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A vakcinatörvény szigorítását sürgeti az egészségügyi miniszter

Tovább pusztít a vírus

Három influenzás beteg éle-
tét vesztette tegnap a regge-
li órákban, így lapzártánkig 

már 22-re emelkedett a ragályos be-
tegség áldozatainak száma – közölte 
a Mediafax. A hírügynökség tájékoz-
tatása szerint egy 63 éves Arad me-
gyei, más betegségekben is szenve-
dő nő számára vált végzetessé, hogy 
influenzavírussal is megfertőződött, 
Bihar megyében egy 67, míg Iaşi-ban 
egy 48 éves férfi vesztette életét. Mint 
kiderült, egyikük sem volt beoltva, 
közölte a Fertőző Betegségeket El-
lenőrző és Felügyelő Országos Köz-
pont (CNSCBT). Az országban három 
jelentősebb fertőzési gócpont ala-
kult ki: az egyik Bukarestben, a má-
sik Iaşi-ban, a harmadik Konstancán. 

Az egészségügyi minisztérium tá-
jékoztatása szerint karantént ren-

deltek el a iaşi-i és konstancai egész-
ségügyi intézményekben, valamint 
a bukaresti Victor Babeş Kórház-
ban és a Matei Balş járványkórház-
ban. A szaktárca szerint több mint 
135 ezer adag védőoltás van jelen-
leg a háziorvosoknál, a mostani – két 
hónapos késéssel kezdődött – oltá-
si kampányban 800 ezer veszélyez-
tetett idős ember és gyermek kap-
ta meg a szezonális influenza elle-
ni oltást. Az egészségügyi minisz-
térium szerint az influenzaszezon 
áprilisig eltarthat, ezért továbbra is 
szigorú óvintézkedések szüksége-
sek a fertőzés terjedésének korláto-
zása érdekében. Egyes kórházakban 
karantént rendeltek el, másutt kor-
látozták a látogatást. Sorina Pintea 
egészségügyi miniszter egyébként 
tegnap a RFI rádió műsorában azt 

mondta, bírságot kaphatnak a szü-
lők, akik nem vesznek részt a szá-
mukra szervezett egészségügyi ta-
nácsadásokon. „Nem fogjuk feladni 
korábbi tervünket, átfogó tájékozta-
tó kampányt kívánunk szervezni az 
oltások fontosságáról. A gyerekeket 
nem tudjuk egyenként kézen fogva 
elvezetni a háziorvosokhoz, a szülő-
ket azonban kötelezhetjük arra, hogy 
tájékozódjanak az oltásprogramról” 
– mondta tegnap Sorina Pintea, aki 
gyakorlatilag megismételte a koráb-
bi egészségügyi miniszter, Florian 
Bodog álláspontját a témában. Az új 
vakcinatörvény tervezetét egyébként 
a képviselőház még meg kell tárgyal-
ja, a tárcavezető szerint nem kizárt, 
hogy lesznek viták az ügyben. 

KRÓNIKA

A szakma és a civil társadalom meg-
botránkozása után a marosvásár-
helyi polgármesteri hivatal inger-
küszöbét is elérte a Hadsereg há-
za homlokzatának elcsúfítása. A fő-
tér felső felét lezáró 17. századi im-
pozáns épület – amelyet Görög-ház-
ként is ismernek a helybeliek – új ar-
culata valóságos közfelháborodást 
okozott, miután decemberben leke-
rültek a behálózott állványok. A kék–
narancssárga-sárgára festett műem-
lék épület valósággal sokkolóan ha-
tott, s azok után sem nyerte el a la-
kosság tetszését, miután egyik nap-
ról a másikra a kék talapzatot szűr-
kés lilára kenték át, méghozzá olaj-
festékkel. Az, hogy az építő a Forra-
dalom (volt Szentgyörgy) utcai hom-
lokzatot egészen más árnyalatú sár-
gára festette, mint a Petőfi téri főhom-
lokzatot, szinte eltörpülő szépséghi-
ba a valósággal ordító narancssár-
ga és szűrkéslila színek használata 
mellett. Az sem mellékes, hogy a ja-
vítást végző cég a falon hagyta az ösz-
szes használt vagy használaton kívül 
helyezett huzalt, helyenként pedig 
úgy javította ki a vakolatot, hogy an-
nak egy része máris lehullott.

Dana Miheţ főépítész felszólította 
a tulajdonost – a védelmi minisztéri-
umot –, hogy mielőbb végezzen fal-

kutatást és mutassa be a színmin-
tát, úgy, ahogy egyébként a gyors be-
avatkozáshoz kibocsátott városren-
dészeti tervben is kitételként sze-
repelt. Az ügyben megszólalt Dorin 
Florea polgármester is, aki január 
derekán tartott sajtótájékoztatóján 
„eléggé csúnyának” nevezte a kivá-
lasztott színeket. Szerinte a hadse-
regnek „át kell gondolnia” az épü-
let színezését. „A legfőbb gond, hogy 
a hadsereg sajátos, elavult és rossz 
törvények alapján működik, amelye-
ket akkoriban alkottak meg, amikor 
még a vakuvillanástól is tartottak” 
– fejtette ki a polgármester, aki sze-
rint az sem helyénvaló, hogy a hatal-
mas épület az államosítástól mind-
máig a hadügyminisztérium tulaj-
donát képezze. Florea szerint az ön-
kormányzatot illetné a korábban Gö-
rög-háznak nevezett ingatlan tulaj-
donjoga; az már más kérdés, hogy a 
városháza átengedhetné a haszná-
lati jogot a védelmi tárcának. Míg a 
90-es évekig egy militarizált „emele-
tes bunkernek” számított, a Hadse-
reg házában ma már alig folyik olyan 
tevékenység, amelynek köze lenne a 
honvédelemhez. Néhány irodában 
veterán katonai és rendőri egyesü-
letek, rég nem működő román naci-
onalista szervezetek székelnek, bi-

zonyos helyiségek bérlőre találtak, 
mások üresen állnak. A földszin-
ten és az alagsorban harmadrangú 
vendéglátóipari egység van – többet 
zárva, mint nyitva.

Kérdésünkre, hogy mi történik 
abban az esetben, ha a védelmi mi-
nisztérium nem hajlandó korrigál-
ni a hibáját, a műépítész végzettsé-
gű Fúró Judit, az RMDSZ tanácsosa 
pénzbüntetést emlegetett. Kifejtette, 
a polgármesternek és a főépítész-
nek kötelessége a törvényt tisztelet-
ben tartatni mindenkivel, annál is 
inkább egy műemlék épületben szé-
kelő hatósági közeggel. Amennyiben 
a hadsereg nem hajlandó eleget ten-
ni a felszólításnak vagy esetleg nem 
fizeti ki a pénzbírságot, a városhá-
zának nem marad egyéb lehetősége, 
mint hogy pereskedjen.

A Görög-ház leginkább arról is-
mert az utókor számára, hogy 1849-
ben itt szállt meg Petőfi Sándor, mie-
lőtt elindult volna a fehéregyházi csa-
tába. Rá három esztendőre Ferenc Jó-
zsef császár is itt pihent meg, de tar-
tottak városi tanácsüléseket és szer-
veztek bálokat is az 1868-tól Taka-
rékpénztárként, majd 1848-tól Had-
sereg házaként működő palotában.

SzucheR eRvIN

Vita az elcsúfított Görög-ház miatt

Miközben napról napra emelkedik az influenzában elhunytak száma, az egészség-

ügyi minisztérium még mindig a vakcinatörvény szigorítására vár.

Elhalálozás

Ne állj zokogva síromnál,
nem vagyok ott.

Nem alszom.
De ott vagyok az ezer szélben, mi fúj.

Én vagyok a gyémántcsillogás a havon.
Én vagyok a napfény az érett gabonán.

Én vagyok a szelíd őszi eső.
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj,
ott vagyok minden hangban veled,

a csendesen köröző madár szavában,
de én vagyok a csillag is, mely rád süt az éjszakában.

Ne állj hát zokogva síromnál,
nem vagyok ott.

Kimondhatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy drága kisfiúnk,

Tompos Bence

hosszú, türelemmel viselt betegsége után nyugalomra talált. Utolsó útjára 2018. február 14-
én 12.30 órától kísérjük a csíkmenasági temetőben. Emléke legyen áldott.

„Mikor a lelkem roskadozva vittem,
csöndesen és váratlanul

átölelt az Isten.” (Ady Endre)

Megrendült szívvel és mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága édesapa, nagyapa, após, rokon, szomszéd, ismerős és jó barát,

Nagy András

életének 72. évében, 2018. február 10-én, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Élete önzetlen segítségnyújtás, mások iránti szeretet, hatalmas élni akarás volt.

Kedves mosolyára, hangja melegére, szerető szívére, míg élünk, emlékezünk.
Drága halottunk földi maradványait 2018. február 13-án, kedden délután 4 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint a Szent Miklós-hegyi ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a teme-

tés előtt egy órával. A végtisztességtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virággal róják le.
A gyászoló család – Székelyudvarhely

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága 
édesapa, nagytata, dédnagytata, após, testvér, apatárs, szomszéd, és jó ismerős,

id. Sztojka János

életének 94., özvegységének 4. évében, 2018. február 11-én csendesen elhunyt.

Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a Nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad, belőlem néhány pillanat...

Drága halottunkat 2018. február 13-án, délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra, a ró-
mai katolikus egyház szertartása szerint a farkaslaki ravatalozóból a helyi temetőbe.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család – Farkaslaka

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, após, apatárs, koma, sógor, rokon és jó szomszéd,

Nagy Jenő

életének 93., házasságának 58. évében, 2018. február 10-én, délután 16.30-kor visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2018. február 13-án, kedden 11 

órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkmindszenti ravatalozóból a helyi temetőbe.
Emléked örökre szívünkbe zárjuk.

„Elmegyek, mert el kell mennem... 
Az elválás nagyon nehéz... belátom! 

Szólítottak, nincs mit tennem...
Isten veled földi élet... s családom!” (Szabó Balázs)

Nyugodjál békében! A gyászoló család – Csíkmindszent

Állás
Tapasztalattal rendelkező gépészmérnököt alkalmazunk Magyarországra (Albertirsa). Mezőgazdasági gépek és ka-
zánok tervezésében szerzett tapasztalat előnyt jelent. Kiemelt bérezés mellett lakást is tudunk biztosítani, akár 
családok jelentkezését is várjuk. Érdeklődni telefonon: 0036-30-9340050

Felhívás
Silva-féle tanfolyam indul Kolozsváron, Unió u. 8., 2018. február 24–25. és március 3–4. között. Oktató: Halászy 
Ede. Telefonszám: 0730-378880; ede@agykontroll.ro

Erdélyi megyéken átívelő drogfogás

Hargita és Maros megyében tartott tizenegy házkutatás és egy rajtaütés so-
rán összesen hétszáz gramm marihuánát, cannabisgyantát és magokat, több 
hallucinogén hatóanyagú gombát, drogkereskedelemhez használt eszközö-
ket, illetve készpénzt foglalt le a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya 
az elmúlt napokban. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szervezett bűnö-
zés elleni osztálya a Hargita és Maros megyei különleges bevetési egységek-
kel, ügyészi irányítással először február elsején tartott nyolc házkutatást Ma-
rosvásárhelyen, egyet Ákosfalván, valamint egyet Szentegyházán. Kilenc, 23 
és 50 év közötti személy otthonát kutatták át, lefoglalva 150 gramm marihu-
ánát, egy cannabisgyanta-darabot, cannabismagokat, hat gombát, továbbá a 
gyanú szerint kábítószer-kereskedelemből származó 650 lejt, valamint több, 
a tudatmódosító szerek árusításához használt eszközt és mobiltelefont. Feb-
ruár 8-án reggel a különleges egységek Székelyudvar helyen állítottak meg 
egy személyautót, amelynek utasterében, egy hátitáskába rejtve 500 gramm 
értékesítésre szánt marihuánát találtak, tíz csomagra osztva. Az ügyben há-
rom gyanúsítottat vizsgálati fogságba helyeztek. 

Szigorít. Sorina Pintea is tájékoztató kampány keretében hívná fel a figyelmet az oltások fontosságára 




