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Karanténban az anya és gyereke
Maros megyében nyolc Kínából hazatért személyről tudnak
• Elérte a koronaví-
rus miatti riadalom 
Marosvásárhelyt: a 
fertőzés veszélyétől 
tartva egy első osztá-
lyos marosvásárhelyi 
tanuló karanténba 
helyezését kérte az 
osztály szülői közös-
sége, miután tudo-
mást szereztek róla, 
hogy a gyerek édes-
anyja háromhetes kí-
nai tartózkodás után 
tért haza. A Maros 
Megyei Népegészség-
ügyi Igazgatóságnak 
jelenleg nyolc Kínából 
hazatért személyről 
van tudomása.

A N T A L  E R I K A

Kínából érkezett haza a napok-
ban egy, a George Coșbuc Ál-
talános Iskola (az egykori 3-as 

számú iskola) első osztályában tanuló 
kisdiák édesanyja. Miután az osz-
tály szülői közössége értesült erről, 
beadvánnyal fordult a tanintézmény 
igazgatóságához, kérve, hogy a gye-
reket is tartsák megfi gyelés alatt és ne 
engedjék iskolába járni, amíg le nem 
telik a koronavírusos megbetegedés 
lappangási ideje, tehát amíg bizo-

nyossá válik, hogy nem hordozza a 
kórt. „Nem elég karantén alá vonni az 
anyát, mert az érintkezik otthon a gye-
rekével, aki viszont az osztálytársai 
között tartózkodik napi négy-öt órát. 
Ezért azt kértük, a gyerek is maradjon 
távol az iskolától, amíg el nem múlik a 
fertőzés veszélye” – mondta egy szülő. 
Az aggódó szülőknek ugyanakkor az 
is tudomásukra jutott, hogy a kisdiák 
rokonságából több másik gyerek is 
ugyanabba az iskolába jár, így azt is 
kérték a tanintézet vezetésétől, hogy 
ezen gyerekek egészségi állapotára is 
fordítsanak nagyobb fi gyelmet.

 Otthonról tanulhat

Az első osztályos gyerek esetében 
az a döntés született, hogy ő két 
hétig otthon tartózkodik, mes-
sengeren és whatsappon veszi át 
a napi leckéit, ha pedig lejárt az 
elszigetelési idő és nem jelennek 
meg a fertőzés tünetei, visszatér 
az osztálytársai közé. Ezt meg-
előzően azonban az iskolaorvos 
alaposan megvizsgálja – tájé-
koztatta a Székelyhont az iskola 
igazgatónője, Maria Laslo. A ta-
nintézményben eddig is ügyeltek 

a tisztaságra, a gyerekek egész-
ségének megőrzésére, rendszere-
sen fertőtlenítették a kilincseket, 
padokat, mellékhelyiségeket, de 
most fokozottabban odafigyel-
nek a betegségek megelőzésére – 
mondta az igazgatónő.

A Maros Megyei Népegészség-
ügyi Igazgatóság szóvivője, Gab-
riela Uifălean érdeklődésünkre 
elmondta, a megyében nyolc olyan 
személyről tudnak, aki a közelmúlt-
ban tért haza Kínából, de nincs tu-
domásuk olyan Maros megyeiről, 
aki a koronavírusos megbetegedés 

tüneteit hordozza – tájékoztatott.
A népegészségügyi igazgatóság 

járványtanászai napi kapcsolatban 
állnak a karanténba helye-
zett, Kínából hazatért édes-
anyával, aki mindennap 
beszámol egészségi állapo-
táról, az esetleg felmerülő 
változásokról – tájékoz-
tatták az iskolát, illetve a 
szülői közösséget. A családtagok 
elszigetelése önkéntes alapon tör-
ténik, az orvosok javaslata szerint 
egy méter távolságot kell tartaniuk 
a megfi gyelt személytől. 

K O V Á C S  E S Z T E R

Február utolsó előtti hetében tár-
gyal Székelyudvarhely 2020-as 

költségvetéséről a helyi önkormány-
zati képviselő-testület, ezért a Nép-

párt frakciója a napokban a 
polgármesteri hivatalnál is 
iktatta, illetve a másik két 
párt frakciójának is bemu-
tatja a javaslatcsomagot. 
„Önkormányzati képviselői 
tapasztalatunk azt mutatta, 

hogy hiába csinálunk hosszú 
listákat, amelyekbe mindent is 

befoglalunk, a végeredmény az, hogy 
belekavarodunk és a prioritásokat sem 

látjuk. A koncepció most más volt: öt 
olyan témát emeltünk ki, amelyek 
megvalósíthatók, elkezdhetők még 
idén” – magyarázta Hajdó Csaba. A 
néppártos képviselő hozzátette: úgy 
válogatták össze a listán szereplő té-
teleket, hogy a frakciók között ne le-
gyen nagy vita, hisz olyanokról van 
szó, amelyek egyértelműen minden 
székelyudvarhelyi számára nagyon 
fontosak. „Pragmatikus, életszerű és 
mások számára is elfogadható. Ez len-
ne a 2020-as év közös minimuma. Nem 
látjuk, hogy milyen ellenérveket tud-
nának felhozni ellene” – jegyezte meg 
Hajdó. A listán elsőként szerepel a köz-
lekedés kérdése: a javaslatcsomagban 
szorgalmazzák, hogy a városvezetés 
konkrét lépéseket tegyen az észak-nyu-

gati terelőút nyomvonalán megvásá-
rolt területek hasznosítására, illetve 
– másodikként – szorgalmazzák, hogy 
a város területén megvásárolt ingatla-
nokon (ha ideiglenesen is) alakítsanak 
ki parkolásra alkalmas felületeket. 
Az öregotthonként is működő hospi-
ce-központ létrehozása harmadikként 
szerepel a listán: egyértelmű, hogy 
2020-ban ezt a beruházást nem lehet 
megvalósítani, jegyezte meg Hajdó. 
„Azt viszont szeretnénk, ha még idén 
kijelölődne a helyszín és elkészülne a 
megvalósíthatósági tanulmány.” Gaz-
dasági és oktatási cél az IT-munkaerő-
képzés megerősítése Székelyudvar-
helyen: az IT Park Projekt részeként 
előrehaladott tárgyalások zajlanak a 
Babes-Bolyai Tudományegyetemmel 
és más felsőoktatási intézményekkel 
is, ehhez a városnak épületet kellene 
biztosítania. Ezért a Néppárt koalíció-
ja azt kéri: az erre a célra kijelölt épület 
(a volt UCECOM második emeletének) 
felújításához szükséges összeg szere-

peljen az idei költségvetésben. Amint 
Ölvedi Zsolt önkormányzati képvise-
lő, az EMNP helyi szervezetének elnö-
ke kifejtette: fontosnak tartják ugyan-
akkor a városi uszoda létrehozását is. 
Erre korábban ígéret volt, de igyekezet 
annál kevesebb, jegyezte meg Hajdó. 
„Konkrétan a megvalósításért eddig 
csupán Gálfi  Árpád tett lépéseket, a 
polgármester ugyanis elutazott Buka-
restbe, és az uszodaprojektet felvetet-

te az Országos Befektetési Ügynökség 
(CNI) beruházási listájára” – fejtette 
ki. A kormánytámogatás reményében 
tehát a néppártiak arra kérik a vá-
rosvezetést: a beruházást előkészítő 
dokumentációra szükséges összeget 
foglalják bele a költségvetésbe. To-
vábbá, a városi sportstratégia létreho-
zását is sürgetik, valamint egy évente 
megrendezendő Székelyudvarhelyi 
Sportgála létrehozását is támogatnák.

Pontokba szedték a székelyudvarhelyi prioritásokat

Ha kétszer kérik, sem lesz kettő
Nem az önök készülékében van a baj! Lapunk hétfői számában valóban ol-
vashatták, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki szerve-
zete nevében Bíró Edith (aki egyúttal székelyudvarhelyi néppártos tanácsos 
is) már múlt pénteken „elsütötte” az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvar-
helyi tanácsosainak idei kívánságlistáját. Ennek tükrében olybá tűnik, hogy 
a néppártosok nem igazán egyeztetnek egymás között, ellenkező esetben 
nem lett volna szükség egy újabb sajtótájékoztatóra, egyetlen alkalommal 
is elegendő lett volna kérni az uszodát, az öregotthont... (Kozán István)

• A P R O P Ó

• Öt téma köré tömörülő, „pragmatikus, életszerű és má-
sok számára is elfogadható” javaslatcsomagot állított ösz-
sze a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület 
EMNP-frakciója az idei városi költségvetésre vonatkozóan.




