
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke bejelentette,
hogy új kórházépületet kiviteleznek a marosvásárhelyi fer-
tőzőklinika intenzív terápiás részlegének bővítésére.

Az új épületet a Dózsa György utcai 1-es Számú Fertőzőklinika ud-
varára tervezik, amelyben szükség esetén a koronavírussal fertőzött be-

tegeket kezelnék. A stabil szerkezetű, földszintes  új épület alapterülete
1362 négyzetméter lenne, ami nagyobb az udvaron található valamennyi
épületnél. A tervek szerint 19 kórteremet alakítanak ki benne, ahol 33 in-
tenzív terápiás ágy áll majd a betegek rendelkezésére.

Péter Ferenc tanácselnök hétfőn a beruházás kapcsán elmondta: 
– Két héttel ezelőtt tárgyaltunk először arról, hogy szükség lenne a

fertőzőkórház intenzív terápiás részlegének bővítésére, és még aznap

Zenére megyünk tönkre?

Világszerte már több mint hatszázezerre tehető a koronavírus-fer-
tőzöttek száma, és Olaszországban annyian hunytak el, mint egy kis-
város lakossága. Nő a fertőzöttek aránya nemcsak
Nyugat-Európában, hanem a környező országokban is, ahol a lakos-
ság térképeken tájékozódhat, hogy az ország melyik részeit érinti job-
ban a járvány, hol, melyik régióban, városban több a fertőzött. 

Ezzel szemben Romániában, ahol a legutóbbi adatok szerint a 308
új esettel 1760-ra emelkedett az igazolt esetek száma, 40-en belehal-
tak a betegségbe, és a fertőzötteknek mindössze egytizedét nyilvání-
tották gyógyultnak, titok lengi körül, hogy melyek az ország
leginkább érintett régiói, települései. Bár rendszeresen frissül egy
térkép az országos közegészségügyi hatóság honlapján az összesített
adatokról, többek között arról is, hogy megyénként hányan vannak
intézményesített karanténban és házi elkülönítésben, a fertőzöttek,
halottak pontos megyénkénti eloszlásáról nem tudhatunk meg sem-
mit. A televíziós híradók említik ugyan az elhunytak illetőségét, és
azt is, hogy melyik kórházban kezelték őket, de ez az adat nem segít
abban, hogy hol nagyobb a baj, hol kellene jobban védekezni. 

Bár kezdetben a kormányhivatalok a megyei helyzetről tájékoztatták
a sajtót, március 21-én megtiltották a helyhatóságoknak, prefekturáknak,
hogy helyi adatokat közöljenek az elvégzett tesztek, 
az igazolt koronavírus-fertőzéses esetek számáról, a betegek állapotáról. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi

Lélegeztetőgép 
a Maros Megyei
Kórház intenzív 
terápiás részlegének
Performáns, multifunkcionális, hordoz-
ható lélegeztetőgépet adományozott
tegnap a marosvásárhelyi Rotary Club
Téka a Maros Megyei Klinikai Kórház
intenzív terápiás részlegének.

____________4.
Erősen romlott 
a gazdasági 
hangulat az euró-
övezetben
A valaha regisztrált legnagyobb mér-
tékben, bár a vártnál kevésbé romlott
márciusban a gazdasági hangulat az
euróövezetben az Európai Bizottság
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgató-
sága (DG EcFin) felmérésének hétfőn
közzétett eredménye szerint. 

____________6.
Járvány idején
megengedhetetlen 
összefogdosni 
a kenyeret!
Múlt hét végén olvasói panasz érke-
zett a marosvásárhelyi kenyérárusí-
tással kapcsolatban, amelyben azt
nehezményezi a vásárló, hogy a koro-
navírus-járvány idején, amikor minden
óvintézkedést meg kell tenni a veszély
elkerülése végett, néhol az alapvető
higiéniai szabályokat sem tartották be. 

____________8.
Mezey Sarolta

Új kórházépület a koronavírussal megbetegedettek kezelésére 

Bővítik a fertőzőklinikát

Fotó: Nagy Tibor



A kijárási tilalom miatt ritkábban járnak a városi
és távolsági buszok. Ezek menetrendjéről elég
nehéz tájékozódni az idősebbeknek, akik nem
használnak internetet. 

A marosvásárhelyi Közszállítási Rt. honlapján feltüntetik
a járatsűrűséget, ez körülbelül a felére csökkent. A 24 városi
járat menetrendjét naponta frissítik. Vannak olyan buszok,
amelyek óránként közlekednek, s vannak olyanok, amelyek
csak a reggeli, délelőtti, majd az esti órákban. Szóval, mi-
előtt valaki buszos utazásra
szánja el magát, előre tájéko-
zódjon, vagy induljon el gya-
log. 

A távolsági buszok esetében
nehezebb eligazodni, hiszen
több cég biztosítja az utasszál-
lítást. Az Autogari.ro honlapon
lehet tájékozódni, itt feltüntetik
a felfüggesztett járatokat. Kí-
váncsiságból a Marosvásár-
hely–Szováta útvonalon
működő járatokat tekintettük
meg. A Bálint Trans ideiglene-
sen törölte a járatait, míg a Mi-
nibusnál nem jelenik meg
járattörlés. 
Új szolgáltató a 15-ös 
és a 13S járaton 

Több éve a Székelykövesd–
Marosvásárhely, illetve Mező-
bergenye–Marosvásárhely
útvonalon a Karincon cég autó-
buszai közlekednek. Újdon-

ság, hogy április 1-jétől a 15-ös és a 13S számú – mezőpa-
niti és csittszentiváni – járatok üzemeltetését is ez a cég veszi
át, a Maros Megyei Tanács által meghirdetett licit nyertese-
ként. Egy utazási jegy ára 4,5 lej, a havi bérleté 160 lej. 

A koronavírus-járvány miatti szükségállapotra való te-
kintettel, ezeken a vonalakon is jóval kevesebb autóbusz
közlekedik. Kérdéssel és észrevételekkel a Karincon Kft.
ügyfélszolgálata hívható a következő telefonszámon: 0740-
028-288.  (mezey) 

Fertőtlenítik a lépcsőházakat
Marosvásárhelyen elkezdték a tömbházak lépcsőházainak
fertőtlenítését az új koronavírus-járvány megfékezésének
érdekében. Elsőként a Rovinari/Ady Endre lakónegyedben
és a Kárpátok sétányon, valamint a Szabadság és a Raktár
utcákban található létesítményekben fertőtlenítettek. Kö-
vetkezik a Tudor lakónegyed, valamint a város összes többi
övezete. Megjegyzendő, hogy a klórtartalmú szer hatóideje
megközelítőleg 50 perc. A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal bel- és külkapcsolati osztálya felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy ezt követően a lépcsőházakat kötelezően fel
kell mosni tiszta vízzel, más vegyületek belekeverése nél-
kül, a klór fertőtlenítő hatásának megőrzése végett, egyéb-
ként elveszti a hatását.

Egyszerre szólalnak meg 
a harangok 

Ma, április elsején, szerdán 13 órakor egyszerre szólalnak
meg a marosvásárhelyi történelmi egyházak templomha-
rangjai, köszönetnyilvánításként mindazoknak, akik ezek-
ben a napokban nem maradhatnak otthon: orvosoknak,
asszisztenseknek, ápolóknak, gyógyszerészeknek, bolti el-
adóknak, szállítóknak, takarítóknak, rendfenntartóknak és
mindenkinek, aki a lakosságért dolgozik a járvány idején.
A marosvásárhelyi RMDSZ-körzetek és dr. Vass Levente
parlamenti képviselő köszönetet mondanak az egyházak-
nak, hogy a közösségi hálát kifejező kezdeményezésüket
felkarolták, és arra kérik a marosvásárhelyieket, hogy
szolidaritásuk jeleként nyitott ablakkal hallgassák a ha-
rangszót.

Nem vágnak bárányt
A marosvásárhelyi piacigazgatóság értesíti a lakosságot,
hogy a szükségállapotot elrendelő 195/2020-as határozat
és a 3/2020-as katonai rendelet előírásai szerint a húsvét
előtti időszakban a Cuza Vodă utca 89. szám alatt lévő pi-
acon található báránymészárszéket zárva tartja.

Számlákat fizetnek a helyi rendőrök
önkéntesei 

Figyelembe véve a 65 éven felüliek részéről érkező nagy-
számú kérést, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
helyi rendőrség önkéntesei révén a szolgáltatói számlák ki-
fizetésében segít, a 0800.888.999 ingyenes számot híva
bejelenthető az igény. Az önkéntesek rövid időn belül fel-
keresik az időseket, és a számla, valamint a pénz birtoká-
ban kifizetik a gáz-, a villany-, telefon- vagy más
szolgáltatás ellenértékét.

Felfüggesztette az ügyfélfogadást 
a nyugdíjpénztár 

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár az ügyfelekkel kizárólag
telefonon és e-mailben tartja a kapcsolatot. Telefonszámok:
0723-313-441; 0265-311-021; 0265-262-018; 0265-264-
188; 0265-232-961; e-mail: cjpmures@cjpmures.ro;
mures.pi@cnpp.ro. A nyugdíjpénztár biztosítja a nyugdíja-
sokat és a többi jogosultat afelől, hogy a tevékenység to-
vább folyik, a nyugdíjak kiszámítása és folyósítása a
megszokott módon történik. Ha kérdés merül fel, az igény-
lőkkel telefonon veszik fel a kapcsolatot.

Az erdő álma – pályázat 
A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület ötödik alkalommal írta ki a magyarországi és ha-
táron túli magyar tannyelvű általános és középiskolák di-
ákjait megcélzó pályázati programját. Minden évben arra
kérik a gyermekeket, hogy írják le a természetben tapasz-
talt élményeiket a felhívás tartalmának figyelembevételé-
vel, versben, prózában, mesében. Idén Az erdő álma
címmel várják az írásokat április 16-ig. Korcsoportok: 6–9
év, 10–14 év, 15–19 év, kategóriák: vers, próza és mese.
Az országos elvárásoknak megfelelően, minden korcso-
portban és kategóriában az első hat helyen végzett diákot
díjazzák. Bővebb információk a www.nagyerdoertegyesu-
let.hu honlapon.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma HUGÓ, 
holnap ÁRON napja.
ÁRON: bibliai név, talán
héber eredetű, jelentése: ihle-
tett, tisztánlátó, vagy a bátor-
ság hegye.
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Megyei hírek

Ritkították a tömegközlekedési járatokat 

A koronavírus-járvány miatt „családi körben” ejtettük
meg a márciusi Hűséges előfizető pályázat nyerteseinek a
sorsolását. A nyereményjátékra Marosvásárhelyről 197
levél érkezett, vidékről 46. Vidéki nyerteseink: György
Dénes (Nagyernye), Ádám József (Makfalva). 

Marosvásárhelyi nyerteseink: Labancz János (1848. út),
Jánosi István (Lămâiţei u.) és Elsässer Ilona (Ibolya u.),

Ozsváth Éva (Predeal u.).  A 100 lejes nyeremények átve-
hetők munkanapokon 9–14 óra között a szerkesztőségben,
az 57-es irodában, telefon: 0742-828-647. 

Ugyanakkor sajnálattal közöljük, hogy a jelen helyzet
miatt a nyereményjátékot kénytelenek vagyunk meghatá-
rozatlan időre felfüggeszteni. Köszönjük hűségüket és meg-
értésüket. (B. E.)

Sorsolás szükségállapotban

1., szerda
A Nap kel 

7 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 52 perckor. 
Az év 92. napja, 

hátravan 274 nap.
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Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink fi-
gyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, a
nepujsag.ro weboldalon levő online felületen is, vagy beküldhe-
tik e-mailen a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor (archív)



293 új esetet jegyeztek 
Románia területén 2245 személynél mutatták ki
eddig a koronavírussal való fertőződést – közölte hét-
főn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A
legutóbbi jelentés óta 293 új esetet jegyeztek. A fer-
tőzöttek közül 220-at gyógyultnak nyilvánítottak és
kiengedtek a kórházból. Keddig 69 koronavírussal di-
agnosztizált személy halt meg Romániában. 62 be-
teget az intenzív terápiás osztályon kezelnek,
közülük 36 páciens állapota súlyos. A többiek álla-
pota stabil. (Agerpres)

Újabb 12 ügyben indult eljárás 
Az illetékes belügyi szervek az elmúlt 24 órában 15
ügyben indítottak eljárást a betegségek leküzdésé-
nek meghiúsítása miatt – közölte hétfőn a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS). A csendőrség és a
rendőrség ugyanakkor 990 bírságot rótt ki a jelzett
időszakban az otthoni elkülönítés vagy a karantén
szabályainak megszegése miatt. Az elmúlt egy nap
alatt ugyanakkor országszerte 8276 olyan személyt
tartóztattak fel a rendőrök, akik nem tartották be a ki-
járási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírá-
sait. A rendőrség tájékoztatása szerint összesen
13.174.104 lej értékben róttak ki bírságot emiatt.

Kórházba került 
egy fertőzött római bíboros

Kórházba került Angelo De Donatis, a pápa római
helynöke, miután megfertőződött a koronavírussal –
számolt be a Vatikán hírportálja kedden. A Vatican
News szerint Angelo De Donatis az első bíboros, aki
megbetegedett a Covid-19-ben. A 66 éves római vi-
kárius lázas, de egyébként jól van – közölte a római
egyházmegye hétfő éjjel. A bíborost azon a római kli-
nikán kezelik, amely a pápákat is el szokta látni. Fe-
renc pápa a közelmúltban nem találkozott De
Donatisszal – tájékoztatott a Vatican News.

Először volt hőhullám 
az Antarktiszon

A kutatók aggodalmunknak adtak hangot amiatt,
hogy ez a jelenség hosszú távon károsíthatja az
állat- és növényvilágot, az egész ökoszisztémát. A
hőhullámot a Kelet-Antarktiszon lévő Casey kutató-
állomáson rögzítették a 2019–2020-as nyáron, mi-
közben magas hőmérsékleteket regisztráltak az
Antarktiszi-félszigeten is. Január 23. és 26. között a
valaha mért legmagasabb maximum- és minimum-
hőmérsékleteket mérték a Casey állomáson, ami hő-
hullámnak minősül. Hőhullámnak az nevezhető,
amikor három egymást követő napon szélsőségesen
magasak a maximális és a minimális hőmérsékletek
is. A legalacsonyabb napi hőmérsékletek nulla Cel-
sius-fok fölött, míg a maximális hőmérsékletek 7,5
Celsius-fok fölött voltak.

Miközben a legapróbb részletességgel beszámolnak
arról, hogy a rendfenntartó szervek hányt személyt mi-
lyen összegben büntettek amiatt, hogy nem tartották be
a kijárási tilalmat, arról, hogy hol lenne szükség a leg-
nagyobb óvatosságra, a lakosság nem tudhat meg sem-
mit. Pedig, ha ismernék, hogy a megyéjükben,
településükön hány esetet igazoltak, akkor feltehetően
nem kellene erőszakkal kikényszeríteni, hogy otthon ma-
radjanak. A pontos tájékoztatás hiányában felmerül,
hogy mit titkolnak, esetleg azt, hogy a valóságban több
a betegek száma, hogy helyenként nincsen lehetőség a
teszt elvégzésére sem, hogy vannak helységek, kórházak,
ahol képtelenek megbirkózni a járvánnyal, ahogy a su-
ceavai kórház is csúfosan leszerepelt, továbbá, hogy vol-
tak olyan vezetők az egészségügyi intézmények élén, akik
az alapvető higiéniai szabályokkal és közegészségügyi
előírásokkal sem voltak tisztában.

Az adatok eltitkolása ellen a helyi újságírók nevében
a PressHub tiltakozott, egyelőre nem tudni, milyen ered-
ménnyel. Az viszont biztos, hogy a járvány megállítha-
tatlanul terjed, s a határátkelőknél naponta több ezren
jönnek be az országba, ami a karanténban, házi őrizet-
ben levők számát tovább növeli, s ezzel együtt a fertőzés
veszélyét is. S miközben röpködnek az országos összesí-
tett adatok, úgy érezhetjük, hogy tőlünk még messzire
van a járvány, holott lehet, hogy ritka útjainkon már kö-
rülöttünk ólálkodik, anélkül hogy értesültünk volna róla. 

A helyi adatokról való tájékoztatásról nem, de arról
gondoskodtak, hogy a rendőrautókból esténként torz
géphangon a román nemzeti himnusz szóljon az üres ut-
cákon. Egy magára valamit is adó országban felelős-
ségre vonnák azt, aki ilyen célokra használja a
legszentebb nemzeti éneket, még akkor is, ha annak
első sora találó lehet az ország lakóira a jelenlegi
helyzetben.

Zenére megyünk
tönkre?

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

„Az utolsó száz méteren vagyunk az előkészületek-
kel, hogy szerdától az érintettek tudják benyújtani
a szükséges iratokat a kormányintézkedés révén
igényelhető alapokra” – jelentette be kedden 
Violeta Alexandru munkaügyi miniszter.

A munkáltatóknak elektronikus úton kell elküldeniük a me-
gyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségekhez a kényszer-
szabadságra küldött alkalmazottaik jegyzékét, egy igénylést,
illetve egy felelősségvállalási nyilatkozatot.

Azoknak, akiknek nem egyéni munkaszerződésük volt,
hanem egyéni vállalkozókként dolgoztak, vagy szerzői jog-

díjakból származó jövedelmük volt, a megyei szociális és ki-
fizetési ügynökségeknél kell jelentkezniük. Ugyanez érvényes
a sportklubok nem egyéni munkaszerződéses alkalmazottaira
is. Az ebbe a kategóriába tartozóknak is kérvényt és saját fe-
lelősségre írt nyilatkozatot kell benyújtaniuk, a sportklubok-
nak pedig csatolniuk kell azoknak a sportolóknak a listáját,
akik számára igénylik a támogatást.

„Egyik kategória esetében sincs szükség a sürgősségi hely-
zetet megállapító tanúsítványra. A kormány jelen helyzetben
csökkenteni akar minden bürokratikus akadályt” – tette hozzá
Violeta Alexandru. (Agerpres)

Mátol fogadják az igényléseket 
a kényszerszabadságra küldöttek juttatásaira 

Meghosszabbítják a Románia és Spanyolország, va-
lamint a Románia és Olaszország közötti repülőjá-
ratok felfüggesztésére vonatkozó intézkedést. Az
erről szóló 5-ös számú katonai rendeletet hétfő este
adta ki Marcel Vela belügyminiszter.

A Románia és Spanyolország közötti repülőjáratokat érintő
intézkedés újabb 14 napig lesz érvényben kedd 18 órától, az
olaszországi járatokra vonatkozó döntés pedig szintén újabb
14 napra szól, április 6-ától kezdődően.

Az áru- és levélszállítást végző, a humanitárius, illetve a

sürgősségi egészségügyi ellátást biztosító repülőgépek nem
esnek a rendelet hatálya alá.

A rendelet leszögezi még, hogy a karanténközpontot a ha-
tóságok jóváhagyása nélkül elhagyó személyek újabb 14
napra vesztegzár alá kerülnek, nekik kell állniuk ellátásuk
költségeit, és büntetőjogi felelősségre vonják őket.

Azokat, akik nem tartják be a lakhelyi elkülönítésre vonat-
kozó szabályokat, újabb 14 napra karanténba helyezik, nekik
kell állniuk a költségeket, és bírságot kell fizetniük – szögezi
még le a rendelet. (Agerpres)

Repülési tilalom

Vesztegzár alá vonták Suceava városát és a vonzás-
körzetébe tartozó nyolc községet. Ezt a 6-os számú
katonai rendelettel vezették be, amelyet Marcel
Vela belügyminiszter hétfőn késő este ismertetett.

Vela közölte, a Suceava megyében regisztrált koronavíru-
sos esetek nagy száma miatt karantén alá vonják a megyeköz-
pontot, annak nyolc környékbeli községét, és védelmi
övezetet alakítanak ki a megye több más településén.

A vesztegzár Suceavára és a következő környező települé-
sekre vonatkozik: Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara,
Şcheia, Pătrăuţi és Mitocu Dragomirnei. A védelmi övezetet
a karantén alatt lévő települések körül alakítják ki.

A karanténban levő területekre be- és kijárhatnak a gazda-
sági tevékenységhez, valamint a lakosság ellátásához szüksé-
ges árut szállítók. Ugyanakkor bejárást biztosítanak a más
településen lakó, de valamely karantén alá vont településen
dolgozó személyek számára is.

A suceavai nemzetközi repülőtéren csak az állami tulajdon-
ban lévő gépek, a teherszállító, a postai, a humanitárius, az
orvosi sürgősségi szolgálatot teljesítő, illetve a műszaki fel-
adatokat ellátó gépek szállhatnak le és fel.

Raed Arafat belügyi államtitkár korábban bejelentette, hogy
a hétfő estig COVID-19-cel diagnosztizált 2109 személy
közül 593 Suceava megyei.

Karantén alá helyezték Suceavát 

Szászrégenben a helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadott
egy olyan határozattervezetet, amelyben eltekintenek azon
jogi és magánszemélyek terület- és épületadójának befizeté-
séről, akiket/amelyeket érintenek a vírusjárvány elterjedésé-
nek megfékezéséért kibocsátott katonai rendeletek. A
tanácsülésen a polgármesteri hivatal az önkormányzati kép-
viselők tudomására hozta, hogy a negyedévi költségvetési tel-
jesítés összegzését követően (március 31-e után) egy olyan
határozattervezetet terjeszt elő, amiben a 2020-ra tervezett
művelődési rendezvényekre szánt pénzösszeget a vírusjár-
vány elleni küzdelemre szánják. A szükségállapot meghirde-
tését megelőzően a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal

vásárolt fertőtlenítőszert, maszkokat, kesztyűket – de az or-
szágos hiány miatt nem tudták beszerezni a megfelelő meny-
nyiséget –, és továbbra is van még vészhelyzeti
szükségletekre szánt pénz. Maria Precup polgármester szük-
ségesnek tartja, hogy az említett pénzösszeget utalják olyan
tartalékalapba, amelyet szükség esetén a járvánnyal kapcso-
latos, előre nem számított költségekre fordíthatnak. A
4/2020-as katonai rendeletnek megfelelően a polgármester
elrendelte, hogy minél előbb juttassák el a szükséges fertőt-
lenítőszereket és berendezéseket a tömbházak lépcsőházaiba
– tájékoztattak a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal sajtóosz-
tályáról. (v.gy.)

Járványmegelőző intézkedések Szászrégenben 

A koronavírus-járvány terjedését megfékező in-
tézkedések sorában Romániában az online hiva-
tali ügyintézés általánossá tételéről fogadtak el
sürgősségi kormányrendeletet hétfőn.

Az intézkedés arra kötelezi a közintézményeket, tegyék
lehetővé, hogy ügyfeleik elektronikus úton, digitális alá-
írással nyújtsák be kérvényeiket és beadványaikat, illetve
azt a kötelezettséget is előírja, hogy ezekre a hivatalok
elektronikus úton válaszoljanak – mondta a kormányülés
után tartott sajtóértekezleten Sabin Sarmas, a román digi-
talizálási hatóság elnöke.

Példaként a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak-
nak a – kormány által átvállalt – segélyezését említette,
amelynél minden szükséges dokumentumot elektronikus
formában kell eljuttatni a területileg illetékes munkaügyi
hivatalba.

A digitalizálásban elmaradt közintézményeknek a ható-
ság segítséget nyújt az online ügyintézés kialakításában,
addig is lehetővé kell tenniük, hogy ügyfeleik e-mailen in-
tézzék ügyeiket.

Ezáltal egyre több helyen szükségtelenné válik, hogy a
magánszemélyek vagy a cégek képviselői személyesen

keressék fel az állami hivatalokat. A járvány körülményei
között nyilvánvalóvá válik, hogy a bürokráciát visszaszo-
rító technológia nemcsak időt spórol, hanem életeket
ment – állapította meg a román digitalizálási hatóság el-
nöke.

Ugyancsak a hétfői ülésén határozott a román kormány
arról, hogy a háziorvosi és járóbeteg-ellátásban bevezetik
a távrendelést. Az orvosok ezentúl telefonos vagy interne-
tes segédeszközök igénybevételével, személyes találkozó
nélkül is elvégezhetik a konzultációt, a szolgáltatást pedig
– óránként nem több mint nyolc páciensre – elszámolhatják
az egészségbiztosítónál – ismertette Ionel Danca, a minisz-
terelnöki kabinet vezetője.

A rendkívüli állapot idején nem kötelező az elektronikus
egészségügyi kártyák használata, tehát az orvosok felírhat-
ják a kedvezményes gyógyszereket, szakorvosi beutalókat
anélkül, hogy ezt három napon belül bevezessék az egész-
ségbiztosító online adatbázisába. A kabinetvezető azt is
megerősítette: Románia minden koronavírus-fertőzöttnek
biztosítja az ország területén az egészségügyi ellátást, füg-
getlenül attól, hogy rendelkezik-e érvényes egészségbizto-
sítással. (MTI)

Online hivatali ügyintézésről fogadtak 
el kormányrendeletet
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Performáns, multifunkcioná-
lis, hordozható lélegeztetőgé-
pet adományozott tegnap a
marosvásárhelyi Rotary Club
Téka a Maros Megyei Klinikai
Kórház intenzív terápiás rész-
legének. A koronavírus-jár-
vány egyre szélesebb körben
való terjedése közepette óri-
ási segítséget jelent ez az
adomány, a prefektúra sajtó-
szóvivője szerint Maros 
megyében a sürgősségi, vala-
mint a klinikai kórházakban
összesen 38, lélegeztetőbe-
rendezéssel ellátott ágyat ké-
szítettek elő a koronavírussal
fertőzött, súlyos állapotba ke-
rülő betegek ellátására. 

A marosvásárhelyi Rotary Club
Téka a koronavírus-világjárvány
okozta vészhelyzetben a helyi kö-
zösség segítségére sietett, március
25-én sikerült beszereznie egy
Smiths Medical gyártmányú, Pneu-
pac paraPAC plus 310 típusú, mul-
tifunkcionális, hordozható
lélegeztetőgépet, melyet kórházban,
mentőautóban, hordágyra szerelve,
oxigénpalackkal vagy hálózatról is
lehet használni. Az életmentő ké-
szüléket a Rotary Club Téka a
Maros Megyei Klinikai Kórház in-

tenzív terápiás részlegének adomá-
nyozta, az átadásra tegnap került
sor. A klub tagsága Nagy István
soros elnök javaslatára hozta meg
ezt a döntést a világjárvány okozta
vészhelyzet közepette, ugyanis úgy
vélik, ilyenkor át kell gondolni a
prioritásokat, és az elsődleges

szempont az életek mentése és az
orvosok munkájának a segítése kell
legyen.

A Rotary Club Téka a Procardia
Alapítvánnyal közreműködve, öne-
rőből vásárolta meg a performáns
lélegeztetőgépet. Ennek érdekében
le kellett mondaniuk a folyamatban

lévő Mit tehetek én a bolygónkért?
ökológiai projekt folytatásáról.

A Rotary International egy 1905-
ben alapított jótékonysági intéz-
mény, mely nemzetközi
szervezetként működik, és a Rotary
klubok szerte a világban azokat a
közösségeket próbálják minél haté-

konyabban segíteni, ahol működ-
nek.

Nagy István, a marosvásárhelyi
klub soros elnöke lapunknak el-
mondta, a jövőben is támogatni sze-
retnék a világjárvánnyal vívott
harcot, ezért a többi klubbal és a
2241-es Rotary Districttel közösen
további eszközöket szeretnének az
egészségügy rendelkezésére bocsá-
tani. Ehhez hamarosan támogatás-
gyűjtést is meghirdetnek majd.
Nagy István hozzátette: a marosvá-
sárhelyi klubnak az a célja, hogy
minél gyorsabban és minél közvet-
lenebb módon segítséget nyújthas-
sanak a helyi közösség minél
hatékonyabb egészségügyi ellátásá-
ban, ezért az elkövetkező időszak-
ban helyi szinten is terveznek
adománygyűjtést, és az egészség-
ügyben dolgozók igényeinek meg-
felelően igyekeznek majd
beszerezni a legszükségesebbeket.
Az eddigiek alapján úgy tűnik,
hogy a legégetőbb probléma, ami
orvoslásra vár, a védőfelszerelés
biztosítása az egészségügyiek szá-
mára.

A prefektúra sajtószóvivője, 
Damian Samoilă tegnap lapunknak
elmondta: a sürgősségi kórházban
26 lélegeztetőgéppel ellátott ágyat
készítettek elő, a megyei klinikai
kórházhoz tartozó, a Gheorghe Ma-
rinescu utca 1. szám alatt levő in-
tézményben pedig további 12 ilyen
ágy áll a koronavírussal fertőzött,
súlyos állapotba kerülő betegek el-
látására, de szerencsére eddig még
nem volt ezekre szükség.Mircea Stoian, az intenzív terápia vezetője és Kikeli Szabolcs, a Rotary Club Téka tagja, a Procardia Alapítvány ügyvezetője

Fotó: Maros Megyei Tanács

Lélegeztetőgép a Maros Megyei Kórház intenzív terápiás részlegének
A marosvásárhelyi Rotary Club Téka adománya
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megrendeltük az ehhez szükséges műszaki
terveket. Köszönet illeti a marosvásárhelyi
és kolozsvári tervezőmérnökökből álló csa-
patot, tagjai rekordidő alatt készítették el a
szükséges műszaki dokumentációt, és olyan
korszerű építkezési technológiát javasoltak,
ami lehetővé teszi, hogy az épület néhány
hónap alatt elkészüljön – nyilatkozta a ta-
nácselnök.
A finanszírozás jóváhagyására várnak

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
hétfőn sürgősségi eljárással bocsátotta ki a
beruházás építkezési engedélyét, azonban a
kormány döntésére van szükség, hogy a be-

ruházás megvalósuljon. Az Egészségügyi
Minisztériumtól, valamint a Közberuházá-
sokért, Fejlesztésekért és Adminisztrációért
Felelős Minisztériumtól kedden átiratban
kérte a Maros Megyei Tanács, hogy hagyják
jóvá a beruházás finanszírozását. A beruhá-
zás teljes értéke 16,4 millió lej.

Péter Ferenc a kormány helyi és központi
képviselőivel erről korábban már egyezte-
tett, ezért a Maros Megyei Tanács elnöke
bízik abban, hogy a minisztériumok támo-
gatni fogják a kórházfejlesztés megvalósítá-
sát, ezáltal megnyílik a lehetőség arra, hogy
még az idén nyáron a betegek rendelkezé-
sére lehessen bocsátani az új termeket.

Bővítik a fertőzőklinikát

Menyhárt Borbála

Április bolondja, felmászott a toronyba…
Rémes, hogy mindenki oda akar feljutni,
vagy majdnem mindenki, ha talán nem is a
csúcsra, de minél magasabbra. Miközben
azt sem tudja, hány óra. De úgy tesz, mintha
tudná. Hogy erről nekem miért az jut
eszembe, hogy nagy a kapkodás az ország-
ban? Ki tudja. Tény, hogy az ésszerű intéz-
kedések mellett sok a fura, többféleképpen
értelmezhető határozat, döntés, elvárás, el-
képzelés, nevezzük, aminek akarjuk. Amire
részben magyarázat, hogy ilyen vészes, tra-
gikus, rendkívüli helyzettel még sohasem ta-
lálkoztunk, ez a miénknél sokszorosan
fejlettebb, stabil társadalmakat is megren-
geti, megtizedeli. De nálunk most az is hat-
ványozottan megmutatkozik, hogy sok olyan
ember került meghatározó, döntő, vezetői
tisztségbe, akinek ilyen vonatkozásban alig
van vagy egyáltalán nincs tapasztalata. A
politika röpítette a hatalmat biztosító, jól jö-
vedelmező magasba. Akkor meg csodálko-
zunk a melléfogásokon, a rögtönzött
ötleteken, a szervezési bakikon, az egymás-
nak ellentmondó nyilatkozatokon? Persze
ennél is súlyosabban nyom a latban, és ma-
gyarázza az aligha elkerülhető még na-
gyobb veszteségeket, hogy a romániai
egészségügy a lehető legsiralmasabb álla-
potban csöppent bele a világjárványba. Be-
lecsöppent? Pontatlan a fogalmazás: jött az
ide csőstül, voltak elegen, akik hozták s hoz-
zák még egy darabig. Állítólag húsvét tájé-
kán további kétszázezer román állampolgár
hazajövetelére számítanak. Halálosztó jár-
ványgócokból is érkeznek, és nem állíthatja
meg őket senki és semmi. Pedig, mint emlí-
tettem, ötletekben nincs hiány. Amilyen pél-
dául a belügyi tárca vírusellenes
csodafegyvere, a rendfenntartó erők hétvégi
himnuszsugárzása. Amint a Covid-19 meg-
hallja, azonnal haptákba vágja magát. Ha
csak ma értesülök róla, és nem pár nappal
ezelőtt, azt hittem volna, hogy április elsejei
ugratásról van szó. Persze a vírus, ha nem

is élőlény, hamar észbe kap, rájön, hogy a
himnusz nem neki szól, elvégre ő nem
román, és újra még vehemensebben kezd el
tombolni. Javaslat: ahogy a honi futball-
meccseken szokott történni, a himnusz után
hatásos a skandálás, ezzel is lehetne pró-
bálkozni. Milyen jól hangzana például ez:
Afară, afară, cu viruşii din ţară! Na, itt áll-
jak meg, valaki még plágiummal talál meg-
vádolni. Nyilván nem véletlenül tévedtem
erre a területre. Nagyon hiányoznak a lab-
darúgó-mérkőzések. Az igazi vérre menő,
téttel bíró összecsapások, az élő közvetíté-
sek, ahol forrong a stadion, üvölt, énekel,
örül, szomorkodik, remél, ujjong a tömeg.
És nem lehet tudni, hogyan alakul a vég-
eredmény, miképpen dől el a meccs. Nem
csak a fociban, a sport összes többi ágában
is. Az egyidejű történés varázsát itt a het-
venhetedszer bejátszott felvétel semmiképp
sem képes pótolni. Igaz, van, amit akár-
hányszor szívesen újranéz a szurkoló. Pél-
dául az aranycsapat angol–magyar 6–3-as
diadalát. Pár héttel ezelőtt találkoztam a
kapitánnyal. Puskás Ferenc, Öcsi (bácsi)
elegáns öltönyben dekázott az őt szájtátva
bámuló kissrácok között. Az óbudai felújí-
tott városközpontban áll a zsánerszerű szo-
borcsoport. Az olimpiai bajnok Puskás, a
nemzet sportolója, a spanyoloknál is rend-
kívül népszerűvé vált Pancho 1927-ben ezen
a napon született, 14 éve hunyt el. Bronzmá-
sával is jó volt találkozni. De hol van már a
magyar futball?! És hova lett az olimpia?
Bizony roppantul megérezzük az ilyen ese-
mények hiányát is. Vasárnap az állítgatással
elveszítettünk egy órát. A kalendárium sze-
rint április 1. az esztendő 91. napja, szökő-
évben, mint az idei, a 92. Ezzel is elment még
egy nap. Vajon nem lehetne legalább még
egy fél évet átugrani, és kiiktatni az életünk-
ből mindazt a sok rosszat, ami még ezután
jöhet? Mindazt, amit eddig rontottunk el?
Sajnos erre a játékra még nem találták fel
a videóbírót. (N.M.K.)

Erről jut eszembe
(Folytatás az 1. oldalról)



Olga közel másfél éve nem lépett
ki a ház kapuján. Legutóbb ta-
valyelőtt, világításkor kerekedett

fel, hogy virágot és gyertyát vigyen az ura
nyughelyére, de útban hazafelé félrelépett a
fényszigetek között ereszkedő, sötét ösvé-
nyen, és – saját szavait idézve – „becsülete-
sen” odavágta magát. Segítőkész idegenek
kísérték ki a hatvanas évei végén járó asz-
szonyt a temetőkapuig, ott aztán taxit hívott,
hogy feljuthasson a sürgősségire. Bokatörés-
sel diagnosztizálták, beteg lábára gipsz-
csizma került. Gyorsan gyógyult, és alig
várta, hogy a gipsztől megszabadulva újra
szabadon jöhessen-mehessen a városban.
Amikor azonban eljött az első séta ideje,
mintha vasgolyók nehezedtek volna a boká-
jára. Meglepte az érzés, kicsit meg is szep-
pent tőle, és otthon maradt. Majd holnap
kimegyek – gondolta, de a helyzet másnap és
harmadnap sem változott. Pedig a röntgen-
kép szerint minden rendben volt. A házior-
vosa biztatta, hogy vegyen erőt magán,
hiszen az, amit érez, pusztán illuzió, a szo-
rongó lélek átverése. Igazat adott neki, de
nem volt ereje a változtatáshoz. A lánya he-
tente háromszor benézett hozzá, így a bevá-
sárlás nem jelentett gondot, és az
elmagányosodás sem fenyegette. Csak a fér-
jénél tett sétákat fájlalta, de a lánya vállalta,
hogy kéthetente letakarítja, kidíszíti az apja
sírját, és látogatásait mindig fotóval is iga-
zolta. Az utcai portyázásoktól eltérően a la-
kásban való járás nem okozott gondot
Olgának. Mindig talált magának valami ten-
nivalót, szép lassan átrendezte a két szoba és
a konyha berendezését, új ételreceptekkel kí-
sérletezett, és rákapott a televíziós soroza-

tokra. Egy hónapnak sem kellett eltelnie,
hogy egészen magára találjon a házon belüli
mindennapok komfortjában.

– Mintha mindig erre vágytam volna –
jegyezte meg telefonbeszélgetésünk elején. –
Fiatalabb koromban, a tejgyári szalag-
munka évtizedeiben, persze elképzelhetetlen
volt számomra, hogy egyszer majd otthonü-
lővé válok. A lányom ik-
reket szült, a nyugdíjas
éveim elején őket ugrál-
tam körbe. Sosem érez-
tem tehernek ezeket a
feladatokat, de úgy látszik, most már eljött a
pihenés ideje. Azt hiszem, ezért volt szükség
arra a balesetre is. Kellett egy kis idő, hogy
erre rájöjjek, de mióta tudom, boldog és ki-
egyensúlyozott vagyok.

– Így, gondolom, kicsit sem okoz nehézsé-
get betartani a hetek óta elrendelt karantént
– szóltam közbe.

– A személyes bezártságot valóban nem
érzékelem, de az unokáim miatt biza sokszor
összeszorul a szívem. Két örökmozgó kisis-
kolás, akik jó ideje a négy fal közé kénysze-
rültek. Gyakran beszélek velük telefonon, és
mindig elpanaszolják, milyen nehezen telik
az idő. Hogy eltereljem a figyelmüket, rend-
szerint kitalálok valami vicces történetet, és
a legtöbbször sikerül is felvidítani őket. A te-
lefonos meseolvasással is megpróbálkoztam,
de azt nem volt türelmük végighallgatni.

– Ön fiatalkorában élt meg olyan válság-
helyzeteket, amelyek némiképp a mostani ál-
lapotokra emlékeztetik? – tudakoltam.

– Az 1970-es marosvásárhelyi árvíz idején
középiskolás voltam. Akkoriban a főtéren
laktunk, és fennállt a veszély, hogy a medré-
ből kilépett Maros a mi házunkat is eléri.
Volt olyan városrész, ahol csónakkal jártak
az emberek, ebből is látszik, mennyire ko-
moly volt a helyzet. Édesanyámék baráti kö-
rében volt egy színészházaspár, ők siettek a

segítségünkre. Autóval
jöttek utánunk, és elvit-
tek a Kultúrpalotába.
Ott húztuk meg ma-
gunkat pár napig,

amíg a veszély elvonult. Fasírtot, kenyeret és
konzerveket vittünk magunkkal, azt ettük, ha
megéheztünk. Vizünk is került, egyébre
pedig nem volt szükségünk. Úgy emlékszem,
valahol a színpad közelében aludtunk.
Olyasmi is dereng, hogy esténként egy ven-
dégtársulat operett-előadásait néztük meg,
jegyet sem kellett váltanunk. Amikor aztán
végre hazamehettünk, örömmel nyugtáztuk,
hogy a házunk megúszta az áradást. Öt év
múlva azonban megismétlődött az 1970-es
forgatókönyv, csak akkor mintha még súlyo-
sabb lett volna a helyzet. Én legalábbis
jobban megijedtem, talán mert tisztábban
fel tudtam mérni a veszélyt. Anyám nő-
vére, aki már jól benne volt a korban, a
Tudor negyedben lakott, a mostani
Dacia-piac környékén. Amikor a Poklos-
patak kiöntött, az ő otthonába is befolyt a
víz. Emlékszem, engem küldtek hozzá segí-
teni, órákig törölgettem a sáros, iszapos
vizet a könyvespolcról és a zongoráról.

Aztán ez is elmúlt, és ment tovább az élet
háborítatlanul. Csak a Poklos-patak és a
Maros közelében levő épületek viselték
még sokáig magukon az áradó víz nyomát.
Aztán jött az 1977-es földrengés, az, ami
Bukarestben végzett hatalmas pusztítást.
Mi a katasztrófából alig érzékeltünk vala-
mit, a főváros tragédiájának híre is csak
másnap jutott el hozzánk.

– Milyen emlékek maradtak meg ebből az
időből?

– Édesapám lepihenve rádiózott azon a
napon, és egyszer csak érezte, hogy mozogni
kezd alatta az ágy. Anyukám a szokásos há-
zimunkáit végezte, a működésben lévő mosó-
gép azonban hirtelen leállt, a szekrényajtó
pedig kinyílt. Most is hallom, ahogy anyám
rászól apámra, hogy mit mind piszkálja azt
a bútort, édesapám pedig különös feszültség-
gel a hangjában csak annyit válaszol: nyu-
godj meg, szívem, földrengés van. Én a szoba
sarkában olvasgattam, de ettől a bejelentés-
től minden erő kiment belőlem. Nem tudtam,
mit takarnak a szavak, mi vár ránk az elkö-
vetkező percekben, órákban. Aztán kiderült,
hogy semmi. Hát ezek voltak azok a történé-
sek, amelyek fokozatosan tudatosították ben-
nem, hogy nem a mi kezünkben van az
irányítás. Persze gyerekként és huszonéves-
ként ezt nehéz volt megemészteni, de mióta
nem járok ki a házból, sok minden a helyére
került bennem. Megértettem, hogy nincsenek
véletlenek, és minden életeseményemnek
pontos oka, célja volt. Ez pedig éppen elég
ahhoz, hogy elfogadjam a létünket váratla-
nul körbezáró falakat, és tudjam, hogy rajtuk
túl a szabadság lakik.

Falak tanítása

A Double Rise fesztivált úgy is
emlegetik, mint az a fesztivál,
ahol kétszer kel fel a nap,
vagy még a „napfelkelők biro-
dalma”-ként is ismert. A fesz-
tivál idén lesz 5 éves, és az
elmúlt kiadásai nagy sikernek
örvendtek. Az eseményt min-
dig június végén vagy július
elején tartották. Az eredeti
terv szerint idén június 24. és
27. között lett volna. De köz-
beszólt a járvány. Szeren-
csére a fesztivál szervezői
bizakodóak, hogy nyárig lejár,
vagy legalábbis enyhül a hely-
zet, ezért nem mondták le a
fesztivált, csak eltolták. Az új
dátum augusztus 12-15. A
helyszín pedig változatlan, a
fesztivál idén is Torockón, az
Europa Nostra díjas faluban
lesz, hiszen ez nagyban hoz-
zájárul a fesztivál hangulatá-
hoz.

A fellépők is változni fognak, hi-
szen a kialakult helyzet őket is
érinti. Akik vissza szeretnék igé-
nyelni a jegyük/bérletük árát, meg-
tehetik a Biletmaster vagy az
Eventim weboldalakon.

A Double Rise fesztiválról, az
esemény főszervezőjével, Gondi
Mátyással beszélgettünk.

– Sok fesztivál van, amelyeknek
még nem változtatták meg a dátu-
mát. A Double Rise megtette. Az ok
egyértelműen a koronavírus. Úgy
gondolják, hogy augusztus közepére
jobb lesz a helyzet?

– A legőszintébb válasz, amit
mondani tudok az az, hogy mi nem
tudjuk megjósolni, hogy jobb lesz-
e a helyzet, hiszen a fesztivál szer-
vezői nem virológus szakemberek.
Az igazság az, hogy a mindenki
által látott példák miatt hoztuk meg
ezt a döntést, a világban azt a keve-

set, amit lehetett látni, azt természe-
tesen láttuk mi is. Ezek fényében
pedig úgy gondoltuk, hogy a júni-
usi időpont semmiképpen nem tud
megvalósulni. Ez az oka annak,
hogy augusztus 12. és 15. közé át-
helyeztük a fesztivált. Sok feszti-
vál szervezői közül mi vagyunk az
egyetlenek, akik meglépték ezt,
nyilván ennek az is az oka, hogy a
2020-as fesztiválszezonban a Do-
uble Rise az egyik első fesztivál.
Bízom benne, hogy a többi feszti-

vált nem fogja érinteni a koronaví-
rus, hiszen a legtöbb július–au-
gusztusban van. Talán ez lehet az
oka annak, hogy ők nem jelentet-
tek be időpontváltoztatást.

– Mi lesz azokkal, akik megvet-
ték a jegyüket/bérletüket, de nem
felel meg nekik az új időpont?

– Folyamatosan egyeztetünk a
Biletmasterrel, illetve az anyacégé-
vel, az Eventimmel, és próbáljuk
megtalálni a legjobb eljárást. De a
jelenlegi helyzetben, eddigi tu-

dásom szerint, náluk pattog a
labda, tehát magánál a jegyértéke-
sítőnél.

– A fellépők terén lehet számí-
tani változásra?

– Egy új helyzet alakult ki az
időpontváltozás miatt. Ezért min-
dent újra kell tárgyaljunk. A kiala-
kult járványügyi helyzet szorosan
érinti a magyarországi és az erdélyi
fesztivál dátumait, illetve a fellépő-
ket. Most mindent újra kell egyez-
tetni, hiszen a zenekarok szinte
100%-ának kiesik a tavaszi szezon,
a lemezbemutató szezon, valamint
feltehetőleg a fesztiválidőszak ele-
jéből is ki fog „harapni” valameny-
nyit a koronavírus-járvány.

Ilyenformán látni kell, hogy a zene-
karok hogy tudják a kiesést pótolni,
és miként lehet újra lefoglalni az
eddig már lefoglalt zenekarokat.

– Mi az esetleges legrosszabb
forgatókönyv?

– A legrosszabb forgatókönyv
nemcsak a fesztiválra nézve rossz,
hanem a teljes társadalom szá-
mára, még azok számára is, akik
nem szeretnek zenés eseményekre
járni. Hiszen ha a fesztivál nem
tud megvalósulni, akkor az azért
lesz, mert valamilyen formában
még akkor is életben lesznek a
korlátozó intézkedések mind Ma-
gyarországon, mind pedig Erdély-
ben.

Nagy-Bodó Szilárd

Augusztusban lesz a Double Rise
Máskor kel fel a nap
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Szerkesztette: Benedek István

Elkezdődött a Kárpátok romániai
vonulatát átszelő első, a Nagysze-
ben–Piteşti nyomvonalon haladó
autópálya építése – jelentette be az
állami autópálya-építő vállalat hét-
főn. Az összesen 123 kilométer
hosszú autópálya a Déli-Kárpáto-
kon halad át, megépítését öt sza-
kaszra bontották. Az osztrák Porr
vállalat már korábban megnyerte a
közbeszerzési pályázatot, de a ható-
ságok most írták alá az építkezés el-
kezdésére feljogosító engedélyt.
Ezúttal a Nagyszeben és Boişa kö-
zötti, majdnem 15 kilométeres sza-
kasz építése kezdődött el. A 612,6
millió lej értékű szerződést a felek
már tavaly áprilisban megkötötték,
a tervek szerint a csaknem 15 kilo-
méter megépítése várhatóan három
évet vesz igénybe. Lucian Bode

közlekedési miniszter létfontossá-
gúnak nevezte a korszerű út meg-
építését a román gazdaság számára.
Az országban még egyetlen autópá-
lya sem szeli át a Kárpátok vonula-
tát. A Nagyszeben és Piteşti közötti
sztráda is lassan készül majd el, a
domborzat miatt legnehezebbnek
számító hegyvidéki szakaszok meg-
építését hat évre tervezik. Az autó-
pálya része a negyedik európai
közlekedési folyosónak. Megépíté-
sét a francia Renault gépkocsi-
gyártó szorgalmazta, amelynek
Piteşti mellett van a Dacia-üzeme.
A gyártó kilátásba helyezte, hogy
elköltözteti a romániai gyárát, ha
belátható időn belül nem épül meg
a sztráda, amely megkönnyítené és
költséghatékonyabbá tenné a Dacia
nyugatra irányuló exportját. (MTI)
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Erősen romlott a gazdasági hangulat 
az euróövezetben

A valaha regisztrált legnagyobb mértékben, bár a
vártnál kevésbé romlott márciusban a gazdasági han-
gulat az euróövezetben az Európai Bizottság Gazda-
sági és Pénzügyi Főigazgatósága (DG EcFin)
felmérésének hétfőn közzétett eredménye szerint.
Márciusban a gazdasági hangulatindex (Economic
Sentiment Indicator, ESI) 8,9 ponttal 94,5 pontra
csökkent az euróövezetben az előző havi 103,4 pont-
ról. Elemzők 93,0 pontot vártak márciusra. Az Euró-
pai Unióban az ESI 8,2 ponttal csökkent 94,8 pontra.
Fontos megjegyezni, hogy az országok többségében
még a kijárási korlátozások elrendelése előtt történt
meg az adatgyűjtés. Az euróövezetben a márciusi volt
az index legnagyobb havi zuhanása a felmérések
1985-ös kezdete óta. Az esés a fogyasztói hangulat és
az üzleti hangulat egyidejű és nagymértékű romlása
miatt következett be. Az üzleti hangulat kimagaslóan
nagymértékben romlott a szolgáltatóipari és az ingat-
lanpiaci területeken. A feldolgozóiparban 4,6 ponttal
csökkent a hangulatindex, a szolgáltatóiparban pedig

13,3 ponttal. A fogyasztói hangulat 5,0 ponttal csök-
kent, elsősorban a lakosságnak a gazdasági kilátások-
kal kapcsolatos bizalomvesztése miatt. A saját
pénzügyi helyzetével kapcsolatban kevésbé pesszi-
mistán ítéli meg a lakosság a kilátásokat, és költeke-
zési hajlandósága is csak mérsékelten gyengült. A
nagyobb euróövezeti tagországok közül az ESI Olasz-
országban 17,6 ponttal 83,7 pontra, Németországban
9,8 ponttal 92,0 pontra, Franciaországban 4,9 ponttal
100,6 pontra, Hollandiában 4,0 ponttal 98,0 pontra,
Spanyolországban pedig 3,4 ponttal csökkent 99,3
pontra. A magyarországi ESI 104,9 pontról csökkent
102,8 pontra márciusban. Lengyelországban 99,2 pont-
ról 95,3 pontra csökkent a gazdasági hangulatindex,
Romániában 104,1-ről 99,6-ra, Szlovákiában 97,2-ről
96,7-re, a Cseh Köztársaságban 96,3 pontról 94,9
pontra ment le. A foglalkoztatási várakozásokat szám-
szerűsítő mutató (Employment Expectations Indicator,
EEI) 10,9 ponttal zuhant az euróövezetben 94,1 pontra
és 9,7 ponttal az EU-ban 94,8 pontra. (MTI)

Az Európai Parlament (EP)
története során először videó-
konferenciaként tartott ple-
náris ülésén a képviselők táv-
szavazáson jóváhagyták a
koronavírus-járvány elleni
fellépéshez szükséges sürgős
uniós intézkedéseket, köztük
elfogadták a járvánnyal
küzdő országokat segítő 37
milliárd eurós – több mint
178 milliárd lej értékű – uniós
támogatást – közölte az uniós
parlament csütörtökön.

Az Európai Bizottság a korona-
vírus-járványra adandó koordinált
uniós válaszlépések keretében java-
solt intézkedések között szereplő
csomag 37 milliárd eurónyi uniós
forrás átcsoportosítását teszi lehe-
tővé a járvány által leginkább súj-
tott országokba.

A forrást az egészségügyi rend-
szerek, kis- és középvállalkozások,
munkaerőpiacok támogatására és
az uniós gazdaságok más, sérülé-
keny területeinek megerősítésére
használhatják fel a tagállamok. 

Az uniós országok az összeget a
koronavírus elleni fellépésre hasz-
nálhatják a kohéziós politika kere-
tein belül úgy, hogy az uniós
bizottság idén nem kéri a strukturá-
lis alapok előfinanszírozásának
visszatérítését a tagállamoktól. Az
uniós kasszából származó, így fel-
szabaduló 8 milliárd eurót a tagál-
lamok hozzátehetik a strukturális
politikára szánt 29 milliárd euró-
hoz.

Az EP-képviselők továbbá jóvá-
hagyták az uniós szolidaritási alap
hatályának kiterjesztését a köz-
egészségügyi vészhelyzetekre, így
2020-ban további 800 millió euró
válik elérhetővé a tagállamok szá-
mára.

Az uniós parlament elfogadta a
repülőtéri résidőkre vonatkozó sza-

bályok ideiglenes felfüggesztését
annak érdekében, hogy leállítsák a
koronavírus-járvány miatt üres
vagy kevés utassal közlekedő repü-
lőjáratokat.

A repülőterekre vonatkozó jelen-
legi szabályozás értelmében a légi-
társaságoknak a fel- és leszállásra
rendelkezésre álló idősávjaik leg-
alább 80 százalékát ki kell használ-
niuk ahhoz, hogy azokat ne
veszítsék el a következő, október-
ben kezdődő szezonra. Ezért több
légitársaság a vírus terjedésének
kezdete, azaz január vége óta in-
kább üresen közlekedtette a repü-
lőit.

Az új ideiglenes intézkedésnek
köszönhetően a légitársaságok leál-
líthatják a járvány alatt üresen köz-
lekedő járataikat. A szabályok
ideiglenes felfüggesztése miatt
ugyanis a fel- és leszállásra hasz-
nálható idősávokat nem kell többé
kihasználniuk ahhoz, hogy azokat a
következő évadra is megtarthassák.

A szabályozás tehát véget vet a
hatalmas környezeti és gazdasági
kárral járó úgynevezett szellemjára-
toknak. Az elfogadott intézkedés
szerint október 24-ig kell eltekin-
teni az eredeti szabály alkalmazásá-
tól.
Winkler: A közös küzdelem érdeké-
ben újra kell építeni az európai 
szolidaritást

A világjárvány okozta válságban
az Európai Unió prioritása az em-
berek egészsége, az emberi élet vé-
delme, azonban ez csak akkor lehet
eredményes, ha van közös fellépés
és európai szolidaritás – fogalma-
zott Winkler Gyula, az RMDSZ eu-
rópai parlamenti képviselője az EP
sürgősségi pénzügyi intézkedései
kapcsán.

Az EP-képviselő rámutatott,
hogy a legsürgősebb feladat a jár-
vány leküzdése, a közegészségügyi
rendszer megerősítése, az egészség-
ügyi rendszerek közötti összehan-
golt együttműködés.

„Semmi nem értékesebb az
egészségnél, az emberi életnél.
Ugyanakkor azt is látnunk kell,
hogy a gazdaság megvédése is sür-
gős probléma. Már most nyomaszt
a szédítő gyorsasággal kialakuló
gazdasági válság. Éppen ezért eze-
ket a kihívásokat párhuzamosan
kell kezelni. Már most el kell kez-
deni azoknak a közpolitikáknak a
kidolgozását, amelyek a járvány
után újraindítják az EU-t. Ebben az
erőfeszítésben az Európai Parla-
mentnek is aktívan ki kell vennie a
részét” – magyarázta Winkler
Gyula.

Véleménye szerint kiemelten
fontos a most elfogadott beruházási
kezdeményezés, melynek köszön-
hetően 37 milliárd euró áll a tagál-
lamok rendelkezésére, hogy a
lakosságot, az egészségügyi rend-
szereket és a vállalatokat tudják tá-
mogatni. Mint elmondta, ugyanúgy
fontos a másik két döntése is az eu-
rópai törvényhozásnak, az egyik a
légiközlekedésben kialakult válság-
gal kapcsolatos, a másik az EU szo-
lidaritási alapját érinti, melynek
keretét 800 millió euróra emelték.

„Mindezek a döntések szüksége-
sek, de nem elégségesek. Az EU
első válságintézkedései nem voltak
összehangolva, ez megmutatta,
hogy az európai intézmények felké-
születlenek, hogy nem állt rendel-
kezésükre a szükséges információ,
amely alapján azonnali válaszok
születhettek volna. Az elmúlt na-
pokban a tagállamok számos ellent-
mondásos, olykor kaotikus döntést
hoztak; az európai szolidaritás tel-
jes mértékben eltűnt” – hangsú-
lyozta az EP-képviselő, ugyanakkor
reményének adott hangot, hogy
mindez alapvetően megváltozik.

„Nagyon remélem, hogy az Eu-
rópai Parlamentnek – amely rend-
kívüli logisztikai körülmények

között szervezte meg plenáris ülé-
sét, és nagyszámú képviselőnek
tette lehetővé, hogy távolról szavaz-
zon – sikerülni fog, hogy rövidesen
visszahozza a napi valóságba a szo-
lidaritás igényét és a közös fellépés
szükségességét. A világjárvány
nemcsak egészségügyi válságot
idézett elő, hanem gazdasági és tár-
sadalmi krízist is. Az emberek élete
minden tagállamban veszélyben
van, az európai gazdaság komoly
recesszió előtt áll, a társadalmi-szo-
ciális problémák pedig súlyosbodni
fognak. A széthúzás fennmaradása
magát az európai konstrukció létét
veszélyezteti, éppen ezért az EU-
nak elsősorban politikai választ kell
adnia a válságra. Újra kell építeni
az európai szolidaritást, hogy a ve-
szélyekkel szemben közös kiállás
tudjon születni. Határozottan hiszek
abban, hogy a sürgősségi intézke-
dések középpontjában az emberek,
a családok és a munkahelyek kell
hogy álljanak. Ezek azok a prioritá-
sok, amelyeket az RMDSZ is szor-
galmaz. A több síkon zajló válság
leküzdésére a megoldást uniós szin-
ten kell megfogalmazni és a régiók
szintjén megvalósítani, hogy az eu-
rópai akciók haszonélvezői az em-
berek legyenek” –emelte ki Winkler
Gyula.

Az Európai Bizottság által kez-
deményezett és az Európai Parla-
ment által elfogadott
intézkedéseknek köszönhetően Ro-
mánia több mint 500 millió eurót
azonnal felhasználhat, ez év áprili-
sától pedig további 637 millió euró
áll az ország rendelkezésére. Az
uniós szinten elérhetővé tett 37 mil-
liárd euróból Románia 3 milliárd
eurót használhat fel, ezek az össze-
gek a kohéziós alapokból származ-
nak, amelyet az EB átcsoportosított
a koronavírus-járvány leküzdése
céljából.

37 milliárd eurós beruházási kezdeményezést fogadott el az EP

Elkezdődött a Piteşti–
Nagyszeben autópálya építése



Részvételi jogot szerzett a világ
egyik legnehezebb ultrafutóverse-
nyére az Erdőszentgyörgyön élő
Csizmadi Zsolt Mihály. A Székely-
udvarhelyi VSK 47 éves ultrafutója
teljesítette az ötödik alkalommal
megrendezett, 142 kilométer össz-
hosszúságú hivatalos kvalifikációs
ultrafutóversenyt, az Immortals’
Race-t, ez pedig feljogosította arra,
hogy az idén szeptemberben meg-
rendezendő görögországi Spartath-
lonon egyetlen romániai
ultrafutóként jelen legyen a világ
391 versenyzője között. A Spartath-
lont minden évben megtartják
Athén és Spárta között. 

„Tripoliból volt az indulás, majd
a Görögország déli részén lévő Taj-
getosz-hegyvonulaton át, Spártát
érintve, Kalamatába érkeztünk meg.
Mintegy 2500-3000 méteres volt a
szintkülönbség. Hét országból vol-
tak futók: németek, görögök, fran-
ciák, írek, angolok, lengyelek és
jómagam, aki egyedül képviseltem
Romániát. A férfiak 18 óra alatt,
míg a nők 19 óra alatt kellett hogy

célba érjenek, én 16 óra 14 perc 56
másodperc alatt teljesítettem a
távot, vagyis a 96 fős mezőnyben az
előkelő 9. helyet szereztem meg. Ez
kitűnő eredmény, főleg, hogy csak
80 versenyző ért célba. 

Amúgy azért, hogy ezen a verse-
nyen egyáltalán elindulhassak, tel-
jesíteni kellett egy 50 kilométernél
hosszabb ultrafutóversenyt vagy
egy 40 kilométernél hosszabb hegyi
ultrafutóversenyt, ezt a szervezők
ellenőrizték. Én a 13. alkalommal
megrendezett, 221 kilométeres Ult-
rabalaton nemzetközi ultraverse-
nyen és a Csukás X3 ultramaraton
hegyvidéki versenyen is célba
értem 2019-ben, de például 2018-
ban a transzfogarasi, 55 km hosszú,
3000 méter szintkülönbségú hegyi
ultramaratonon is jelen voltam –
kezdte a beszámolót Csizmadi Zsolt
Mihály, akinek az ötletet az Ultra
című film adta. Annak főszereplője,
Szabó Béla többször is próbálkozott
a táv megtételével, de egyszer sem
sikerült neki.  

A verseny nehézségeiről a Ko-
rondon gyógyszerészként dolgozó
ultrafutó elmondta: „várópontokat
alakítottak ki 37,5, 60, 80, illetve
106,6 kilométernél, és szintidők
voltak megadva, ami azt jelenti,
hogy ha nem értél oda időben, le-
vették a rajtszámodat a szervezők,
és befejezted a versenyt, a 37,5 ki-
lométert 5 óra 30 perc alatt, a 60-at
kilenc óra alatt, a 80 kilométert 12
óra alatt, míg a 106,6 kilométert 18
óra alatt kellett teljesíteni. A ver-
seny nehézségét az is tükrözi, hogy
Spártától – amely két maratoni
távra volt a rajttól – , 200 méter
szintkülönbségről 1100 méteres
szintkülönbséget kellett szaladva
megtenni a Tajgetosz-hegységnél,
egy hegyi ösvényen. Összesen 27
frissítő állomás volt a táv során,
ahol magvakat, levest, másodikot,

sőt pudingot is kínáltak a verseny-
zőknek – azoknál én mintegy 1–2
percet időztem – , ez is bizonyítja a
kitűnő görög vendégszeretetet.“

Az erdőszentgyörgyi ultrafutó-
nak nem voltak holtpontjai, szerinte
ez azzal magyarázható, hogy jól fel-
készült. A verseny alatt lanolinos
krémmel kezelte a lábát, hogy ne le-
gyenek vér- és vízhólyagok, és ne
essen le a körömház, ugyanakkor
vazelinnel kente a hajlatokat, emel-
lett elektrolitoldatokat, kalciumot és
ginsengkivonatot fogyasztott, ame-
lyeket még itthon készített – ehhez
gyógyszerészi tudását is felhasz-
nálta. Csak attól tartott, nehogy el-
tévedjen, „habár sárga nyilakkal jól
kijelölték az irányt. Egyszer egy so-
főrt is megkérdeztem, hogy jó
irányba futok-e Spárta felé. Emel-

lett jól tudtam frissíteni is, csak ma-
gamra figyeltem.“

Arra a kérdésre, hogy mit érzett
a célba jutáskor, ezt válaszolta:
nagy örömöt, hiszen teljesült a
vágya, és részt vehet a világ egyik
legnehezebb és legismertebb ultra-
maratonján, a Spartathlonon! 

Erre persze jól fel kell most ké-
szülnie. „A kvalifikációs verseny
előtti két hónapos felkészülés során
mintegy 1000 kilométert szaladtam.
Most naponta 2-3 órát szaladok a
Felsősófalvát övező hegyvonulato-
kon a mintegy 500-700 méter szint-
különbségeken, de gyakran lefutom
a Parajd–Gyergyószentmiklós,
vagy Erdőszentgyörgy–Csíkszereda
távot is, és van, hogy Székelyudvar-
helyről kifutok a Madarasi Hargi-
tára, ami mintegy 1560 méteres
szintkülönbséggel járó futást jelent.
Emellett nagyon fontos volt a téli

alapozás, amely mintegy 500 kilo-
méteres össz-szaladást jelent egy-
egy hónapban“ – avatott be eddigi
edzésmunkája részleteibe.  

A verseny részvételi költségeit
mintegy 1200 euróra becsüli, ebből
hatszáz euró az egyéni benevezés
díja, emellett a repülőút, valamint
az ott-tartózkodás költségeit kell ki-
fizetni. „Engem csak a párom, Vir-
ginás Zolna kísér a versenyeken, de
vannak olyan dúsgazdag sportolók,
akiket egy-egy verseny alkalmával
négy-öt ember segít: masszőrök,
nutricionisták, orvosok stb. Amúgy
egy gyulafehérvári illetőségű, de
évek óta az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban élő  pártfogóra is szert
tettem a 44 éves Andrei Nana hét-
szeres Spartathlon-résztvevő sze-
mélyében, ő segít a felkészülésben,
és ő regisztrált engem a Spartath-
lonra“ – mondta el az ultrafutó. 

Bizonytalan ideig minden rendezvényét elha-
lasztotta a Román Autósport-szövetség.

A világot sújtó koronavírus-járvány, illetve a
Romániában érvényben lévő szükségállapot
miatt az Ifjúsági és Sportminisztérium által ki-
adott rendelet értelmében március 16-ától elha-
lasztottak vagy töröltek minden sporteseményt
az országban, ezért a Román Autósport-szövet-
ség végrehajtó bizottsága úgy határozott, hogy
az országos ralibajnokság második futamát, a
május 1-jére és 2-ára tervezett Hargita Gyöngye
ralit elnapolja, tudatták tegnap a szervezők.

Közleményükből az is kiderült: a sportági fö-
deráció a szükségállapot lejártát követően újra-
tervezi idei versenynaptárját, ekkor derül majd
ki, hogy mikor tarthatják meg a 2020-as Hargita
Gyöngye ralit.

Elnapolták a 2020-as
Hargita Gyöngye ralit
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Csizmadi Zsolt részt vehet a Spartathlonon

Monspart Saroltát javasolják a nemzet
sportolói társaságuk új tagjának. Az első ma-
gyar világbajnok tájfutó, a magyar amatőr
futóélet egyik legnagyobb alakja 75 éves. A
nemzet sportolói exkluzív társaságban az
olimpiai aranyérmes úszó, Székely Éva feb-
ruár 29-ei halálával üresedett meg egy hely
a tizenkettőből.

A sporttörvény alapján a Nemzet Sporto-
lója cím birtokosai tehetnek javaslatot az új
tagra; tegnap dönthettek erről. „A járvány-
helyzet miatt nem ültek össze, hanem telefo-
non szavaztak. Egyesével felhívtam őket,
hogy meghallgassam, kit tartanak érdemes-
nek és méltónak arra, hogy a nemzet sporto-
lója legyen – adott tájékoztatást Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy
egy ember több javaslattal is élhetett. 

– Miután mindenki elmondta a jelöltjeit,
készült egy összesítés, és a második körben
már ezt a listát ismertettem külön-külön min-
den taggal, ők pedig a megadott személyek
közül választhatták ki a jelöltjüket. A tagok
előzetesen konzultálhattak egymással, dönté-
sükben természetesen senki sem befolyásolta
őket. Végül az első körös szavazás egyből si-
keresnek bizonyult, és a szavazás eredménye-
ként a nemzet sportolói Monspart Saroltát
választották meg új tagnak maguk közé.”

„A Nemzet Sportolója kitüntető cím Ma-
gyarországon, amivel megbecsülésünket és
hálánkat tudjuk kifejezni olyan sportoló
nagyságaink előtt, akik nem csupán pályafu-
tásukkal, de azt követően is meghatározó

szerepet töltöttek be a magyar sport életében.
Monspart Sarolta ezeknek a kritériumoknak
tökéletesen megfelel, egész életútjával szol-
gálta nemcsak saját sportágai, de az egyete-
mes magyar sport érdekeit is” – fogalmazott
az államtitkár.

Szabó Tünde kiemelte: fontos, hogy ilyen

esetekben minél gyorsabban bekerülhessen
az új tag a nemzet sportolói közé, ezért, mi-
után hivatalosan is megvizsgálják, hogy nem
áll-e fenn érdemtelenség, a javaslatot a kor-
mány elé terjeszti, és amikor a kormány el-
fogadja – akár már néhány héten belül –,
hivatalossá válhat a döntés.

Monspart Saroltát javasolják a Nemzet Sportolója címre

Czimbalmos Ferenc Attila

Kik a nemzet sportolói?
Az nyerheti el a megtisztelő címet,

aki a 60. életévét betöltötte, sportoló-
ként kimagasló eredményt ért el, és
versenyzői pályafutása után is fontos
szerepet töltött be a magyarországi
sportéletben. A nemzet sportolói jelen-
leg: Balczó András, Hammerl László,
Weltner Györgyné Ivánkay Mária,
Kamuti Jenő, Kárpáti György, Bíróné
Keleti Ágnes, Magyar Zoltán, Por-
tisch Lajos, Sági Györgyné Rejtő Il-
dikó, Schmitt Pál és Varga János.

Rövid életrajz
Monspart Sarolta 34-szeres tájfutó magyar bajnok, de kipróbálta magát sífutásban

is, amelyben hatszor lett országos bajnok. Az 1970-es tájfutó-világbajnokságon ezüst-
érmet szerzett váltóban, 1972-ben azonban már első magyarként övé lett az egyéni
világbajnoki cím. 1976-ban világbajnoki bronzérmet nyert a magyar tájfutóváltóval,
és még ugyanebben az évben első nem skandinávként megnyerte a Svédországban
rendezett ötnapos tájfutóversenyt, az O-Ringent. 

Maratonfutásban is kiváló eredményeket ért el. 1972-ben sporttörténelmet írt Ma-
gyarországon, amikor elindult a csepeli maratonon, nők ugyanis addig nem indul-
hattak a klasszikus számban. A versenyt nemcsak lefutotta, hanem három órán belüli
idejével Európa leggyorsabb női maratonfutója lett, 1976-ban elért 2:48:22 órás ideje
1982-ig magyar csúcs volt.

Monspart 1980 és 1990 között a magyar tájfutó-válogatott szövetségi kapitánya-
ként tevékenykedett, az 1990-es években a Nemzetközi Tájfutószövetség elnökségi
tagjaként az elitprogramok – világbajnokságok, világversenyek – szervezéséért felelt.
2012-ben a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökévé választották. Dolgozott az Orszá-
gos Egészségfejlesztési Intézetben, 2004 októberéig a Wesselényi Miklós Sport Köz-
alapítvány elnöke, 2009-2011 között a Nemzeti Szabadidősport Szövetség elnöke volt.



Múlt hét végén olvasói panasz érkezett a ma-
rosvásárhelyi kenyérárusítással kapcsolat-
ban, amelyben azt nehezményezi a vásárló,
hogy a koronavírus-járvány idején, amikor
minden óvintézkedést meg kell tenni a ve-
szély elkerülése végett, néhol az alapvető hi-
giéniai szabályokat sem tartották be. 

M. L. arról számolt be, hogy az egyik ismert maros-
vásárhelyi pékségben a kora reggeli órában, pontosan
5.40-kor két teljes kiőrlésű magos kenyeret vásárolt.
A kiszolgáló elvette a készpénzt – papírt és fémérmé-
ket –, és anélkül, hogy kesztyűt cserélt volna, vagy fer-
tőtlenítette volna a kezét, megfogta a meleg kenyeret,
beletette a szeletelőgépbe, majd megint megfogta, és
becsomagolta. Mindezt rutinos feladatként végezte
minden vevővel. 

Köztudott, hogy a – valójában műanyag – papír-
pénzen és a fémérmék felületén, amelyeket naponta
több száz ember vesz kézbe, a különböző kórokozók
órákig vagy napokig megmaradnak, a gumikesztyűn
szintén. 

A panaszos pár órára rá kibontatlanul visszavitte a
kenyeret egy írott reklamáció kíséretében. Aki átvette
a panaszt, nem mutatkozott be, de kioktatta a vásárlót,
mondván, hogy ő tudja, ha valamilyen kórokozó vagy
netán vírus kerül a kenyérre, a fogyasztó nem lesz fer-
tőzött. Mert a vírus csak szemtől szembeni fertőzéssel
terjed. Hogy ezt az állítást milyen szakirányú végzett-
ség alapján állította, nem tudni. De akkor miért mos-
sák, fertőtlenítik a lépcsőházakat, a

metrószerelvényeket, a buszokat, a felületeket, fogan-
tyúkat, a parkokat, utcákat folyamatosan az egész vi-
lágon? – tette fel jogosan a kérdést a vásárló. 

Egyértelművé vált, hogy a kenyérüzletben a bevétel
fontosabb, mint a kliens egészsége, ugyanis a pékség
képviselője elmondta, hogy az alacsony napi bevétel-
ből nem engedhetik meg, hogy két alkalmazottat fog-
lalkoztassanak, egyet a kenyér szeletelésére, egyet a
pénz kezelésére. E kijelentést követően a vásárló a két
kenyeret otthagyta.

Jó, ha az olvasók is odafigyelnek, ha tudatosul ben-
nük, hogy milyen „lazán” kezelik egyesek a legele-
mibb higiéniai szabályok betartását. Ezek után milyen
lehet a szabályok betartása a falak mögött? – tette fel
a kérdést M. L., aki az incidens után elment egy szu-
permarketbe, ahol a polcokon csomagolt, védőfóliával
ellátott kenyér és pékáru várta a vásárlókat. 
Kötelező előre becsomagolni a kenyeret!

A jelek szerint Mara Togănel prefektushoz is elju-
tottak hasonló panaszok, mert javaslatára a Maros me-
gyei vészhelyzeti bizottság intézkedett. A
koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése érde-
kében a bizottság elrendelte, hogy a Maros megye
területén működő összes kenyér- és pékáru-forgal-
mazó egységnek előre be kell csomagolnia a termé-
keket. Ott, ahol ez nem valósítható meg, még egy
eladóval kell megoldani az árusítást: egyik eladó a
kenyeret szeleteli és csomagolja, a másik a pénzt
veszi el a vásárlótól. Mindkettőnek megfelelő védő-
felszerelést kell viselnie. A pékáru szállításához hasz-
nált ládákat valamennyi szállítmány után ki kell
fertőtleníteni. 

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Mezey Sarolta

A Pro Economica Alapítvány csa-
pata a kialakult súlyos járvány-
helyzet ellenére is igyekszik a
szabályok és előírások betartása
mellett folytatni a megkezdett
munkát – tájékoztatott Kozma
Mónika, az alapítvány elnöke.

Ahogyan ígérték, a székelyföldi kis
összegű mezőgazdasági támogatási
program keretében szeretnék a támoga-
tásokat kifizetni a jelenlegi helyzetben
is.

Számolni kell viszont azzal, hogy a
lejben igényelt támogatás esetén, a vál-
tozó HUF-RON valutaátváltási árfolyam
miatt, jelentős árfolyamveszteségből
adódó különbözet alakulhat ki.

A székelyföldi mezőgazdasági nagy-
beruházások program keretében – a tá-
mogatott projektek beruházási ütemétől
függően – szintén folytatódnak a kifize-
tések és a további szerződéskötések.

Kérik a gazdákat, vállalkozókat és
partnereket, hogy tartsák tiszteletben a
hatóságok előírásait, a kommunikációt
és az ügyintézést lehetőség szerint ebben
az időszakban az online felületekre kor-
látozzák.

Az alapítvány felhívja a beszállító
cégek vezetőinek figyelmét, hogy a je-
lenlegi járványügyi helyzetben, a gazda-
sági hatásokra való tekinttel, segítsék a
munkájukat, valamint a gazdák helyes
tájékoztatását, és küldjenek részletes ki-

mutatást a Pro Economica Alapítvány
székelyföldi de minimis programja ke-
retében értékesített eszközök/gépek/te-
nyészállatok/ültetvények szállításának
teljesítési állapotáról. Jelezzék a már ki-
szállított eszközöket/gépeket/tenyészál-
latokat/ültetvényeket, valamint a még
nem teljesített szállítások esetében jelöl-
jék meg azok legkésőbbi dátumát.

A Pro Economica Alapítvány irodái-
ban március 16-tól a további értesítésig
kizárólag online történik az ügyfélfoga-
dás.

E-mail: office@proeconomicaalapit-
vany.ro

Tel.: 0748-186-008.
(mezey)

A Pro Economica továbbra is folyósítja a támogatásokat
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Járvány idején megengedhetetlen 
összefogdosni a kenyeret!

Módosul 
a pályázási határidő

A Szülőföldön magyarul 2020 program keretében módosul a pályázatok
leadási határideje, amelyet eredetileg április 30-ára hirdettek meg. A ha-
táridőt minden bizonnyal meghosszabbítják, de jelenleg még nem egyér-
telmű, hogy meddig. Ahogy újra elkezdődik az oktatás, erről tájékoztatják
az érdekelteket. A járványmegelőző intézkedések miatt a pályázási lehe-
tőség nem szűnik meg – tájékoztatnak a Szülőföldön magyarul honlapon.

A megyei tanács 
megszünteti a pályázatokat

A Maros Megyei Tanács megszünteti pályázati kiírásait, kivéve a szo-
ciális pályázatokat, hiszen ebben az időszakban minden olyan kezdemé-
nyezést támogatni szeretnének, amelyek a veszélyeztetett társadalmi
rétegek megsegítését célozzák.

A civil szervezetek eredetileg összesen 2,4 millió lejt pályázhattak meg,
ebből  500-500 ezer lejt a kulturális, a vallási és sportrendezvényekre és
projektekre, továbbá 100 ezer lejt az ifjúsági rendezvényekre. A szociális
szolgáltatásokra 800 ezer lejt különítettek el, ez az összeg továbbra is a
pályázók rendelkezésére áll.

Segítséget kérek! 
– időseket támogatnak

Elindult a Segítséget kérek! időseket támogató kezdeményezés.
A Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármester-jelöltje és csapata által

elindított kezdeményezéshez csatlakozott az RMDSZ Maros megyei szer-
vezete és Nőszervezete, valamint a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Ta-
nács (MIET), így közös összefogással segítik a rászoruló idős
személyeket. A segítséget kérő időskorú (vagy távol élő aggódó család-
tagja) a sooszoltan.ro oldalon regisztrálhat a Koronavírus – Segítséget
kérek! címszó alatt. Itt jelezheti, hogy hol lakik, pontosan mire van szük-
sége, és az önkéntesek felveszik vele a kapcsolatot. Továbbá telefonos be-
jelentkezésre is lehetőség van, a Maros megyei RMDSZ jóvoltából a
0721-297-417-es telefonszámon várják a hívásokat.

Hová jelenthetem be, 
ha felmerül a koronavírus-

fertőzés gyanúja?
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság honlapján megadott te-

lefonszámok a következők:
Az állandó ügyelet telefonszáma: 0265/261-152
Naponta 8-20 óra között hívható mobiltelefonszámok: 0731-338-057,

0731-338-064, 0790-011-872, 0790-011-873.
Az Egészségügyi Minisztérium honlapján arra kérik a lakosságot, hogy

a 112-es segélyhívó számot csak sürgősségi esetben hívják.
A járvánnyal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért a 0800800358-as in-

gyenes szám hívható.

Fotó: Vajda György
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A COVID-19-világjárvány gazdasági
hatásainak enyhítését célzó intézke-
dései keretében az Európai Bizottság
a minap iránymutatást tett közzé
annak biztosítása érdekében, hogy az
uniós utasjogok az EU egész területén
egységesen érvényesüljenek.

A tagállami kormányok különböző intéz-
kedéseket, például utazási korlátozásokat és
határellenőrzéseket vezettek be. A minap köz-
zétett iránymutatás célja biztosítani az utaso-
kat afelől, hogy jogaik védelmet élveznek.
Jogbiztonságot kíván nyújtani

Adina Vălean közlekedésért felelős biztos
így nyilatkozott: „A COVID-19-világjárvány
következtében az utasok és a fuvarozók tö-
megesen szembesülnek járattörlésekkel és
késésekkel, ezért a Bizottság jogbiztonságot
kíván nyújtani az uniós utasjogok alkalmazá-
sának módját illetően. Járattörlés esetén a fu-
varozó köteles visszatéríteni a jegy árát, vagy
átfoglalást kell biztosítania az utas számára.
Ha az utas maga dönt úgy, hogy lemondja az
utat, a jegy árának visszatérítése a jegy típu-
sától függ, és a vállalatok későbbi utazások-
hoz felhasználható utalványokat ajánlhatnak
fel az utasnak. A ma közzétett iránymutatás
igencsak időszerű, ugyanis jogbiztonságot
fog nyújtani azzal kapcsolatban, hogy miként
kell összehangoltan alkalmazni az uniós utas-
jogokat az EU egész területén. Továbbra is
figyelemmel kísérjük a gyorsan változó hely-
zetet, és szükség esetén további lépéseket te-
szünk.”

Ez az iránymutatás segítséget nyújt majd
az utasok, az ágazati szereplők és az orszá-

gok hatóságai számára ebben a példa nélküli
helyzetben, amelyben a tagállami kormá-
nyok jelentős utasforgalmi korlátozásokat
vezettek be, és ennek hatásai EU-szerte to-
vábbterjedtek a közlekedési szolgáltatá-
sokra. Az egyértelműség biztosításával az
iránymutatások várhatóan a költségek csök-
kentéséhez is hozzájárulnak a járvány által
súlyosan érintett közlekedési ágazatban. Az
iránymutatás kiterjed a légi, a vasúti, a hajó-
val történő, az autóbuszos, a tengeri és a bel-
vízi közlekedést igénybe vevő utasok
jogaira, valamint a fuvarozók megfelelő kö-
telezettségeire.

Ha például egy utas járatát törölték, vá-
laszthat a jegy árának visszatérítése és egy, a
végső célállomásra tartó későbbi járatra való
átfoglalás között. Ugyanakkor az iránymuta-
tás egyértelművé teszi, hogy a jelenlegi kö-
rülmények rendkívüliek, vagyis bizonyos
jogokra – például az indulás időpontja előtt
két hétnél rövidebb időn belül történt járat-

törlés esetén nyújtandó kártalanításra – nem
lehet hivatkozni. 
Az egyetlen olyan terület a világon, 
ahol a polgárokat teljes körű utasjogok védik

Az Európai Unió az egyetlen olyan terület
a világon, ahol a polgárokat teljes körű utas-
jogok védik, függetlenül attól, hogy repülő-
vel, vasúttal, hajóval vagy autóbusszal
utaznak. A járatok törlése esetén a fuvarozók
kötelesek visszatéríteni a jegyárat, vagy át-
foglalást biztosítani az utasoknak. A fuvaro-
zóknak emellett étkezést és szállást is
biztosítaniuk kell az utasok számára. A kár-
talanításra vonatkozó szabályok közlekedési
módonként eltérőek. 
Milyen jogok illetik meg az utast 
az unióban?

Számos tagállam utazási korlátozást veze-
tett be a koronavírus-járvány megfékezése ér-
dekében. A szigorú szabályok a mi
életünkben is okozhatnak fennakadást, ezért
fontos, hogy ismerjük a jogainkat, és érvé-
nyesíteni is tudjuk őket.

Az Európai Bizottság részletes útmutatást
adott ki március 18-án arról, hogy milyen
szabályok védenek, és milyen jogaink van-
nak utasként az új körülmények között. Ösz-
szefoglaltuk a főbb tudnivalókat.
Törölték a járatomat, mi a teendőm?

Járattörlés esetén a légitársaságoknak kö-
telességük felajánlani az alábbi három lehe-
tőséget:

a) jegyár-visszatérítés
b) átfoglalás a lehető legkorábbi időpontra
c) átfoglalás egy későbbi időpontra
Amennyiben az átfoglalást választjuk, fon-

tos észben tartani, hogy a járvány okozta kor-
látozások miatt a szokásosnál kevesebb járat
közül válaszhatunk.
Gondoskodik a légitársaság az ellátásomról?

A légitársaságoknak kivétel nélkül mindig
biztosítaniuk kell ételt, italt és szállást azok-
nak az utasoknak, akiknek törölték a járatát,

és a lehető legkorábbi időpontra az átfogla-
lást választották.
Jogosult vagyok kártérítésre?

Alapvetően kártérítés akkor illet meg min-
ket, ha a légitársaság nem értesített a járattör-
lésről legalább 14 nappal a menetrend
szerinti indulás előtt. Ilyen esetekben, ha kár-
térítést kérünk, a légitársaságnak kell bizo-
nyítania, hogy megfelelő időben szólt a
változásról.

Nem jár viszont kártérítés, ha a légitársa-
ság bizonyítani tudja, hogy rendkívüli körül-
mények miatt kellett törölnie a járatot. A
koronavírus-járvány visszaszorításáért hozott
hatósági intézkedések tartozhatnak a rendkí-
vüli körülmények kategóriájába.
Mi történik, ha én döntök úgy, 
hogy nem utazom?

Amennyiben ez a saját döntésünk, a jegyár
visszatérítése a jegyünk típusától függ, és a
jogokat és kötelezettségeket meghatározó
részben találjuk meg a feltételeit. 

Az Európai Unió az egyetlen hely a vilá-
gon, ahol minden repülővel, vasúton, hajóval
és busszal utazót széles körű védelem illet
meg.
Veszélyben a légi közlekedési ágazat

A jelenlegi európai szabályok értelmében
azoknak a légitársaságoknak, amelyek a kö-
vetkező évre szeretnék megtartani az idei re-
pülőtéri résidejüket, a jelenlegi menetrendi
időszakban számukra kiosztott résidők leg-
alább 80%-át fel kell használniuk. A Bizott-
ság most ennek a szabálynak az időleges
felfüggesztésére tett javaslatot, hogy elke-
rülje az üresen repülő, úgynevezett „szellem-
járatokat”.

Az EP közlekedési szakbizottsága támo-
gatja a javaslatot, amelyet a március 26-i
rendkívüli plenáris ülésen fogadtak el a kép-
viselők. Hatályba akkor lép, ha a Tanács is
jóváhagyja.

(Forrás az EP Magyarországi Kpacsolat-
tartó Irodája)

Koronavírus: 
Utasjogok az EU-ban 

Mózes Edith

Úgy tűnik, nem okozott túl nagy gon-
dot az önkormányzatoknak a vasár-
nap megjelent katonai rendelet
fertőtlenítésre vonatkozó előírásának
teljesítése, több helyen időben léptek
a fertőtlenítőszerek biztosítása érde-
kében. Van, ahol ennél többet is meg-
tettek.

A vasárnap kiadott 4. számú katonai ren-
delet 6. cikkelye értelmében az önkormány-
zatoknak kötelezővé tették a tömbházakban
a felvonók és a lépcsőházak fertőtlenítését,
illetve fertőtlenítőszerek kihelyezését a
tömbházak bejáratánál. A rendelet kedden
délben lépett életbe, és az önkormányzatok
már meg is tették a kellő lépéseket ebben az
ügyben.

Gyulakuta községben már a múlt héten el-
kezdték az iskolák és a hozzájuk tartozó in-
gatlanok fertőtlenítését, a tömbházak
fertőtlenítésére is sor kerül a héten – mondta
el lapunknak Varga József polgármester. A
kézfertőtlenítőket is megrendelték, a napok-
ban ezeket is kihelyezik a 18 tömbházbejá-
rathoz. Az önkormányzat egyéb
óvintézkedéseket is foganatosított, nagyobb
mennyiségű fertőtlenítőszert vásárolt, egy ru-
haneműket varró helyi cég átállt a védőmasz-
kok gyártására, innen kellő mennyiségben
tudtak ilyen cikket is biztosítani.

A vírusfertőzés terjedésének megakadá-
lyozása érdekében Ákosfalva községben is
nagyobb szabású akció zajlik a napokban: az
önkormányzat közegészségügyi és katasztró-
favédelmi munkatársai minden háztartást fel-
keresnek, és különböző tájékoztató anyagok
mellett fertőtlenítőszereket is osztanak ki a
lakosságnak. Hamarosan elkezdik az utcák,
zöldövezetek, játszó- és közterek fertőtlení-
tését is. A polgármesteri hivatal Paracetamol
gyógyszerrel is rendelkezik, amelyből igény
esetén házhoz is szállítanak a községbeliek-
nek a háziorvosok javaslatára – ismertette az
intézkedéseket közösségi oldalán Osváth
Csaba polgármester.

Sófalvi Szabolcs polgármester is a közös-
ségi oldalán értesítette Marossszentgyörgy la-
kosságát, hogy keddtől csütörtökig 

végezteti el a tömbházak fertőtlenítését az ön-
kormányzat, igyekeznek mielőbb eljutni
mind a 93 épületbe. A lakókat arra kérik,
hogy a fertőtlenítés idején és az azt követő
egy órában ne tartózkodjanak a lépcsőház-
ban.

Nyárádszeredában még a katonai rendelet
megjelenése előtt gondoltak megelőző lépé-
sekre – emelte ki Tóth Sándor polgármester:
a múlt héten fertőtlenítették a tömbházakat,
a 15 bejárathoz pedig rövid időn belül kihe-
lyezik a fertőtlenítőszert is.

Erdőszentgyörgyön mintegy 25 tömbház-
bejárathoz kell kézfertőtlenítőt kihelyezni, és
ugyanennyi négy lakrészes garzontömbhöz
is. Csibi Attila Zoltán polgármester elismeri,
hogy ez nem lesz egyszerű dolog, egyrészt,
mert nehezen lehet beszerezni a kézfertőtle-
nítőket, másrészt aggódik amiatt, hogy azok
nem fognak sokáig a helyükön maradni. Ettől
függetlenül az önkormányzat elvégzi a köte-
lességét, ahogyan már a múlt héten is meg-
tette, hiszen pénteken már ki is
fertőtlenítették a tömbházakat.

Egyedülálló kezdeményezéssel is előállt
a múlt héten a Kis-Küküllő partján fekvő
kisváros önkormányzata: kérésre ingyen
fertőtlenítőszert oszt a lakosságnak. Az
igénylőknek kérvényt kell letenniük, majd
a helyi vízüzemnél átvehetik a háztartáson-
kénti fél liter nátrium-hipokloritot, amelyet
felhígítva (10 ml szer 10 liter vízhez) lehet
használni. Az elöljáró elmondta: nem kis
összegbe került, de a lakosság egészsége
mindennél fontosabb ebben az időszakban.
Előreláthatólag kétezer adagot tudnak szét-
osztani háztartások vagy családok, vala-
mint intézmények és üzletek között, azt
viszont még nem tudják, hogy a mennyiség
kimerülése után lesz-e utánpótlás.

A település víz- és szennyvízszolgáltató-
jának vezetője, Vlad Eleş érdeklődésünkre
elmondta: a szennyvíz kezeléséhez haszná-
latos hipokloritról van szó, amely megfelelő
arányban vízzel vegyítve kitűnően használ-
ható lakások, üzletek, intézmények fertőtle-
nítésére, de utána feltétlenül ki kell
szellőzteni a helyiségeket. Az egy hónapra
elegendő adagot bárki megkaphatja, ehhez
csupán egy kérvényt kell benyújtani, majd a
vízüzem kapujánál reggel 8 és 9 óra között

át is lehet venni a szert, miután egy saját fe-
lelőségre tett nyilatkozatot is aláír az illető,
hogy azt csak fertőtlenítés céljára fogja fel-
használni, illetve tudomásul vesz néhány
használati utasítást is. A fertőtlenítőszert a
megyei közegészségügyi hatóság tudtával és
engedélyével osztják ki, tehát teljesen biz-
tonságosan használható lakásokban és köz-
területeken egyaránt. 

A kezdeményezést nagyon pozitívan fo-
gadta a lakosság – tette hozzá a város és a
közüzem vezetője egyaránt. Már az első na-
pokban több mint 150 család igényelte és
kapta meg a hipokloritot, a vásárolt mennyi-
ség pedig előreláthatólag lefedi a kisváros
szükségletét.

Ambrus Róbert a saját kútját szokta fertőt-
leníteni, de még nem igényelt ebből a szerből
a lakás és környezete lepermeztezésére. Min-
denképp élni fog az önkormányzat nyújtotta
lehetőséggel, és igen hasznosnak ítéli meg a
városvezetés ezen lépését: már sokan igé-
nyelték, az időseknek haza is szállították a
szert, és ez most nagy segítség, ugyanis ne-
hezen lehet fertőtlenítőhöz hozzájutni. Az
egyik helyi gyógyszertárban kevernek ugyan
kézfertőtlenítőt, de az percek alatt elfogy. 

Menyhárt István sem élt még a lehetőség-
gel, bár ismeri és nagyon jónak tartja a kez-
deményezést. A kapható mennyiség egy
hónapra elegendő, addig el is kell használni
– javasolja.

Teljesíteni tudják a követelményeket
Fertőtlenítenek az önkormányzatok

Gligor Róbert László

Egyesek már elvégezték, másoknál a héten megtörténik a tömbházak fertőtlenítése
Fotó: facebook.com/Sófalvi Szabolcs

Adina Vălean Forrás: euobserver.com



Egyelőre nem engedélyezik annak a holland
üdülőhajónak a kikötését Floridában, ame-
lyen halottak és az új típusú koronavírus
okozta Covid-19-fertőzésben szenvedő bete-
gek is vannak – jelentette be Ron DeSantis,
floridai kormányzó hétfőn este.

A Zandaam nevű üdülőhajó a floridai Fort Lauder-
dale kikötőjében készült horgonyt vetni, de a helyi ha-
tóságok némi habozása után Ron DeSantis kormányzó
hétfőn este bejelentette: „nem engedhetjük meg, hogy
partra szálljanak itt olyan emberek is, akik nem is flo-
ridaiak”. A kormányzó azzal érvelt, hogy a külföldi tu-
risták „kimerítenék azokat az értékes forrásokat,
amelyekkel Florida az új típusú koronavírus járványa
ellen küzd”.

Az ódzkodás oka, hogy a holland üdülőhajón koro-
navírussal fertőzött betegek és a kórba belehalt áldo-
zatok vannak. A hajó parancsnokának hivatalos
jelentése szerint pénteken négy ember halt meg, és leg-
alább ketten vannak, akik a Covid-19 kórral küzdenek,
még többen a fertőzöttség tüneteit mutatják.

A hajó 1800 utassal és a személyzettel a fedélzetén
március elején indult útnak Argentínából, majd meg-

kerülve a Horn-fokot, Chile felé hajózott. Panamaváros
a hét végén csak némi habozás után adta meg az enge-
délyt a hajónak, hogy átzsilipeljen a Panama-csatornán,
de azzal a feltétellel, hogy sehol nem áll meg. A Zan-
daam hétfőn már a Karib-tengeren járt, és este kellett
volna kikötnie Fort Lauderdale-ben.

Hétközben a hajótársaság mentőhajót küldött: a Rot-
terdam nevű hajóra 400 utast menekítettek át. Az ott
elvégzett vírustesztek mindenkinél negatív eredményt
mutattak.

A Fort Lauderdale közelében várakozó hajó utasai
között többségében amerikaiak és franciák vannak.
Hétfő esti nyilatkozatában DeSantis kormányzó úgy
fogalmazott: „szeretnénk, ha orvosok mennének fel a
hajóra, s ezt a hajózási társaság szervezné meg”. Kie-
melte azt is, hogy mielőtt érdemleges döntést hozna
az ügyben, alaposan meg kell vizsgálnia, hogy a flori-
daiak számára megvan-e a megfelelő számú kórházi
ágy.

Az első sajtóinformációkkal ellentétben a Zandaa-
mért küldött mentőhajó nem távozott az utasokkal,
hanem végig mellette hajózott. Így lényegében két hajó
várakozik Florida partjainál. (MTI)

Florida nem engedi kikötni a halottakat 
és betegeket is szállító üdülőhajót

A 85 oroszországi régióból
keddre már kéttucatnyi je-
lentette be, hogy a Moszkvá-
hoz hasonlóan „önizolációra”,
otthoni karanténban mara-
dásra utasította lakosságát.
Ukrajnában ugyanakkor a
karantén enyhítésén gondol-
kodnak a gazdaság újraindí-
tása érdekében.

A régiók által követett orosz fő-
város lakosai számára hétfőtől ha-
tározatlan időre kötelező házi
karantént rendeltek el. Az emberek
csak sürgős orvosi probléma miatt,
közvetlen életveszély vagy egész-
ségük fenyegetettsége esetén, a
munkahelyükre való elkerülhetet-
len utazás, a legközelebbi üzletben
való bevásárlás, legfeljebb száz
méterre háziállat-sétáltatás, illetve
a háztartási hulladék eltávolítása
céljából hagyhatják el otthonaikat.
Az orosz főváros és környéke la-
kóit arra kötelezték, hogy nyilvá-
nos helyeken legalább másfél
méteres távolságot tartsanak egy-
mástól.

Az orosz parlament a nap folya-
mán törvénycsomagot fogad el a
koronavírus-járvány elleni véde-
kezés segítésére és a következmé-

nyek csillapítására. Az intézkedé-
sek a karantén megszegése miatt
kiszabható büntetések szigorításá-
tól a kis- és középvállalatok meg-
segítéséig terjednek. A jogsza-
bályokat kedden az elfogadáshoz
szükséges mindhárom olvasatban
meg fogja szavazni a duma.

Ukrajnában kedden közölték,
hogy egy nap alatt kettővel, 13-ra
emelkedett az új koronavírus ed-
digi halálos áldozatainak száma,
az igazolt fertőzötteké pedig 69
esettel 549-re. A betegségből eddig
8-an gyógyultak fel.

Denisz Smihal ukrán miniszter-
elnök hétfőn az ICTV televízió
műsorában ígéretet tett arra, hogy
kormánya megvizsgálja a karantén
esetleges enyhítésének lehetőségét
a gazdaság élet újraindítása érde-
kében, de ezt függővé tette a jár-
ványhelyzet alakulásától.

„Ukrajna nem olyan gazdag or-
szág, amely megengedheti magá-
nak, hogy hat hónapig ne
dolgozzon, és a tévét nézze a ka-
napéról” – fogalmazott.

Egy minap közzétett felmérés
szerint az ukránok 57 százaléká-
nak bevétel nélkül egy hónap után
elfogy a pénzügyi tartaléka. (MTI)

Kötelező házi karantén
Oroszországban

Németországban lassuló ütem-
ben terjed az új típusú koronaví-
rus, legalábbis a bizonyítottan
fertőzöttek számának alakulása
alapján. A Johns Hopkins Egyetem
kimutatása szerint kedd délelőtt 
66.885 fertőzöttet tartottak nyil-
ván, ami 4445 esettel – 7,1 száza-
lékkal – több azt egy nappal
korábbi 62.435-nél.

Előző nap még 8 százalék feletti
mértékben, több mint 4700-zal
nőtt az igazolt fertőzések száma,
az előző héten pedig rendszerint
meghaladta a 10 százalékot a napi
növekedési ütem.

Azonban a vírus okozta beteg-
ségben (Covid-19) elhunytak
száma az utóbbi napokban gyor-
suló ütemben növekszik, hétfőről
keddre is nagymértékben, 541-ről
645-re emelkedett a halottak
száma.

Ez összefüggésben állhat azzal,
hogy míg a járvány kezdetén főleg
fiatal, sportos emberek fertőződtek
meg, például olaszországi vagy
ausztriai síeléskor, újabban az idő-
sebb korosztályban is felütötte a
fejét a vírus. Ezt jelzi, hogy né-
hány idősotthonban drámai folya-
matok indultak be, egy würzburgi
otthon 13 lakójával, egy wolfs-
burgi intézményben pedig 17 fer-
tőzöttel végzett a Covid-19.

A kórházak országos szövetsé-
gének (Deutsche Krankenhausge-
sellschaft – DKG) kedden
ismertetett adatai szerint ország-
szerte nagyjából 7000 embert
ápolnak kórházban a Covid-19 be-
tegség miatt, 1500 páciens van in-
tenzív osztályon, közülük 1100
ember szorul gépi lélegeztetésre.

Hollandiában a kedd reggeli
adatok szerint egy nap alatt újabb
820 embernek lett pozitív a koro-

navírus-tesztje, így az azonosított
fertőzöttek létszáma 11 750. A hol-
land közegészségügyi hivatal je-
lentése szerint a kórházi kezelésre
szoruló emberek száma lassan
eléri a négyezret, ezen belül az in-
tenzív osztályon kezelt betegek
száma 1072. Diederik Gommers,
az intenzív ápolás országos tago-
zatának elnöke szerint jelenleg
nem több mint 1500 intenzív férő-
hely van még az országban.

„A holland egészségügy nem
fogja tudni ezt a helyzetet kezelni.
Nemcsak azért, mert fogyatkoznak
a férőhelyek, hanem azért is, mert
nem áll rendelkezésünkre elég
szakképzett ember” – mondta
Gommers a helyi sajtónak.

A holland kormány kedden 
döntött az érvényben lévő korlá-
tozó intézkedések meghosszabbí-
tásáról, és esetleges újabbak
bevezetéséről.

24 óra leforgása alatt 93-an hal-
tak bele a fertőzésbe, így az el-
hunytak száma 864 az országban.

Luxemburgban egy nap alatt 38
új fertőzést regisztráltak, amely
két hét óta a legalacsonyabb szám.
Az azonosított fertőzések száma
azonban aránylag magas, 1988 a
félmillió lakosú nagyhercegség-
ben. Paulette Lenert egészségügyi
miniszter a helyi sajtónak tett nyi-
latkozatában elmondta, hogy 200
ember kórházi, ezek közül 31 in-
tenzív ápolásra szorul. Hozzátette,
hogy teljes egészségügyi újjászer-
vezésre lesz szükség az országban,
mivel a fertőzötteken kívül más
páciensek is vannak az országban,
akik eddig járóbeteg-ellátásra szo-
rultak. Luxemburgban 22-en hal-
tak bele a betegségbe, az áldozatok
több mint fele idősotthonban élt.
(MTI)

Németországban lassul 
a terjedés 

A többi nyugat-balkáni ország után Monte-
negró is kijárási tilalmat vezetett be keddtől.

Hétköznapokon este 7 és hajnali 5 óra között, hét-
végenként pedig 13 és 5 óra között lesz tilos az utcán
tartózkodni Montenegróban. A 620 ezres Adria-parti
államban keddre 91-ről 105-re nőtt az igazoltan fertő-
zöttek száma. A kormány korábban lezárta a száraz-
földi, légi és tengeri határokat, megtiltotta a tömeges
rendezvényeket, és bezáratta az iskolákat az új típusú
koronavírus (SARS-CoV-2) okozta járvány megféke-
zése érdekében.

Koszovóban hétfőről keddre 94-ről 106-ra nőtt a re-
gisztrált fertőzöttek száma. A múlt szerdán megbu-
kott pristinai kormány már semmilyen
elővigyázatossági intézkedést nem tud foganatosí-

tani, azt viszont egyelőre nem lehet tudni, mikor
lehet új kormánya a nyugat-balkáni államnak. Sajtó-
információk szerint az államfő már megkezdte az
egyeztetést a pártokkal.

Bosznia-Hercegovinában már kilenc halottja van a
Covid-19 betegségnek, és egy nap alatt 323-ról 368-ra
nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.

Észak-Macedóniában hétfőn 259, kedden már 285
igazolt fertőzött volt, a halottak száma hét.

Szerbiában egy nap alatt 741-ről 785-re nőtt a re-
gisztrált fertőzöttek száma, és már 16-an haltak bele a
betegség szövődményeibe. A kormány gazdaságmentő
intézkedéseket fontolgat, elővigyázatossági intézke-
désként pedig várhatóan napokon belül 24 órás kijárási
tilalmat vezetnek be. (MTI)

Már minden nyugat-balkáni országban 
kijárási tilalom van
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MINDENFÉLE

VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0745-303-403.
(7240)

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

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmo-
nikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-
121-714, 0265/218-321. (7011)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülve, de Isten akaratával
megbékülve tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
dédtata, apatárs, 

NAGY SÁNDOR 
(Sanyi bácsi) 
volt asztalos, 

az IRTA  egykori dolgozója 
életének 86. évében, március 30-
án csendesen megpihent.
Temetése 2020. április 1-jén 14
órakor lesz az udvarfalvi temető-
ben.  
Gyászolja felesége, két gyer-
meke családjával, három uno-
kája családjával, dédunokája, a
rokonok, szomszédok és mind-
azok, akik ismerték és szerették.
(sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, unokaöcs,
unokatestvér, keresztapa, rokon,
jó barát, a Művészeti Líceum
zongoratanára, 

ZAVILLA ARNOLD TIBOR 
életének 39. évében, hosszú
szenvedés után eltávozott közü-
lünk. Drága halottunk temetése
2020. április 2-án, csütörtökön 12
órakor lesz a római katolikus te-
mető felső kápolnájától, szűk
családi körben. 
Az örök világosság fényeskedjék
neki! Nyugodjon békében! Em-
léke örökké élni fog! 

Gyászoló szerettei. (p.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétemet fejezem
ki a gyászoló családnak 
dr. LAKATOS OTTÓ elhunyta
alkalmából.  Bartha Marika. 
(-I)

Kegyelettel búcsúzunk drága
barátunktól, kollégánktól, dr.
LAKATOS OTTÓ egyetemi ta-
nártól. Őszinte részvétünket
fejezzük ki, és vigasztalódást
kívánunk gyászoló hozzátar-
tozóinak. Emlékét mind-
örökké megőrizzük. A baráti
kör tagjai. (7254-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Bogár Tünde kolléganőnknek
szeretett ÉDESANYJA el-
hunyta alkalmából. Isten
nyugtassa békében! Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Kolléganői a 2-es számú
bölcsődéből. (7252-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A TORDAI CÉG alkalmaz KASSZÁSNŐT hús- és hentesáruüzle-
tébe. Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22032-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Eddig több mint egymillió amerikain vé-
geztek vírustesztet – közölte Donald
Trump amerikai elnök szokásos napi sajtó-
konferenciáján hétfőn a Fehér Ház Rózsa-
kertjében.

Az elnök a számot „a koronavírus elleni háború
történelmi fordulópontjaként” méltatta. Alex Azar, a
humán erőforrásokért és egészségügyért felelős mi-
niszter – aki szintén a járvánnyal kapcsolatos kor-
mányzati intézkedéseket irányító munkacsoport tagja
– ugyancsak azt emelte ki rövid beszédében, hogy az
Egyesült Államok „az első ország”, amely ilyen sok
emberen végzett tesztet, és immár naponta több mint
100 ezer embert tesztelnek.

Donald Trump kifejtette, hogy az elkövetkező 30
nap rendkívül fontos lesz a járvány megfékezése
szempontjából. „Mindegyikünknek megvan a maga
feladata, hogy megnyerhessük ezt a háborút. Minden
állampolgár, család és vállalkozás tehet azért, hogy
leállítsuk ezt a vírust” – fogalmazott. „Ez közös ha-
zafias kötelességünk” – mondta, hozzátéve, hogy az
eddig érvénybe léptetett szabályokat tovább szigorít-
hatják.

Bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Giuseppe
Conte olasz kormányfővel, és megígérte neki, hogy
az Egyesült Államok mintegy százmillió dollár értékű
védőfelszerelést küld Itáliába. Közölte azt is, hogy az
Egyesült Államok is kapott más országoktól segítsé-
get. Oroszországot és Kínát említette.

Az elnök arról is tájékoztatott, hogy az élelmiszer-
és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) jóváhagyta

olyan berendezés használatát, amellyel a speciális or-
vosi maszkokat fertőtleníteni lehet. Egyetlen ilyen be-
rendezés naponta 120 ezer orvosi maszk
fertőtlenítését végezheti el, és a maszkokat összesen
húsz alkalommal lehet újrasterilizáltan felhasználni.
Ilyen berendezés már dolgozik New Yorkban, Ohió-
ban, a szövetségi fővárosban – Washington 
DC-ben –, és nemsokára munkába állítanak egyet az
északnyugati Seattle városában is.

Trump úgy vélekedett: az elkövetkező néhány hét-
ben sikerül biztosítani, hogy minden beteg, bárhol
éljen is az Egyesült Államokban, lélegeztetőgéphez
jusson.

Az amerikai tagállamok egyébként egymás után je-
lentik be növekvő igényeiket a lélegeztetőgépekre.
Phil Murphy, New Jersey kormányzója újabb kétezer,
John Bel Edwards, Louisiana kormányzója pedig 12
ezer lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormányzattól
hétfőn. New York városa új halottasházak létrehozá-
sához kért szövetségi segítséget.

Közben több tagállamban ugrásszerűen nőtt a re-
gisztrált fertőzöttek és a Covid-19 halálos áldozatai-
nak száma. Kaliforniában hétfőn több mint 5700
újabb fertőzést állapítottak meg, az egész országban
pedig további 502 halálos áldozatot jelentettek hétfő
estig.

Anthony Fauci járványtani professzor az újságírók-
nak azt mondta: arra számít, hogy ősszel az új típusú
koronavírus újabb járványával kell számolni. Trump
hozzáfűzte: nagyon reménykedik abban, hogy ez nem
következik be. (MTI)

Több mint egymillió amerikain végeztek 
vírustesztet

Erdőtűz oltása közben 18 tűzoltó és egy helyi
segítő vesztette életét a délnyugat-kínai Sze-
csuan tartományban helyi idő szerint kedden
hajnalban – jelentette a kínai állami sajtó.

A tűzoltók és a nekik utat mutató helyi férfi a tűz
csapdájába estek a szélirány változása következtében.
A Hszinhua kínai állami hírügynökség tudósítása sze-
rint további három embert sérülésekkel szállítottak kór-
házba.

A tűz hétfő délután keletkezett egy farmon, a tarto-
mány közepén fekvő Liangsan Ji autonóm prefek-
túrában, majd az erős szél hatására gyorsan továbbter-
jedt a környező hegyekre. Hétfő éjfélig több mint 
1000 hektárnyi terület és mintegy 80 hektárnyi erdő
égett le.

A helyszínre több mint kétezer embert vezényeltek
az oltási munkákra, és 1200-nál több embert evakuál-
tak a környékről. (MTI)

Többen életüket vesztették 
egy erdőtűz oltása közben

Hisszük, hogy mostanra mindenki megértette a hely-
zet súlyosságát, és a „Nehéz időket élünk” szólás most
aktuálisabb, mint az elmúlt 30 alatt bármikor. Nehéz
időket élnek meg az egészségügyben dolgozók is, akik
azért dolgoznak, hogy megmentsenek minket, mentsék
meg szüleinket, nagyszüleinket. A maguk során nekik
is szükségük van segítségre, a MI segítségünkre, mind-
annyiunkéra. 

Éppen ezért kezdeményeztünk egy adománygyűjtő
kampányt, mert sok kérés érkezett az orvosok részéről
a vírus elleni védőfelszerelésekre.

Alapítványunk csatlakozott a VIZIERE.ro által kez-
deményezett országos „Arcmaszkokat az egészség-
ügyben dolgozóknak!” című kampányhoz. Maros
megyében jelenleg 4877 arcmaszkra van igény, amiből
eddig 1281 darabot sikerült átadni. 

Fontos információ az egészségügyben dolgozóknak:
Amennyiben igényelnének arcmaszkokat, kérjük,

töltsék ki a www.viziere.ro oldalon található forma-
nyomtatványt. 

Fontos információk azok számára, akik adomá-
nyozni szeretnének:

Adományokat a http://www.fcmures.org/
?lang=hu&idpage=30 oldalon lehet küldeni, a Covid
19 projektet kiválasztva.

A Romániai Közösségi Alapítványok Szövetsége

egy országos kampányt is indított, SMS-ben lehet ada-
kozni. 2 eurót tudnak felajánlani, amennyiben külde-
nek egy SMS-t a 8837-es számra, a MURES
szöveggel, így a pénz a Biztonságos Maros megyét sür-
gősségi alapba kerül.

Céges támogatás esetén, kérjük, vegyék fel a kap-
csolatot Gál Sándorral (0747-865-096) vagy Imecs Hu-
norral (0748-397-533).

Banki átutalással: RO78 BTRL 0270 1205 J646
58XX 

Az összegyűlt pénzből nyersanyagokat, védőfelsze-
reléseket, fogyóeszközöket fogunk vásárolni, hogy az
egészségügyben dologozókat felszerelhessük partne-
reink – a Viziere.ro, MPR Design, Mobbo Advertising,
a Marosbárdos Közösségi Egyesület és a marosvásár-
helyi BNI csoport – segítségével.

Kérjük, adományozzanak, hogy az önkéntesek vé-
dőmaszkokat gyárthassanak, és további felszerelése-
ket, fogyóeszközöket tudjunk vásárolni az
egészségügyi személyzet számára, hogy minél több
életet menthessenek meg. 

A Marosszéki Közösségi Alapítvány összesíti a kór-
házak, orvosok igényléseit, és a projekt partnereivel
együtt védőfelszerelést és fogyóeszközöket adomá-
nyoz az orvosoknak és gyógyszerészeknek.

A Marosszéki Közösségi Alapítvány 

Biztonságos Maros megyét!
Sürgősségi alap a közösségért
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Házhoz szállítja termékeit 
a Petry cég 

A Petry cég munkatársai házhoz szállítanak minden olyan ter-
méket, amelyek üzleteikben megtalálhatók. A hús- és hentesáru
mellett a saját boltjaikban levő tejtermékeket, házi kenyeret, mus-
tárt és ketchupot is eljuttatnak a megrendelőkhöz Marosvásárhely
területén és a várostól mintegy 10 km-es körzetben levő települé-
seken. A szolgáltatást naponta 10 és 18 óra között lehet igényelni.
A rendeléseket a 0734-730-377-es és a 0734-730-370-es telefonszá-
mon jegyzik le. Az egyre növekvő igények miatt nemsokára ezt a
szolgáltatást kiterjesztik Székelyudvarhelyen és Nyárádszeredá-
ban, illetve az e települések környékére is. A Petry cég folyamato-
san arra törekszik, hogy vásárlói igényeinek megfelelő, minőségi
szolgáltatásokat nyújtson. A jelenlegi helyzethez igazodva bővítette
szolgáltatását a Petry. 

Az Azomureş támogatja 
a megyei kórház intenzív 

terápiás osztályát 
Az Azomureş Rt. vezetősége tudatában van annak, hogy közössé-

günk nehéz időszakot él át, ezért a városban levő kórházak intenzív
terápiai osztályát fel kell készíteni több beteg fogadására. Ehhez az
igényhez igazodva a vezetőség úgy döntött, hogy anyagilag támo-
gatja a Maros Megyei Kórházat, egyes, az intenzív terápiás osz-
tályra szükséges orvosi felszerelések, ágyak bevásárlásához
segítséget nyújt, ugyanis a fertőzés terjedésével – amennyiben a be-
tegek száma a  fertőzőklinika kapacitását meghaladja – ez az osz-
tály veszi majd át a Covid-19-es koronavírussal fertőzött, súlyosabb
állapotú  betegeket. Meggyőződésünk, hogy minden ilyen akció élet-
eket menthet meg.

Az Azomureş Rt. sajtóosztálya
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Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.

Fizessen elő onlineonline
(a nepujsag.ro honlapon), 

a lapkihordóknál 
vagy a postahivatalokban!


