
A koronavírus-fertőzés terjedése miatt újabb óvintézkedése-
ket vezettek be a hatóságok: szerdán lépett érvénybe a ren-
delkezés, miszerint bezárnak az éttermek, kávézók, más
vendéglátóegységek, tilos a száz főnél nagyobb tömeget
vonzó kültéri rendezvények megszervezése is. Ez azt jelenti,
hogy környékünkön is elmaradnak a népszerű termékvásárok. 

Mivel a házhoz szállítás továbbra is működhet, egyre több vendéglő,
illetve termelő jelentette be, hogy az elkövetkező időben hazaszállítják
a telefonon vagy online megrendelt menüt, illetve terméket. 

Ebben a helyzetben ez jelentheti számukra a túlélést, a lakosságnak
pedig óriási segítség, hogy hozzájuthatnak az élelmiszerekhez anélkül,
hogy ki kellene mozdulniuk otthonukból.

Kiszolgáltatva
Kínai orvos szerint – akinek jelentős szerepe volt nemcsak a mos-

tani koronavírus-járvány elleni harcban, Wuhanban, hanem a 2003-
as SARS-járvány idején is – a kollektív immunizáció nem jelent
megoldást a COVID-19-világjárványra. Ugyanis, teszi hozzá, nin-
csenek bizonyítékok arra, hogy az új koronavírussal való fertőzött-
ség, persze ha a páciens túléli, hosszú távon immunitást jelent a
betegséggel szemben. A légzőszervi megbetegedések kínai szakértője
úgy véli, a megelőzésre, a betegség ellenőrzés alatt tartására van
szükség, és ehhez proaktivitásra. Európának hatékonyabbnak kell
lennie a koronavírus elleni harcban, azaz nagyobb kontrollra van
szükség a karantén, az elkülönítés szabályainak betartását illetően.
Amíg nem késő.

Victor Costache egészségügyi miniszter szerint Romániában „tá-
volról sincs baj az egészségügy ellátási kapacitásával”, ezért, mint
mondta, „proaktívak vagyunk”. 

Miközben az orvosok kimondják, hogy naponta veszélyben vannak
amiatt, hogy nincsen védőfelszerelés, sok esetben ott sem tudja meg-
felelően használni a szakszemélyzet, ahol van, hiányoznak a fertőt-
lenítőszerek, lélegeztetőgépek, tesztek, az egészségügyi miniszter
szerint nincs nagy baj. Más országokban az egészségügyi személyzet
már hetekkel ezelőtt gyakorolta, hogy hogyan kell használni a 
védőfelszerelést. Nem fiktívet, hanem valóságosat. Itthon meg csak
vívták a politikai csatákat a kormányalakítás mentén… Miközben év

Bírság a március
15-én kitűzött 
magyar zászlókért
Tízezer lejes bírságot rótt ki Antal Ár-
pádra, Sepsiszentgyörgy polgármeste-
rére Iulian Constantin Todor, Kovászna
megye prefektusa a városban március
15-re kitűzött magyar zászlók miatt.
____________3.
A gyógyítás 
világrendje 
„A sejtmagon belüli DNS szerkezetét
vizsgálva fedeztük fel, hogy a víznek
és az anorganikus elemeknek az élő
sejtben fontos szerepük van. Ma is rej-
télyes kérdés, hogy annak a folyamat-
nak, amely során szétválnak a sejtek,
és kiformálódnak a kromoszómák, mi
a molekuláris szintű mechanizmusa.”
____________6.
A bio felé irányíta-
nák a méhészeket
Az idei, Miért cél a bio? című értekez-
letében felhívta a méhészek figyelmét,
lássák reálisan saját gazdaságukat,
azt, hogy mi mennyibe kerül, mit tud-
nak termelni, és hogy meddig lehet
vagy szabad veszteséget termelni.
____________10.(Folytatás a 4. oldalon)
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Biztonságosabb mind az eladónak, mind a vásárlónak

Házhoz szállítással túlélni
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Segítség időseknek, 
rászorulóknak 
Az Erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal javasolja a vá-
rosban (Erdőszentgyörgy) és a  Bözödön lakó időseknek,
az otthoni elkülönítésben levő személyeknek, családjuk-
nak, hogy ha lehet, ebben az időszakban ne hagyják el
otthonukat. A hivatal megoldja a bevásárlást, számlakifi-
zetést, gyógyszerrecept-íratást,  az orvosságkivételt. Az
érdekeltek a 0745-778-532-es telefonszámon jelezhetik,
ha valamire szükségük van. A polgármesteri hivatal mun-
katársai munkanapokon 8–16 óra között fogadják a hívá-
sokat. A rászorulók lediktálhatják a bevásárlólistát. A
szükséges termékeket a rendelés másnapján, kora dél-
után kapják kézhez a megrendelők. A  gyógyszerek ese-
tében  minél előbb jelentkezzenek, hogy legyen idő és
lehetőség a  recept megírására és a vásárlásra is. 

Segesváron is fertőtlenítenek 
Segesváron is hozzáfogtak a közterek fertőtlenítéséhez,
külön figyelmet szentelnek az autóbuszmegállókra, taxiál-

lomásokra. 12,5%-os aktív klóroldattal mossák le egész-
ségügyi intézmények, iskolák, piacok helyiségeit, a tere-
ket, a köztéri bútorzatot is. A munkát az Ecoserv Sig Kft.
alkalmazottai végzik. Felkérték a szemétszállítással fog-
lalkozó Schuster Ecosal Kft.-t, hogy a cég munkatársai
ebben az időszakban naponta kétszer ürítsék ki a hulla-
dékgyűjtő edényeket és a szemétkosarakat, és szállítsák
el a szemetet. 

Az orvosi egyetem is tesztelni fog
A március 17-i gyűlést követően, amelyen részt vettek a
közegészségügyi igazgatóság, a megyei kórház, a me-
gyei sürgősségi kórház, a prefektúra képviselői és a
MOGYTTE vezetősége, arról döntöttek, hogy a felsőfokú
oktatási intézmény keretében működő orvostudományi és
gyógyszerészeti kutatóközpontban felállítanak és működ-
tetnek egy, az új SARS-COV 2 típusú koronavírus kimuta-
tására alkalmas tesztelőberendezést. A megfelelő
engedélyek és reagensek beszerzését követően az egye-
tem elkezdi a tesztelést – tájékoztatott a MOGYTTE saj-
tóosztálya. 

Légy szolidáris!
Ezzel a jelmondattal hirdet szolidaritási akciót a prefektúra,
a megyei tanács és a Vöröskereszt megyei szervezete a
koronavírus okozta helyzetben. A prefektus szerint egyelőre
megyénkben az állami intézmények kezelik a helyzetet, de
ha nő a fertőzésveszély, készenlétben kell lenni, ezért a
Vöröskereszt segítségével önkéntes alakulatokat hoznak
létre. A Vöröskereszt felvállalta azon hozzátartozó nélküli
személyek segítését, akik önkéntes karanténba vonultak,
akiknek alapélelmiszert és higiéniai szereket vásárolnak.
Aki pénzzel segítené a szolidaritási akciót, a következő
bankszámlaszámra utalhatja át az adományt:
RO89RNCB0193015970340001, BCR Central Tîrgu Mureş
(a Román Kereskedelmi Bank marosvásárhelyi központi fi-
ókja). Az érdeklődők a mures@crucearosie.ro e-mail-címre
küldött levélben jelentkezhetnek önkéntesnek vagy a 
Facebookon a #fiisolidar elérhetőségen. 

Óvintézkedések Szászrégenben 
Március 9-étől bezárták a szászrégeni nagypiacot (csütör-
töki hetipiac), a kispiac nyitva marad. Az árut fóliasátor alá
kell helyezni, kötelező az elárusító és a vásárló közötti 1,5
méteres távolság megtartása. A szükségállapot ideje alatt
Szászrégenben is felfüggesztették az oktatási és  iskolán
kívüli (after school) tevékenységeket. A közszállítás üze-
mel, a lehetőségek szerint fertőtlenítik a buszokat, mint
ahogy a köztereket is. Jóváhagyták egy videótanácsko-
zásra alkalmas berendezés felszerelését, aminek a segít-
ségével a válságos időben a helyi tanács megtarthatja a
gyűlést. 

Telefonos regisztráció és 
távszolgáltatás a nyugdíjhivatalnál

A szükségállapotra való tekintettel a megyei nyugdíjhiva-
talnál március 18-ától a szükségállapot beszüntetéséig te-
lefonon és az elektronikus postacímen lehet bejelenteni a
nyugdíjazási kérvényt (nyugdíjkorhatáros, részleges vagy
teljes egészében előre hozott, rokkantnyugdíj,  utódnyug-
díj). Az  ügyben a következő telefonszámokon lehet jelent-
kezni: 0723-313-441, 0265-311-021, 0265-262-018,
0265-264-188, 0265-232-961 – a 220-as, 218-as és 101-
es mellékállomásokon, illetve a cjpmures@cjpmures.ro és
mures.pi@cnpp.ro e-mail-címen. Az érintetteknek iktató-
számot adnak, majd utólag a szükséges eredeti iratokat
(házasságlevél, anyakönyvi kivonat stb.) zárt borítékban
postán lehet elküldeni, vagy a külső ügyfélfogadó ablaknál
benyújtani. A 16 év fölötti, utódnyugdíjra jogosult iskolások
igazoló okiratait a szükségállapot megszűnte után 30 napig
lehet  eljuttatni a nyugdíjpénztárhoz, ez idő alatt is folyósít-
ják a pénzt. 

Több járművet érintő közúti baleset 
Tegnap reggel 9 óra körül Székelyvaja és Ákosfalva között
több autót érintő baleset történt. A féktávolság be nem tar-
tása miatt három – a Segesvár–Marosvásárhely irányban
közlekedő – személygépkocsi egymásba rohant. A baleset-
ben a Segesvár felé haladó járműben egy nő megsérült, őt
kórházba szállították. A balesetet okozó járművezetők nem
fogyasztottak szeszes italt. A baleseti helyszínelés ideje
alatt csak az egyik sávon lehetett közlekedni, így délelőtt
az említett útszakaszon kisebb torlódás alakult ki. A baleset
körülményeit a rendőrök vizsgálják. 

Közlekednek a légi járatok 
a marosvásárhelyi repülőtérről 

A megfelelő óvintézkedések mellett a Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtéren le- és felszálló repülők a meghir-
detett menetrend szerint közlekednek. A ki- és beszállási
idő az egészségügyi ellenőrzés miatt hosszabb lett – tájé-
koztatott Peti András, a repülőtér igazgatója. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma JÓZSEF és BÁNK, 
holnap KLAUDIA napja.
KLAUDIA: latin eredetű nem-
zetségnévből önállósult, eredeti
jelentése: sánta, féllábú.

19., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 27 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 34 perckor. 
Az év 79. napja, 

hátravan 287 nap.
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A koronavírus-járvány terjedése
elleni fontos óvintézkedések
közé tartozik az otthon bizton-
ságában való munkavégzés.
Ehhez nyújt segítséget két ma-
rosvásárhelyi fiatal, a bécsi
Wirtschaftsuniversität Wien
egyetem közgazdaság szakán
tanuló Kiss Levente és a kolozs-
vári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem német–informatika
szakára járó Fisher Ottó közös 
internetes platformja. 

A fiatalokat 14 éves barátság köti
össze, az évek során mindig támogat-
ták egymást, és sikerült közösen fej-
lődniük. Új kezdeményezésükről
Leventével beszélgettünk.

– A mostani válsághelyzet szülte az
ötletet, vagy régebbi elképzelésről van
szó?

– A platform ötlete egy évvel ezelőtt
fogalmazódott meg, amikor Ottó és jó-
magam hosszú keresés után nem talál-
tunk a világhálón olyan felületet,
amely nem igényelne bonyolult hasz-
nálatot. Minden felületen találtunk
hasznos funkciókat, viszont egyik sem
egyesítette ezeket. Innen jött az ötlet
egy egyszerű, de hasznos online felület
létrehozására. Romániában hasonlóval
nem találkoztunk, úgy gondoltuk, ez
egy olyan piaci rés, amelyet be tud-
nánk tölteni. A Prisma egy online plat-
form, amely cégeknek, egyesüle-
teknek, csapatoknak ad lehetőséget
arra, hogy a távolság ellenére is pro-
duktívan tudjanak dolgozni. Meg-
teremti a lehetőséget, hogy a leghaté-
konyabb módon valósuljanak meg a
cégen belüli munkák. Minden adatot a
cégről, alkalmazottakról, projektekről
egy helyen lehet tárolni. Így átlátha-
tóbbá válik a cégvezetés, ami sikere-
sebbé teszi a vállalkozást. Egyetlen
felület, amely lehetőséget ad a cégen

belüli kommunikációra, a határidők
megszabására, a tennivalók, valamint
a munkaleosztás teljes áttekinté-
sére.

– Milyen szakterületeket fed le a
platform, milyen profilú cégeknek
ajánlott a használata? 

– Legfőképp olyan cégeknek, ame-
lyeknél az irodai munkánál fontos a
belső kommunikáció. Valójában min-
den cég számára ajánlott, ahol az al-
kalmazottak valamilyen módon –
messengeren, e-mailen, whatsappon –
kapcsolatot tartanak egymással. Szá-
mukra most mindezt egyetlen felület
lehetővé teszi. Olyan jellegű projek-
teknél ajánljuk tehát a platformot, ahol
fontos a kommunikáció, a csapat-
munka és az azon belüli munkaleosz-
tás. A jelenlegi járványügyi helyzetre
reagálva rengeteg cég home office-ra
kényszerült átállni. Így a teljes munka
otthonról történik, és ez megnehezíti a
cégen belüli kommunikációt. A Prisma
Platform erre a kihívásra ajánl megol-
dást, lehetővé teszi, hogy a céggel
kapcsolatos teendők lebonyolítása egy
felületen történjen, és mindenki szá-
mára a nehézségek ellenére is átlátható

maradjon. Így a mindennapi teendők
problémamentesen végezhetők. 

– Elkészült-e már a platform, ha
igen, milyen áron és hogyan lehet
használni?

– A platformon már egy hete elindult
az előregisztráció. Eddig teljes mérték-
ben elégedettek vagyunk az előregiszt-
rált cégek számával. A belénk vettet
bizalmukat két hónapos ingyenes hasz-
nálattal díjaztuk, ez a lehetőség szer-
dán, azaz tegnap lezárult.  A következő
hetekben regisztráló cégeknek 30
napos ingyenes használatot ajánlunk,
remélve, hogy ez a  vírus által létreho-
zott helyzetet lefedi. A Prisma Platform
csapatával így igyekszünk segíteni a
vállalkozásokat a COVID-19 ideje
alatt. A teljes platform mindenki szá-
mára elérhető a következő linken:
www.theprismaplatform.com.

– Milyen díjszabás lép érvénybe az
első 30 nap után?

– A platformhasználat havi díja 25
euró+héától kezdődik. Ezt az összeget
cégenként számoljuk el, a felhaszná-
lók, alkalmazottak számától függetle-
nül. Emellé klienskörünknek teljes
ügyfélszolgálatot nyújtunk.

Prisma Platform – innovatív fiatalok projektje
Az otthonról végzett munkát segítik 
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Olvasóink és hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzés veszélye miatt kialakult rendkívüli hely-

zetre való tekintettel felhívjuk olvasóink, hirdetőink figyelmét,
hogy egészségük minél hatékonyabb védelme érdekében azt ajánl-
juk, ha lehet, a személyes ügyfélfogadás helyett  április 16-áig vá-
lasszák az alábbi alternatívákat:  

Az újságra továbbra is elő lehet fizetni a szerkesztőségben, 
hirdetést is feladhatnak, emellett  

AJÁNLJUK a nepujsag.ro weboldalon levő online felületet
vagy beküldhetik e-mailen a reklam@e-nepujsag.ro címre.  
Előfizetni a nyomtatott Népújságra úgyszintén online is lehet
a  weboldalon.   

Bármilyen kérdésük van, rendelkezésükre állunk 
a 0265/268-854-es vagy a 0742-828-647-es telefonszámon 

9–15 óra között. Köszönjük megértésüket.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Karácsonyi Zsigmond



Jövő héttől a kisebbségi állam-
titkárság és az RMDSZ közben-
járására elindulhat a magyar
nyelvű távoktatás a romániai köz-
szolgálati televízió országos és
két regionális csatornáján a nyol-
cadikos és tizenkettedikes diá-
koknak. Erről Szabó Ödön, az
RMDSZ oktatási szakembere 
tájékoztatott.

Az oktatási szakpolitikus elmondta,
hogy a tanügyminisztérium kisebbségi
osztálya előkészítette azt az protokollu-
mot, amely lehetővé tenné a szaktárca és

a közszolgálati televízió ez irányú
együttműködését, így egy országos csa-
tornán és a marosvásárhelyi, illetve ko-
lozsvári regionális stúdiókból
sugároznák ezeket a felkészítőket.

– Az a célunk, hogy a kialakult kény-
szerhelyzetben is olyan megoldásokat
tudjunk nyújtani, amelyek segítik a diá-
kokat abban, hogy a záróvizsgákra meg-
felelő körülmények között tudjanak
készülni. Így matematikából, magyar
nyelv és irodalomból, történelemből, fi-
zikából, kémiából, biológiából, informa-
tikából, földrajzból már megvannak az

oktatók, akik részt vesznek ebben a pro-
jektben, megtartják a televíziós felkészí-
tőket.  Egyelőre csak a nyolcadikos és a
tizenkettedikes diákokról beszélünk, de
lehet ezt bővíteni, amennyiben ez az ál-
lapot hosszabb ideig tart – mutatott rá
Szabó Ödön, az RMDSZ szakpolitikusa,
majd hozzátette, hogy számos tanintéz-
mény már meghozta azokat a döntése-
ket, amelyek lehetővé teszik a
távoktatást, ezért arra kéri a szülőket,
hogy amennyiben még nem tették meg,
vegyék fel a kapcsolatot az oktatási in-
tézményekkel. (RMDSZ-tájékoztató)

Koronavírusos pilóta 
Koronavírust diagnosztizáltak kedden a Tarom egyik
pilótájánál, aki korábban Ausztriában volt szabadsá-
gon – nyilatkozta George Barbu, az állami légitársa-
ság elnök-vezérigazgatója. A fertőzött pilóta kilenc
kollégájával találkozott, mielőtt kiderült volna a koro-
navírusteszt eredménye. A kilenc pilóta jelenleg ott-
honi elkülönítésben van, nincsenek tüneteik. A
Tarom igazgatója közölte: megfelelő számú pilóta áll
a rendelkezésükre arra az időszakra, amíg az elkü-
lönítésben levőket nélkülözniük kell. (Mediafax) 

Leáll a termelés a Daciánál
Március 19-étől április 5-éig leáll a termelés a Dacia
mioveni-i gyáraiban. A Renault Románia Csoport kö-
zölte: a termelés leállítása a koronavírus terjedésé-
nek megfékezését szolgálja. Az autógyártó vállalat
úgy véli, hogy az egészségügyi világhelyzet rende-
ződése után gyorsan újraindul majd a kereskedelmi
tevékenység, és a vállalat – a partnerekkel való
egyeztetés után – meg fogja hozni a szükséges in-
tézkedéseket, hogy eleget tudjon tenni a kereslet-
nek. Az alkalmazottakat és a vállalat partnereit
értesíteni fogják a Renault Románia Csoport tevé-
kenységéről és a termelés újrakezdéséről. (Ager-
pres)

Kedd éjjel 2500 határátlépő
A Magyarországon keddről szerdára virradó éjszaka
átkelő konvoj mintegy 2500 tagja lépett be Románia
területére a nagylaki autópálya-határátkelőnél – kö-
zölte a román határrendészet. A konvoj hajnali 2 óra-
kor érte el a magyar–román határt. A határrendészet
tájékoztatása szerint néhány óra leforgása alatt
2500 román és külföldi állampolgárt, 700 járművet
ellenőriztek. A hazatérők ezt követően a közegész-
ségügyi igazgatóság felügyelete alá kerültek, és
saját felelősségre nyilatkozatot kellett kitölteniük. Ezt
követően rendőri és csendőri kísérettel intézményes
vagy házi karanténba irányították őket. Szerda reg-
gel a nagylaki autópálya-határátkelő mind a tíz sáv-
ján zajlott a határellenőrzés, ennek dacára a
várakozási idő meghaladta a 180 percet. A határren-
dészet közölte, hogy az éjszaka folyamán három-
szorosára növelte ellenőrzést végző erőforrásait.
(Agerpres)

Bezárnak a lottóirodák 
Március 18-ától ideiglenesen felfüggesztik tevékeny-
ségüket a lottóirodák – közölte szerdán a Román
Lottótársaság. A közlemény szerint a csütörtöki hú-
zást annak rendje és módja szerint megtartják, az
esetleges nyereményeket kizárólag a megye-
székhelyi pénztárakban lehet felvenni, amelyek lajst-
romát a www.loto.ro honlapon teszik közzé. (Ager-
pres)

Ország – világJövő héttől elindulhat a televíziós távoktatás 
magyar nyelven a 8.-os és 12.-es diákoknak

Tízezer lejes bírságot rótt ki Antal
Árpádra, Sepsiszentgyörgy pol-
gármesterére Iulian Constantin
Todor, Kovászna megye prefek-
tusa a városban március 15-re ki-
tűzött magyar zászlók miatt.

A bírságolás tényét a kormány megbí-
zottjaként tevékenykedő prefektus kö-
zölte hivatala honlapján, a bírság
összegéről Antal Árpád polgármester tá-
jékoztatta az MTI-t.

A prefektusi tisztséget három hónapja
betöltő Iulian Constantin Todor szemé-
lyes hangvételű közleményben azt han-
goztatta, hogy amikor az egész világ a
koronavírus-járvány leküzdésével van
elfoglalva, „Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere ismét a törvény megszegését vá-
lasztotta”, és úgy tűzött ki a magyarok
nemzeti ünnepe tiszteletére Sepsiszent-
györgy főterén magyar zászlókat, hogy
nem tűzött mindegyik mellé román zász-
lót is.

A prefektus megjegyezte: a bírságot a
törvény írja elő, és a polgármestert

ugyanezért a tettért az elmúlt években is
megbírságolták. Kiábrándultságának
adott hangot, amiért (Antal Árpád pol-
gármester) „e nehéz helyzetben sem ér-
tette meg, hogy az ország törvényeinek
a tiszteletben tartása teremtheti meg Ko-
vászna megye lakói békés együttélésé-
nek a környezetét”. Abbéli
meggyőződését hangoztatta, hogy a ma-
gyar nemzeti ünnep semmit sem veszí-
tett volna jelentőségéből, ha a
törvényeknek megfelelően ünneplik
meg.

Antal Árpád polgármester az egyik
közösségi portálon osztotta meg a pre-
fektus közleményét, amelyhez csak
annyi kommentárt fűzött, hogy „a Ko-
vászna megyei prefektus nem fogta fel,
hogy a koronavírus az ellenség, nem a
magyarok. Amit viszont én nem fogok
fel: mi köze a zászlók kitűzésének a jár-
vány megelőzéséhez vagy épp terjedésé-
hez?”

A román kormány megbízottjai 2018
óta kezdték büntetni azokat a polgármes-

tereket, akik településüket magyar zász-
lókkal díszítik ki március 15-re. Sepsi-
szentgyörgy polgármesterének első
fokon sikerült érvényteleníttetnie a 2018.
március 15-i magyar zászlókért kirótt
bírságot, a Kovászna Megyei Törvény-
szék által tavaly novemberben kimon-
dott jogerős ítélet azonban a prefektus
álláspontját erősítette meg.

Az 1994/75-ös román zászlótörvény
prefektusok által idézett cikkelye értel-
mében „más országok zászlaját csak a
román zászlóval együtt, és csak hivatalos
állami látogatások vagy nemzetközi ösz-
szejövetelek alkalmával szabad kitűzni
középületekre és közterekre Romániá-
ban”. 

A székelyföldi magyar elöljárók a tör-
vény végrehajtási utasításait rögzítő kor-
mányhatározatra hivatkoztak a
bíróságon, mely szerint „azok az etnikai
kisebbségek, amelyek országos szerve-
zettel rendelkeznek, rendezvényeiken
használhatják a saját jelképeiket is”.
(MTI)

Bírság a március 15-én kitűzött magyar zászlókért

elejétől dúl a világjárvány, az illetékesek most ébrednek
rá, hogy „harci stratégiára van szükség”, ami „katonai
jellegű, logisztikai”. A miniszter bejelenti, hogy sikerült
megszervezniük az adatbázist, a készleteket, bár „most
viszonylag hiány van, de az első körös kórházak szá-
mára minden rendelkezésre áll”.

Nos, szükségállapot meghirdetve, korlátozások szin-
tén, de a hatóságok még mindig nehezen kezelik a ka-
rantént, az otthoni elkülönítést, a határátlépést. A
miniszter megállapította, hogy a koronavírusos esetek
90 százaléka „import”, vagyis a külföldről beáramló
tömegek hurcolták be. Micsoda felfedezés! Az elmúlt két
évtized tapasztalataiból a laikus is tudja, hogy húsvét
táján külföldön dolgozó romániai vendégmunkások
ezrei özönlenek haza. Ez most is így van, jönnek, akiket
semmiféle koronavírus-világjárvány sem riaszt vissza,
sőt, az a gondolat sem, hogy családjuk idősebb tagjai
számára jelent kockázatot, ha behurcolják a fertőzést. 

Az ország járványtani intézeteiben jelenleg 2200 pá-
ciens befogadására van lehetőség, de második körben
a tüdőgyógyintézetekben is van néhány ezer ágy, a har-
madik körben a sürgősségi és egyetemi kórházak követ-
keznek. A szaktárcavezető azonban reméli, hogy „nem
jutunk el a harmadik körig”. Mi meg azt reméljük, hogy
a mindenkori kormányok által mostohagyerekként ke-
zelt védtelen, sérülékeny egészségügy képes lesz meg-
birkózni az előrevetítések szerint igen nagyszámú
fertőzöttel. 

Kiszolgáltatva
(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy kalandnak indult újabb utazá-
sunk. Terveket szőttünk és baráti talál-
kozások kerültek volna terítékre,
felkeresett városok és műemlékek szere-
peltek volna az utazás szőnyegén. Végül
is legtöbbször egy régi barátom keleti
szőnyegeit nézegettük volna, ha nem a
tévéhíradó villózott volna előttünk es-
ténként.

A híradóról csak annyit: este hétkor
kezdődik, nyolckor ugyanazokkal a vi-
tatkozókkal, egymás szavába vágó ala-
kokkal folytatódott, és barátunk néha
egy-egy szót vagy fontosabb mozzana-
tot, történést, vitát lefordított, a többit
kitaláltuk a hangsúlyokból, mozdula-
tokból, a képi illusztrációkból, az angol
nyelvű bejátszásokból. A feliratok sem
mondtak semmit: analfabéta voltam,
nem tudok keleti ún. kvadrát betűkkel –
biblikus, ótestamentumi betűkkel/betűk-
ből – olvasni. Lehet, hogy szégyellnem
kell magam, volna is rá okom, de a kö-
rülmények, a munkám, az ősök által
megkezdett önkéntes asszimiláció, a
disszimilációs önkísérletek személyes
kudarca hozta így. Még az ősi nyelv
hallatán sem fog el borzongás, szent
reszketés. Hiába, én már csak annak a
nyelvnek maradok boldog foglya,
amibe ez a kis írás is bezár és felszaba-
dít.

Az ország ott, Közel-Keleten folyton
épülő fehér városokkal büszkélkedik. Az
utakon alig látni külföldi rendszámú
gépkocsit. Innen aligha lehet szárazföl-
dön távozni/érkezni. Az ország kapuja
a Ben Gurion repülőtér Lodon. Egy
percre sem áll meg az élet, annak elle-
nére, hogy időről időre dühös gázaiak
vaktában rakétákat lőnek ki zsidók és
arabok házaira. Szerencsére pontosan
működik a hatékony izraeli fejlesztésű
rakétaelhárító rendszer. Több embertől
is hallottuk – autentikusnak és szavahi-
hetőnek tartott, baloldali meggyőző-
désű emberektől –, hogy az arabok a
legjobban éppen a gyűlölt Izraelben
élnek. Jobban, mint a környező hatal-
mas maghreb országokban.

Vannak jogaik, a kormányalakítás
nélkülük nem megy, minden három
nyelven van feliratozva, a bankjegyek-
től az útjelzőkön át a kutyaharapásra
figyelmeztető tábláig. A tévében nyilat-
kozók anyanyelven szólhatnak bármely
műsorban. De tudnak államnyelven is.
A környező ellenséges államok súlyos
betegeit Izraelben kezelik az orvosok –
a hippokratészi esküt itt komolyan ve-
szik valamiért. Valahogy ez természe-
tes.

Orvosokról jut eszembe: az állam
(medinat újhéberül) már másfél héttel
ezelőtt, a járvány kezdetén megtiltotta
az egészségügyieknek, hogy elutazza-
nak, mindenkit készenlétbe, rendelke-
zési állományba helyezett, pillanatok
alatt megjelentek a mobil kórházak.
Igen, a vírus ott sem tesz különbséget
az emberek között, a fertőzés terjed,
igaz, jóval fékezettebben. Izrael is nyi-
tott ország, rengeteg a külföldi, a Szent-
földet járó zarándok, polgárai a
vakvilágban mindenhová utazhatnak,
ahol elfogadják a Dávid-csillagos (iga-
zából Dávid pajzsa – magen David) út-
levelet. Egyebek mellett ebben az
országban a Vöröskeresztet Vörös
Magen Dávidnak hívják, miként a
szomszédban a Vörös Félhold a huma-
nitárius és egészségügyi segélyadás in-
tézményének elnevezése.

Szóval jártunk egy keveset, jóval ki-
sebb földrajzi távolságokat tettünk meg
kifogástalan, folyton bővülő úthálózat-
ban – a Tel-Aviv–Jeruzsálem egyes
számú nemzeti műutat megállás nélkül
szélesítik, miként valaki fogalmazott:
húsz év múlva Izrael összefüggő, vég
nélküli települések és autósztrádák or-
szága lesz –, voltunk Jeruzsálemben, a
Szent Sír templománál, ahol folyvást
nyüzsgött a nemzetközi keresztény za-

rándokok tömege, idegenvezetők pró-
báltak úrrá lenni a bábeli hangzavaron,
látogattunk francia és keresztesek által
alapított szép kolostorokat, voltunk egy
temetőben, ahol a sírok fölé kis tetőt,
házikót húznak, néhol ételt visznek a
holtaknak babonás, ősemberi meggyő-
ződésből, jártunk a Kálvárián, és láttuk
a Siratófalat, Jeruzsálem és Tel-Aviv
keleti óvárosát, Abu Gosh arab faluban
védőmaszkot vásároltunk, a vallásos
negyedek fekete ruhás, kaftános, lógó
pajeszos lakóit és elhanyagolt külsejű,
topis, sokgyermekes asszonyait kissé
idegenkedve szemléltük. Náluk az ideá-
lis családmodell a tíz gyermek, másutt
a nem vallásos európai családminta ér-
vényesül: a háromgyermekes. Barátom,
aki az ókori tudományok cambridge-i
doktora, nyugalmazott jeruzsálemi
(Héber Egyetem) professzor, egyébként
gyermekkori barátom, hét unoka nagy-
apja, a nyolcadik gyerek útban van.
Szenvedélyes gyűjtő: műtárgyak, régi-
ségek, bányavirágok és befogadott szép
macskák a szenvedélye. Regényt ír az
ókori Egyiptomról Hérodotosz meséi
nyomán. Minden reggel sétál, tornára
jár, úszik, jógázik. Egészséges életet él.
Fényképalbumában találkoztam hatvan
év előtti önmagammal, kisiskolás
öcsémmel, havereimmel, akik már nin-
csenek az élők sorában, szüleivel és
nagyapjával, aki egykor Marosvásár-
hely híres könyvkereskedője, kiadója
volt: Révész Bélával. Elhunyt 1944-ben
Auschwitzban, családjával együtt.
Ahogy ez akkoriban szokásban volt...

Barátaim óvatosak voltak, kerülték
a személyes kontaktust. Úgy köszöntöt-
tük egymást – összetett kézzel –, mint az
elővigyázatosan vigyorgó japánok. Ha-
zautazásunk kalandos, sokszor kiszá-
míthatatlan volt, egy utolsó El
Al-járatra sikerült felkapaszkodni, mely
Bukarestbe tartott. Most itthonról írok,
de szívem félig odamaradt Nyugat-
Ázsia földközi partjainál. És ezt még a
koronavírus sem tudta meg nem tör-
téntté silányítani.

Csütörtöki vesztegzár, utazással vegyítve
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Újabb óvintézkedéseket jelentettek be a ha-
tóságok kedden este a koronavírus megféke-
zésére. Marcel Vela belügyminiszter és két
államtitkára, Raed Arafat és Bogdan Des-
pescu szerint településeket nem fognak 
lezárni, nem vezetik be az élelmiszer-
fejadagokat.

A legfontosabb intézkedések:
• a vendéglők, kávézók és más vendéglátóhelyek mű-

ködését felfüggesztik; a drive-in típusú szolgáltatá-
sok és az ételek házhoz szállítása továbbra is
működhet

• minden zárt térben történő kulturális, tudományos,
vallási, sport- és gyógyászati tevékenységet felfüg-
gesztenek; a játéktermek, gyógykezelési központok
és a szépségápolási szolgáltatások is szünetelnek

• a száz személynél nagyobb kültéri rendezvényeket
sem lehet megszervezni, a 100 fősnél kisebb kültéri

eseményeknél a résztvevők közötti távolságnak leg-
alább egy méternek kell lennie

• határátlépéskor ellenőrzik, hogy a 3,5 tonnánál na-
gyobb teherautók vezetőinek van-e fertőtlenítősze-
rük és gumikesztyűjük 

• azoknak a kamionsofőröknek, akik a sárga és a vörös
jelzésű országokból érkeznek, nem kell házi karan-
ténba vonulniuk, ha a határon elvégzett orvosi vizs-
gálat eredményei szerint tünetmentesek

• szerdán 18 órától felfüggesztik két hétre a Románia
és Spanyolország közötti repülőjáratokat 

• újabb két hétre meghosszabbítják március 23-tól
a Románia és Olaszország közötti repülőjáratok fel-
függesztését

• beosztják az egészségügyi intézményekbe a rezidens
orvosokat, az orvostanhallgatókat és a posztliceális
egészségügyi képzést végzőket is. (RMDSZ-tájékoz-
tató)

Újabb óvintézkedések: bezárnak a vendéglők, 
kávézók, az orvostanhallgatókat is behívják 

a kórházakba

„Házhoz megy” a helyi 
termékek vására

A koronavírus-járvány miatt hol-
nap elmarad a marosvásárhelyi
Petry látványműhely udvarán min-
den hónap harmadik péntekén meg-
tartott helyi termékek vására –
jelentették be az esemény közösségi
oldalán. 

Ellenben jó hír, hogy több ter-
melő vállalta, pénteken, amikor a
vásár lett volna, házhoz szállítják a
vásárlók által ma (csütörtökön)
kora délutánig megrendelt terméke-
ket. A vásár szervezéséért felelő
Szabó Szende lapunk érdeklődésére

elmondta, fontos számukra, hogy
segítsenek a termelőknek, ne ma-
radjanak e nélkül a lehetőség nél-
kül, valamint a vásárlóknak, hogy
hozzájussanak kedvenc termékeik-
hez, ezért született ez a kezdemé-
nyezés. Amennyiben valaki
rendelni szeretne, arra kérik, privát
üzenetben tegye a Local Farmers’
Market Facebook-oldalán. A mini-
mális rendelés összege 30 lej, a ter-
melők pedig március 20-án,
pénteken 10–18 óra között szállít-
ják házhoz a megrendelt árut. A kö-
vetkező termelők portékái közül
lehet rendelni: székelydályai kéz-
műves bivalysajtok és egyéb tejter-
mékek, a Petrytől hús- és hentesáru,

valamint borok, a koronkai Király
Hajni, valamint a Fenyőalja Egye-
sület szörpjei, Ferencz Zsolt bőr-
díszműves termékei, Sejt-elmes
vegán sütemények,  Herbio kozme-
tikumok, Bíró Rozitól savanyúsá-
gok, savanyú fejes káposzta, friss
zöldség, az Erdélyi Pálinka-
háztól különböző pálinkák, sóvá-
radi házi fagylalt, valamint környe-
zetbarát ajándéktárgyak: bögrék,
szatyrok stb.

Átrendeződő vásárlási 
szokások

A közösségi média térhódításá-
val egyre népszerűbb az online élel-
miszer-vásárlás, mind több a helyi

termelői csoport, ahol háztáji gaz-
daságból szerezhetjük be az élel-
met. Ilyen a Helyi termelők piaca –
Maros is, amely, még mielőtt a
vírus felütötte volna a fejét, igen jó
kezdeményezésnek bizonyult, a há-
zikenyértől a zöldségekig, húster-
mékekig, házias süteményekig
naponta rengeteg termék cserél gaz-
dát, a termelők nagy része házhoz
is szállít.

Magyar Pékszövetség: 
a koronavírus nem terjed 
élelmiszerekkel

Akárcsak a helyi termelők, a
vendéglők is házhoz szállítással
próbálnak „életben maradni”, mi-
után szerdától nem fogadhatnak
vendégeket. Egyre több étterem,
pizzázó jelentette be a közösségi ol-
dalán ezt a lehetőséget. A pánik-
helyzet közepette bizonyára
sokakban felmerül a kérdés: bizton-
ságos-e a más készítette étel elfo-
gyasztása. Az Erdélyi Pékek és
Cukrászok Facebook-oldalán a na-
pokban jelent meg egy, a Magyar
Pékszövetségtől származó tájékoz-
tató Az élelmiszerek érintettsége a
koronavírus kapcsán címmel. 

Ennek értelmében a koronavírus
nem terjed élelmiszerrel. – A
COVID-19 koronavírus elsődlege-
sen légúti vírus, amely elsősorban
közvetlenül emberről emberre terjed
cseppfertőzéssel. Bár, a legfrissebb
eredmények szerint, a vírust kimu-
tatták fertőzött személyek vizeleté-
ben és székletében, nincs evidencia
sem a jelenlegi járvány, sem a ko-
rábbi koronavírus-járvány esetén
élelmiszerekkel terjedő fertőzésre.

A hőkezelés minden esetben
megöli az esetlegesen előforduló
vírusokat, így a főzés, sütés és a
melegen fogyasztandó ételek élel-
miszer-biztonsági szempontból
meghatározott +63 C-fok feletti hő-
mérséklete életképtelenné teszi a
koronavírust, jellemzően 60 C-fok

felett elpusztulnak, így párperces
forralással, sütéssel teljes bizton-
sággal elpusztíthatók.

Nem indokolt különleges élelmi-
szer-biztonsági hatósági intézkedé-
sek bevezetése, az eddig bevált, jól
működő minőségbiztosítási, élelmi-
szer-biztonsági rendszer, az alap-
vető higiénés rendszabályok
betartása elegendő, és garancia arra,
hogy a vírus élelmiszer útján ne fer-
tőzhessen, ezen az úton ne segítse
elő terjedését. 

A koronavírus terjedési módjá-
ról, eddig rendelkezésre álló adato-
kat figyelembe véve, elmondható,
hogy a csomagolt élelmiszerek
külső csomagolásán nagyon rövid
ideig képes életben maradni, mivel
a vírus felépítéséből adódóan érzé-
keny a beszáradásra, az UV-fény
hatására, valamint a környezeti hő-
mérsékletre. Hosszabb ideig történő
életben maradásához minden eset-
ben élő sejtre, szövetre van szük-
sége. Ugyanakkor a teljes biztonság
érdekében, ha a csomagoláson 
gyanús szennyeződés észlelhető,
vírusölő hatású szerrel, ami nem
károsítja a csomagolást, ajánlatos
letörölni. Munkavédelmi és jár-
ványügyi érdekből a szállításban és
az áruátvételben részt vevő sze-
mélynek egyszer használatos gumi-
kesztyű biztosítása és használata
szükséges.

Az alapanyagok, a feldolgozott
és a késztermékek védettek a koro-
navírustól, ha betartjuk az általános
élelmiszer-biztonsági szabályokat.
Ugyanakkor a saját és munkatársa-
ink védelme több odafigyelést, fi-
gyelmet igényel. Ügyelni kell az
üzemterület, az előkészítő, kiszol-
gálóhelyiségek alapos takarítására,
fertőtlenítésére. A személyi higiénia
most rendkívül fontos: a tiszta, fer-
tőtlenített munkaruha, a gyakoribb,
alapos kézmosás, kézfertőtlenítő
folyadékok használata – áll a tájé-
koztatóban.

Házhoz szállítással túlélni

Újabb 16 személy otthoni elkülönítőben
A Maros megyei prefektúra tegnapi sajtóközleménye szerint 18 sze-

mély esetében az új koronavírusteszt negatív lett, ugyanakkor a maros-
vásárhelyi járványkórházban 10 személyt tartanak megfigyelés alatt
koronavírus-fertőzés gyanújával, 53 teszt értékelése folyamatban van.

A Wizzair légitársaság budapesti járata szerdán Marosvásárhelyen 49
utassal a fedélzetén landolt, közülük 16 került otthoni elkülönítőbe. A
megyei rendőr-felügyelőségen továbbra is három esetben van folyamat-
ban bűnügyi eljárás a ragályos betegség leküzdésének akadályozása
miatt. (a.)

Drága a fogyasztói kosár
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) azt javasolja, hogy

meghatározott időre korlátozzák a minimális fogyasztói kosárban meg-
található termékek árát, így védelmezve a polgárokat.

Mint a fogyasztóvédők szerdai közleményükben rámutatnak, a ko-
ronavírus-járvány és az emiatt kihirdetett szükségállapot nyomán jelen-
tősen megnőtt a kereslet bizonyos típusú termékek iránt, miközben a
kínálat a megszokott keretek között van vagy éppen kisebb. Ezért azt
javasolják, hogy szabjanak meg egy maximális árat, így előzve meg a
nem korrekt vagy törvénytelen kereskedelmi praktikákat, vagyis a hir-
telen drágítást. A szakhatóság ugyanakkor úgy véli, a kiskereskedelmi
egységeknek méltányos határt kellene szabniuk, hogy egy bizonyos 
termékből mekkora mennyiséget vásárolhat egyetlen vásárló, így 
biztosítva, hogy minden fogyasztó számára elérhetővé váljon az il-
lető termék, és megelőzhetővé váljon a fennakadás az ellátás-
ban.  (Mediafax) 

Az RMDSZ szerint hat hónappal el kellene ha-
lasztani a júniusban esedékes önkormányzati
választásokat, jelenleg ugyanis a lakosság
egészségének védelme és a koronavírus-jár-
vány hatásainak csökkentése kell hogy legyen
a prioritás – nyilatkozta szerdán az Agerpres
hírügynökségnek Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök azt mondta, a fő cél jelen pilla-
natban a vírus terjedésének késleltetése, hogy ne ne-
hezedjen túl nagy nyomás az egészségügyi
ellátórendszerre és az állami intézményekre. Ennek ér-
dekében szigorúan be kell tartani a szakemberek uta-
sításait és a hatóságok döntéseit – tette hozzá.

„Aztán következik a gazdaság – mi történik a kis-
és középvállalkozásokkal, mert ezek képezik az alapot,
és milyen gyorsan kellene előállnia a kormánynak né-
hány intézkedéssel. Csak ezek után lehet majd az ön-
kormányzati választásokkal foglalkozni, de nem
júniusban” – fogalmazott Kelemen. Az RMDSZ el-

nöke szerint a szakemberek előrejelzéseiből, az eddigi
statisztikákból és főleg a más érintett országok jár-
ványhelyzetének alakulásából ítélve „semmi esély
sincs arra”, hogy júniusban „normális körülmények
között” megszervezhessék a helyhatósági választáso-
kat.

„Meglátásunk szerint a választások legfeljebb hat
hónappal való elhalasztása lenne az észszerű, valami-
kor szeptember végén, október elején kellene megtar-
tani, de természetesen nem a parlamenti választásokkal
egy időben” – nyomatékosította. Az RMDSZ szenátusi
frakciójának vezetője, Cseke Attila a téma kapcsán el-
mondta, a közigazgatási törvénykönyv értelmében a
választások elhalasztásáról organikus törvényt kell el-
fogadnia a parlamentnek, ugyanakkor meg kell hosz-
szabbítani a polgármesterek, helyi választottak, helyi
tanácsok, megyei tanácsok mandátumát. Az RMDSZ
készen áll megszavazni egy ilyen törvényt – tette hozzá
Cseke. 

Halasztani kellene az önkormányzati választásokat

Koronavírus-járvány 
Maros megye

Bizonyított eset: 4
Intézményes karanténban: 41
Házi elkülönítésben: 498
Az adatok forrása: a Maros megyei prefektúrának 
a 2020. március 18-i közleménye

(Folytatás az 1. oldalról)
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A helyi termékek vásárán Fotó: Nagy Tibor (archív)



Dr. Dégi László Csaba, a BBTE
Szociológia és Szociálismun-
kás-képző Karának docense,
a Nemzetközi Pszichoonkoló-
giai Társaság (IPOS) igazga-
tója is közreműködött annak
a javaslatcsomagnak az ösz-
szeállításában, amely a daga-
nattal élő emberek alapel-
látásának javítását, valamint
az ellátás különböző szintjei-
nek összehangolását szorgal-
mazza. A javaslatcsomagot az
Európai Rákszervezet (Euro-
pean CanCer Organisation –
ECCO) Alapkövetelmények a
Daganattal Élők Minőségi El-
látásában (Essential Requir-
ments for Quality Cancer Care
– ERQCC) szakértőcsoportja
dolgozta ki.

2018-ban Európában 3,9 millió
daganatos megbetegedést és 1,9
millió daganatos megbetegedésből
következő halálesetet jegyeztek. A
szív- és érrendszeri betegségek után
ez a második leggyakoribb oka az
elhalálozásoknak a kontinensen,
legjellemzőbb típusai a tüdő-, vég-
bél-, mell-, prosztata-, valamint a
hasnyálmirigy-daganat, ezeknek a
megbetegedéseknek átlagosan kö-
zel fele halálos kimenetelű. A 
0–14 éves korosztályhoz tartozó pá-
ciensek több mint 30%-a hal meg a
daganatos megbetegedés diagnosz-
tizálását követő öt éven belül, a túl-
élési arány pedig akár 10-20%-kal

is alacsonyabb Kelet- és Közép-Eu-
rópában, mint a kontinens nyugati
országaiban. 

A daganattal élő páciensek
egészségügyi ellátása több szinten
történik: a klinikai szakellátással
párhuzamosan, valamint az azt
megelőzően/követően nyújtott
alapellátás nélkülözhetetlen eleme
a beteggondozásnak, nagymérték-
ben  hozzájárulhat a daganat időben
történő kiszűréséhez, a páciens föl-
épüléséhez, életminősége javításá-
hoz. Az alapellátás egy lakos-
ságközeli, az állampolgárok által
egyenlő eséllyel a lakóhely közelé-
ben vagy a lakóhelyen igénybe ve-
hető, hosszú távú, személyes kap-
csolaton alapuló ellátási forma.
Prevenciós, rehabilitációs és gondo-
zóellátásokat foglal magában. Az
alapellátás területéhez tartoznak a
gyógyszerészek, a családorvosok, a
gondozók, a közösségi ápolók által
nyújtott ellátástípusok. Az egészség-
ügyi ellátásnak ez a szintje sajnos
Európa-szerte deficittel működik. 

A szakértőcsoport összegyűjtötte
a leggyakoribb alapellátással kap-
csolatos problémákat. Ide sorolható
a daganatos megbetegedések késői
diagnosztizálása, amiért egyebek
mellett a háziorvosok és páciensek
közötti rossz kommunikáció, a tá-
jékoztató anyagok, döntéstámogató
eszközök, valamint szűrőprogra-
mok hiánya, az alapellátásban fog-
lalkoztatott személyek túlterhelt-

sége okolható. Számos megelőzési,
illetve kezelési lehetőség híre nem
is jut el az alapgondozásban tevé-
kenykedő szakemberekig. Az alap-
ellátás és a szakellátás össze-
hangolásának hiányából fakadóan a
páciensek gyakran adekvát rehabili-
tációs terv nélkül térnek haza a szak-
ellátásból, nincs aki a minden-
napokban nyomon követhetné, tá-
mogathatná felépülésüket, aminek
egyik következménye lehet a vissza-
esés. Nemcsak a szakellátás, az
alapellátás és a társadalmi ellátás
közötti finomhangolás hiányzik, de
az alapellátáson belül sincsenek ösz-
szehangolva a tevékenységi formák.
Az alacsonyabban képzett emberek
kevésbé tájékozottak az igénybe ve-
hető egészségügyi szolgáltatások
felől, illetve földrajzi, népesedési
szempontok is meghatározzák az
alapellátás minőségét: gyérebben la-
kott településeken számos alapellá-
tásbeli szolgáltatástípus hiányozhat.
A daganattal élő páciensek továbbá
nehézségként élik meg a beteggon-
dozás fragmentáltságát.

A szakértők javaslata szerint Eu-
rópa-szerte meghonosításra várnak
azok a szemléletmódok és bevált
egészségügy-szervezési gyakorla-
tok, amelyekkel Nyugat-Európában
jó eredményeket értek el. Olyan in-
tegrált egészségügyi rendszerekre
lenne szükség, amelyek szerves
egységben képzelik el a járó- és
fekvőbeteg-ellátást, illetve általában

az ellátórendszer jelenleg egymás-
tól függetlenül működő szintjeit.
Ennek szellemében multidiszcipli-
náris klinikákat kellene létesíteni,
így enyhíteni lehetne a beteggondo-
zás jelenlegi fragmentáltságát.
Ajánlott lenne bevezetni a közös-
ségi ápolás (community based care)
és a megosztott ápolás (shared care)
gyakorlatait, hiszen ezek a szakel-
látásban és az alapellátásban dolgo-
zók közti aktív párbeszéden
alapulnak, illetve a páciens saját tár-
sadalmi, gazdasági, kulturális köze-
gében tartják hatékonynak a
gondozást. Főleg idős páciensek
esetében, akiknél a daganatos meg-
betegedés számos társuló betegség-
gel járhat, szükség lenne jól
átgondolt felépülési csomagok (re-
covery package) kidolgozására. Na-
gyobb figyelmet kellene fordítani a
prevenciós programokra, terápi-
ákra, hiszen a daganatos megbete-
gedések 40%-a életmódbeli
tényezőkhöz köthető. A három leg-
gyakoribb előfordulású daganattí-

pus, a mell-, a végbél- és a méh-
nyakdaganat esetében ingyenes szű-
rőprogramokat kellene kínálni az
alapellátás keretében. Nagyobb
hangsúlyt érdemelne a daganattal
élő emberek pszichológiai, pszicho-
onkológiai, illetve szociális ellátása.
Olyan foglalkozásterápiákra lenne
szükség, amelyek segítik a pácien-
seket a munkához való visszatérés-
ben, hiszen a munkahely
elvesztésének, a „munkaképtelen”-
nek bélyegzésnek gyakran olyan
pszichológiai hatása van, amely
hátráltatja a fölépülést is. A kutatók
szerint az egyesült királyságbeli
egészségügyi rendszer mintául szol-
gálhat az alapellátás újraszervezé-
séhez a kelet- és közép-európai
térségben.

*Marc BEISHON et. al. (2019):
ECCO Essential Requirements for
Quality Cancer Care: Primary
care. Critical Reviews in Oncology
/ Hematology, 142 (2019), 187–
199. DOI: doi.org/10.1016/j.critre-
vonc. 2019. 07. 07

Remélhetőleg, mire a marosvásárhelyi onkológiai klinika bővítése és felújítása elkészül, a be-
tegellátás körülményei is megközelítik a javaslatcsomag előírásait                  Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Hogyan lehetne javítani a daganattal élő 
páciensek alapellátását?*
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Koronavírus az általános elneve-
zése a lipidburkos RNS-vírusoknak
(Coronaviriadae család, Orthocoro-
navirinae alcsalád). A humán-koro-
navírusok hét faja közül négy enyhe
lefolyású (megfázás, légzőszerve-
ket érintő) tüneteket okozhat job-
bára a hideg időszakban, nyáron
kevésbé. A hét közül három viszont
súlyos, akár halálos kimenetelű be-
tegséget idézhet elő, ugyanis az új
koronavírusok ellen nem alakult ki
az emberek immunitása. A veleszü-
letett immunvédelmet kijátszva a
SARS-CoV,  a MERS-CoV gyorsan
szaporodik a szervezetben, akár-
csak a SARS-CoV-2, azaz a
COVID-19, ami a jelenlegi világ-
járvány okozója, és amelyről azt ál-
lítják, hogy a denevérről került át
valamilyen formában az emberre.

Vannak szakemberek, akik szerint
lehetséges, hogy a COVID-19 nem
is annyira új vírus, csak eddig nem
fedezték fel, ugyanis az érintettek
nagy része szinte tünetmentesen
esik át a fertőzésen. 

Sokszor elhangzott már, hogy a
koronavírusok az alakjukról kapták
a nevüket, gömb alakú felszínüket
S-proteinből álló tüskeszerű kép-
ződmények borítják. Ezekkel kap-
csolódik a vírus a gazdasejthez,
amelyben szaporodni kezd. A tüskék
lipidburokba (zsírrétegbe) ágyazód-
nak, ami elősegíti a vírus és a sejt
membránjának összeolvadását. Ez-
után kezdődnek azok a bonyolult fo-
lyamatok, amelyek során a vírus
számtalan példányban lemásolódik
– foglalhatjuk össze nagyon leegy-
szerűsítve a fertőzés folyamatát. 

Hogy miért érdemes mindezt
tudni a vírusról? Nos, azért, hogy
megértsük, miért annyira hasznos,
és miért ajánlják a vírus elleni vé-
dekezés egyik fontos eszközeként a
szappanos vízzel való alapos kéz-
mosást. 

A világsajtó erről a témáról Pall
Thordarsont, az auszráliai Új-dél-
walesi Egyetem nanomedicinával,
szupramolekuláris és biofizikai ké-
miával foglalkozó professzorát
idézi, aki az ABC 24 hírműsorában
fejtette ki először, hogy a szappan
hogyan pusztítja el a COVID-19-et.
Figyelemre méltó, hogy a vírusra,
amely ellen nincs még sem gyógy-
szere, sem védőoltása az emberiség-
nek, hogyan hat az őseinktől
örökölt, kéznél levő  hagyományos
tisztítószer. Azonkívül, hogy le-
mossa a cseppfertőzések következ-
tében a kezünkre tapadt vírusokat, el
is pusztítja azokat. Érdekes az a
mód, ahogy ezt teszi. Mivel a koro-
navírus tüskéi lipidburokba ágya-
zódnak, a szappan feloldja a
zsírréteget, amely az RNS-t és a
benne levő fehérjéket összefogja, és
a vírus darabokra esik szét, ami a
szappanos vízzel együtt lemosódik
a kézről. Ehhez azonban nagyon
fontos, hogy alaposan, kezünk min-
den pici felületét átdörzsöljük a
szappannal.  

Az alkoholos és klóros fertőtlení-
tőszerek is elpusztítják a koronaví-
rust, de ha nem jutnak el a  teljes
kézfelületre, akkor nem elég hatáso-
sak. Szappanos vízzel viszont a kü-
lönböző tárgyak felületéről is

eltávolíthatjuk a vírust. Ez a mód-
szer hasznos lehet azok számára,
akik nem jutottak hozzá a nehezen
beszerezhető vagy egyesek számára
drága fertőtlenítőszerekhez. 

A COVID-19-ről egyébként a na-
pokban tették közzé azt a tudomá-
nyos adattárat, amely 24.000
tanulmányt tartalmaz. 

Amint Müller Cecília, Magyaror-
szág tiszti főorvosa bejelentette,
Kiss Zoltán irányításával sikerült az
új koronavírust elsőként izolálni
Magyarországon, ami lehetővé teszi
a védőoltás kifejlesztését. A vírus-
fertőzések megelőzésére ugyanis a
védőoltás a leghatékonyabb mód-
szer, az antibiotikumokkal  nem
lehet küzdeni ellenük. Bár lázas
munka folyik a védőoltások kifej-
lesztésére, a szakemberek szerint
ehhez legkevesebb két év szüksé-
ges, de általában több mint háromba
telik – nyilatkozta Jankovics István
virológus-mikrobiológus. 

Vannak szakemberek, akik két-
ségbe vonják a C-vitamin immun-
erősítő hatását, ahogy azt is, hogy
meggátolhatja a fertőzést. 

A koronavírus terjedési sebessége
2,6 körül van, egy fertőzött ennyi

személynek adja át a fertőzést. Ha-
tását Jankovics István virológus-
mikrobiológus Balázs
Zsuzsannának  (qubit.hu) a követke-
zőképpen foglalta össze: 

„A koronavírus a tüdőhólyagocs-
kák sejtjeiben szaporodik. Amikor a
vírusból már nagyon sok lesz, a sejt
szétesik, és azon a helyen gyulladá-
sos reakció alakul ki. A sejtelhalás
és a gyulladás megszünteti azt a fe-
lületet, ahol a tüdőben az oxigén és
a szén-dioxid cseréje megtörténik. A
légzőfelület beszűkülésével ráadásul
a véráram is nehézkesebbé válik, a
gyulladt területek kapillárisai nem
tudnak megfelelően működni. Emi-
att a jobb vérköri nyomás elkezd
nőni, ami annyira terhelheti a szívet,
hogy összeomlik a keringés.” 

Megfelelő intenzív terápiával
életben tarthatóak lennének az em-
berek addig, amíg a szervezetükben
be nem indul az immunválasz.
Ehhez 2-3 hétig kellene biztosítani
az ellátásukat. 

Természetesen a legjobb a meg-
előzés, ezért fontos a lakosság érde-
kében hozott ajánlásokat betartani,
és közben ne feledkezzünk meg régi
ismerősünkről, a szappanról sem. 

Amit még érdemes tudni a koronavírusról
Régi ismerősünk, a szappan 

Forrás: wikipedia.org

Illusztráció
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Munkássága során egyre közelebb ke-
rült az élő sejthez, ami a rendkívül
változatos földi élővilág kezdetét je-
lenti, és amelyről Darwinhoz hason-
lóan azt vallja, hogy a Teremtő lehelte
bele az életet, ezért ez az egyszeri
kezdet a tudomány számára megis-
merhetetlen marad. Hogy miért fon-
tos ennek a kimondása? 
Könyveivel, előadásaival profetikus
hittel, lebilincselő meggyőző erővel,
manapság ritkán tapasztalt hévvel
hirdeti, hogy „az emberiség és benne
a magyarság nagy bajban van, mert
folyamatosan sebzi, pusztítja eltartó-
ját, az élővilágot, és benne önmagát
is”. Ha viszont sikerülne összekap-
csolni a tudományt és az istenhitet,
ami az Életről szóló teljes igazságot
jelenti, akkor az emberiségnek esélye
lenne megmenteni az életet, begyó-
gyítva a természeten ejtett sebeket is. 

Prof. dr. Kellermayer Miklós, a Pécsi
Egyetem Általános Orvostudományi Kara
Laboratóriumi Medicina Intézetének emeri-
tus egyetemi tanára több éven át vezette a
Klinikai Kémiai Intézet néven önállósult
Központi Klinikai Kémiai Laboratóriumot.
Munkatársaival együtt a sejtbiológia terén
végzett sikeres kutatásokat a sejten belüli
(intracelluláris) víz, az ionok és az energizált
fehérjék kölcsönhatását vizsgálva pécsi mun-
kahelyén és külföldi tanulmányútjain, az
Egyesült Államokban (Houstonban) a Baylor
College of Medicine Gyógyszertani, később
Élettani Intézetében vendégkutatóként, majd
vendégprofesszorként. 

– Többször és szívesen tartott előadást
marosvásárhelyi egyetemi hallgatóknak és
a nagyobb közönségnek is. Láthatóan öröm-
mel jár Erdélybe, ezért először is ennek oká-
ról, előzményeiről kérdezem.

– Vannak Erdélyben szép vidékek, de én
az emberek lelkéért szeretek idejönni. Az el-
múlt másfél évtizedben évente egyszer-két-
szer jártam Székelyföldön, a Gyimesekben
pedig Berszán Lajos atya iskolájában tartot-
tam előadásokat fiataloknak. Évről évre részt
vettem a 120-140 fiatalt befogadó madéfalvi
nyári tábor szervezésében, amelyet Bartalus
Zoltán plébános vezetett. 

– A professzor úr németes hangzású ne-
véből kiindulva nem nehéz a származására
következtetni. 

– Katolikus vallású elődeim gazdasági em-
berekként Bajorországból telepedtek a zirci
cisztercita apátság környékére, ahonnan ki-
rajzottak minden irányba. 1939. november 4-
én születtem Budapesten, ahol a szüleimnek
vendéglője volt. A Budapestre ledobott bom-
bák egyik legnagyobbika a mi házunkra, üz-
letünkre esett, ami nem a föld színével lett
egyenlő, hanem egy nagy kráter maradt a he-
lyén. Szerencsére akkor már Révfülöpön tar-

tózkodtunk, ahol meglehetősen nagy szőlőnk
volt. Mivel édesapámat kuláklistára tették,
nagyon kemény munkával teltek a napjaink.
Ötéves koromban tuberkulotikus hashártya-
gyulladást kaptam, amibe majdnem belehal-
tam. Édesanyámnak köszönhetően maradtam
életben. Egy Svájcot megjárt orvos tanácsolta
neki: ha kitenne a napra, az talán segítene raj-
tam. Most már tudom, hogy a D-vitamin jó
védekezés a tuberkulotikus bacilusok ellen.
Ez a molekuláris magyarázata annak, hogy
miért gyógyították Svájcban napfürdőkkel a
tuberkulózist. Valahogy életben maradtam,
ezért édesanyám meg volt győződve, hogy
orvosnak kell lennem. Később erős fiúvá ser-
dültem, többszörös gerelyhajító ifjúsági baj-
nok voltam, nagyon jól tanultam, de első
próbálkozásra mégsem vettek föl a budapesti
orvosi egyetemre. A pécsire viszont igen,
ahol 1965-ben végeztem. Egyetemi hallgató-
ként ismertem meg a leendő feleségem, 18
évesen fogadtunk örök hűséget egymásnak,
és azóta együtt vagyunk. Három gyerme-
künk, 12 unokánk és négy dédunokánk szü-
letett. A Semmelweis Egyetemen biofizika
professzorként dolgozó fiamnak öt gyermeke
van, a lányunknak négy, a harmadik fiunk,
aki három gyermeket nevel, gyermekgyó-
gyász professzor Houstonban, azon az egye-
temen, ahol én vendégprofesszor voltam. Ez
a nagy család az én hátországom, és mellet-
tük a sok-sok tanítványom úgyszintén.

– Bár szülei gyakorló orvosnak szánták,
milyen hatásra vált kutatóvá, aki felismeré-
seit, tapasztalatait az előadásokon, tudomá-
nyos dolgozatokon kívül könyvekben
örökítette meg?*

– Eredetileg családorvosnak vagy sportor-

vosnak készültem, de hamar „megbolondí-
tott” a kitűnő előadóként ismert legendás dr.
Romhányi György patológiaprofesszor, és ku-
tatásra adtam a fejem. Később a laboratóri-
umi medicina tanszéket választottam, mert
oda nevezték ki dr. Jobst Kázmér docenst, ké-
sőbbi professzort és akadémikust, aki mellett
közvetlenül dolgoztam. Kutatómunkám
során a víznek és az anorganikus (szervetlen)
elemeknek a génszabályozásban betöltött
szerepével foglalkoztam. Mind a mai napig
szűz területe a kutatásnak, ilyen megközelí-
tésben kevesen gondolkodnak. Ehhez azt kel-
lett elfogadnom, hogy a víz szerkezeti
elemként van jelen az élő sejtben, de ezzel a
felfogással kisebbségbe kerültem. Ahogy Er-
délyben a magyarság, én a tudományban
élem a kisebbség sorsát, valójában egy gyö-
nyörű életet…

– Hogyan jutott az említett következte-
tésre?

– A sejtmagon belüli DNS szerkezetét
vizsgálva fedeztük fel, hogy a víznek és az
anorganikus elemeknek az élő sejtben fontos
szerepük van. Ma is rejtélyes kérdés, hogy
annak a folyamatnak, amely során szétválnak
a sejtek, és kiformálódnak a kromoszómák,
mi a molekuláris szintű mechanizmusa. Több
bizonyíték van arra, hogy a génszabályozás-
ban részt vesz a víz és az anorganikus ele-
mek, és egy kitüntetett fehérjecsoport is, a
„lazán kötött” sejtmagfehérjék. Ez a témája a
nagydoktori dolgozatomnak. A sejtbiológia
egyik leglényegesebb felfedezését e téren tet-
tük, én láttam a világon először a citoszkele-
tont, az élő sejtben levő fehérjehálózatot.
További felfedezéseinkért, amelyeket nagyon
jó helyen közöltünk, valójában Nobel-díj
járna. Bebizonyítottuk, hogy a hivatalos ál-
lásponttal ellentétben, az élő sejt nem egy
membránnal körülvett szabadoldatrendszer,
és nem a sejt felszínén levő membrán tartja a
káliumot a sejtben, ahol 40-szer több van be-
lőle, mint kint, a sejteket körülvevő oldatban.
A sejtpumpákról és csatornákról szóló elmé-
let, amire az élettudomány épül, véleményem
szerint zsákutcát jelent, ugyanis az élő sejt
belsejében nincs szabad elektrolit oldat, a ká-
lium biztosan nem szabadon van oldva. Na-
gyon hangosan kiabálom, mert ez az igazság,
és ez nagyon fontos. Valamikor el lesz fo-
gadva, de jelenleg nem az igazság képviselete
és tanítása van a főáramban. (A gyógyszer-
ipar, amely a második helyen áll a fegyver-
gyártás után, a pumpa- és csatornaelméletre
van felépítve, ugyanis csatorna- és pumpabé-
nítókat adnak el vérnyomáscsökkentő tablet-
taként. Az ember a tudomány világába
költöztette be a bálványimádást, a pénz szol-
gálatába állította a tudományt.)

– Visszatérve sejtbiológiai kutatásaira,
miképpen válik a víz az élő sejt szerkezeti
elemévé? 

– A vizet univerzális oldószerként fogják
fel, és a sejtben is oldott formában képzelik
el, holott a vízmolekulának van egy alapvető

tulajdonsága: a két hidrogén és az oxigén
aszimmetrikusan helyezkedik el benne.
Alakja ovális, és két pólusa van. Ahol az oxi-
gén található, ott inkább negatív, ahol a két
hidrogén, ott inkább pozitív töltésű. Ezáltal
olyan molekulákhoz, amelyeknek töltésük
van, rendezetten tud kapcsolódni. Ez az alapja
annak, hogy a víz miképpen válik szerkezeti
elemmé az élő sejtben. A kezdetektől (ami
több mint száz évet jelent) van egy kisebbség,
amely úgy gondolkodik, hogy a sejtben a víz
máshogy van jelen, továbbá, hogy a fehérjék-
nek van egy úgynevezett élő állapotuk. Szent-
Györgyi Albert szerint „az élet a víz tánca a
szilárd muzsikájára”. Ami gyönyörű megfo-
galmazás, és Szent-Györgyi életének a har-
madik szakaszára esik. Szoktam tanítani,
hogy Szent-Györgyi Albertnek három Nobel-
díj járt volna. Azonkívül, amit a C-vitaminért
kapott, megérdemelt volna egy másikat az
izomkutatás terén végzett munkájáért, hiszen
az ő kutatócsoportjának tagjai fedezték fel az
aktint és a miozint. Életének harmadik sza-
kaszában rákkutatással foglalkozott, ekkor
valójában az élethez került közelebb, és azt
mondta, hogy amikor az élőről alaposabb is-
mereteink lesznek, akkor fogjuk a rákot pon-
tosabban megismerni, és esetleg gyógyítani
is.

– Nagy merészség kellett ahhoz, hogy a
professzor úr kijelentse és fenntartsa, hogy
az élettudomány hamis alapokon áll. 

– Sajnos az élettudományban lassan hala-
dunk, de ez nem baj, mert rossz irányba me-
gyünk. Nem én vagyok ennek az elméletnek
a legfőbb képviselője világszinten, hanem az
1919-ben született Gilbert Ling kutató, egy
óriási tudós személyiség, aki könyvek soka-
ságát írta, és egy kidolgozott rendszere van.
Nagyon mély barátságba kerültünk, és az első
számú tudományos mentoromnak tekintem.
A saját tanárom, Ernst Jenő professzor, aki-
nek sárga csillagot kellett viselnie annak ide-
jén Magyarországon, az egész világon az
egyik első volt, aki felfedezte és hirdette,
hogy a sejten belül a víz nem szabad, nem
úgy van jelen, mint a vizekben, hanem szer-
kezeti elem. Amerikában több barátom, köz-
tük dr. Carlton F. Haslewood professzor is
nagyon biztatott, hogy Magyarországon pró-
báljak egy új sejtélettani intézetet létrehozni.
Ez adódott is, de 1989-ben megakadályozták,
hogy az élő sejtre épített új, különleges tan-
széket hozzak létre. Ehelyett a Klinikai Ké-
miai Intézetnek lettem az igazgatója, klinikai
biokémiát oktattam, és az intézet szervezésé-
ben is tisztességesen helyt akartam állni.
Közben nem hagytam el az említett gondola-
tot, és 25 éve Pécsett, az én egyetememen egy
szabadon választott tantárgyat oktatok Az
igazság az élő sejtről címmel, és közben több
éve Budapesten, a Semmelweis Egyetemen
dr. Csókay András híres idegsebésszel közö-
sen Istenhit és az orvostudomány címmel egy
szabadon választható tantárgyat tanítunk. 

– Előadásaiban különleges meggyőző
erővel jut el a hit és orvostudomány össze-
kapcsolásának szükségességéhez. Hogyan
érett meg ez a felismerés?

– Amikor kezdeményezésem az élettani
tanszéken nem járt sikerrel, egy váltás történt
az életemben. Rájöttem, hogy orvos is va-
gyok, és itt van egy nagy beteg, aki nem más,
mint a nemzetünk, a magyar nemzet. Később
ez még jobban kiteljesedett, hogy van egy
még nagyobb beteg, és ez nem más, mint az
egész emberiség. Úgy éreztem, hogy nagy
bajba kerültünk, mert az emberiség valami
oknál foga életellenes életet él. Ez csak azért
lehetséges, mert baj van a tudásával, aminek
az oka, hogy elszakadt a hitétől. A tudomány
és az istenhit szétszakadásában van az embe-
riség és a magyarság összes bajának a gyö-
kere. Azóta szabadegyetemek szószólójaként
előadásokat tartok, és – mint a Magyar
Egészségügyi Társaság elnöke – ürügyem is
van ilyen témáról beszélni. Időközben bele-
szerettem József Attila költészetébe, mert a
legkrisztusibb költőnek tartom, aki a legmé-
lyebben képviseli az igazságot. „Nem emel
föl már senki sem,/ belenehezültem a sárba./
Fogadj fiadnak, Istenem,/ hogy ne legyek ke-
gyetlen árva./… Tudod, szívem mily kisgyerek
– / Ne viszonozd a tagadásom:/ ne vakítsd
meg a lelkemet,/ néha engedd, hogy mennybe
lásson” (Nem emel föl). Guillermo Carnero
spanyol költő pedig a következőket írja: „A
lélek rendjét megteremteni: ebben áll a tudo-
mány hatalma, nem a világ megismerésé-
ben.” Ezt ma úgy kell tekintenünk, hogy 

Bajban van az emberiség 
A gyógyítás világrendje

Beszélgetés prof. dr. Kellermayer Miklós sejtbiológussal

(Folytatás a 7. oldalon)

Prof. dr. Kellermayer Miklós Fotó: PécsMa

Kellermayer professzor elektronmikroszkópos felvételei sejtekről és a sejt belső vázáról (citoszkeleton)

Bodolai Gyöngyi



a misztérium bizonyossága a tudo-
mány csúcsa. 

Az anyagi világ léte nem kétsé-
ges, mert érzékszerveinkkel, gondo-
latainkkal, eszközeinkkel
tapasztaljuk, tehát az a téves idea-
lista gondolkodás, hogy a világ csak
a képzeletünk, egy abszurditás. Hi-
szen anyagi világ van, és az egyén
is létezik, amit észlelünk. Az ember
ezen a ponton megállt, és azt
mondta, hogy mindez öröktől fogva
van, és minden ennek az örök
anyagnak a létezési formája. Ez a
„panteizmus”, amely szerint az
örök anyag az isten. Valójában erre
a bálványisten-imádatra épül a ma-
terialista filozófia, ami több mint
100 éve meglehetősen szilárdnak
látszott. Sajnos lényegében ma is
ezt tanítjuk a saját gyermekeinknek,
holott azzal, hogy Krisztus a Földre
jött, Isten egy olyan lépést tett az
ember felé, hogy kijózanodjon bál-
ványimádó tévelygéséből. Az, hogy
az anyagi létezés nem örök, hanem
volt egyszeri kezdet és ekkor egy
tökéletes, észszerű és célszerű „mű-
ködtető”, egy törvényi rend rendel-
tetett hozzá, és az „idő” mint új
dimenzió is kezdetét vette, titok,
misztérium, és a tudomány számára
is az. Ide kapcsolódik a „szavakban
kinyilatkoztatott igazságok tára”,
ami számunkra Krisztus valóságos
Isten és valóságos ember voltának
elfogadása, a hitünk világa.

– Sokszor és sok helyen hirdeti,
hogy mire kellene ráébrednünk;
mit kellene tudnunk, hogy jobbá
váljon körülöttünk a világ? 

– Itt vagyunk a 21. században, és
nem ujjongunk eléggé azon, amit
éppen a tudományos kutatással ész-
leltünk: hogy az anyagi világ kelet-
kezett. Messze távolban, 13,7-13,8
milliárd évvel ezelőtt egyszer
egyetlenegy formában indult el a
mellé rendelt törvényi renddel
együtt, amely „működési keretet”
ad az anyagi világnak. Ez a rend tö-
kéletes, észszerű és célszerű. Az
emberiség viszont nem tud mit kez-
deni azzal, hogy az anyagi világ
egyszer csak lett, tehát ki kell mon-
dani, hogy kezdete számunkra soha
nem ismerhető meg. Aki ezt ki-
mondja, a misztériumot bizonyítja,

és nem lehet más, mint a teremtés
tényének elfogadója, a Teremtő Is-
tennek tudatos imádója. 

Az élettelenen kívül az élővilág-
nak, az életnek is egyszeri kezdete
volt. Ez a Darwin által „progenitor-
nak” nevezett első élő sejt, amely-
ből négymilliárd évvel ezelőtt az
egész élővilág elkezdett kibonta-
kozni. A hozzárendelt törvénnyel
együtt, amely az élet folytonosságát
és változékonyságát biztosítja, a
„progenitort” Darwin a Teremtő
Isten teremtői tettének tartotta, és
így megdöbbentő módon először ő
merte kimondani, hogy az élet ke-
letkezéséhez is misztérium, titok
tartozik. Négymilliárd év óta az élet
megszakítás nélkül folyik, az azóta
születő, élő és elpusztuló minden
egyes sejt, élőlény az első élő sejt
leszármazottja, és tökéletes egyedi
példány a kötelező faji létkereten
belül. Darwin megállapítását iga-
zolja, hogy élő sejtet, akár egy pa-
rányit is, élettelen molekulákból a
tudósok szenvedélyes próbálkozá-
sai ellenére sem sikerült soha sen-
kinek létrehozni. 

A harmadik misztérium, amit
tudnunk kell, hogy 150.000 évvel
ezelőtt elindult egy élőlényvonulat,
amelyet embernek hívunk, és aki
élőlény voltában benne maradt a
törvényi rendben, de személy voltá-
ban misztériumot hord magában.
Meg kell értenünk, hogy a foganta-
tás pillanatában az egyetlen pete-
sejtből olyan élőlény született,
amely istenfüggő. Az ember nem
általánosságban, hanem személyen-
ként, egyedileg van felszabadítva a
törvény alól, amely minden élő-
lénynek létkeretet ad. Ennek meg-
értése azt jelenti, hogy vagy rátalál
a Szentháromság egy Istenre, vagy
bálványistenfüggő marad, mert nem
tud visszatalálni csak Krisztuson
keresztül. A világmindenséget át-
fogó törvény szerint kellene a saját
törvényeit is megalkotnia, és az em-
beri személyekre szóló isteni törvé-
nyeket, parancsokat betartania.
Ezzel szemben meg tudja ölni ön-
magát, testvérét, a többi élőt, meg
nem született utódját is. És a 150
ezer év alatt, mióta a Földön él,
bajba sodorta az őt körülvevő, éltető
világot, és ha továbbra is így halad

az erdők irtása, a talaj eróziója, a
vizek és a levegő szennyezése, mire
az utolsó csepp kőolaj és földgáz is
elfogy, a Föld önmaga számára lak-
hatatlanná válik. Nem azért jutott
bajba az élővilág és benne mi, em-
berek, mert túlnépesedett a Föld,
hanem azért, ahogyan élünk, fele-
lőtlenül, tudatlanul, életellenes bű-
nöket elkövetve. A tudomány és a
belőle táplálkozó technológia pedig
az életellenesség, a pusztulás, a
kapzsiság, a hamis tőkefelhalmo-
zás, a kizsákmányolás, a zsarnokság
szolgálatába állt. 

De ahol túlárad a baj, ott kiárad a
kegyelem. Az emberiség kegyelmi
helyzetben van, mert nem tud mit
kezdeni az ártásaival. Ez a pusztítás
kell kijózanítsa az embert, aki az ár-
tásaiból kellene megismerje a saját
lényegét. Az élőlény, amely mi va-
gyunk, pusztítani, de gyógyítani is
tud. Ahhoz azonban, hogy gyógyít-
son, hogy jóvátegyen dolgokat,
hogy törődjön a másikkal, energiára
van szüksége. Ez az energia csak
közvetlenül Isten szeretetén át köz-
vetítődik, és Krisztusban, Krisztus
által, az oltáriszentségen keresztül
mehet végbe. Fantasztikus volt rá-
döbbenni, hogy a legfontosabb
igazság, amit az ember hallott,
Krisztus szavai Tamás apostolhoz:
„Én vagyok az Út, az Igazság és az
Élet. Senki sem juthat el az Atyához,
csak általam” (János 14/6). Köny-
veimben és előadásaimban arról be-
szélek, hogy az új világrend a
gyógyítás világrendje kell legyen, a
krisztusi igazság érvényesülése a
Földön. Az idő rövid, ameddig
tenni, gyógyítani, a gyógyulásban
reménykedni lehet. Ezért fontos az
életről való teljes igazság ismerete,
mert hazugságban sem élni, sem
gyógyítani nem lehet. 

*Megjelent könyvei:
Az élő sejtről diákoknak (1989),

Elmulasztott reformkor (1995), Ma-
gyarországot meg kell menteni
(1999), És teljes elmédből (2000),
Az első és második kopernikuszi for-
dulat (2005), Kiáltás (2006), Az
Élet (2010 és 2012), Az élő sejt cso-
dája (2014), Az Igazság (2018),
Gondolatok (2019), Az Út (2020,
szerkesztés alatt)

Mindennap átírja a szabályo-
kat az  új típusú koronavírus-
járvány, a kutatók azonban
úgy vélik, nincs ok azt feltéte-
lezni, hogy a társállatok az
embertől elkaphatják és ter-
jeszthetik a koronavírust.
Egyik olaszországi régió lakói
a kijárási tilalom kijátszására
a kutyasétáltatást vetették
be. A kutyás gazdik kölcsön-
adják ismerőseiknek kedven-
cüket, és ezáltal enyhítik a be-
zártság érzését, mert a rövid
kutyasétáltatások  a legszigo-
rúbb rendelkezések ellenére is
engedélyezve vannak. A meg-
betegedett emberek kutyáira
vonatkozó intézkedéseket és
előírásokat eddig még nem
vezettek be.

– Vesztegzár elrendelése során
fertőzött gazdájától elkaphatja-e a
kutya vagy a macska az emberre ár-
talmas koronavírust, illetve miként
óvhatja egy felelősségteljes gazdi a
társállatait? – kérdeztük dr. Pálosi
Csabát, a Noé Bárkája kisállatkli-
nika vezetőjét.

– A kutyák napi sétáltatását to-
vábbra is meg kell ejteni, a napi
szükségleteiket a szobatiszta állatok
a szabadban végzik. Az emberek és

állatok közötti utcai érintkezésben
azonban nem árt a másfél-kétméte-
res távolságtartás szabályát betar-
tani, és a kutyaürüléket összeszedve
lezárt tasakban az erre kijelölt he-
lyekre dobni. Bár a kutyák nem fer-
tőződnek meg, és nem is adják át a
koronavírust a gazdájuknak, a vírus
a kutya szőrén megtelepedhet, ha
odakint az állat belefekszik vala-
mibe, így plusz kockázati tényező,
mivel onnan a kezünkre kerülhet,
ezért a „kutyázás” után mindig
azonnal kezet kell mosni. Ebben a
periódusban nem árt betartani az
együttélés szabályait, a lakásban tar-
tott állatok higiéniáját. Nem ajánlott
puszilgatni és simogatni az állatot,

mert ha fertőzött a gazda, de még
nincs róla tudomása, a vírusok
cseppfertőzéssel vagy a kezéről az
állat bundájára kerülhetnek, így az
ezáltal vírushordozóvá válhat. A sé-
táltatást követően az eddig megszo-
kott módon kell tisztítani az állatot,
esetleg fertőtlenítő kendővel áttö-
rölni a tappancsát, ezt azonban nem
kell túlzásba vinni, mert kiszárad-
hatnak a talppárnái.

A Friedrich-Löffler-Institut (FLI)
mint állategészségügyi szövetségi
kutatóintézet felügyeli az aktuális
járványhelyzetet, s nyilvánosságra
hozza a legújabb tudományos isme-
reteket. Ez idáig úgy vélik a kutatók,
hogy a koronavírust denevérek, tob-
zoskák vagy kígyók vitték át az em-
berre. A hongkongi eset kapcsán,
amikor egy egészséges kutya orrán
és szájában is kimutatták a vírust, a
tudósok azt feltételezik, hogy az

szoros testi kapcso-
lat útján került a
megbetegedett ku-
tyatulajdonostól az
állatra. A kórokozó
megtapadhat az
állat testén, ha egy
fertőzött személy si-
mogatta. Egyes
vizsgálatok szerint a
SARS-CoV-2 vírus-
ról kiderült, hogy
fémfelületen pél-
dául 48 órán át is
életképes, és ennek
alapján feltételezik,
hogy az állatok bun-
dájára is ez vonat-

kozhat. Az eddig rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján a koronavírus
terjedésének szempontjából a ku-
tyák bundája sem jelent nagyobb
kockázatot, mint például az ajtóki-
lincsek.
Rémhírek a társállatokról

Nem szabad a közösségi oldala-
kon terjesztett rémhíreknek bedőlni,
és az egyébként is feszült helyzetet
rontani, a háziállatok ugyanis nem
terjesztik a COVID-19 vírust. A ko-
ronavírus elnevezés egy vírus-
családot  jelent, mivel többféle 
koronavírus létezik. Régóta ismert a
kutyák és a macskák koronavírusa,
amelyek lefolyása teljesen eltérő. A
macskák koronavírusa kizárólag
macskákat fertőz, nem támadja az
embert, sőt,  más állatot sem, macs-
kákon kívül más élőlényre nincs ha-
tással, emellett semmi köze sincs a
jelenleg tomboló COVID-19 koro-
navírushoz. Ugyanez elmondható a
kutyák koronavírusáról is. 

– Miről ismerhető fel a kutyák ko-
ronavírusos megbetegedése?

– A kutyák koronavírusos beteg-
sége – canine coronavirus (CcoV) –
világszerte elterjedt, s többnyire a
bezárt, ketrecben tartott állatokat és
kölyökkutyákat érinti. Míg a koro-
navírus az embernél komoly légzési
nehézségeket okoz, addig a kutyák-
nál többnyire gyomor- és bélpa-
naszokhoz vezet. Bár a koro-
navírus-fertőzés kutyáknál enyhébb
lefolyású, a gyenge immun-
rendszerű állatoknál azonban súlyo-
sabb is lehet, erős hasmenéssel jár,

és előfordulhat, hogy a kutya életét
veszíti. Koronavírus  sok emlős állat
esetében előfordulhat, a sertéseknél,
szarvasmarháknál is. A kutyák ese-
tében nem minden fertőzés után mu-
tatkoznak a megbetegedés jelei. Az
erős immunrendszerű kutyáknál a
megfertőződés után sem jelentkez-
hetnek tünetek, viszont közvetlenül
vagy közvetve megfertőzhetik a kö-
lyökkutyákat vagy gyenge immun-
rendszerű társaikat. 

– Miként fertőződhetnek meg a
kutyák, és mitől?

– A kutyák száján vagy orrán ke-
resztül canine coronavirus (CcoV-)
részecskék kerülhetnek a szerveze-
tükbe, amelyek a nyelőcsövön ke-
resztül a gyomor- és bélrendszerben
kötnek ki. Az állatok megfertőződ-
hetnek fekáliával szennyezett ivó-
víztől, a szennyezett tárgyaktól, akár
saját játékuktól, labdájuktól stb., de
nem utolsósorban a fertőzött kutya-
ürülékkel való közvetlen kapcsolat
során. A gyomor, valamint a vé-
kony- és vastagbél nyálkahártyájá-
ban elszaporodnak a vírusrészecs-
kék, s gyulladásos folyamatok ala-
kulnak ki, amelyek masszív rombo-
lást végezhetnek a szervezetben.
Ennek következtében a víz és a táp-
anyagok felszívódási képessége
csökken, ami különösen a kölyök-
kutyákra lehet veszélyes. Az újon-
nan képződött vírusrészecskék
székleten keresztüli kiválása a tüne-
tek jelentkezésétől számított max.
két hétig tarthat, ezért főleg ez idő
alatt rendkívül fontos a higiéniára
való odafigyelés.

Ember és állat harmóniája
Vesztegzár és kutyasétáltatás

A gyógyítás világrendje
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Szer Pálosy Piroska

(Folytatás a 6. oldalról)

Boldog felfedezés, jóleső tudomásulvétel: itt kezdődik Marosvásár-
hely, innen kel szárnyra, ahogy a Kultúrpalota a Győzelem tér 1. számot
viseli, vagyis: házszámozás szerint innen indul a város. Magyarázhatják
nekem kisokosok vagy hivatalos politikusok az ellenkezőjét, mert egy
lokálpatrióta számára ez a város büszkesége. A Rózsák tere és a Győ-
zelem tér ebben a szép szecessziós palotában egyesül, és nem elválasztja
egymástól a két központi teret, hanem egymásba kapcsolja, hogy legyen
itt tér és álom, levegő és álmodozás, virág és vágyakozás. Igaz, a mind-
ezek igazolását jelző 1-es számot sehol sem találtam meg a bejáratnál,
és más főtéri épületek esetében is nagyon hasonló a helyzet. Remélem,
a postások úgyis tudják, valahol itt kell lennie annak a pontnak, ahon-
nan kiindulva viszonyítjuk a távolságot kilométerekben a szélrózsa min-
den irányába. Olyan ez nekem, mint a budapesti Lánchíd szom-
szédságában látható Nulla kilométerkő emlékmű. Amikor jó negyven
évvel ezelőtt először pillantottam meg, elmosolyodtam, aztán végleg szí-
vembe záródott: hiába tépték szét egykor, mégis ott van mindmáig Ma-
gyarország közepe, a magyar történelem területi origója, mert attól a
kilométerkőtől mérjük a távolságot a délvidéki Torontálvásárhelyig vagy
a székelyföldi Marosvásárhelyig és Kézdivásárhelyig.  S hogy ne feled-
kezzem meg északról vagy nyugatról sem, onnan számítjuk a távolságot
a szlovéniai Lendvavásárhelyig vagy a felvidéki (ma Szlovákia) Trho-
visteig, ami magyarul Vásárhelyt jelent.

Bizony, ennyire fontos és meghatározó számomra a két tér találkozá-
sánál álló szecessziós épület, mert onnan mérem én is a távolságot ha-
záig, azaz Pókáig, hisz pár év óta nekünk mégiscsak a marosvásárhelyi
Kultúrpalota a világ közepe.

A budapesti 0 kilométerkővel való találkozásom után pár napra egy
kelet-németországi (akkor még NDK) kisvárosban találkoztam egy szá-
momra mindmáig egyedi érdekességgel. Sajnos, a városka neve az idő
múlásával kikopott emlékezetemből. Az akkori keletnémet kisváros kö-
zepén állt (gondolom, ma is megvan) egy olyan két méter magas, bronz-
ból készült földgömb, amit körbevett egy arasznyi szélességű pánt, rajta
a kedves felirattal: Itt van a világ közepe. Csodálkozó bámulásunk, kí-
váncsi figyelgetésünk közepette kérdezte meg az egyik ott élő: „Nem hi-
szik? Mérjék meg a Földet egész pontosan innen keletre indulva, majd
utána innen nyugatra, s ha pontosak voltak, ha nem tévedtek, akkor a
két mérésnek egyformának kell lennie.” Én akkor elhittem, hogy a német
kisváros lakóinak ott, de a Győzelem tér 1. számú épület sarkánál is hi-
szem, számunkra itt van a világ közepe. 

Főtéri történet
Győzelem tér 1. szám

Ötvös József

Fotó: Szer Piroska



Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén március 20-tól április 19-ig tartózkodik a

Nap a Kos jegyében. Megkezdődik a csillagászati
és asztrológiai tavasz, mely az északi féltekén a ta-
vaszi napéjegyenlőségtől a nyári napfordulóig tart.
A túloldalon, a déli féltekén ez a periódus az időjá-
rás szempontjából az ősznek felel meg. Hogy to-
vább bonyolítsuk a kérdést, meg kell jegyeznünk,
hogy a trópusi égövön nem létezik ez az évszak.
Mi, a mérsékelt öv lakói azonban élvezhetnénk a
tavasz összes örömét.

A Kos ember tele van tűzzel, tetterővel. Lételeme
a versenyzés. Ő az, aki sosem adja fel, mindent
megtesz a győzelemért. Harcmodora egyenes, ag-
ressziója azonnal felismerhető. Megvádolható néha
nyers modorral, meggondolatlansággal, és talán
nem is divatos manapság valakinek a szemébe
mondani az igazat, de őt ilyen fából faragták.
Győzni akar, de nem megsemmisíteni. Első akar
lenni, ám nem gúnyolja a gyengébbeket. Egy bölcs
azt mondta, hogy két ember között a legrövidebb
út az egyenes beszéd. A Kos ember utálja a kerülő
utakat, a ravaszkodást, a fondorlatot, az intrikát.
Minden olyan életterületen elemében érzi magát,
ahol harcolhat. A legmagasabb szintje az, amikor
életeket menthet. 

Ne rejtsük véka alá, hogy az idén tavasszal örö-
münkbe jó adag üröm is vegyül. Az öröm édes, az
üröm keserű, ezért sem örülünk, amikor édesre ké-
szülünk és keserűséget kapunk. Hogy mire gondo-
lok? Igen, eltalálták! A koronavírus-járványra. A
többi influenza- és a koronavírus-járvány összeha-
sonlítása kapcsán az jut eszembe, hogy a mókus is
rágcsáló, mint a patkány, de jobb a reklámja. Sokan
nem tudják, hogy a patkányok szociálisan kiemel-
ten érzékenyek. Bajba jutott társaikon segítenek. Ez
a táplálkozási lánc csúcsán álló ember nevű főem-
lősre sajnos egyre kevésbé jellemző. Szóval kitört
a koronavírusok elleni védelmi világháború. Ha a
támadáshoz nincs hatékony fegyver, akkor el kell
bújni a közös ellenség elől. Ha elgondolkodnánk
azon, hogy a járvány, mint minden más esemény,

milyen üzenetet hordoz,  könnyen úrrá lehetnénk a
pánikon, mely végigsöpör embertársainkon. A ví-
rusok az asztrológiában az Uránusz szimbólumlán-
cához tartoznak. A planéta egyik alapanalógiája a
szabadság. Ez az eszme szellemi szinten azt jelen-
tené, hogy bizonyos korlátokon belül szabadok le-
hetünk. Szabad akaratunk van, mely arra
vonatkozik, hogy képesek vagyunk döntéseket
hozni. Azonban a döntéseinknek következményei
vannak. A korlátlan szabadságot szabadosságnak
hívják. Az egoizmust úgy fogalmazhatjuk meg,
hogy azt teszek, amit akarok, úgy, ahogy akarom,
akkor, amikor akarom. Tehát egy akarat létezik, a
sajátom. Ez azzal jár, hogy az egoista képtelen al-
kalmazkodni egy magasabb szemponthoz, egy kö-
zösség érdekeihez. Hogy hiheti el bárki azt, hogy
nincsenek határok? Bármiféle Vízöntő korban is
élünk, Kronosz gyermekeiként előbb-utóbb lepereg
életünk homokórájából a homok. Kinek gyorsab-
ban, kinek lassabban. Szabályokra, felelősségvál-
lalásra, fegyelemre, célokra szükségünk van. Ez a
Szaturnusz, amely megtart bennünket. Az Uránusz
a félreértett liberalizmus. A szabadosság világát
sújtja a támadás. Nem politikára gondolok, hanem
életmódra. A megoldás a Szaturnusz, ami jelen
esetben nem más, mint a helyesen értelmezett kon-
zervativizmus. Ez nem a teljes tiltásról szól, hanem
arról, hogy vegyük komolyan az életünket, a Sor-
sunkat. Kína legyőzte a koronavírust, mert ott léte-
zik fegyelem. A világunk esélyt kap arra, hogy
összefogjon. A Kos periódusban erős energiák mű-
ködnek. A legmagasabb szintű harc az, amikor má-
sokért teszünk. A kereszténység felismerte, hogy a
legnagyobb erő a szeretet. A cselekvő szeretetre
gondolok. Az a cselekedet, mely nem rólam szól,
és mégis visszahat rám. Az a kérdés, hogy megérti-
e a világ az üzenetet, vagy csak az üzenet hordozó-
ját akarja mindenáron megsemmisíteni. A
megfejtést Önökre bízom.

Most még aktuálisabb az évek óta ismételt jókí-
vánságom, miszerint vigyázzanak magukra és egy-
másra! Szűkítsék a minimálisra a személyes
találkozást, óvják az időseket, és rendszeresen, ala-
posan mossanak kezet!

Véleményüket, gondolataikat megírhatják az
asztros@yahoo.com címre.

Az asztrológus gondolatai
A Plymouthi Egyetem vezette kuta-

tás során azt vizsgálták, milyen mér-
tékben koptak el a tengeri környe-
zetben ezek a népszerű gyerekjátékok.

A tengerpartokon talált kockák sú-
lyát egyesével lemérték, összehasonlí-
tották még nem használt darabok
súlyával, és megállapították a korukat
is. A kutatók arra jutottak, hogy az
egyes kockák 100 és 1300 év közötti
időszakot élnek túl a vizekben. Az En-
vironmental Pollution című szaklapban
bemutatott tanulmány készítői a Dél-
nyugat-Anglia partvidékén partra mo-
sott legókockákra fókuszáltak.

A kutatók szerint ez az eredmény is
megerősíti azt az üzenetet, miszerint az
embereknek alaposan át kell gondol-
niuk, hogyan bánnak a mindennap
használatos tárgyakkal.

Az elmúlt évtized során cornwalli
önkéntesek többezernyi legókockát és
más műanyag szemetet szedtek össze a
szokásos parttisztítás során. Korábbi
tanulmányok szerint ezeket a kockákat
a strandokra látogatók veszítették el,
vagy a háztartások hulladékfeldolgo-
zása során kerültek a környe-
zetbe. A mostani kutatáshoz
50 darab megviselt, akrilnitril-
butadién-sztirolból (ABS) ké-
szült legókockát gyűjtöttek
össze és mostak meg, majd
mérték meg a súlyukat és mé-
reteiket az egyetem laborató-
riumában.

Minden egyes kocka kémiai
jellemzőit röntgenfluoreszcen-
cia-spektrométer segítségével
állapították meg. Az eredmé-
nyek segítettek megerősíteni
az egyes darabok életkorát bi-
zonyos, már nem használt ele-
mek jelenléte alapján.

Ezeket az elemeket összehasonlítot-
ták az 1970-es és 1980-as években
megvásárolt és nem használt elemek-
kel, így a tudósok képesek voltak meg-
határozni a kopottság mértékét és azt,
milyen sokáig bírnák még ezek az ele-
mek a tengeri környezetet.

A kutatást Andrew Turner, az Envi-
ronmental Sciences című szaklap szak-
értője vezette, aki korábban kiterjedt
kutatást végzett a tengeri szemét része-
ként partra mosódott hulladékdarabok
kémiai tulajdonságai terén.

„A legó a történelem egyik legnép-
szerűbb gyerekjátéka, vonzerejét egy-
részt tartóssága jelentette. Kifejezetten
arra tervezték, hogy játsszanak vele és
fogdossák, ezért nem meglepő, hogy
annak ellenére, hogy valószínűleg évti-
zedeket tölt a tengerben, nem különö-
sebben kopik el. Ugyanakkor tartós-
ságának mértéke még minket is megle-
pett” – mondta el Turner. Hozzátette: a
vizsgált darabok le voltak simulva és el-
színeződtek, egyeseknél a szerkezet sé-
rült és letöredezett, ami arra utal, hogy
az érintetlenül maradt kockák is mikro-
részecskére eshetnek szét. (MTI)

Akár 1300 évig is megmaradnak 
az óceánban a legókockákTóth Sándor

Eötvös József báró 
(író, költő, reformpolitikus,

az MTA tagja) egyik 
gondolatát idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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Lábteniszbajnokság marosvásárhelyi szabályokkal

Csaba barátai kezdeményezésre
szervezte meg Vásárhelyen a 
legelső, helyi szabályokra alapuló
lábteniszbajnokságot, amelyen ki-
lenc csapat vett részt. Ezek 
oda-vissza alapon mérkőztek meg a
kövesdombi Liviu Rebreanu iskola
sporttermében.

– Már korábban beszéltük bará-
taimmal, hogy lábteniszbajnokságot
szervezünk, ugyanis három éve
többször tartottunk egynapos torná-
kat, emlékversenyeket (például azo-
kat, amelyeken a néhai Páll Barna,
Lázár Dénes vagy Bitai Károly te-
vékenységét elevenítettük fel),
évente eljárunk Csíkszeredába és
Sepsiszentgyörgyre is bajnoksá-
gokra. Ezek után a kövesdombi
Liviu Rebreanu iskola sporttermébe
meghirdettük a rendezvényt. A
pontvadászatot oda-vissza alapon
rendeztük meg 9 együttes részvéte-
lével, így párhuzamosan három pá-
lyán zajlottak a mérkőzések –
kezdte a beszélgetést a főszervező
Sipos Csaba, aki a bajnokságot La-
katos Mihállyal szervezte.

Kiemelte: nem a nemzetközi sza-
bályok szerint játszottak, mert
akkor kevesebben tudtak volna ki-
állni. 

– Inkább helyi szabályokat alkal-
maztunk, azaz csak dupla számban

rendeztünk mérkőzéseket, minden
meccs három szettből állt, minden
szett egy pontot jelentett. A csapa-
tokat 3-4 játékos alkotta, hogy min-
dig tudjanak kiállni egymás ellen,
és cserélni is lehetett az összecsapá-
sok közben. A meccseken nem vol-
tak játékvezetők, veszekedés vagy
nézeteltérés így sem volt soha kö-
zöttünk. A bajnokság zárultával ku-
pákkal és oklevelekkel díjaztuk a
csapatokat, és banketteztünk is,
mintegy harmincan voltunk jelen.

A főszervező szerint a Baróti–
Lakatos–Bara trió a legjobb, de
mellettük fejlődött a többi együttes
is. A bajnokságnak ez az egyik elő-
nye, hogy bajnoki rendszerben,
azaz mindig más-más ellenféllel
mérkőzhetnek a csapatok, így min-
den játékos tapasztalatra tehet szert.
A tavaly Sepsiszentgyörgyön ren-
deztek egy hasonló bajnokságot, az
ottani együttesek játékosai nagyon
sokat fejlődtek a bajnokság végére.
Több generációhoz tartoznak a já-
tékosok: a csapatoknak fiatal és
idős tagjai egyaránt vannak, hatvan
felettiek is szép számmal, de 
hetvenéves is játszik alkalomadtán.
A csapatoknak nincs nevük.

Az aranyérmet a Baróti Zsolt–
Lakatos Mihály–Bara Zsolt trió
nyerte, második a Szilágyi József–
Scheffler Levente–Szilveszter
László hármas, míg a bronzérmet a

Vadadi Loránd–Tóth István–Kui
Csaba hármas nyerte. 

– Játszott a Biró II. Levente–
Márton Levente–Ördögh Attila trió
is, továbbá Uță Sándor, Nagy Szi-
lárd, András József, Szőcs István
(Moșu) és Orbán Zoltán (Gernye-
szeg), akikkel a kis- és/vagy nagy-
pályás futballban is találkozhattunk,
ugyanakkor Búzásbesenyőről és
Szovátáról is voltak csapatok a baj-
nokságban – mesélte Sipos Csaba,
aki a lábteniszt még egyetemista
korában szerette meg, majd a Ví-
kendtelepen, a volt cukorgyári pá-
lyán kezdett játszani, és idővel  a dr.
Szabó Loránd, Kovács Öcsi, Both
Gyula, Mester Sándor alkotta társa-
ságba is beilleszkedett. 

A lábteniszbajnokság folytatásá-
ról, jövőjéről Sipos Csaba el-
mondta: megrendezik a második
pontvadászatot is, és egy vándorku-
pát is elindítanak, amelyre ráírják
majd a nyertes alakulat nevét. Az
első bajnokságból két csapat kiesett,
de ezek is részt vettek az osztályo-
zón az újonnan nevezett öt együttes
mellett, így a bajnokság minőségén
is javíthatnak, idővel másodosztályt
is szeretnének indítani. Akit érdekel
a lehetőség, a 0728-865-950-es te-
lefonszámon érdeklődhet. Tervezik
egy Facebook-oldal indítását is,
amelyen mindenkit tájékoztatnak a
bajnoki rendszerről. 

Az első bajnokság mezőnye Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: CNN

czimbalmos Ferenc Attila

Törölték a divízió I-es 
jégkorong-világbajnokságokat

A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) a koronavírus-járvány ter-
jedése miatt kedden törölte a magyar és román válogatottat is felvonul-
tató, április 27. és május 3. közöttre kiírt ljubljanai divízió I/A-s
világbajnokságot, ugyanakkor a májusi svájci elit vb megrendezéséről
még nem született döntés.

Az IIHF ugyancsak törölte a divízió I/B-s vb-t, amelyet szintén április
27. és május 3. között tartottak volna Katowicében.

A szövetség már a múlt pénteken törölte a divízió II-es és III-as vi-
lágbajnokságokat minden korosztály számára, korábban pedig a női elit
vb-t is, amelyen a magyar csapat fennállása során először szerepelt
volna.

„Sajnos, ebben az időben nem lehet komolyabb döntéseket hozni a
2020-as világbajnokság megtartásával kapcsolatban – mondta az IIHF
elnöke, René Fasel. – Az érdekelt felek, valamint a vb-n részt vevő vá-
logatottak szövetségei nyíltan megvitatták a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos nagyon összetett helyzetet.“

Világszerte az elmúlt hetekben, napokban a nemzeti bajnokságok
sorra leálltak, edzeni sem lehetett, Európában sok helyen még a jégpá-
lyákat is leolvasztották, az erős ligák közül csak az orosz bázisú KHL
rájátszása folyik – ott is egy hét szünetet rendeltek el –, de például az
NHL küzdelmei is leálltak.

Nyílt levélben kért bocsánatot az F1 elnöke 
a szurkolóktól

Nyílt levélben kért bocsánatot az idei első négy futam lefújása
miatt csalódott szurkolóktól a Forma–1 elnöke, és egyben türelmet
is kért a 2020-as bajnokság elindításával kapcsolatos információk-
hoz.

Mint ismert, az ausztráliai idénynyitó mellett további három futa-
mot (Bahrein, Vietnám, Kína) elhalasztottak, és veszélyben vannak
a májusi európai versenyek (Hollandia, Spanyolország, Monaco) is.
További halasztásokról egyelőre nem tett bejelentést, ám Chase Carey
F1-es elnök nyílt levelet adott ki a rendkívüli helyzet kapcsán. Ebben
részben a múlt hétvégén a közvetlenül a rajt előtt lefújt nagydíjhét-
végéről, valamint a közelebbi jövőről is említést tett.

A sportvezető azt írta: mivel a helyzet nagyon képlékeny, ma még
nem tudnak konkrét válaszokat adni arra, hogy mi jön most a Forma–
1 számára. Kijelentette: napi szintű kapcsolatban állnak a szakértő-
ikkel, és mérlegelik, hogyan tovább a következő pár hónapban. A
Forma–1 2020-as világbajnokságát akkor indítják újra, amikor biz-
tonságban megtehetik azt.

Egyre többen kritizálják a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB),
amely – hivatalos kommunikációja szerint – továbbra sem vette fonto-
lóra a nyári, tokiói ötkarikás játékok elhalasztását a koronavírus-járvány
miatt.

A kanadai NOB-tag, Hayley Wickenheiser úgy fogalmazott, a jelen-
legi állapotokat tekintve érzéketlen és felelőtlen döntés a NOB részéről,
hogy változatlan meggyőződéssel kitart a játékok megrendezése mel-
lett.

A jégkorongozóként öt téli, softballjátékosként pedig egy nyári olim-
pián részt vett Wickenheiser rávilágított, hogy a sportolók többsége nem
edzhet, a szövetségek pedig nem tudnak utazási tervet készíteni a bi-
zonytalan helyzet miatt.

A görögök olimpiai bajnok rúdugrója, Katerina Sztefanidi kijelen-
tette: a NOB döntése veszélyezteti a sportolók egészségét, hiszen arra
kényszeríti őket, hogy próbálják a megszokott edzésmunkát elvégezni,
pedig erre aligha van lehetőségük.

„Nincs halasztás, nincs törlés, de ez kockázatot jelent ránk nézve.
Mindannyian azt akarjuk, hogy rendezzék meg a tokiói olimpiát, de mi
a B terv, ha ez mégsem lehetséges?“ – tette fel a kérdést Sztefanidi.

Hétfőn a brit atlétaválogatott tagjai felszólították a NOB-ot, hogy ha-
lassza el a játékokat. Guy Learmonth 800-as futó szerint ősszel, de in-
kább jövőre, vagy 2022-ben kellene megtartani az olimpiát a japán
fővárosban. A 4x400-as váltóval olimpiai bronzérmes Martyn Rooney
szerint jelenleg vannak sokkal fontosabb dolgok is az olimpiánál, és ezt
a sportolók is meg fogják érteni.

A NOB továbbra is elkötelezett amellett, hogy a terveknek megfele-
lően július 24. és augusztus 9. között rendezzék az ötkarikás játékokat.
A szervezet szerdai nyilatkozata szerint a jelenlegi helyzet kivételes,
amely kivételes megoldásokat igényel.

„Meg kell találni a megfelelő megoldásokat, amelyek valószínűleg
nem minden sportoló számára lesznek ideálisak, de a NOB elkötelezett
amellett, hogy a versenyzőket a lehető legkevesebb negatív hatás érje“
– közölték.

A koronavírus eddig több mint 7500 áldozatot követelt, és mintegy
200 ezer embert fertőzött meg világszerte.

UEFA – Június 30-ig befejeznék a bajnokságokat 
és az európai kupákat

Mint megírtuk, az Európai Labdarúgó-szövetség hi-
vatalosan is megerősítette, hogy egy évvel elhalasztja
a nyári labdarúgó-Európa-bajnokságot. A kontinensvi-
adal elhalasztása más események időpontjára is hatás-
sal van, később erről is adott ki közleményt az UEFA.

A közlés szerint az Eb egyéves elhalasztása miatt új
időpontot kell találni a Nemzetek Ligája négyes dön-
tőjének, az angliai női Európa-bajnokságnak és a ma-
gyar-szlovén közös rendezésű U21-es
Európa-bajnokságnak, mert mind a három esemény
2021 júniusában és júliusában lenne. Gianni Infantino,
a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöke jelezte, új idő-
pontot keresnek a klubvilágbajnokságnak is, hogy ki-
térjen az egy évvel eltolt Eb és Copa América elől.

Ami a klubfutballt illeti, az európai szövetség azt
tűzte ki célként, hogy amennyiben javul a helyzet, leg-

később 2020. június 30-ig minden bajnokság és nem-
zetközi kupasorozat befejeződjön. Hogy csökkentsék a
halasztások okozta réseket a versenynaptárban, előfor-
dulhat, hogy az újraindulást követően a belföldi bajnok-
ságok mérkőzéseit hétköznapra, míg az európai
kupasorozatok találkozóit hétvégére ütemezik. A követ-
kező, 2020–2021-es idény BL-, illetve El-selejtezőire
június 30. után kerül sor az alkalmazkodás jegyében.

Az UEFA arról is tájékoztatást adott, hogy a bajnok-
ságok és a klubok képviselőivel létrehozott egy mun-
kacsoportot, melynek feladata megoldásokat találni a
jelenlegi idény befejezésére. Az UEFA kedden videó-
konferencián egyeztetett a klubok, a nemzeti szövetsé-
gek, valamint a játékosok európai szervezeteinek
képviselőivel, majd a döntések ezt követően a végre-
hajtó bizottság ülésén születtek meg.

Fotó: M4 Sport

Lesz vagy nem lesz olimpia?

Fotó: XPB



Múlt szombaton ismét konfe-
renciát tartott a Nyárád-völ-
gyi Méhészegyesület, ahol a
résztvevők a legújabb kuta-
tási eredményekről és piaci
irányvonlakról hallhattak elő-
adásokat.

Az évente megszervezett konfe-
renciák sorában az idei rendezvé-
nyen hangsúlyosabb szerepet kapott
a biotermelés kérdése. Becze Ist-
ván, a Székely Gazdaszervezetek
Egyesületének elnöke a Bio Szé-
kelyföld Programot ismertette a mé-
hészekkel: a magyarországi
Biokontroll tanúsítási rendszerrel
együttműködve Székelyföldön is
létrehoznának egy külön ellenőrző-
tanúsító szervet, amely a magyar
gazdákat magyar nyelven szolgálná
ki, hogy a térség termelői ne kelljen
az ország nagyvárosaiba utazzanak
ügyintézésre. Nemcsak a távolság
és a nyelv akadályain léphetnének
át könnyebben a méhészek, hanem
a számukra is fontos biotermelés
előnyeit is élvezni tudnák. A tisza-
vasvári Dohos László arra világított
rá, hogy milyen gondok vannak  a
mézárak miatt, a méhészeknek el
kellene érniük a biominősítést, a bi-
oméz és egyéb termékek kiutat je-
lenthetnek ebből a helyzetből. A
marosvásárhelyi Milvus Csoport
munkatársa, Kelemen Katalin egy
európai mézkutatási projektet mu-
tatott be, míg a hódmezővásárhelyi
Neumann György azt bizonygatta,
hogy a bio jelenti a járható utat, a
dombóvári Varsányi Szabolcs pedig

az idegméreg nélkül, oxálsavval
végzett atkairtás eredményeit mu-
tatta be.
Tanulni kell

A konferencián hatvan méhész
vett részt Erdély minden szegleté-
ből, a legtöbben a székelyföldiek
voltak, de érkeztek Medgyesről,
Kolozsvárról is. Borsos M. László a
Beszterce-Naszód megyei Zselyk-
ről utazott Nyárádszeredába, 
immár másodjára. Munkahelye
miatt „hétvégi méhésznek” nevezi
magát, átlagban harminc méhcsalá-
dot kezel. Nem sok ideje van kép-
zésekre, előadásokra járni, de nem
zárkózik el az új ismeretektől, és
nem bánta meg, hogy eljött, hasz-
nos tanácsokat kapott a védekezési
eljárások terén. Bioméhészettel
nem foglalkozott még, de kacérko-
dik az ötlettel – mondta el lapunk-
nak.

A szervező egyesület és az alaku-
lóban levő Erdélyi Magyar Mé-
hészegyesület elnöke úgy vélte,
eredményes nap volt, az előadások
összhangban voltak. Az erdélyi mé-
hészek közül az előző években
sokan kezdtek biotermelésbe, aztán
néhányan visszaléptek különböző
okok miatt, de most ismét kezdenek
érdeklődni a lehetőség iránt. „Mi is
ezt az utat próbáljuk járni és aján-
lani a méhészeknek, ez az egyetlen
út a veszteségek kiküszöbölésére” –
hangsúlyozta Balde Ernő. Próbálják
meggyőzni a méhészeket, hogy kér-
jék meg a megtermelt méz árát,
mert ők tudják, mennyit dolgoztak
érte. Az is feltűnő, ha a méz olcsó,
ezért a piaci kereslet-kínálat által

meghatározott mellett egy köztes
árat kell találni. Ugyanakkor szeret-
nék megtanítani a méhészeket a faj-
tamézekről és a méz gyógyhatá-
sairól is beszélni a vásárlóknak, to-
vábbá pályázatokból tájékoztató
anyagokat készítenének, amit osz-
togatni lehetne a fogyasztóknak. Az
alakuló erdélyi egyesület fiatalokat
szeretne kijuttatni Szlovéniába ta-
pasztalatszerzésre, hogy az ottani
méhészek harmincéves munkájá-
nak eredményét szemrevételezzék,
hogy itthon is elérhessék azt a szin-
tet – tette hozzá az elnök.

Átadják a tapasztalatokat
Dohos László szinte minden

évben visszatér a nyárádszeredai
méhészkonferenciára egy-egy elő-
adással. Az idei, Miért cél a bio?
című értekezletében felhívta a mé-
hészek figyelmét, lássák reálisan
saját gazdaságukat, azt, hogy mi
mennyibe kerül, mit tudnak ter-
melni, és hogy meddig lehet vagy
szabad veszteséget termelni. Jelen-
leg a kommersz méz olcsó, az ön-
költséget sem fedezi, ezért el kell
érni a biokategóriát, meg kell felelni
bizonyos elvárásoknak, így jó áron
lehet értékesíteni a terméket, nö-
velni a bevételt. Jelenleg csak a 
bioméznek van olyan ára, ami kifi-
zetődővé teszi a méhészetet. Ha a
termelő a személyes dolgait is

hozzá tudja tenni a mézhez, az em-
berek örömmel fogják megvásá-
rolni a termékeit – fejtette ki
lapunknak a méhész szakmérnök. 

Neumann György a saját kidolgo-
zású atkairtási technológiát, az
anyazárkázást, késő őszi fiasítás-
mentesítést taglalta a hallgatóság-
nak, hároméves kísérletének az
eredményeit mutatta be. A méhészet
annyira összetett munka, hogy
szakmai tudás nélkül nem lehet
folytatni – véli a kutató, aki úgy
látja, hogy az itteni méhészek szak-
mai tudása rendben van, viszont az
időjárás megnehezíti a méhészke-
dést, nagyon jól kell tudni alkal-
mazkodni, hogy a méhész termelni
is tudjon, méhei és jövedelme is
maradjon.

KLARA gyógyító és javasasszony a
legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító
erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel segít
Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja,
hogy megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Tanulni kell, és a piachoz igazodni
A bio felé irányítanák a méhészeket

A népművészeti alkotó- és elő-
adóművészek április 1-jéig pályáz-
hatnak a Népművészet Ifjú Mestere
díjra. A Hagyományok Háza a pá-
lyamunkákat az egész Kárpát-me-
dencéből és a diaszpórából várja.
Az elismeréseket augusztus 20-a al-
kalmából adják át.

A kultúráért felelős miniszter az
emberi erőforrások minisztere által
adományozható elismerésekről
szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI-
rendelet alapján Népművészet Ifjú
Mestere díjat adományoz. 

A nagy múltú kitüntetés az egyes
népművészeti ágakban kiemelkedő
alkotó- vagy előadóművészeti telje-
sítmény elismerésére a 15 és 35 év
közötti népművészeti alkotó- és elő-
adóművészeknek adományozható.
2020-ban öt díjat adnak ki, a díja-
zottak oklevélben és pénzjutalom-
ban részesülnek. A díjjal járó
pénzjutalom mértéke az illetmény-
alap tizenkétszeresének megfelelő
összeg.

A díjra szakmai önéletrajzzal,

egy minimum tíz-, maximum har-
mincoldalas dolgozattal, valamint
előadóművészek esetében színpadi
bemutatóval, tárgyalkotók esetében
tárgyak, tárgyegyüttes bemutatásá-
val lehet pályázni az egész Kárpát-
medencéből és a magyar
diaszpórából.

A Népművészet Ifjú Mestere
címet 50 éve adták át először, az el-
ismerés célja a fiatalok népművé-
szeti előadói, tudományos és
alkotótevékenységének, a magyar
nemzeti és a magyarországi nemze-
tiségi hagyományok ápolásának, to-
vábbéltetésének ösztönzése volt.

Az elismeréseket az Emberi Erő-
források Minisztériumának minisz-
tere, a Hagyományok Háza
felterjesztése alapján, augusztus 20-
a alkalmából adja át.

Pályázni a Hagyományok
Háza honlapján keresztül lehet több
kategóriában. 

Információk: https://hagyoma-
nyokhaza.hu/hu/node/4344

A Népművészet Ifjú Mestere díj
Pályázati tájékoztató

Szerdától átcsoportosítják a
rezidens orvosokat, illetve az
önkéntes munkát végző diá-
kokat, közölte Raed Arafat, a
belügyminisztérium kataszt-
rófavédelmi igazgatóságának
vezetője. 

Arafat közölte, szerdától a sür-
gősségi osztályok, az intenzív terá-
piás részlegek és járványos
betegségek osztályán dolgozó min-
den rezidens orvosnak meg kell
szakítania más területeken folytatott
gyakornoki tevékenységét, és visz-
sza kell térnie saját osztályára. 

A belgyógyászati és családorvosi

rezidenseknek szintén meg kell sza-
kítaniuk gyakornoki tevékenységü-
ket más szakágakban, és
jelentkezniük kell a közegészség-
ügyi igazgatóságon, ahol a sürgős-
ségi osztályokra, sürgősségi
ügyeletekre vagy ambuláns betegel-
látókra osztják be őket. 

Ezenkívül a többi rezidens orvost
is nyilvántartásba veszik a köz-
egészségügyi igazgatóságok, hogy
szükség esetén a megfelelő egész-
ségügyi intézményhez irányítsák
őket. 

Az egyetemi központokban a ne-
gyedéves és annál magasabb évfo-
lyamokon lévő orvostanhallgatókat

önkéntes alapon helyezik el a sür-
gősségi ügyeleteken, amennyiben
azok kapacitása ezt megkívánja.
Ugyanez történik azokon a telepü-
léseken is, ahol középiskola utáni
egészségügyi oktatás zajlik, itt a
másod- és annál magasabb évfolya-
mokon lévő diákok végezhetnek
önkéntes munkát, amennyiben az
egészségügyi hatóságoknak szüksé-
gük van segítségre. Ha a diákoknak
más településen kell hozzájárulniuk
az egészségügyi intézmények mun-
kájához, akkor a vészhelyzeti bi-
zottságok szállást és ellátást kell
hogy biztosítsanak számukra.
(Agerpres)

Raed Arafat: Átcsoportosítják 
a rezidens orvosokat
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa hazaszállítva. Tel.
0757-900-616. (7115)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377-
347. (7110-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló le-
rakását, lépcsőházfestést garanciá-
val. Tel. 0746-552-473. (7145)

MÉRLEG készítését, aláírását, cégek
könyvelését vállalom. Tel. 0722-308-
708. (6992-I)

ÁCSMESTER vállal tetőfedést bármilyen
cseréppel, tetőjavítást, ácsmunkát, belső
és külső munkát. Tel. 0758-737-660.
(6958)

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

VÁLLALOK cserépforgatást, tetőja-
vítást, tetőfedést Lindab lemezzel, és
bármilyen munkát. Tel. 0758-199-531,
Jani. (7100)

VÁLLALUNK tetőfedést Lindab le-
mezzel, cserépforgatást, festést, ke-
rítésjavítást és szigetelést kátránnyal.
Tel. 0742-421-164. (7106)

VÁLLALOK fametszést, szőlőmet-
szést, permetezést. Vállalok építke-
zési munkát. Tel. 0741-352-972.
(7153-I)

NAGYOBB kertek felásását vállalom.
Tel. 0741-457-006. (7156-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszek-
rényeket  javítok. Tel. 0755-825-502.
(7159-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
március 19-én a szeretett
férjre, édesapára és apósra,
GÁL JENŐRE halálának 14.
évfordulóján. Bánatos fele-
sége, fiai és menye. (7114-I)

Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tiéd a csend, a
végtelen nyugalom. Itthagytál
minket, akikért küzdöttél.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért két dolgos
kezed. Nélküled semmi sem
olyan, mint régen, fájó
könnycsepp lettél mind-
nyájunk szívében. Az élet
elmúlik, de az emlékek élnek,
amíg élünk, szívünkben
őrizzük emléked.  
2020. március 19-én megtört
szívvel emlékezünk a drága 
jó édesanyára, nagymamára,
anyósra, SZÁSZ EMMÁRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodjon békében, az Úr
Jézus szent nevében! Gyá-
szoló szerettei. (p.-I)

Fájó szívvel emlékezünk 
a szeretett anyatársunkra,
SZÁSZ EMMUKÁRA halálának
első évfordulóján.
„Csillagnyi mosoly, melyet
szereztél, köszönjük, hogy
voltál nekünk!”
Kedves emléked megőrzi a
Györfi család. (7130)

ELHALÁLOZÁS

Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
anya, nagymama, dédmama,
anyós, testvér, rokon, szomszéd,
keresztanya és jó barátnő,  a bú-
torgyár volt dolgozója, 

özv. NAGY ILONA 
szül. Dáné 

életének 83. évében, méltósággal
viselt szenvedés után március
16-án csendesen megpihent. 
Drága halottunktól március 19-
én, csütörtökön 14 órakor ve-
szünk végső búcsút a
református sírkertben. 
Emléke szívünkben örökké élni
fog. 

Gyászoló szerettei. (7152-I) 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
KARÁCSONY-ERDEI 

LÁSZLÓ-ISTVÁN 
55 éves korában elhunyt. 
Temetése csütörtökön, március
19-én du. 1 órakor lesz a római
katolikus temetőben. 

Gyászoló szerettei. (7154-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága édesanyánk, nagyma-
mánk, dédnagymamánk, 

MOLDOVÁN ANNA 
életének 89. évében rövid beteg-
ség után március 17-én elhunyt. 
Temetése folyó hó 20-án 13 óra-
kor lesz a református temetőben,
katolikus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (7160-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel veszünk
búcsút CHILÁT ILDIKÓTÓL.
Emlékedet szívünkben őriz-
zük. Nyugodj békében, drága
Ildikó óvó néni! Őszinte rész-
vétünk a gyászoló családnak.
Iszlai Anikó és volt tanítvá-
nyod, Bakó Ildikó. (sz-I)

KFT. ASZTALOSMŰHELYBE SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Tel.
0721-458-860. (64640-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A koronavírus-járvány meg-
fékezése érdekében országos
szinten elrendelt rendkívüli
állapothoz igazodva március
16-tól, hétfőtől a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal munkaprogramja is
módosult. 

Az ügyfélszolgálat hétfőtől pén-
tekig a megszokott program szerint
működik, de szünetelnek azok a
személyes érintkezést igénylő szol-
gáltatások, amelyek más csatorná-
kon – internet, e-mail, internet

banking – is megoldhatók. Ide tar-
tozik az épület-, föld- és gépjármű-
adó kifizetése, a bírságok
törlesztése, a bérleti díjak és járan-
dóságok kifizetése, az épületre és
földterületre vonatkozó adóbeval-
lás, illetve a különféle kérvények,
értesítések benyújtása. A közönség-
szolgálat további tevékenységei,
beleértve a helyi adók és illetékek
ügyosztályát, illetve az anyakönyv-
vezető hivatalt, korlátozott számú
ügyféllel zajlanak, a jelenlévők kö-
zötti másfél méteres távolság betar-

tásával, úgy, hogy a helyiségben
egyszerre legtöbb öt ügyfél tartóz-
kodhat. A lakosság kizárólag a pol-
gármesteri hivatal mellékajtaján
léphet be az épületbe (a Városháza
utca felől). 

Az ügyfélszolgálat csupán a
földszinti 13-as szobában zajlik.
Elhalasztanak továbbá minden, a
következő időszakra vonatkozó
közmeghallgatást, az érintettek e-
mailen küldhetik el javaslataikat. A
közönségszolgálat a 0265-268-33-
as telefonszámon érhető el.

Korlátozott ügyfélszolgálat a városházán

Minden második romániai al-
kalmazott fél attól, hogy
gazdasági válság fogja kí-
sérni a COVID-19-járványt,
és egynegyedüknek nincs
félretett pénzük arra az
esetre, ha állás nélkül ma-
radnának – derül ki a Best-
Jobs felméréséből.

A megkérdezettek 31,3%-a fél
attól, hogy elkapja az új koronaví-
rust, és 11,2%-uk lehetségesnek
tartja, hogy a következő időszak-
ban elveszíti munkahelyét.

A kérdőívet kitöltő munkaválla-
lók 43%-a attól tart, hogy az új ko-
ronavírus okozta válság érinteni
fogja munkaadóját. 45,7 százalé-
kuk úgy véli, hogy ebben az eset-
ben nehezen, 20,6% pedig úgy,
hogy nagyon nehezen találna új ál-
lást.

A felmérésben részt vevő mun-
kaadók 53,3%-a nyilatkozott úgy,
hogy a koronavírus-járvány romá-
niai súlyosbodása esetén is van
terve a vállalkozása életben tartá-
sára. 60%-uk azt állította, hogy
egyelőre nem érintette negatívan
cégüket a pandémia.

A munkáltatók egyik fő problé-
mája jelenleg, hogy az alkalmazot-
tak félnek kapcsolatba lépni a
kliensekkel (20%), és bizonyos
termékeknek megnőtt az ára
(6,6%).

Az alkalmazottak 24,9%-a nyi-
latkozott úgy, hogy még egy hó-

napra elegendő félretett pénze
sincs arra az esetre, ha elveszítené
munkahelyét.

21,1% azt mondta, hogy maxi-
mum három hónapig tud élni a fél-
retett pénzéből, 10 százalékuknak
pedig hat hónapra elegendő pénz-
tartalékuk van.

Egy évre elegendő félretett
pénze mindössze az alkalmazottak
7,4%-ának van. A megkérdezettek
47,9%-a számolt be arról, hogy a
cég, ahol dolgoznak, védőmasz-
kokkal, kézfertőtlenítővel látta el
alkalmazottait, és 40,30%-uk sze-
rint a munkahelyükön többször
végeznek fertőtlenítést.

A felmérés szerint a romániai
alkalmazottak 82,8%-a nagyon
gyakran fertőtleníti kezét a koro-
navírus megjelenése óta, 75,9%
azt mondta, hogy igyekszik elke-
rülni a zsúfolt helyeket, 67,4%
pedig egyáltalán nem érint meg
másokat (kerüli a kézfogást stb.).

49,8%-uk kerüli a tömegközle-
kedési eszközöket, 13,4% pedig
állandóan maszkot visel, ha közte-
rületre kell mennie.

Ugyanakkor az alkalmazottak
28,4%-a vallotta azt, hogy ha
hosszabb időre szünetel az oktatás,
nincs akire bízzák gyermeküket.

A BestJobs március 9-e és 16-a
között végezte felmérését egy
1262 főből és 244 kis-, közép- és
nagyvállalkozásból álló mintán.
(Agerpres)

A romániai alkalmazottak
egynegyedének még egy 

hónapra elegendő 
pénztartaléka sincs

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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. Illusztráció



Közlemény
Az Azomureş anyagilag támogatja a Maros megyei egészségügyi

hatóságokat egy teljes koronavírusteszt-felszerelés megvásárlásá-
ban. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház felhívásának eleget téve, az Azomureş Rt. támogatja a
COVID-19 vírus kimutatására alkalmas tesztfelszerelés megvásárlását. A berendezést a más vá-
rosokban levő hasonlókkal együtt használhatják, így lerövidül a diagnosztizálási időtartam, a ha-
tóságok hamarabb adhatnak választ a gyanús esetekben. 

„Úgy döntöttünk, hogy hezitálás nélkül támogatjuk a felkérést. Tudjuk, hogy a marosvásárhelyi
közösség nehéz időszakot él át, segítségre van szüksége. Támogatnunk kell az egészségügyi el-
látást, mivel az egészségügyi alkalmazottak most a frontvonalon harcolnak a vírus ellen. Az Azo-
mureş is sok óvintézkedést hozott, ugyanakkor nagy figyelemmel követjük, ami történik” –
nyilatkozta Harri Kiiski, az Azomureş Rt. vezérigazgatója. 

A megvásárolt felszerelés nyílt rendszerű (több termelőtől származó reagenset lehet használni
a vizsgálatnál), ami nagyon fontos, hiszen világszerte óriásira nőtt a kereslet a reagensre. Ugyan-
akkor egyszerre 50 vizsgálatot lehet elvégezni vele, a teszt hét–nyolc órán belül kimutatja a fer-
tőzést vagy ennek hiányát. Ehhez hasonló felszerelést használnak a kutatólaboratóriumokban is,
azonban egy óra alatt csupán egy tesztet lehet elvégezni vele, és ehhez még hozzáadódik a gép-
kezelési idő.  

Az Azomureş sajtóirodája 

Közlemény 
a buszbérletek érvényességéről

A Marosvásárhelyi Közszállítási Rt. tájékoztatja az
utazóközönséget, hogy: 
– az 55 év feletti nyugdíjasok kártya típusú utazási
bérlete 2020 végéig érvényes;
– a diákok kártya típusú bérlete a tanév végéig érvényes;
– az egyetemisták kártya típusú bérlete 2020.
szeptember 30-ig érvényes. 

A vezetőség
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Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.

Fizessen elő onlineonline
(a nepujsag.ro honlapon), 

a lapkihordóknál 
vagy a postahivatalokban!


