

Spanyolországban 412.553 fertőzöttet, 28.924 halálos áldo-
zatot és 150.376 gyógyultat regisztráltak.

Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 329.821, és
41.535 ember halt meg a betegségben.

Franciaországban 285.902 fertőzöttről, 30.549 halálos ál-
dozatról és 85.757 gyógyultról tudni.

Törökországban 261.194 fertőzöttet regisztráltak eddig, a
halálesetek száma 6163, a gyógyultaké 238.795.

Olaszországban a fertőzöttek száma 261.174, a halálos ál-
dozatoké 35.445, és 206.015-en gyógyultak fel a Covid-19-
ből.

Németországban 237.583 a fertőzöttek száma, 9281 a ha-
lottaké, 210.333-an meggyógyultak.

Kanadában 127.903 fertőzöttet, 9136 halálos áldozatot és
113.809 gyógyultat tartottak számon.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 89.752 fertőzéses
esetet tartottak nyilván, valamint 4712 halálos áldozatot és
84.168 felépültet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én
nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-
kínai Vuhanból terjedt el. (MTI)

Tizennyolc főpolgármester-jelölt indulását hagyta
jóvá a bukaresti választási bizottság, köztük Traian
Băsescu volt államfőét és Călin Popescu Tăriceanu
volt miniszterelnökét – írta szerdai számában a li-
berális Adevărul című lap.

A testület döntése értelmében 22 párt, politikai szövetség
és független jelölt pályázhat a főváros önkormányzati tanácsá-
nak 49 képviselői helyére.

A szeptember 27-i egyfordulós választáson Románia mind
a 3200 településén a legtöbb szavazatot összegyűjtő polgár-
mesterjelölt kerül a községháza vagy városháza élére, függet-
lenül attól, hogy megszerezte-e a voksoknak legalább a felét.

Bukarestben a kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) által is támogatott Nicuşor Dan független jelölt,
a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke és a
tisztséget jelenleg is betöltő Gabriela Firea, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) legnépszerűbb politikusa a két legesélyesebb
jelölt. Mivel azonban nem lesz második forduló, küzdelmüket
döntő módon befolyásolhatja az, hogy a főpolgármesteri tiszt-
ségre esélytelen versenytársaik hány szavazatot visznek el.

Băsescu indulása a magát a „jobboldal közös jelöltjének”
tartó Dan esélyeit rontja. A volt államfő nem is titkolja, hogy

az USR-t akarja „megleckéztetni”, amiért az általa alapított,
az ötszázalékos választási küszöb átlépéséért küzdő Népi
Mozgalom Pártot (PMP) kihagyták a Dan körül kialakított
jobboldali (PNL-USR) választási összefogásból.

Tăriceanu feltehetően inkább attól a PSD-től vehet el sza-
vazatokat, amellyel az általa alapított balliberális ALDE három
éven keresztül közösen kormányzott. Ő azonban nem másokat
akar megleckéztetni, indulása inkább azt jelzi, hogy ő maga
megtanulta azt a leckét, amelyet a tavalyi európai parlamenti
választáson kapott, vagyis azt, hogy pártjának csak akkor lehet
esélye a választási küszöb átlépésére, ha a választási csatában
pártelnökként ő maga áll a hadba küldött csapatai élére.

Băsescuval ellentétben az akkor még szenátusi elnök Tări-
ceanu tavaly nem jelöltette magát európai parlamenti (EP-)
képviselőnek: a politikai elemzők ennek tulajdonítják, hogy a
PMP bejutott az EP-be, az ALDE viszont nem.

A valóban esélyes jelöltek és a román politika közismert,
de második vonalba szorult szereplői mellett tíz parlamenten
kívüli párt politikusként nem jegyzett képviselője és több, is-
mertségét ezúton növelni próbáló független jelölt – köztük két
színész, egy tornatanár, egy légiirányító és egy hegyi idegen-
vezető – is megpályázta a bukaresti főpolgármesteri tisztséget.
(MTI)

Közép-Kelet-Európa tele van szo-
bortörténetekkel. (A Rubicon egyik leg-
utolsó számában bővebb adatokat talál
a nyájas olvasó.) A szobrok a közterek-
ről lekerülnek, ledöntetnek, eltűnnek,
eltávolíttatnak, elítéltetnek tárgyalás
nélkül, lefejezik őket, vagy éppenséggel
csak a csizmájuk marad meg, és akkor
a lakosság névkényszerben szenvedő
része Csizma térnek nevezi a Hősök
terét. Máskor a nagy garral és ünnepé-
lyességgel felavatott közéleti férfiak és
nők márvány- vagy bronzmása, hősi
alakváltozása meggyalázás tárgyát ké-
pezi. Tudatos csoportok készülnek erre,
nagy hőstettet vetítenek ki erre ősi ösz-
tönlényi tudatzavarukban. 

Pszichológusok ilyenkor arról be-
szélnek, hogy az emberiség gyermekko-
rában kifejlődött és soha teljesen el
nem nyomott, csupán a társadalmi tu-
datalattiba lesüllyesztett bálványimá-
dással, máskor az ikonrombolás
jelenségével állunk szemben. (Már Ró-
mában és Bizáncban is ez járta.)

Szobrokra pedig szükség van. Rend-
szerfüggetlen és rendszerhez tapadó
szobrokra egyaránt. A köztereken, par-
kokban, fontos középületek előtt. Nélkü-
lük néptelen a város. Ez a
hatalomgyakorlás szimbóluma is. Vagy
az egyenjogúságé (elméleti lehetőség),
ha a kisebbség akadálymentesen állít-
hat szobrot saját hőseinek, akik nem
azonosak, nem vágnak minden tekintet-
ben egybe a hatalmon levők hivatalos
történelemszemléletével. Wáshárhe-
lyen, hogy például ezt a hegyaljai or-
szágközépi és közép-kelet-erdélyi
városias települést hozzam példának

okáért, egy Bethlen Gábor-szobor tény-
leges felállítása sokkal nehézkesebb
(bürokratikus, mesterséges akadályok-
kal és sunyi húzásokkal, polgármesteri
rosszindulattal, torzításokkal teli folya-
mat), mint egy olyan bálványé, aki ezért
a városért a kisujját sem mozdítá, de a
hivatalos, állami, nagyhatalmi történe-
lemszemlélet egyik sarkröge. (Már ha a
szemléletnek van sarka és annak röge
eszmeileg.)

Ezúttal azonban egy olyan szoborról
olvastam egy 1945-ös szociáldemok-
rata lapban, amely számomra eddig is-
meretlen volt, de lehet, hogy Csíkban és
a Somlyó-hegyen, Gyergyó vidékén és
Csángóföldön közismert, csak nem na-
gyon mesélik, mert nincs sok köze a
testvériséghez.

Történt pedig, hogy amikor már
szovjet ágyúk dörgése egészen közelről
hallatszott Csíkban, de Budapesten már
Horthy a kiugrásra készült, nos akkor
a csíkszeredai városparancsnokság pa-
rancsot adott, hogy a csíksomlyói Ma-
donnát tessék jól és bombabiztosan
becsomagolni, és a közeledő ellenség
elől, amely nem ismert sem istent, sem
hívő embert, elszállítani biztos helyre.
Nem ez volt az egyetlen ilyen intézke-
dés. Sepsiszentgyörgyön Herepei bácsi
lelkiismeretesen összecsomagoltatta a
Székely Nemezeti Múzeum könyv- és le-
véltárának legféltettebb dokumentu-
mait, vagonokba rakták, ám éppen

azokat a vesztegelő vagonokat érte
bombatámadás a zalaegerszegi állomá-
son. Minden odaveszett.

Egy ferences atyát rendeltek kísé-
rőül, feltették a vonatra a Madonnát, és
Szereda-Vásárhely-Déda-Szeretfalva-
Dés-Debrecen útvonalon akarták ki-
szállítani. A vonat Désen többet
vesztegelt, ugyanis meg kellett várni a
csatlakozást, és a másik vonathoz kel-
lett kapcsolni az ereklyeszállító vagont.
A vasutasok pontosan tudták, mi van a
nagyméretű faládában, és mivel a derék
páter elaludt, a küldeményt nem a Deb-
recenbe, hanem a Kolozsvárra induló
szerelvényre tették át. Így érkezett meg
a Mária-szobor sértetlenül Kolozs-
várra, onnan a MÁV kiszállította az
óvári ferenceseknek, akik aztán elrejtet-
ték a kiürítést megparancsolók elől, és
őrizték, állítólag egész ősszel és 1945
telén. Majd egy alkalmas pillanatban,
március hatodika előtt vagy után, de
Groza Péter tudomásával és segédleté-
vel visszaszállították Csíksomlyóra,
ahol azon a pünkösdön, a háború utáni
első pünkösdkor, május 19-20-án, har-
mincezer zarándok láthatta viszont,
imádhatta „Babba Máriát”, melyhez
manapság is százezrek sereglenek össze
minden esztendőben. 

Állítólag azon a pünkösdvasárnapon
a csíksomlyói kolostor és zarándokhely
nyugalmát szovjet díszőrség – a rette-
gett és győztes Vörös Hadsereg – vi-
gyázta. Még ha nem is pontosan így
volt a dolog a díszszázaddal, óriási fin-
tora ez a kelet-európai történelemnek.
Si non e vero...

a románok oktatását”. Olyan választási „koncessziókat”
készít elő az RMDSZ-től remélt szavazatokért, amelyek
radikálisan megváltoztatják az oktatási törvényt.

A bizalmatlansági indítványra gondol, amellyel meg
akarják buktatni a liberális kormányt. A szavazatokért
cserébe a szocdemek – szerinte – három törvénytervezet
hallgatósagos elfogadását ajánlják fel a következő rend-
kívüli ülésszakban, amelyet kizárólag a bizalmatlanségi
indítvány felolvasására és az oktatás elárulására hívtak
össze a szociáldemokraták. A liberális politikus szerint
bizalmatlansági indítványok idején a PSD mindig elő-
szedi a fiókból ezeket az „ártalmas” kezdeményezéseket,
és saját céljaira, illetve a nemzeti érdek ellen használja
fel. 

Ezért felhívja a PSD vezetőinek a figyelmét, hogy a
„tűzzel játszanak”, mint mindig, amikor a szavazatokért
cserébe „feláldozták a nemzeti érdeket”, és „határozot-
tan elutasítja” a PSD-nek a „gyermekeink nevelésének
politikai célokra való felhasználását”.

Nem csodálkozunk, csak emlékeztetnénk, hogy a
román politika mindig bűzös mocsara sosem nyugszik,
és főleg kampányok idején, időzített bombaként felerő-
södnek a nacionalista hangok.

Az RMDSZ a szavazás napján
dönti el, hogy támogatja-e
a bizalmatlansági indítványt 

– jelentette ki kedden Kelemen Hunor. Az RMDSZ-
elnöke elmondta: sem a bizalmatlansági indítványt
benyújtó Szociáldemokrata Párttal, sem Ludovic
Orban miniszterelnökkel nem tárgyaltak még erről a
témáról, de vélhetően mindkét féllel egyeztetni fog-
nak a következő időszakban, mert „így van ez a po-
litikában”. Hozzátette, az RMDSZ-nek „ezer oka
lenne a kormány megbuktatására”, arról azonban,
hogy politikusai megszavazzák-e vagy sem a kor-
mány megbuktatását célzó indítványt, csak a vokso-
lás napján döntenek. „Nem szeretnénk politikai
szempontból járulékos áldozatai lenni egy olyan há-
borúnak, amely nem a mi háborúnk. (...) Észszerű
döntést kell hoznunk” – fogalmazott Kelemen. A szö-
vetségi elnök rámutatott, több forgatókönyv is elkép-
zelhető arra az esetre, ha a parlament megszavazza
a bizalmatlansági indítványt. A legjobb megoldás
szerinte az lenne, ha parlamenti többséggel rendel-
kező koalíció alakulna, amely felvállalná a kormány-
zást az év végén esedékes választásokig, majd egy
hosszú távú, közös projekttel a választások utáni
időszakban is, ezt azonban nehezíti, hogy jelenleg
egyik politikai vezető sem gondol erre, nem kezde-
ményez egy, az országot az elkövetkező évekre fel-
készítő egyeztetést.

Forgatókönyvek a beltéri kulturális
események engedélyezésére

A kormány három forgatókönyvet fontolgat a beltéri
kulturális események engedélyezésére – közölte
kedd este Bogdan Gheorghiu kultúráért felelős mi-
niszter. Gheorghiu a Facebookon tájékoztatott arról,
hogy az illetékesek e hét folyamán eldöntik, milyen
feltételek mellett nyithatják meg kapuikat a színház-,
koncert- és mozitermek, „reményei szerint” már szep-
tember 15-étől. Ehhez más országok, például Német-
ország példáját is szem előtt tartják. „Az általunk
javasolt stratégia szerint a beltéri kulturális esemé-
nyek újbóli beindulását az egyes megyékben fennálló
járványhelyzettől tesszük függővé” – írta a miniszter.
Három forgatókönyvet tart valószínűnek: az előadó-
termek ülőhelyei 100%-os kapacitással elfoglalhatók;
az előadótermek ülőhelyei 66%-ban foglalhatók el
úgy, hogy a családtagok és maximum 3 fős csoportok
egymás mellett ülhetnek; továbbra is életben marad
a beltéri előadások megszervezésére vonatkozó til-
tás. Gheorghiu hozzátette, a szaktárca szeretné, ha
a lakosság újból látogathatná a zárt terű kulturális ren-
dezvényeket, de az emberek egészségének veszé-
lyeztetése nélkül. Spanyolország helyzetéről is
említést tett, ahol túl korán engedélyezték a hatósá-
gok a mozik újbóli megnyitását, és ez az esetszámok
ugrásszerű növekedéséhez vezetett, így ismét fel kel-
lett függeszteni a beltéri előadásokat.

Meleg lesz, de nem kánikula
Az ilyenkor megszokottnál valamelyest alacsonyabb
hőmérsékleti értékek várhatók az előttünk álló két
héten, 24 és 33 Celsius-fok közötti nappali csúcshő-
mérséklettel; esőre jövő hét elején lehet számítani –
derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
következő két hétre vonatkozó előrejelzéséből. Er-
délyben, a Körösök vidékén és Máramarosban pén-
tekig 24 és 27 Celsius-fok között alakul a nappali
csúcshőmérséklet, szombaton és vasárnap a 29-31
fokot is elérik a maximumok, majd jövő héttől ismét
legtöbb 24-26 fok lesz napközben. Éjszakánként 11-
16 fok várható. A keddi és szerdai esőzések után au-
gusztus 29-e és szeptember 5-e között lehet még
csapadékra számítani. A Bánságban 25-28 Celsius-
fokig melegszik a levegő, a hét végén 31-32 fokos
nappali csúcshőmérsékletre kell számítani, majd a
jövő héten ismét 25-27 fokos maximumok várhatók.
Éjszaka 14-17 fokig hűl le a levegő, augusztus 30-a
és szeptember 5-e között ismét lehetnek még eső-
zések. A hegyekben nappal 16-19 fok, éjszaka 9-11
fok várható a jövő hét végéig.

Ország – világ

Időzítés
(Folytatás az 1. oldalról)
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Szobortörténelemi adalék némi fintorral

Volt államfő és volt miniszterelnök is indul
a bukaresti főpolgármester-választáson

Világszerte már több mint 23,9 milliónyian fertőződtek meg,
egy nap alatt 6297-en haltak meg



A szeptember 27-i helyhatósági
választásokon polgármesterjelölt-
ként induló harmincéves fiatalem-
ber, Dósa Medárd Árpád arra
vállalkozik, hogy csapatával le-
váltja az eddigi községvezetést, és
a fejlődésben megtorpant Makfal-
vának új lendületet adnak, a fiata-
lokat megtartó jövőt teremtenek.

– Úgy tudom, Ön is, mint kortársai
közül legtöbben, külföldön próbált ér-
vényesülni. 

– Valóban, előbb Magyarországon,
majd az Egyesült Királyságban próbál-
tam szerencsét, de valahogy nem szeret-
tem sokáig idegenben tartózkodni.
Csíkszeredában a Sapientia egyetem el-
végzése után munkába álltam, majd egy
idő után onnan is hazahúzott a szívem.
Hat éve itthon dolgozom, Szovátán, a Só-
vidék Televízió szerkesztőségében. Hi-
szek abban, hogy lehet itthon is
boldogulni. 

– Miért akarja feladni az újságírói hi-
vatást?

– Gyerekkoromban mindig is felnéz-
tem a községünk polgármestereire, elő-
ször egy egyetemi szemináriumon
mondtam ki, hogy egyszer a saját közsé-
gem mindennapjait szeretném jobbá
tenni. Mivel egy regionális televíziónál
dolgoztam, több tucat Maros és Hargita
megyei településvezetővel kerültem kö-
zelebbi kapcsolatba. Láttam jó és rossz
példákat egyaránt. Utóbbiakat leginkább
a saját községünkben. 

Azért indulok, mert úgy gondolom,
hogy községünknek változásra van szük-
sége, és ez a változás nem várhat akár-
meddig. A környező települések sokkal
jobban fejlődnek, mint Makfalva. Az idő
fogy, a lemaradás egyre nagyobb, egyre
több fiatal hagyja el községünket végér-
vényesen. Makfalvát vissza kell terel-
nünk a fejlődés útjára, fel kell
zárkóztatnunk községünket. Tisztában

vagyok a feladat súlyával és felelősségé-
vel, de azzal is, hogy lépnünk kell mie-
lőbb. 

– Közigazgatási tapasztalat nélkül
nem nagy kihívás a polgármester-je-
löltség?

– Én abban hiszek, hogy egy polgár-
mesternek nem kell mindenhez értenie.
Viszont tanulnia kell folyamatosan, ké-
peznie magát, jó példákat ellesni a kör-
nyező településekről, és megvalósítani
őket otthon. Az elmúlt hetekben naponta
konzultáltam pályázatíró szakemberek-
kel, sikeres polgármesterekkel. Rengeteg
kiaknázatlan lehetőség van községünk-
ben. Én az együttműködésben hiszek:
tudom azt, hogy a környező települések
és a megye egyaránt nagy segítségünkre
lehet a felzárkózás folyamatában. 

A fociban úgy szoktuk mondani: innen
szép nyerni. Ez most nagyon igaz Mak-
falvára is. Bőven van pótolnivalónk, mert
a község bizony megtorpant. Hiába kriti-
záljuk a fiatalokat, hogy elmennek, ha
nem élünk a lehetőségekkel, ha nincse-
nek korszerű útjaink, játszóterünk, még

csak becsületes csatornahálózatunk sem.
Egyértelmű, hogy változtatni kell. Újra
lendületbe kell hoznunk településünket.
Az elszigetelődés helyett az együttműkö-
dést kell keresnünk a környező települé-
sekkel és a megyével. Ki kell
használnunk minden kormányzati, uniós
és magyarországi lehetőséget és kapcso-
latot a község fejlesztésére. Az én célom,
hogy egyre kevesebben keressék külföl-
dön a boldogulásukat, hogy az itthon élők
újra kezdjenek el hinni abban, hogy jó és
érdemes megmaradnunk itt, ahová tarto-
zunk. Azt akarom, hogy Makfalva község
egyszerre legyen fejlődő község és gya-
rapodó közösség. 

– Önt mi köti Makfalvához? 
– Magamat konzervatív lokálpatriótá-

nak tartom. Mindig is itthon szerettem
volna élni és családot alapítani. Látom
azt is, hogy a községünk mennyire el van
maradva a fejlődésben a szomszédokhoz
képest. A fenti okokat kiegészítve a tenni
akarásom megszilárdította bennem azt,
hogy indulnom kell. Nem akarom ezt to-
vább tétlenül nézni. A jó csapat, amely
mellém állt és a nagy fokú megyei támo-
gatás már csak szikra volt a kanóc végén.
Így döntöttem el azt, hogy megméretke-
zem közösségünkért, Makfalváért. Van
lendület és van választás Makfalván. Ha
változtatnánk, merjük kimondani! Én a
községemért és az itthon maradásért aka-
rok polgármester lenni!

– Egy fecske nem csinál nyarat, mi-
lyen csapattal indul, és milyen támo-
gatottságra számít?

– Egy község vezetése nem egyszemé-
lyes feladat. A sportban és a munkám
során is csapatjátékos voltam. Köszönöm
azoknak, akik harcostársaim ebben a nem
is olyan egyszerű időszakban. A csapa-
tunk szlogenje: Új lendület, van válasz-
tás. Nem hiába döntöttünk emellett,
hiszen a mostani csapat 13 tagja tenni
akaró fiatal, köztük magasan képzett
szakemberek vannak. A változás csak az
Önök támogatásával és a csapat segítsé-
gével lehetséges. 

Karácsonyi Zsigmond

A marosvásárhelyi közszállítás átszervezését ígéri
Soós Zoltán
Átláthatatlan és mocskos a rendszer

Soós Zoltán videóüzenetben je-
lentkezett be a Transport Local SA
székhelyén. A független polgármes-
terjelölt ezúttal a városi buszpark
modernizálására vonatkozó terveit
ismertette. Soós elmondta, hogy in-
formációik alapján évente 6-10 mil-
lió euróba kerül a közszállítás
Marosvásárhelyen. „Természetesen
nem mindegy, hogy 6 vagy 10. De
az eredmény ugyanaz: a közszállí-
tás nagyon rossz és nagyon drága.”
Még azt sem lehet pontosan tudni,
hány autóbusz van ma Marosvásár-
helyen. Különböző források más-
más számokat mutatnak. Egyes
dokumentumokban 74 autóbuszról,
másokban 128-ról számolnak be.
„Átláthatatlan és mocskos a rend-
szer, ahogy az autóbuszok forgalma
és a buszok is” – összegezte a mai
állapotokat a jelölt.

Soós Zoltán célja, hogy olyan
közszállításunk legyen, amit megéri
használni. Ennek érdekében a már
folyamatban lévő EU-s pályázatból
47 elektromos, a helyi költségvetés-
ből 41 dízel, valamint további uniós
forrásokból még 38 hibrid autó-
buszt üzemelnek be 2022-ig – húzta
alá a polgármesterjelölt. Az új bu-
szokon kívül buszsávokat is tervez-
nek a következő útszakaszokon:
Dózsa György utca, December 1.
út, December 22. utca, Pandúrok
sétány, Maros-híd és Kossuth utca. 

A cél, hogy a buszok, a taxik és a
kerékpárosok is gyorsabban tudja-
nak közlekedni a városi forgalom-
ban.  A polgármesterjelölt kiemelte,
hogy nem elég csak ígérgetni és pá-
lyázni. „Az új buszokat meg is kell
venni, és üzembe kell helyezni.
Nekem ez a célom.” 
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Fotó: Nagy Tibor 

Korszakváltásra készülnek Makfalván 
Új lendület, van választás

A Felső-Maros mentéhez tartozó Marossárpatak
községben az elmúlt időszakban több beruházást si-
került megvalósítani, amelyek a község fejlesztésére
irányultak. Ezek között említhető a kultúrotthon új-
jáépítése, amelyet az országos vidékfejlesztési prog-
ram keretében nyert támogatásból sikerült kivitelezni,
illetve modern, korszerű eszközökkel ellátni. A helyi
fejlesztési alapból sikerült aszfaltozási munkálatokat
is elvégezni, ugyanakkor a jó kezekben levő vezetés-
nek köszönhetően műfüves pályát hoztak létre, temp-
lomot is felújítottak, új óvodát építettek, és kiépítették
a szennyvízhálózatot, amelyre rövid időn belül rá tud-
nak csatlakozni az emberek. További beruházások
között említhető egy multifunkcionális gép vásárlása,
amellyel takarítani lehet az utak szélét, és ez nagy se-
gítség a község számára. Jelenleg is olyan nagyberu-
házások munkálatai folynak a községben, mint az
Adorjáni Károly Általános Iskola felújítása, erre
anyagi támogatást a helyi fejlesztési program kereté-
ben nyert a község. Az iskola bővítésére nagy szük-
ség van, ugyanis a diáklétszám évről évre ötszáz
fölött van. A marossárpataki tájház is felújítás alatt
áll, valamint a helyi orvosi rendelő épületét is kor-
szerűsítik. 

„2008-ban a legfiatalabb polgármesterként nyer-

tem mandátumot, az eltelt három mandátum alatt
majdnem minden olyan infrastrukturális fejlesztés
megvalósult a község területén, amit annak idején ter-
veztem, terveztünk a csapatommal. A nemrégiben fel-
újított sárpataki kultúrotthon reményeink szerint
számos kulturális rendezvénynek ad majd helyet, hi-
szen kultúránk és hagyományaink megőrzése nagyon
fontos számomra” – fogalmazott Kozma Barna, Ma-
rossárpatak község polgármestere. 

„Úgy gondolom, hogy Kozma Barnában a mai
napig megvan az a kezdeti lendület és el-
hivatottság, amivel ezelőtt 12 évvel neki-
vágott a polgármesteri tevékenységének.
A marossárpatakiak méltán lehetnek büsz-
kék arra a sok beruházásra, megvalósí-
tásra, amelyeket sikerült az elmúlt
években kivitelezni. Erős, tenni akaró ve-
zetősége van a községnek, és ilyen csapat-
tal lehet építkezni a jövőben is!” –
fogalmazott Péter Ferenc, a Maros me-
gyei RMDSZ elnöke.

Nekünk Maros megye az első!
Az RMDSZ Maros megyei
szervezetének sajtóirodája 

Kozma Barna: Fontos minden olyan tevékenység,
amely Marossárpatak község gyarapodását szolgálja

(Fizetett hirdetés)

Az intézmény teljes
archívumát digitalizálja
a Maros Megyei Tanács 

Augusztus folyamán a Maros Megyei Tanács el-
kezdte az intézmény irattárának digitalizálását. Mintegy
3,5 millió dokumentumot fognak beszkennelni egy eu-
rópai uniós finanszírozású projekt keretében. Hetente
300 iratgyűjtő mappa anyagát szkennelik be, a teljes
irattár digitalizálását 2021-ben fogják befejezni.

„Az intézmény irattárának beszkennelése leegysze-
rűsíti a dokumentumokhoz való hozzáférést. Ugyanak-
kor ennek az uniós pályázatnak a keretében szerződést
kötünk egy olyan online platform elkészítésére is, ame-
lyen keresztül az állampolgárok elektronikus úton igé-
nyelhetik és szerezhetik be a megyei tanács által
kibocsátott urbanisztikai engedélyeket. Ezzel a projekt-
tel is azt szeretnénk elérni, hogy hatékonyabbá tegyük
az intézmény tevékenységét, és a lakosok kevesebb időt
kelljen ügyintézéssel töltsenek” – hangsúlyozta Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

Az online portálnak köszönhetően a következő do-
kumentumokat lehet majd online igényelni és besze-
rezni:

• Urbanisztikai bizonylat 
• Urbanisztikai bizonylathoz szükséges jóváhagyá-

sok 
• Építési engedélyek 
• Bontási engedélyek 
• Az építési engedély meghosszabbítása 
• Az urbanisztikai bizonylat meghosszabbítása 
• Elvi megvalósíthatósági engedély 
• Urbanisztikai dokumentációhoz szükséges jóváha-

gyások 
• Előzetes beleegyezés a megyei utak területén kivi-

telezett munkálatokhoz 
• Elhelyezési és kivitelezési engedélyek a megyei

utak területén. 
Az Adminisztratív kapacitás fejlesztése operatív

program keretében támogatást nyert projekt összértéke
3 millió lej, a megvalósításának határideje pedig 2022
januárja.

A Maros Megyei Tanács
sajtóirodája



– A jelenlegi helyzetben nem-
csak a kezelések, sebészeti bea-
vatkozások akadoztak, hanem a
szűrővizsgálatok terén is vissza-
esés tapasztalható, az emberek
féltek orvoshoz fordulni, bizo-
nyára kevesebb új esetet diag-
nosztizáltak. Hosszú távon ez
mit jelent majd a rákos megbe-
tegedések számának az alakulá-
sát illetően, lehet-e számítani
arra, hogy megugrik majd az el-
halálozások száma amiatt, hogy
nem kapták meg időben a meg-
felelő kezelést?

– Nemrég jelentek meg a hivata-
los európai uniós adatok, amelyek-
ből kiderül, hogy becslések szerint
a rák terjedése az unióban 2020-ban
2,7 millió új esetre, a haláleseteké
pedig 1,3 millióra tehető. Ez egyér-
telműen növekedést jelent az elmúlt
évekhez képest, és a sajnos a rákos
betegek több mint ötven százaléka
arról számolt be, hogy a járvány ne-
gatívan érintette az onkológiai ellá-
tást, azaz nem jutottak hozzá a
megfelelő onkológiai kezelésekhez,
halasztások voltak, műtéteket
mondtak le. Fontos tudni, hogy Ro-
mániában naponta kétszáz dagana-
tos beteg veszti életét, és ez főként
az idősebbeket és a férfiakat érinti.
A becslések szerint az új esetek 54
százaléka férfi, és a halálesetek 56
százaléka szintén a férfiak köréből
kerül ki. A halálesetek 76,5 száza-
léka idén a becslések szerint a 65
évnél idősebbek köréből tevődik ki.
Olaszországban az összes, korona-
vírussal összefüggésbe hozható el-
halálozás több mint 20 százaléka a
rákos betegek körében történt.

Egy másik, Európai Bizottsághoz
köthető jelentésből is az derül ki,
hogy a világjárvány nagyon súlyos
hatással volt az onkológiai szolgál-
tatásokra, különösen a közép-kelet-
európai régióban. Kelet-Európában
61 százalékkal kevesebb biopsziát
végeztek, azaz a karantén ideje alatt
61 százalékkal kevesebb daganatos
megbetegedést diagnosztizáltak, és
58 százalékkal kevesebb rákműtétet
végeztek. Egyértelmű, hogy ezek-
nek a kieséseknek, halasztásoknak
hosszú távon következményei lesz-
nek, szövődményekhez vezetnek,
tehát befolyásolják nemcsak a páci-
ensek életminőséget, hanem a rák-
kezelésnek az eredményességét is.
Úgy látom, menet közben tanulunk,
és tudomásul kell vennünk, hogy a
koronavírus-járvány mellett kiala-
kulóban van egy „daganatos jár-
vány” is. Jelenleg létezik egy
„fertőző- és egy nem fertőző” vál-
ság, a koronavírus-járvány és az
ezzel kapcsolatos (egyre komple-
xebb) gazdasági, társadalmi, társas,
pszichológiai válság, utalok itt a kü-
lönböző szolgáltatásoknak a meg-
változására, akár a lelki egészség
terén. Másrészt pedig fennáll a da-
ganatos betegségekkel kapcsolatos
helyzet, ami szintén egy válságot
borítékol.

– Melyek a leggyakoribb vissza-
jelzések a rákos betegek részé-
ről annak kapcsán, hogy miként
viszonyult hozzájuk az egészség-
ügyi rendszer?

– Az uniós adatok alapján meg-
állapítható, hogy a szűrőprogramok
nagyon nagy része a járvány miatt
leállt, ami egyértelműen akadá-
lyozza a daganatos megbetegedések
esetében oly fontos korai diagnosz-
tizálást, a betegek rendszeres ellá-
tása pedig nehézkesen működik.
Európában számos rákszűrési
programot felfüggesztettek, néhá-
nyat próbálnak ugyan újraindítani,
de ez nem annyira egyszerű. A szű-
rések felfüggesztése mellett a mű-
téti képesség is jelentősen
csökkent, számos műtétet töröltek,
halasztottak. Ezeknek hosszú távon
következményei lesznek, ezért be-
szélhetünk a rák és a koronavírus
közös válságáról. Ugyanakkor a
mentális egészségügyi szükségle-
tek még inkább háttérbe szorultak.
Tudni kell, hogy az országok álta-
lában az egészségügyi költségveté-
süknek csupán a 2 százalékát költik
mentális egészségre. A koronaví-
rus-járvány idején azt tapasztaltuk,
hogy sok esetben elvesztődött,
megszűnt a mentális egészségi el-
látáshoz való hozzáférés. Emellett
a megváltozott élethelyzetben
megszűntek vagy átalakultak a tár-
sas életből adódó pozitív tevékeny-
ségek, ami szintén növeli a
mentális sebezhetőséget. És ez
aránytalanul nagyobb hatással volt

a rákban szenvedőkre, mint azokra,
akik nem szenvednek krónikus be-
tegségben. A késleltetett kezelések,
elhalasztott medikális beavatkozá-
sok nyilván pszichológiai hatással
is bírnak, hiszen a felépülésnek
része a mentális egészség. Pontosan
tudjuk, hogy a társadalmi elszige-
teltség növeli a korai elhalálozás
kockázatát, és sajnos a járvány ide-
jén teljesen magukra maradtak a da-
ganatos betegséggel küszködő

páciensek. Nagyon sok onkológiai
intézményben felfüggesztődött az
úgynevezett onko-teamek, a betege-
ket támogató multidiszciplináris
munkacsapatok tevékenysége, ho-
lott ezek rendkívül fontos szerepet
töltenek be a betegek ellátásában. A
csapatmunka ugyanis egy dagana-
tos beteg ellátásában nemcsak az
orvos és a vele dolgozó asszisztens
együttműködését feltételezi, hanem
ideális esetben az onkopszicholó-
gus, szociális munkás is része volt
ennek a csapatnak, ők mindannyian
végigkísérték a rákbeteg és a család
útját a diagnózistól – ideális esetben
– a túlélésig. Miután az évek során
sikerült kiharcolni, hogy ezek végre
működjenek – Marosvásárhelyen is
–, a járvánnyal ezek az értékes mul-
tidiszciplináris munkacsoportok
megszűntek, vagy akadozik a mű-
ködésük.

Jelenleg ajánlott a telemedicina,
illetve, hogy a szakember a bete-
geknek virtuális pszichológiai tá-
mogatást nyújtson, és ezek a
megoldások hatékonyak is, de saj-
nos nem minden páciens rendelke-
zik az ehhez szükséges
számítógéppel, vagy nincs internet-
kapcsolata, és ez további egyenlőt-
lenségeket szül az onkológiai
ellátás terén, a pszichoszociális
gondozásban és a túlélésben is. Így
azt gondolom, hogy a továbbiakban
innovatív megoldásokat, szolgálta-
tásokat kell kidolgozni, amelyek
minden beteg számára elérhetőek. 

– Úgy tűnik, a járvány egyelőre
nem csitul. Hogyan kellene el-
járnia az egészségügynek annak
érdekében, hogy a teher elle-
nére, amit a rendszerre ró ez az
eddig még nem tapasztalt hely-
zet, a rákos betegek is hozzájus-
sanak a szükséges
beavatkozásokhoz?

– Az Európai Onkológiai Társa-
ság által összeállított jelentés azt ja-
vasolja, hogy többszintű
megközelítést kellene használni a
daganatos páciensek ellátásában a
koronavírushelyzet idején. Az ese-
tek priorizálását javasolja, ami azt
jelenti elsősorban, hogy a daganatos
betegeket nem lehet egy kalap alá
venni, hiszen különböző típusúak a
daganatos betegségek, különböző
az érintettség. Az, hogy minden da-
ganatos beteget – életkortól, tumor-
típustól, tumorstádiumtól
függetlenül – kockázatnak kitett,
veszélyeztetett csoportba soroltak
az utóbbi hónapokban, az sajnos
drasztikus helyzeteket eredménye-
zett, beleértve a sugárkezelések le-
rövidülését, az intravénás
kemoterápiás kezeléseknek a lecse-
rélését elsősorban gyógyszeres vál-
tozatokra. Ellenben a valóság az,
hogy ebben a helyzetben sem lehet
az összes rákos beteget százszáza-

lékban sebezhetőnek tekinteni. Ez
szakmailag sem észszerű, és a bete-
gek szempontjából sem informatív.
A jelenlegi adatok alapján az Euró-
pai Onkológiai Társaság útmutatója
megállapítja, hogy a kockázati cso-
portba ebben az időszakban azok
tartoznak, akik a ráknak, a daganat-
nak az aktív és progresszív állapo-
tában vannak, előrehaladott
életkorban vannak, rossz az általá-
nos egészségi állapotuk, többféle
társbetegségük van, dohányoznak,
és elsősorban hematológiai vagy
rosszindulatú mellkasi onkológiai
elváltozásokat diagnosztizáltak
náluk, illetve citotoxikus kemoterá-
pia hatása alatt állnak. Emiatt, hogy
minden betegnek a daganatos hely-
zete, kockázata változó, különböző
kockázati szinteket állapítottak
meg, amelyek alapján rangsorolják
a betegeket. Beszélnek egy magas,
kiemelt prioritású rákos beteg cso-
portról, ahová azok tartoznak, akik
azonnali beavatkozásra szorulnak,
veszélyhelyzet áll fenn esetükben,
klinikailag instabil a páciens, és je-
lentős túlélési nyereség van abban,
illetve az életminősége is javul az
azonnali beavatkozásnak köszönhe-
tően. A közepes prioritású cso-
portba sorolják azokat a daganatos
betegeket, akiknek a helyzete nem
kritikus, de ha hat héten belül nem
kerül sor a beavatkozásra, amelyre
szükségük van, az negatív hatással
lehet az állapotuknak a kimenete-
lére és a túlélési esélyeikre. Az ala-
csony prioritású csoportba
tartoznak azok a betegek, akiknek
az állapota stabil, és a világjárvány
idején elhalasztható a beavatkozás,
anélkül hogy az hatással lenne a túl-
élési esélyükre, illetve az életminő-
ségükre. A szakmai szervezet azt
mondja, hogy ennek a sorrendnek a
felállítása azért fontos, mert így
hozzá lehet igazítani ezt az intenzi-
tási skálát a különböző pandémiás
forgatókönyvekhez. Ugyanerre a
stratégiára vonatkozóan a szakmai
szervezet első és legfontosabb ja-
vaslata a telemedicina, az e-health,
amely az onkológiában is kiváló
eszköz lehet, főleg olyan beavatko-
zások kapcsán, a páciensekhez
olyan információk eljuttatásában,
amelyek az alapellátással kapcsola-
tosak, ugyanis az orvos az online
konzultáción keresztül segíthet,
megoldhatja a gyógyszerekkel kap-
csolatos tanácsadást a hosszú távú
kezelés kézben tartása érdekében.

Az Európai Onkológiai Társaság
álláspontja szerint, ha a daganatos
pácienseket összességében véve
nézzük, és mindenkit kockázati cso-
portba tartozónak tekintünk, akkor
ezáltal mindenki sérül, de ha kocká-
zati csoportokba osztjuk, akkor
megoldható az, hogy a legérintet-
tebbeket kezeljék ebben a pandé-
miás kontextusban.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A rák és a koronavírus közös válsága
Krízishelyzetben a daganatos betegek

Krízishelyzetbe kerültek a daganatos betegségekben szenvedők a hónapok óta tartó járvány-
helyzet miatt, az újonnan felfedezett daganat eltávolítását célzó műveletek ugyanis késtek,
sugárterápiás kezelések maradtak el. A szűrőprogramok leálltak, ami akadályozza a korai di-
agnosztizálást, miközben köztudott, hogy a rák az a betegség, amelynek a kimenetelét, lefo-
lyását a korai diagnózis és a beavatkozás üteme befolyásolja, minél korábban részesül valaki
kezelésben, annál jobb prognózisra számíthat. A rákos betegek helyzetéről és az Európai Unió
járvány alatti rákellenes stratégiájáról dr. Dégi László Csaba egyetemi docenssel, a Nemzetközi
Pszichoonkológiai Társaság és az Európai Rákszervezet igazgatójával beszélgettünk.

Menyhárt Borbála

Illusztráció

Dr. Dégi László Csaba egyetemi docens



Schweitzer könyveit rengeteg pozitív levél
fogadta. Sokan üdvözölték, többek között a
román királyné is. Az uralkodó felesége, Car-
men Sylva – német nevén Elisabeth Pauline
Ottilie Luise zu Wied – rendszeresen levele-
zett a professzorral. „Nem tehettem eleget a
román királyné többszöri meghívásának,
hogy töltsem vele vakációmat sinaiai kasté-
lyában. Napi két óra orgonálás lett volna
egyetlen kötelességem. Az afrikai utazásom
előtti években azonban képtelen voltam sza-
badságot venni magamnak. Mikor visszatér-
tem Európába, Carmen Sylva már nem volt
az élők sorában.”

Mekkora tehetség, akaraterő kellett ahhoz,
hogy Albert Schweitzer, miközben zenei
könyvét írta, elkezdett egy másikat, amelyik
az orgonaépítésről szólt, mert egy hangszer
szerkezeti felépítése magyarázatot adhat sti-
lisztikai kérdésekre is! Schillinger nagyapjá-
tól örökölte az orgonakészítés szenvedélyét.
„Már gyerekkorom óta szerettem volna tudni,

hogy mi van a hangszerek belsejében.” Le-
sújtó a véleménye a XIX. század végi mo-
dern orgonákról. Bár technikai csodának
számítottak ezek a hangszerek, a hangzásuk
hiányos volt. Gyakran a hangszer és a temp-
lom viszonya (elhelyezés, méret) okozta a
hangzásbeli problémákat, majd a pneumati-
kus (légnyomással működő mechanikai szer-
kezetes orgona) és elektromos
sípmegszólaltatás megteremtette a lehetősé-
get a hangszer felosztására a templom külön-
böző részei között. Ezek a távolságok is csak
rontottak az akusztikus hatáson. A gyári or-
gonák hátránya, hogy kevésbé alkalmazkod-
nak a gyártók az épülethez, minél kisebb
helyre igyekeznek bezsúfolni sok technikai
elemet, ezért a sípok túl közel vannak egy-
máshoz, s így romlik a hangzásuk minősége.

Felemelte hangját a régi orgonák lecseré-
lése ellen, emiatt sok ellenséget (főleg orgo-
nagyárosokat) szerzett magának. Különös
sikerként könyvelte el, hogy az ellenkező vé-
lemények ellenére is nagy nehezen sikerült
megmentenie néhány kidobásra ítélt régi

hangszert, és azokat resta-
uráltatták. Így menekült
meg a strasbourgi Szent
Tamás-templom régi orgo-
nája is a halálos ítélettől.
Később úgy jellemezték az
orgonáló filozófus-papot,
hogy „Afrikában a vén fe-
ketéket menti, Európában
meg a vén orgonákat”. Sze-
rinte a hangversenytermek
orgonáinak a hangzása nem
ér fel a templomi orgonák
hangzásával, mert a hang-
versenytermek a hallgató-
ság miatt teltebbek a
templomok terénél, így ke-
vésbé érvényesül a hang-
szer hangzásbeli fénye.
„Az orgonának kőbolto-
zatra van szüksége, amely
alatt az emberi gyülekezet
nem tölti be az egész teret.”
A hangversenytermi orgo-
nák zenekarral együtt külö-
nös hangszerré válnak,
ezért szívesen játszott ze-
nekari kísérettel. Ha vi-
szont „szólóelőadásra
adódik alkalmam, ameny-
nyire lehet, nem profán
hangszerként kezelem az
orgonát”.

Az orgonaépítés bonyo-
dalmai odáig fajultak, hogy
szinte megbánta, hogy be-

levágott. „Hogy mégsem ha-

gyok fel vele, csak azért te-
szem, mert a jó orgonáért ví-
vott harc számomra az
igazságért vívott harc egyik
formája. És amikor vasárnap
arra gondolok, hogy ebben
vagy abban a templomban
nemes orgona hangja árad
azért, mert megvédtem egy
méltatlannal szemben, úgy
érzem, hogy az orgonakészí-
tésre áldozott harmincéves
munkálkodásom és fáradozá-
som nem volt hiábavaló!” –
vallja idősen a mester.

Az elismert orgonista filozó-
fus-pap 1905-ben meglepő el-
határozásra jutott. Egyetemi
tanulmányai alatt is felfigyelt
arra, hogy a jólét nem mindenkinek adatott
meg, tanulótársai közül is sokan nélkülöztek.
Azért kezdte el orvosi tanulmányait, hogy az
emberiséget szolgálhassa. Megtehette volna,
hogy egy neves kórház orvosaként tevékeny-
kedik, de ő Afrikát választotta.

Albert Schweitzer nem akármilyen áldo-
zatokat hozott, hogy orvos lehessen az afrikai
őserdőben. Először is lemondott a Szent
Tamás teológiai fakultás igazgatói állásáról –
egy igazi karriert hagyott maga mögött.
Amint nyilvánvalóvá vált az elhatározása, is-
merőseivel, barátaival, rokonaival kemény
szellemi csatákat kellett vívnia. Megdöb-
benve fedezi fel, hogy a viták során, melye-
ket az „úgynevezett keresztényekkel”
folytatott, „mennyire idegen számukra az a
gondolat, hogy a Jézus hirdette szeretet szol-
gálatának vágya egészen új utakra vezethet
egy embert.”

Különleges helyzet lehetett, amikor 1905-
ben ugyanannak az egyetemnek lett orvostan-
hallgatója, melyen teológiát oktató
igazgatóként tevékenykedett. Ugyanebben az
évben Gustave Bret, a Bach Társaság igazga-
tója rábeszélte, hogy a társaság összes kon-
certjén ő legyen az orgonista. Közben
teológiai és zenei tanulmányokat írt. Mivel
felmondott állásából, megtapasztalhatta az
anyagi gondokat is. Szerencséjére később, a
kiadott Bach-könyv jövedelme kisegítette a
bajból.

Az ember sosem tudhatja, mikor veszi
hasznát a zenének. „1911 októberében tettem
le az államvizsgák előtti utolsó szigorlatot. A
vizsgadíjat szeptemberben szereztem meg a
müncheni francia zenei fesztiválon, ahol
Widor orgonára és zenekarra írt szimfóniáját
játszottam a szerző vezényletével.” Szellemi-
leg rendkívül megterhelő volt ez az életmód.
Amikor az utolsó vizsgát is letette, folyton ott
visszhangzott a fülében egyik tanára meg-
jegyzése: „Csak kiváló egészségi állapotának
köszönheti, hogy ezt meg tudta tenni.”

1912-ben megházasodott, és ugyanebben
az évben felmondott papi állásából, és teoló-

giai előadásairól is lemondott. Készült Afri-
kába. Előbb azonban céltudatosan tanulmá-
nyozta a trópusi betegségeket.

Albert Schweitzer nem turista orvosként
készült Afrikába. Elhatározta, hogy kórházat
épít, és azt igyekszik fenntartani. Ennek ér-
dekében adománygyűjtésbe kezdett. Sokat
hangversenyzett a siker érdekében. Erőfeszí-
téseinek eredménye, hogy sikerült megsze-
reznie a kórházépítés, annak felszerelése és
egyévi fenntartásához szükséges anyagi fe-
dezetet.

Előrelátó és elővigyázatos ember volt.
Apró jelekből előre megérezte, hogy puska-
poros Európa levegője. Hogy időközben ne
érjék meglepetések, a 70 ládát kitevő szállít-
mány mellett aranyfedezetet vitt magával pa-
pírpénz helyett, mert tudta, hogy az arany egy
esetleges háború miatt nem veszíti el az érté-
két. Jó megérzés volt ez 1913 nagypéntekén,
amikor elindult Afrikába.

Az Ogooué folyó medencéje volt a cél-
pont. Lambarénében a misszionáriusok már
tudtak az érkezéséről, és szeretettel várták a
doktort és ápoló végzettségű feleségét. Bár
előre elküldte a kórház felépítésére össze-
gyűjtött pénzt, mikor megérkezett, kórháznak
nyoma sem volt, mert nem került munkás, aki
felépítette volna. Mint kiderült, az európai fa-
kitermelők nagyobb fizetséget ígértek a
bennszülötteknek, így nem akadt közöttük
olyan, aki elment volna kórházat építeni.

Alig érkeztek meg Lamberénébe, néhány
nap múlva tömegesen érkeztek a betegek.
Döbbenetes volt tudomásul venni, hogy két-
háromszáz kilométeres volt e bázis körzete,
a betegeket pedig a folyón pirogokon szállí-
tották. Egy bennszülött hihetetlen értékes tit-
kot osztott meg Alberttel: a törzsi varázslók
szokása az volt, hogy a menthetetlen betege-
ket hazaküldték, és nem hitegettek senkit va-
lószínűtlen gyógyulással, így ha meghalt a
páciens, elismerésben részesült az orvos, aki
mindezt előre látta, tehát nem tévedett a szak-
mában.

Valahányszor vásárolnom kell, előjön a fóbiám, ami
nálam nem specializálódott valamilyen területre, mint
másoknál, hanem az egész lényemre kiterjed, ha belé-
pek egy üzletbe. Ebben a boltban, amiben vagyok,
rendszerint minden zavar, ami a kereskedelmi tevé-
kenységgel kapcsolatos. Pl. a polcok közötti szűk si-
kátor, ahol nem lehet elférni, mert, ha valami után
nyúlni akar az ember, gondosan meg kell fontolnia ezt
a mozdulatot magában, hisz előtte már néhányan
ugyanezt teszik valamilyen irányban. Most is úgy van:
előttem egy fiatal pár sorra leveszi a parfümöket, sza-
golgatják… van idejük. Samponomat keresem, amiben
bojtorján és diólevél van. A fiatal párhoz barátok csat-

lakoznak, hárman jönnek, és letestelnek elém. Kettő
leguggol, egy áll. Mindent megnéznek. Benézek a tes-
tek között a polcra, sampon nincs. Még kellett volna
innen valami, de elfelejtettem, hogy mi, már nem szá-
mít, lépnék is tovább, mikor az egyikük meglök, mi-
közben a guggolásból feláll, és úgy bámul rám, mintha
ezt az impulzust én irányítottam volna feléje. Semmi
pardon vagy bocsánat, ,,övék itt a tér”. A kávé az édes-
ségpolcon, de ott sincs szerencsém, mert egy gondos
apuka két csemetéjét két tolószekérkébe helyezve be-
parkolta őket a polc hosszában. A kávémat nem érem
el, csak ha átnyúlok a szekereken. Apuka háttal áll,
nem vesz észre. – Elnézést – mondom határozottan –,
mire a gondos apuka elhúzza egyik csemetéjével telt
szekerét előlem, hogy elérhessem a kávét, de közben

dohog és beszél a gyerekkel,
hogy így meg úgy, „hogy siet a
néni!” Hát persze, gondolhattam
volna, hogy zavarom a pakolás-
ban. Hurrá, megvan a kávé, mi
kéne még? Tej, vaj (mert a mar-
garin nem egészséges), sajt… A
polcnál senki… és van is min-
den, ami nekem kell, de mire fel-
tankolom a laktátokat, itt a
meglepetés! Régi ismerőseim ta-
lálnak rám egy kis faluból.
Kényszeredetten próbálom az
udvarias mosolyt, de ők körbe-
vesznek, és kérdeznek, azt vár-
ják, hogy itt és most az elmúlt
évek eseményeit lepergetem
nekik. Meghívom őket a laká-
somra egy nyugodtabb órára, de

Feleségével, Helene Bresslauval

A strasbourgi Szent Tamás-templom orgonája 

Illusztráció
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Bogdán Emese

Üzleti gondok

(Folytatás a 8. oldalon)

Szilágyi Mihály

Az őserdő orgonistája (4.)



Tárkonyos leves csirkemellel
Kevés olajon egy nagy murkot a reszelő apróbb lyukú ré-

szén lereszelünk. Megdinszteljük, amíg az olaj gyönyörű
színt kap, majd felkockázunk 25 dkg csirkemellet, azt fehé-
redésig átforgatjuk, és feltöltjük 2,5 l vízzel. Egy fej sárga-

hagymát alaposan megmosunk. Nem tisztítjuk meg, héjastul
beletesszük a húsos lébe, hozzáadunk pár szemes borst, 3
tyúkhúsleveskockát, 2 cikk fokhagymát.
Két közepes méretű krumplit meghámo-
zunk, megmossuk, felkockázzuk, 10 perc
múlva ezt is hozzáadjuk. Ezt követően 2
evőkanál rizst jól megmosunk, ezt is a le-
vesbe szórjuk. Most, hogy van friss tár-
kony, ki lehet használni, és jókora csokrot
nagyobbra vagdalva szintén a leveshez
adunk. A legvégén a levest 1 dl tejszínnel
sűrítjük be, majd tányérba töltve mindenki
ízlése szerint citromlevet vagy ecetet ad
hozzá.
Zöldfűszeres rántott vinetta

A vinettákat jól megmossuk, a szárát el-
távolítjuk, de nem hámozzuk meg. Ujjnyi
vastagságú szeletekre vágjuk hosszában,
majd bevagdaljuk, és megsózzuk, borsoz-
zuk.

A vinettaszeleteket panírozzuk. Liszt – tojás –
teljes kiörlésű kekszből készült őrleménybe (a tel-
jes kiőrlésű kekszet reszelhetjük, aprítógépben is
finomra dolgozhatjuk, amíg prézli jellegű port ka-
punk, vagy akár szét is nyomhatjuk) forgatjuk,
amihez apróra vágott snidlinget, zöldpetrezsely-
met, pici mentát vagdalunk, és hozzákeverjük. Bő
olajban sütjük, amíg szép aranysárga lesz. Friss

zöldségekkel tálaljuk.
Csirkemellel töltött tojáslepény

8 tojást, 1 evőkanál tejfölt, 1 csapott evő-
kanál lisztet alaposan összedolgozunk,
megsózzuk,borsozzuk. Kevés olajon na-
gyobb teflonban megsütjük. Én az elején
kevés időre lefedem. A csirkemellet vékony
csíkokra vágjuk, besózzuk, borsozzuk, zúzott fok-
hagymával ízesítjük, pici mustárt és egy kis tejfölt is
adunk hozzá. Kevés zsiradékon folytonos kevergetes
mellett puhára pároljuk (kifehéredésig), majd 2 evő-
kanál fehér száraz borral meglocsoljuk, és 1 percre le-
fedjük. Ujjnyi barna cukrot szórunk rá, amitől
gyönyörű színt fog kapni.

A húst a tojáslepény előtt készítsük el. A tojáslepé-
nyen elhelyezzük a húst és 10 dkg reszelt sajtot. Aki

kedveli, kockára vágott piros kaliforniai paprikát, snidlinget,
hagymát, kockára vágott kovászos uborkát, csemegekukori-

cát is tehet rá. Mindezek után szorosan alufóliába felcsavar-
juk, a két végét összetekerjük. Méretes szaloncukorformát
kapunk, majd hűtőbe tesszük 1 órára, ezt követően szeletel-
hető. Savanyúsággal, zöldségekkel, szószokkal fogyasztjuk.
Málnás-ordás palacsinta

2 tojásból, 20 dkg lisztből, csipet sóból, ásványvíz hozzá-
adásával kidolgozzuk kellő sűrűségűre a masszát. A teflont
megolajazzuk, kisütjük a palacsintákat. 50 dkg ordát 3 tojás-
sárgával, 18 dkg porcukorral, 3 kis tasak vaníliával, 1/2 dl
tejszínnel, 1 citrom héjával krémessé dolgozzuk. A palacsin-
tákat megkenjük az ordakrémmel, amire málnát helyezünk
tetszés szerint. Felcsavarjuk és fogyaszthatjuk is. Az orda-
krémhez kevés zöldkaprot is tehetünk, de ez akár el is hagy-
ható.

Az Európai Unió 18 év alatti anyáinak
csaknem egynegyede Romániában él,
ebben a tekintetben az unióban lista-
vezetők vagyunk. Tavaly a Romániá-
ban szült nők közel 10 százaléka volt
kiskorú – hívja fel a figyelmet az
egyre aggasztóbb méretet öltő jelen-
ségre a „Mentsétek meg a gyermek-
eket” szervezet.

A lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint
az Európai Unióban élő, 18 év alatti anyák-
nak szinte egynegyede (23 százaléka) Romá-
niában él, ezáltal országunk az első az uniós
országok sorában a leányanyák számát ille-
tően. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban
8621 lány lett anya, mielőtt betöltötte volna
a 18. életévét, 725-en még a 15. születésnap-
juk előtt. A fiatalkorú anyáknak ráadásul alig
két százaléka részesült szociális ellátásban.

Az Országos Statisztikai Intézet 2019-es
adatai azt mutatják, hogy a romániai szülések
közel 10 százalékában az anya kiskorú. Ez
azt jelenti, hogy 700 esetben 15 évesnél fia-
talabb lány adott életet csecsemőnek, 16.831
esetben 15–19 év között volt az anya élet-
kora. A szervezet összehasonlításképpen
Dánia, Szlovénia és Luxemburg példáját

hozza fel, ahol évente 50-nél is kevesebb 18
évnél fiatalabb anya szül, ugyanakkor három
olyan európai állam van – Finnország, Dánia
és Hollandia –, ahol például 2018-ban egyet-
len 15 év alatti lány sem vált anyává.

A „Mentsétek meg a gyermekeket” szer-
vezet egy szociológiai felmérés során többek
között azt is vizsgálta, hogy milyenek a szó-
ban forgó kismamák, valamint az 5 évesnél
kisebb gyereket nevelő vidéki kiskorú anyák
életkörülményei, lakhatási körülményei,
egészségi állapota. Kiderült, a kiskorú anyák
83 százaléka nem járt iskolába a felmérés
idején, 64 százalékuk már a teherbeesés előtt
abbahagyta a tanulmányait. A terhes és kis-
korú anyák 20 százaléka vallotta azt, hogy a
partnerénél lakik, viszont alig 2 százalékuk
él házasságban. A megkérdezett fiatal lányok
70 százaléka válaszolta, hogy olyan házban,
lakásban él, amelyben legfennebb két szoba
van, és alig egyharmaduk, hogy van benti
mellékhelyiség, fürdőszoba. A kiskorú anyák
partnereinek életkora a gyermek születésekor
átlagosan 5 évvel haladta meg az anyáét, 20,6
év, 14 és 39 év között változik. Az esetek 10
százalékában az apa is kiskorú – derül ki a
közleményből, amelyben arra is felhívják a
figyelmet, hogy a túl fiatalon szülésnek szá-
mos veszélyes következménye lehet mind az
anyára, mind a babára nézve, gyakori, hogy

egészségi problémák merülnek fel, koraszü-
léssel is számolni kell.

Gabriela Alexandrescu, a „Mentsétek meg
a gyermekeket Románia” ügyvezető elnöke
hangsúlyozta, a jelenség krónikussá vált az
országban, és ennek komoly következményei
vannak mindkét gyermekre – az anyára és új-
szülöttre – nézve. Az anyák kiszolgáltatott
társadalmi helyzetét gyermekeik is öröklik,
így egy ördögi kör alakul ki, amit nem lehet
leküzdeni célzott, konkrét közpolitika nélkül
– mutatott rá, majd hozzátette, szükség van
minden felelős szereplő együttműködésére,
hogy a hiányosságokat csökkenteni és javí-
tani lehessen.

A központi sajtóban tavaly látott napvilá-
got az Országos Közegészségügyi Intézet
által közzétett jelentés a csecsemőhalandóság
kapcsán, ami szerint a 15 évesnél fiatalabb
anyák kisbabái körében jóval magasabb a
csecsemőhalandóság, mint az országos átlag.
Romániában a tavalyi adatok szerint a cse-

csemők elhalálozási aránya 6,2 volt ezer élve
születésre számítva, ami kétszerese az Euró-
pai Unióban regisztráltnak (3,5 elhalálozás
ezer csecsemőre). Az Országos Statisztikai
Intézet nyilvántartásából az is kiderül, hogy
2019-ben a csecsemőhalandóság Tulcea me-
gyében volt a legmagasabb: 15,6 elhalálozás
ezer csecsemőre számítva. Maros megye az
ötödik helyet foglalja el a tavalyi feketelistán,
itt minden ezer csecsemőből kilenc vesztette
életét, még mielőtt betöltötte volna az egy
évet.

A „Mentsétek meg a gyermekeket” szer-
vezet helyi szakemberek – családorvosok,
szociális munkások, egészségügyi mediáto-
rok – segítségével országszerte 59 hátrányos
helyzetű vidéki közösségben figyelemmel kí-
séri a kiskorú anyák és gyermekeik egészségi
állapotát, hogy azok szükség esetén hozzá-
férhessenek a megfelelő ellátáshoz. Az elmúlt
években több mint 46 ezer leányanyát  karol-
tak fel gyermekeikkel együtt.

Menyhárt Borbála

Rózsa Enikő
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Csöppet sem előkelő első hely uniós szinten
A kiskorú anyák közel egynegyede Romániában él

Könnyed menü idénygyümölcsökkel, -zöldségekkel



ők sietnek, ám itt és most mindenre kíváncsiak. Szűk-
szavúan védekezem, az agyam máris a menekülési
stratégián dolgozik. Valamivel csak kihúzom magam
– gondolom, s máris hazudom, hogy a fogászatra va-
gyok programálva, de ők meg sem hallják, azt vi-
szont érzik, hogy nem vagyok valami közlékeny itt
a polcok között. Hát akkor mesélnek ők: hogy mi
minden történt a faluban, amióta nem találkoztunk,
hogy ki halt meg, ki született, ki jött el, ki ment oda.
Bólogatok kényszervigyort erőltetve… Agyam köz-
ben egy másik menekülési stratégián dolgozik, de
már húsz perce beszélnek, mégiscsak oda kéne fi-
gyelni, ha már ide lecövekeltek, nehogy valamit kér-
dezzenek közben, én meg bólogatok mindenre, vagy
már kérdeztek is ? Milyen furcsán néznek!… Bár el-
szólítana valaki sürgősen! – Igen, így van – mondom
kényszeredetten –, ilyen az élet. – Milyen jó, hogy
találkoztunk, és milyen jól elbeszélgettünk – mond-
ják (s közben a húsz percből harminc lett). Figyelem
az arcokat, azokét, akik vásárolni akartak, de nem
tudtak – tőlem, tőlünk, mert ezek ide a tejtermékek
elé szánták ezt a találkozást, ezt a fél órát. – Hát mi
nem is tartunk fenn tovább – még egyszer örülünk,
hogy láttunk, hogy jól vagytok, … én is mondom,
hogy örülök (a boldogságtól ordítani tudnék, mint a
slágerben)… De mennek végre. A vigyor az arcomra
fagy, és iszkolok innen, mert szégyellem magam: az
agyam zúg (valami csak bement a két év meséiből).
Mit is kell még venni?….. Összpontosíts!! Zöldséget
a levesbe és borvizet. Megfordulok, ismét meglök va-
laki. Gondos apuka egyik szekerét tolta nekem, cse-
metéje vígan hadonász . – Szia – mondja –, szia –
mondom, mert most már mindegy. A borvizespultnál
nincs ott a nő, várok. Keksz is kéne – de ott is már
öten állnak. Két öreg néni kotorász a ropik között,
már több zacskót is megnéztek. Nekik pár bani is szá-
mít, végre kapnak olcsó kekszet! Sikerélmény!… Én
is közelebb kerülhetek, megvan a ropi, a keksz, a bor-
víznél már sor van, mert megjött a kiszolgáló… Szé-
dülök... már heten állnak előttem… Mi is kéne még?
Citrom a teába. Végre sorra kerülök, s meg is van
minden, irány a kassza. Már csak négyen vannak
előttem, de hiába örvendek, tömöttek a kosarak. A
kasszás sorra kiszedi, majd sorra visszateszi az árut,

mert nincs cserekosár.... Utálok várni! (háborgok ma-
gamban), készítem a pénzem, hogy ha fizetni kell, le-
gyen apró is, de még mindig hárman előttem... Egy
sátoros cigány asszony is pont most tévedt ide… ő is
vásárol (ez is az én szerencsém), nem ismeri a szá-
mokat, betűket, hangosan tájékoztatják, mi mibe
kerül, kétszer is visszatesz valamit, drágállja... Itt
nem lehet alkudni – mondják neki, túljut végre. Már
csak egy nő van előttem, és finom a parfümillata.
Amolyan csinibaba, aki szereti, ha észreveszik min-
denütt. Alig mozdul előre, méla undorral néz a kasz-
szásra, azt várja, hogy ő mozdítsa a kosarát.
Cigaretta, kávé, likőr, banán, mazsola, sonka, sajt,
mosószer, söröspalackok sorban ki és be a kosárba.
Most sem mozdul, pedig már az én kosaram is fel-
férne a pultra, de ezt ő nem érzi, besegítek hát egy
kis továbbmozdítással, mire ingerülten hátranéz. Sze-
möldökét kérdőn felvonja, hogy mit akarok? Az ar-
cáról a rajzfilmek macska kisasszonyai jutnak
eszembe. Önkéntelenül is azzal vigasztalom magam,
hogy amikor a Jóisten a jóérzést és a ritmust osztotta,
ő akkor is így állt a sorban, de az is lehet, hogy telje-
sen kihagyták az osztásból szegényt…Most már fi-
zetnie kéne, de nem találja a pénztárcáját… Semmi
pánik, majd csak előkerül a táska aljáról, aztán ha
megvan, akkor el kell dönteni, mennyi bont vásárol-
hat le, és mennyit fizet. Hosszú vérvörös műkörmein
ezüst vonalkák átlósan. Óvatosan kotorász, nehogy
valamibe beleakadjanak a táska fenekén.

– Hoppá, meg is van – mondja, mint akinek nincs
fogalma az idő múlásáról, aztán távozik, olyan ütem-
ben, hogy a csigabiga virgonc fickónak tűnne mel-
lette. Táskájából kihullt egy kis papír, ahogy
elkacsázott, de nem szólok a szemetelésért, inkább
lehajolok, és példamutatóan felveszem. De furcsa va-
lami: egy fénykép, de szemüveggel nem látom tisz-
tán, rápillantok a lencsék fölött, és nem akarok hinni
a szememnek, a kezem is furcsán zsibbadni kezd. A
kis képen az én fiam egy padon ezzel a „Barbi babá-
val” nagy szerelmesen összeölelkezve! Hátulról meg-
lökik a kosaramat, szólnak is, hogy mehetnék már!
A kijáratot elállták. A csinibaba eltűnt, csak a par-
fümillata maradt. A zsibbasztó döbbenetben elkapott
a röhögés. 

– Néni, adjon egy kiflirevalót – mondja két kol-
dusgyerek előttem, ahogy kiléptem.
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(Folytatás a 6. oldalról) Az elhalasztott oltásokat érde-
mes még a szeptemberi közös-
ségbe kerülés előtt beadatni;
az oltási sorok elkezdése és
befejezése a koronavírus-jár-
vány alatt is ajánlott, így a fer-
tőző agyhártyagyulladás
(meningococcus fertőzés) el-
leni védőoltásoké is – hangsú-
lyozták gyermekgyógyász
szakemberek egy szerdai on-
line sajtótájékoztatón.

Kiemelték, hogy a rendkívül
gyors lefolyású, ám a kritikus órák-
ban nehezen azonosítható betegség
ellen kizárólag védőoltásokkal lehet
védekezni, ezek beadása a szakmai
irányelvek szerint a koronavírus-jár-
vány alatt is ajánlott.

Mészner Zsófia, a Heim Pál Or-
szágos Gyermekgyógyászati Intézet
módszertani igazgatója, csecsemő-
és gyermekgyógyász főorvos tévhit-
nek nevezte, hogy a védőoltások le-
gyengítik az immunrendszert, és ez
kiszolgáltatja a gyermeket a korona-
vírusnak. Kiemelte, fokozott kocká-
zatot vállal az, aki egy potenciálisan
súlyos gyermekbetegség ellen nem
védekezik, hiszen a védőoltásokból
származó előny lényegesen nagyobb,
mint azok esetleges kockázata. A
szakma álláspontja egységes abban,
hogy a koronavírus-járvány nem vál-
toztat a védőoltások jelentőségén és
szükségességén – mondta.

Póta György gyermekorvos, a
Házi Gyermekorvosok Egyesületé-
nek elnöke az egyik legsúlyosabb
gyermekkori megbetegedés, a me-
ningococcus baktérium okozta agy-
hártyagyulladás és véráramfertőzés
elleni korai védekezés jelentőségére

hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett
arra, hogy a magyar statisztikák sze-
rint a csecsemők az átlagosnál 24-
szer gyakrabban betegszenek meg a
jellemzően gyors és súlyos lefolyású
meningococcus fertőzésben, ezért
különösen fontos időben védőoltást
kapniuk a betegség ellen.

A tájékoztatóhoz küldött sajtó-
anyag szerint Magyarországon 2019-
ben 51 meningococcus okozta
agyhártyagyulladást és véráramfer-
tőzést jelentettek – ez a szám az el-
múlt öt évben tavaly volt a
legmagasabb. 2019-ben az érintettek
több mint fele – összesen 27 beteg –
két évnél fiatalabb gyermek volt, a
fertőzés kilenc halálos áldozata is
közülük került ki.

A baktérium öt leggyakoribb tí-
pusa (A, B C, W-135, Y) közül Ma-
gyarországon a megbetegedések
túlnyomó többségét a B típus
okozza, kétszer annyi fertőzésért fe-
lelős, mint a második leggyakoribb
C típus.

A meningococcus B és C típusa
ellen is különböző védőoltásokkal
lehet védekezni, ezek nem váltják ki
és nem is helyettesítik egymást, és
egyik sem tartozik a kötelező védő-
oltások közé.

Póta György szerint a menningo-
coccus B és C típus elleni oltások
együttesen biztosítanak széles körű
védettséget. A két vakcina hatása kö-
zött nincs ismert átfedés, ezért a
másik baktérium még okozhat beteg-
séget, ha a gyermek csak az egyik
típus ellen védett – tette hozzá, je-
lezve, hogy a betegség B típusa ellen
ajánlott védőoltás beadható más kö-
telező védőoltással együtt is.

Az elhalasztott védőoltásokat érdemes
még szeptember előtt beadatni

Üzleti gondok

William Blake, 
az angol romantika 

sokoldalú  képviselője 
(író, festő, grafikus) 

egyik gondolatát idézzük 
a fősorokban.
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Román állampolgár lett Mario Camora: jöhet a válogatott?
Román állampolgárságot kapott

a Kolozsvári CFR csapatkapitánya:
a portugál Mario Camora kérését
kedden kedvezően bírálta el a kor-
mány.

A labdarúgó honosítása régóta
téma a romániai fociberkekben, és
az utóbbi időben Mirel Rădoi szö-
vetségi kapitány is több ízben je-
lezte: ha tehetné, szívesen
meghívná őt a válogatottba. „Na-
gyon tetszik, ahogyan futballozik,
hasznos csapatjátékos, jó a hozzáál-
lása. Ha rendeződik a helyzete,
mindenképpen számolok vele” –

mondta. Bár az állampolgárság fel-
vétele szükséges, nem elégséges
feltétele a válogatottságnak, Ca-
mora mégis közel került ahhoz,
hogy ő legyen az első idegenlégiós,
aki magára öltheti a román nemzeti
együttes mezét. (A futsalválogatott-
ban ugyanakkor már többen is van-
nak, akik ezt megtették, például az
ugyancsak portugál Paulo Ferreira,
valamint a brazil Sávio Valadares,
Felipe Oliveira és Carlos Henrique
Ribeiro.)

A Román Labdarúgó-szövetség
szakmai igazgatója szerint néhány
formaságnak még teljesülnie kell
ahhoz, hogy a CFR csapatkapitá-

nyával a nemzeti együttesnél szá-
molhassanak. „Dolgozunk rajta,
hogy az akadályok elháruljanak” –
mondta Mihai Stoichiță.

Mario Camora örömmel fogadta
a hírt. „Már várom, hogy esküté-
telre hívjanak. Számomra nagyon
fontos maga a tény, hogy végre
megkaptam az állampolgárságot,
hiszen itt szeretném leélni az éle-
temet, Kolozsváron akarok letele-
pedni. Nagyon büszke lennék, ha a
válogatottba is meghívnának. Már
korábban is mentem volna, de nem
csak rajtam múlt” – utalt arra, hogy
honosítása és román válogatottbéli
szereplése már négy évvel ezelőtt,
Cristoph Daum idejében is téma
volt, azonban valamiért nem való-
sult meg az elképzelés. A balhátvéd
poszton szereplő játékos akkor azt
nyilatkozta, hogy miután a CFR-rel
10 pontot szereztek a Bajnokok Li-
gája csoportkörében, reménykedett
benne, hátha felfigyel rá valaki a
hazája válogatottjának szakvezeté-
séből, és érdeklődnek majd utána.
Azonban nem tették, ráadásul ke-
véssel később Portugália Európa-
bajnok lett, így lassanként
elfogadta, hogy már nincs esélye
nemzetek közötti mérkőzésen sze-
repelni. Éppen ezért örömmel fo-
gadta a hírt, hogy sokan benne
látják a kiöregedett Răzvan Raț
utódját a román csapatban.

Nem világos, hogy ebből mind-
máig miért nem valósult meg
semmi. Az állampolgárság, amely-
nek felvétele négy éve pusztán for-

maságnak tűnt, és egyesek már azt
is tudni vélték, hogy melyik lesz az
első mérkőzés, amelyen Mario Ca-
mora pályára léphet Tătărușanuék
társaságában, eddig elérhetetlennek
bizonyult a futballista számára. Ez

az akadály most elhárult. A továb-
biakban a szövetségi papírtologató-
kon a sor, hogy a CFR portugál
futballistája előtt, ha késve is, de
megnyissák a román válogatott ka-
puját.

UEFA: A kiszámíthatatlanság 
a legnagyobb probléma

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) elnöke szerint a legnagyobb
problémát a koronavírus-járvány miatti
kiszámíthatatlanság jelenti.

Az idén nyárra tervezett, de egy évvel
elhalasztott Európa-bajnokságról Alek-
sander Ceferin elmondta: egyelőre tartják
magukat a tervekhez, miszerint 12 or-
szágban rendezik a mérkőzéseket, és biz-
tos benne, hogy ez kivitelezhető lesz.
Ugyanakkor emlékeztetett, februárban
még nem tudták, hogy idén nem kerülhet
sor a kontinenstornára.

„Készek vagyunk bármilyen helyzet-
hez alkalmazkodni – közölte Ceferin, aki
szerint a torna elhalasztása eddig 100 mil-
lió euróba került az UEFA-nak. – Értékel-
nünk kell majd a helyzetet akkor is, ha
végre elkészül a
vakcina, és a dolgok
normalizálódnak,
hiszen egyelőre
nem tudjuk, ez
mikor fog bekövet-
kezni. A legna-
gyobb probléma a
kiszámíthatatlan-
ság.”

Az elnök szerint
az a legfontosabb,
hogy Európa 55 vá-
logatottja két héten
belül elkezdhesse a
Nemzetek Ligája
küzdelemsorozatot,
aztán októberben
kezdődjön a Bajno-

kok Ligája és az Európa-liga csoportköre
is. „Egy ország ma a zöldlistán van, hol-
nap viszont a vörösre kerülhet. A labda-
rúgásban is jó néhány pozitív
koronavírusos eset van. A helyzet nagyon
nehéz, mert soha nem tudhatjuk, mi tör-
ténik holnap” – magyarázta a szlovén
sportvezető.

Ceferin reméli, hogy a szurkolók októ-
berig visszatérhetnek a lelátókra a nem-
zetközi kupameccseken is. „Szomorú egy
olyan stadion látványa, ahol az edzők ki-
abálását is hallani lehet. Ez nem ugyanaz
a futball, de jobb, mint a semmi. Remé-
lem, októberben már lesznek nézők. Azt
hiszem, el kell kezdenünk ismét been-
gedni őket, ha a vírushelyzet nem lesz
rosszabb” – szögezte le Ceferin.

Messi távozna a Barcelonától
Lionel Messi hivatalosan kö-

zölte a Barcelona vezetőségé-
vel, hogy fel akarja bontani
jövő nyárig érvényes szerződé-
sét.

Több argentin lap és a Marca
is vezető hírként számolt be
róla kedd este, hogy az argentin
klasszis aznap tértivevényes le-
vélben (azaz a címzettnek alá-
írással kell igazolnia, hogy
átvette a küldeményt) tudatta
döntését a katalán klubbal,
amely utóbb az amerikai AP
hírügynökségnek el is ismerte
ezt.

A bejelentés egy nappal az-
után érkezett, hogy a múlt héten
kinevezett Ronald Koeman ál-
lítólag telefonon közölte Messi
nagy barátjával, Luis Suárezzel,
hogy nem számol vele.

Messi szerződése eredetileg 2021. június 30-
ig szól, ám a kontraktusban szerepel egy olyan
záradék, amely alapján a hatszoros aranylabdás
minden év június 1-jéig dönthet, hogy marad-e
a klubnál.

A híradások szerint a 33 éves támadó a rend-
hagyó körülményekre, azaz a koronavírus-jár-
ványra, illetve az amiatti csúszásra, valamint az
átigazolási időszak októberig törtétnő kitolására
hivatkozva kéri szerződése felbontását.

Az argentin – akinek 700 millió euró a kivá-
sárlási ára – múlt pénteken ült le beszélgetni
Ronald Koemannal, akinek már akkor jelezte,
inkább látja magát a klubon kívül, mint annak
tagjaként. Az M4 Sport szerint a találkozó után
annak is híre kelt, hogy Messi neheztel a csa-
patvezetésre, illetve a holland trénerre, hogy ki-
szivárgott ez az információ.

Lionel Messi hivatalosan 2001 óta erősíti a
Barcelonát. A klub akadémiájáról indulva vé-
gigjárta a gránátvörös-kékek utánpótláscsapa-
tait, majd 2004 novemberében 17 évesen, 3
hónaposan és 22 naposan a csapat történetének
legfiatalabb debütánsaként mutatkozott be tét-
meccsen a felnőttek között.

Gyakorlatilag mindent megnyert a csapattal,
Spanyolországban tíz bajnoki címet, hat Király
Kupa-győzelmet, hét spanyol Szuperkupa-dia-
dalt ünnepelhetett, a nemzetközi porondon
pedig négy Bajnokok Ligája-elsőségből és
három-három klubvilágbajnoki, illetve Európai
Szuperkupa-győzelemből vette ki a részét.

A 2008-ban olimpiai bajnok és 2014-ben vb-
ezüstérmes támadó nevéhez 731 barcelonai
mérkőzésen 634 gól és 276 gólpassz fűződik.
Legutóbbi és talán utolsó Barca-mérkőzése a
Bayern elleni 2-8.Fotó: Juniper Sports

Fotó: M4 Sport

Ma az Európa-ligában
Labdarúgó-Európa-liga, 1. selejtezőkör:
• 17.00 óra, DigiSport* , Look*: Ordabaszi Simkent FK (kazah) – FC Botoșani 
• 19.30 óra, M4 Sport: Fehérvár FC – Bohemians Dublin (ír)
• 20.00 óra, Duna World: Hammarby (svéd) – Puskás Akadémia
• 20.00 óra, DigiSport 1: Lokomotiv Tbiliszi (fehérorosz) – CSU Craiova
• 20.15 óra: Fimleikafélag Hafnarfjarðar (izlandi) – Dunaszerdahely
• 21.00 óra: Petrocub Hîncești (moldáv) – Topolyai SC
• 21.30 óra, Look Plus: Bukaresti FCSB – FA Sirak Gjurmi (örmény)
• 22.00 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – Inter Turku (finn)
* a közvetítés tegnap lapzártakor még kérdőjeles volt

Spanyolországban biztosra veszik: Messi már tudja, hol folytatja
Josep Maria Minguella, aki Lionel Messi ügynöke volt abban az időszakban, amikor még

szárnyait bontogatta a Barcelonában, egészen biztosra veszi, hogy az argentin már tudja, hol
fogja folytatni, ahogyan ő is sejti, melyik lehet a kiválasztott klub.

„Számomra egyértelmű: Messinek már van új csapata, az Inter” – idézte az M4 Sport a 79
éves Minguella COPÉ-nak adott nyilatkozatát, és azt is elárulta, miért megy a milánói csa-
pathoz a 33 éves argentin sztár. „Olaszországban kevesebb adót kell fizetni, nem mellesleg
ott focizik Cristiano Ronaldo. Lényegesen könnyebbnek tűnik ez annál, semhogy Angliába
menjen, még akkor is, ha a Manchester Cityben játszik a legjobb barátja, Agüero, és Guardiola
is ott van” – magyarázta véleményét Messi egykori ügynöke.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 1. forduló: FC Argeș Pitești – FC Botoșani 2-3,

Konstancai Viitorul – Aradi UTA 1-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
CSU Craiova 0-1, Gyurgyevói Astra – Bukaresti FCSB 0-3, Jászvásári
CSM Politehnica – Chindia Târgoviște 1-0, Academica Clinceni – Ko-
lozsvári CFR 1-2, FC Voluntari – Medgyesi Gaz Metan 2-1, Bukaresti
Dinamo – Nagyszebeni Hermannstadt 1-1.

Francia bíró a román–északír meccsen
Francia játékvezető irá-

nyítja majd a román–északír
mérkőzést a labdarúgó
Nemzetek Ligájának első
fordulójában.

A 31 éves François Lete-
xier egy alkalommal bírás-
kodott még román
érdekeltségű találkozón,
2018 októberében, amikor
ugyancsak a Nemzetek Li-
gájában Románia 2-1-re
nyert Litvániában.

A szeptember 4-ei össze-
csapást a bukaresti Nemzeti
Arénában rendezik, ez lesz
az első mérkőzés, amelyen
Mirel Rădoi vezeti a kispad-
ról a román válogatottat.

Farczádi Attila

Mario Camora a CFR-nél szerzett nevet magának. Fotó: Sport Pictures

Fotó: News.ro



Magyar és román régészek
azonosították a Bánságban az
egresi királyi alapítású egy-
kori ciszterci templom alap-
rajzát, s ezzel 99 százalékban
bizonyossá vált, hogy a tavaly
nyáron kiásott két sírépít-
mény alapja az a hely, ahova
egykor eltemették II. András
magyar királyt és második fe-
leségét, a konstantinápolyi
császárlányt, Courtenay Jo-
lántát – közölte Major Balázs
ásatásvezető az MTI-vel.

A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Régészettudományi Inté-
zete és a helyileg illetékes temes-
vári Bánáti Múzeum 2013-ban
kezdte meg a közös kutatási prog-
ramot Daniela Tanase és Major Ba-
lázs vezetésével. 2019-től a
munkálatok román részről továbbra
is a Temesvári Múzeum, magyar
részről pedig a Jolánta Kulturális
Egyesület koordinálásával az
Árpád-Ház Programban, a Bethlen
Gábor Alap támogatásával folyta-
tódtak.

Major Balázs, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Régészettudo-
mányi Intézményének vezetője az
MTI-nek elmondta, hogy idén két
hónapot tudtak dolgozni a járvány-
helyzet miatt, de ez elég volt arra,
hogy feltárják a templom egykori
alaprajzának azt a részét, amely je-
lenleg egy földút alatt található. Ez
azért volt fontos, mert a templom
szentélyfejei „belógtak” az út alá, és
az ásatások nélkül nem tudták re-
konstruálni a templom pontos alap-
rajzát. Emellett a tavaly megtalált

királyi temetkezési helyet sem sike-
rült volna megnyugtatóan lokali-
zálni az alaprajz nélkül.

Az idei kutatásnak az egyik nagy
újdonsága, hogy míg a ciszterci
templomok többsége szabályos
forma szerint épült, így a mellékha-
jók végződésénél általában két ká-
polna van, az egresi templom eltér
ettől, a mellékhajók nem teljesen
egyenes szentélyzáródásúak, hanem
félkörívesek. „Kevés ilyen hibrid
templom maradt fenn a ciszterciek-
től” – állapította meg az ásatásve-
zető.

Elmondta: valószínűleg nagyon
régóta kialakult a mostani út funk-
ciója, ezért alatta nem bolygatták a
földet, így komoly falmaradványo-
kat találtak, ellentétben a templom
többi részével, ahol már szinte min-
denütt lebontották az alapozásig a
falakat. Ennek az a magyarázata,
hogy a vidék rendkívül építőanyag-
szegény, így a templom maradvá-
nyaiból a kődarabokat és az égetett
téglákat felhasználták a helyiek.

A templom egyötödének feltá-
rása elkészült, a lényeges az, hogy
a fontos, látványos részeket kutat-
ták fel eddig – mutatott rá.

„Tavaly 95 százalékban, most 99
százalékban vagyunk biztosak,
hogy megtaláltuk a királyi sírt. Az
oltár és a tavaly megtalált többi sír-
hely között van még egy feltáratlan
blokk, amíg azt nem bontjuk meg,
meghagyjuk azt az 1 százalékot” –
mondta Major Balázs.

A középkori síremlék, vagyis a
tumba területéről maradvány nincs,
a királyi csontok egy felsőbb szin-

ten voltak szarkofágban, ami biztos,
hogy elpusztult. Nem kizárt, hogy
már a tatárjáráskor sérült az épít-
mény, az viszont biztos, hogy a késő
középkorban már a tumba sem állt,
hiszen a késő középkori alapozás
ráfed a tumbára. Ugyanakkor nem
tartja kizártnak, hogy egy külön sír-
ban legyen eltemetve a csontmarad-
ványok összessége, hiszen a tatárokat
csak az ékszerek érdekelték, az volt
a szokás, hogy a csontokat össze-
gyűjtötték és máshol temették el –
magyarázta az ásatásvezető.

2016 nyarán felfedeztek már egy
ilyen tatár kori tömegsírt a templom
déli hajója alatt, onnan sok értékes

lelet került elő, egyebek mellett egy
egyiptomi kristálypohár töredéke,
ami mutatja, hogy milyen gazdag
vidék volt Egres környéke a 13.
század közepén.

Major Balázs felidézte, hogy elő-
ször 2013-ban lokalizálták a cisz-
terci kolostort, amelyre semmi nem
emlékeztetett, most ezen akarnak
változtatni. Reméli, hogy egy éven
belül elkészülnek az első háromdi-
menziós digitális rekonstrukciók.
Két éven belül szeretnék az eredmé-
nyeket bemutatni, amelyre kiváló
alkalom a II. András által kibocsá-
tott Aranybulla 800. évfordulója
2022-ben. Többnyelvű kiállításon

szeretnék bemutatni a magyar ki-
rályt és és korát, valamint azt, hogy
hol volt a kolostor. A régész szerint
az lenne a legkegyesebb és legkí-
mélőbb megoldás, ha a romokat
visszatemetnék, hogy ne károsodja-
nak, a talajszint fölött pedig kirak-
ják a templom alaprajzát. Emellett
az ásatási telephelyként szolgáló
parasztház egy részében múzeumot
alakítanának ki, ahol megtekinthető
lenne a leletek reprezentatív része.

A II. Béla király által 1179-ben
alapított egresi apátság csaknem
négy évszázadon keresztül a cisz-
terciták legfontosabb magyaror-
szági rendháza volt. A kolostor
feltárása és az ott 1235-ben elteme-
tett II. András király sírjának meg-
találása azért is fontos, mert a
magyar középkori királysírok több-
sége megsemmisült. (MTI)
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Régészek azonosították a királyi alapítású
egykori egresi ciszterci templom alaprajzát

Az esemény első szónokaként
Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere kiemelte,
hogy az alapítvány szándéka egye-
zik a község vezetéséével, a család-
barát környezet megteremtésének
óhajával, hisz erős családokból
lehet erős közösséget kovácsolni,
ami a nemzet jövőjének a biztosí-
téka. Elmondta, hogy a többségé-
ben aszfaltos marosszentgyörgyi
utcákhoz képest miért csak köves
az utca, ahol az orvosi szolgálati
lakás épül. Amikor polgármesterré
választották, megfogadta, hogy a
szokással ellentétben csak az 50.
marosszentgyörgyi utca aszfaltozá-
sát követően kerül sor arra az utcára
is, ahol a polgármester lakik, és
amelyben 47 új lakás építése kezdő-
dik el. Ígérete szerint, mire az épít-
kezés befejeződik, az utcát is
korszerűsíteni fogják, sőt virág-
ágyás is lesz a bejáratánál. Ezt meg-
előzően jelképesen egy
virágcsokrot nyújtott át dr. Vass Le-
vente parlamenti képviselőnek, a
Studium-Prospero Alapítvány
ügyvezető elnökének. Ezután egy
sárkányölő Szent György-szobor
volt az ajándék, azzal a biztatással,
hogy minden rosszat, minden aka-
dályt le kell győzni. Szent György-
szobrot nyújtott át Péter Ferenc
megyei elnöknek is, hogy a válasz-
tásokon legyen ereje megelőzni az
ellenjelölteket. 

Beszédében Péter Ferenc, a
6.000 alkalmazottal működő intéz-
mény vezetőjeként az utánpótlás
biztosításának a fontosságát hang-
súlyozta. Ebbe az intézménybe be-
letartozik a megyei klinikai kórház
is, amelynek dolgozói frontkórház-
ként kell megküzdjenek a járvány
okozta nehézségekkel. Ha látják a
fiatal orvosok, hogy megbecsülik
őket, és jobbnál jobb lehetőségeket,
feltételeket biztosítanak számukra,
mérlegre teszik, hogy itthon marad-

janak-e, és a ne a határokon túl ke-
ressék a boldogulást. A megyei ta-
nács elnöke megköszönte a magyar
kormánynak, hogy biztosította az
építkezés pénzügyi hátterét, to-
vábbá a történelmi egyházaknak, a
gazdasági élet szereplőinek nyújtott
támogatásért is köszönetet mondott,
és azoknak is, akik helyben tesznek
azért, hogy jó legyen itthon ma-
radni. Ezenkívül erőt kívánt a ne-
hézségek leküzdésére és arra, hogy
közösen sikerüljön megbirkózni
azzal a kihívással, amelyet a szep-
tember 27-i helyhatósági választá-
sok és a decemberi parlamenti
választások jelentenek. Beszédét
azzal fejezte be, hogy csak egy erős
közösség tud előrelépni, építkezni,
szebb jövőt alkotni. 

Dr. Vass Levente képviselő, a
Studium-Prospero Alapítvány
ügyvezető elnökének beszédében
elhangzott: öröm számára, hogy
több székelyföldi, partiumi és szi-
lágysági város bekapcsolását köve-
tően ezúttal ismét Maros megyében,
Marosvásárhelyhez közel, az erdé-

lyi magyarság és egyben az erdélyi
magyar orvosképzés, valamint be-
tegellátás fontos központjában épít-
hetnek szolgálati lakást.
Marosszentgyörgy egy olyan tele-
pülés, amely értékeli és támogatja
az egészségügyi beruházásokat. A
szolgálati lakás is jó helyre épül –
mondta. Ugyanakkor meggyőződé-
sét fejezte ki, hogy mire a tervezett
épületek elkészülnek, aszfaltos úton
lehet majd megközelíteni a hely-
színt. Majd Péter Ferenchez for-
dulva kifejtette, hogy nem tartozik
azon politikusok közé, akikkel
szemben ellenséges érzületeket táp-
lál, és amikor a 120. szolgálati lakás
is állni fog, meghívja, hogy az ala-
pítvány kuratóriumának tagjaival
együtt örvendjenek ennek a Maros-
vásárhely–Marosszentgyörgy köz-
pontú megvalósításnak.

Húsz év után jöttek vissza oda,
ahol 2000-ben vásárolták meg a
Trébely utcai szolgálati lakások tel-
két, amely lakásokban több száz
orvos, művész, a Sapientia egyetem
oktatója, rezidens orvos lakott.

Négy éven át az első 27 lakó között
volt családjával ő maga is, az első
két gyermeke szintén ott született –
emlékezett vissza az alapítvány
ügyvezető elnöke. Az elmúlt évek
során fontosnak tartották, hogy or-
vosok, művészek számára máshol
is építsenek szolgálati lakásokat, és
– végzőseiket a szülőföldön való
maradásra ösztönözve – erősítsék a
Marosvásárhelyen működő egyete-
mek hírnevét. 

A továbbiakban dr. Vass Levente
ismertette a Studium-Prospero Ala-
pítvány létrejöttét, történetét,
amelynek kuratóriumában sorra va-
lamelyik történelmi egyház képvi-
selője is részt vesz. Ez a két
alapítvány a stratégiákat és taktiká-
kat egyeztetve nemcsak épületeket,
infrastruktúrát, tudást és közösséget
is épít, amiben Székely Loránd gaz-
dasági igazgató szerepét emelte ki.
Hangsúlyozta, hogy a jövőben Ma-
rosszentgyörgy logisztikai központ-
ként fog működni, ami közel a
marosvásárhelyi székházhoz a 60
épület karbantartása szempontjából
nagyon fontos. 

Majd lírai területekre hajózva

Kosztolányi Dezsőt és Madách
Imrét idézte: „Ahhoz, hogy igazán
lássuk és érezzük magunkat, madár-
távlat kell, csapongás és merészség,
az egészség szórakozott és mégis
éles figyelme, izmos, szabad szár-
nyak csattogása.” Az elmúlt húsz
évet és a következőket is ez kell
hogy jellemezze a Studium Alapít-
vány szempontjából, és azok a ve-
zetők, akik az erdélyi magyar
közösségre vigyáznak, hittel, biza-
kodással kell nézzék a közösség
sorsát, orvosként erőt adjanak a be-
tegeknek, akiknek szükségük van a
támogatásra. A szolgálati lakás
pedig azt bizonyítja a fiatal orvo-
soknak, hogy érdemes itthon ma-
radniuk, ha a közösség melléjük áll.

A Studium Alapítványnak soha
nem volt kiszolgáltatottságot je-
lentő politikai kötődése, az állandó
támogatók (17-en) fenntartásával
működött, akiket a jelen levő Szé-
kely László és Jakab István képvi-
selt, továbbá diákképviselők,
egyetemi tanárok vettek részt a
munkában – mondta Vass Levente,
aki ennek ellenére a továbbiakban
azt hangsúlyozta, hogy erdélyi ma-
gyarként együvé tartozás nélkül
nincsen fejlődés. Majd Madách
Imrét idézte, aki a poklokat is meg-
járva írta: „…a durva erőszak nem
volt és nem is lesz maradandó
alapja soha a politikának, szuro-
nyokra támaszkodni lehet, de ülni
nem.” Ebből kiindulva azt az aján-
lást fogalmazta meg, hogy erdélyi
magyarként „a ránk jellemző
módon használjuk a szuronyokat,
de tudjuk eltenni esetenként, és
székre, asztal mellé ülni, és közös
dolgainkat a fejlesztés szempontjá-
ból megbeszélni”. 

Végül a szolgálati lakások leendő
lakóinak szóló szép Kosztolányi-
sorokkal zárta mondanivalóját, és
köszönetét fejezte ki a Studium csa-
patának, sikert kívánva az elkövet-
kezőkben minden jelenlevőnek. 

A felépülő házra Baricz Lajos ka-
tolikus, Becsky Örs református és
Kiss János Csaba unitárius lelké-
szek mondtak áldást.

Alapkőletétel Marosszentgyörgyön 
(Folytatás az 1. oldalról)



LAKÁS

BÉRELHETŐ 2 szobás, nagy előszo-

bás, fedett balkonú, 62 m2-es, első

emeleti lakás Marosvásárhely köz-

pontjában, a 2-es Poliklinikával szem-

ben. Központi fűtés van, teljesen

bútorozott és háztartási gépekkel fel-

szerelt. A bérleti díj 300 euró/hó. Tel.

0756-532-125. (p.-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás  Di-

csőszentmártonban, a volt kenyér-

gyár mellett. Tel. 0773-640-886.

(sz.-I)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és

beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát

végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

HÁZTETŐT készítünk cserépből

vagy lemezből, teraszt fából, és vál-

lalunk bármilyen kisebb javítást. Tel.

0759-163-860. (8559-I)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen

cserépből és lemezből, készítünk hétvégi

házat, manzárdot, kerítést, teraszt, és

vállalunk munka utáni takarítást.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.

0749-583-222. (8527)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást, glettolást, festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)

VÁLLALOK garanciával szobafestést,
mázolást, lépcsőházfestést, padló- és
falicsemperakást, laminált parkett
lerakását. Tel. 0746-552-473. (8596)

VÁLLALOK festést, csempézést,
kőművesmunkát, gipszkartonszerelést
stb. Tel. 0749-564-921. (8599)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Szomorú szívvel és kegye-
lettel emlékezünk augusztus
27-én drága édesanyánkra,
SZACSVAY született MÓZES
ZSUZSÁNNÁRA halálának 30.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Lányai: Anikó és Ildikó
családjukkal együtt. (8601)

Fájó szívvel emlékezünk
augusztus 27-én a drága jó
édesanyára, szerető szívű
nagymamára, dédire, JENEI
LENKÉRE halálának első
évfordulóján. 
Elment tőlünk, mint lenyugvó
nap, de szívünkben él, és
örökre ott marad. Szerettei.
(8603)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa,
dédapa, keresztapa, nagybácsi,
sógor, rokon és jó szomszéd, 

ERCSEI ZOLTÁN 
a Prodcomplex volt dolgozója, 

türelemmel viselt, hosszas szen-
vedés után, 77 éves korában
megpihent. Temetése augusztus
27-én 13 órakor lesz a meggyes-
falvi temetőben, református szer-
tartás szerint. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (8613-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak a szere-
tett családfő, ERCSEI
ZOLTÁN elhunyta miatt érzett
fájdalmukban.
Vigasztalódást kívánunk.
Nyugodjon békében! Oltean
Erzsébet és családja. (8600)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MAROSKERESZTÚRI AGROINDUSTRIALA RT.
–  székhely: Maroskeresztúr, Gostat u. 397. szám, Maros megye –

közli, 
hogy 2020. szeptember 3-tól minden csütörtökön 8–14 óra között 

a cég székhelyén lehet átvenni a haszonbérleti díjat, 
2020. október 29-ig. 

A következő iratok felmutatása szükséges,
a szerződő fél státusától függően:

személyi igazolvány, tulajdonbizonylat, öröklési bizonyítvány,
telekkönyvi kivonat. 

Ne feledjék betartani a koronavírus-járvány miatt előírt
óvintézkedéseket! 

A védőmaszk kötelező! (21507-I)
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KIS LÉTSZÁMÚ VARRODA SZAKKÉPZETT VARRÓNŐKET
alkalmaz fázismunkára. Munkaprogram: hétfő-péntek 7-15.30 óra kö-
zött. Bérezés: nettó 1800 lej + étkezési utalványok + utazásiköltség-
térítés. Tel. 0728-298-421. (p.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

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

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

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

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

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528
www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro

- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Új elektronikus szolgáltatás
az adófizetőknek: 

online időpontkérés 
A Pénzügyminisztérium az Országos Pénzügyi Információs Központtal és az Adó- és Pénzügyi Hivatallal

közösen kifejlesztett és beindított egy új elektronikus szolgáltatást, az online időpontkérést, így az adófizetők
online időpontot egyeztethetnek a pénzügyi ellenőrrel. 

Az online időpontigénylési (programare) szolgáltatás elérhető a www.anaf.ro honlapon az online szolgál-
tatások (Servicii online) ablak 5-ös pozícióján; az adófizetők azonosíthatják magukat a saját virtuális térben,
ugyanakkor itt egyeztethetnek időpontot a pénzügyi ellenőrrel. A szolgáltatás elérhető a saját virtuális térben
is. A szolgáltatást rövid idő alatt a galaci pénzügyi igazgatóságon tesztelték, az eredmények tették lehetővé
a kiterjesztését. Így mind a magán-, mind a jogi személyek online beütemezhetik a találkozót a hivatalno-
kokkal a megyei pénzügyi igazgatóságokon és az 1-6. kerületi közpénzügyi hatóságoknál. 

Az adófizetőket a felvetendő probléma függvényében a szakterületen dolgozó alkalmazotthoz irányítják
a következő témakörökben: 

• magánszemélyek adónyilatkozata
• jogi személyek adónyilatkozata 
• magánszemélyek befizetési nyilvántartása 
• jogi személyek befizetési nyilvántartása 
• engedélyek és jóváhagyások (pénztárgépek) 
• magánszemélyek kényszer-adóbehajtása (végrehajtása)
• jogi személyek kényszer-adóbehajtása (végrehajtása)
• pénzügyi igazolás (priusz)
• szakasszisztencia 
• kettős adózás elkerülése 
Az online beütemezési szolgáltatást az adófizetők olyan esetekben használhatják, amelyek nem igényelnek

hosszabb ügyvitelt, ugyanis minden személy ügyintézésére 30 percet szánnak. 
Amennyiben az adófizető később lépik be, vagy nem jelentkezik, utólag is fogadják a 30 perces időtar-

tamban. 
A vírusjárványra való tekintettel az adófizetők a beütemezést követően csak testhőmérséklet-mérés után

léphetnek be a hivatalokba, kötelező a védőmaszk viselése (orr, száj eltakarása). Amennyiben nem tesznek
eleget az említett követelményeknek, a találkozót újra kell ütemezni. Ez esetben is kötelező az egészségvé-
delmi szabályok betartása. 

A pénzügyi hivatalokban általában a bejárat közelében az előre egyeztetett találkozókra külön helyiségeket
rendeztek be, hogy amennyiben lehet, korlátozzák a személyes kapcsolatot az adófizető és a pénzügyi hivatal
munkatársai között. Ugyanakkor a hivatalokat padlóra helyezett irányjelzőkkel látták el, külön ki- és bejárati
útvonalat és távolságtartásra felszólító (2 métert jelző) jelzéseket helyeztek el. 

A Pénzügyminisztérium tisztességes kapcsolat kiépítésére törekszik az Országos Adó- és Pénzügyi Hiva-
tallal, az adófizetőkkel teljes körű, elérhető és korszerű szolgáltatásokkal. Ezért a minisztérium, az Országos
Pénzügyi Információs Központ és az adóhivatal olyan elektronikus szolgáltatások bevezetésén munkálkodik,
amelyekkel megkönnyíti az adófizetők ügyvitelét (adóbefizetés, nyilatkozatok benyújtása stb.). 
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GYAKRABBAN
MOSSÁL KEZET! 

NE ÉRJ AZ ARCODHOZ
pISZKOS KÉZZEL!

FERTŐTLENíTSD A KEZED,
MIUTÁN MÁSOK ÁLTAL HASZNÁLT

DOLGOKHOZ ÉRTÉL!

UGYANíGY JÁRJ EL
A TELEFONOD

KÉpERNYŐJÉVEL IS! 

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

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

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

Együtt izoláljuk a vírust


