
Csodagén?

Mi lehetne „aktuálisabb” jelen körülmények között, mint a koro-
navírus-járvány? A fél világ otthon ül, és várja, hogy vége legyen az
egésznek, miközben a gazdaság szerte a világon mélyrepülésben van.
Egyesek szerint meglehet, hogy a betegséget túléljük, de – ha nem
indulnak be a gazdaságok –, éhen halunk. 

Rengeteg emberéletet követelt a gyilkos vírus Európában, Ameri-
kában, Ázsiában. Ennek ellenére, bár Romániában napirenden van-
nak a rendbontások, a szükségállapot rendelkezéseinek megszegése,
mégis viszonylag alacsony a koronavírus-fertőzöttek száma. 

Szakemberek szerint az ok a génekben keresendő. Maria Puiu pro-
fesszor, a Román Orvosi Genetikai Társaság (ROGT) elnöke a Sza-
bad Európa Rádiónak adott interjújában a minap azt mondta, hogy
a belgiumi Genti Egyetem kutatói összefüggést fedeztek fel az ACE2
nevű enzimet kódoló gének és a koronavírus-fertőzés lefolyása között.
Az ACE2 az a sejtfelszíni receptor, amihez az új koronavírus kötődik,
nélküle a kórokozó nem tudna belépni a sejtbe. Vagyis elképzelhető,
hogy az eltérő ACE2-gének eltérő tulajdonságú receptorokat kódol-
nak: az egyikhez a vírus könnyebben tud kapcsolódni, a másikhoz
kevésbé, ami a betegség lefolyását meghatározhatja.

A Genti Egyetem kutatói szerint jelentős genetikai különbségek
vannak Kelet- és Nyugat-Európa lakossága között. És mivel geneti-
kai szempontból a románok sokkal közelebb állnak a balkáni 

Mózes Edith

Hétfőn 460-ra nőtt a koronavírus-fertőzésben
elhunytak száma Romániában

Újabb kilenc (63 és 98 év kö-
zötti) koronavírus-fertőzött el-
halálozását jelentette hétfőn a
stratégiai kommunikációs cso-
port (GCS), ezzel 460-ra nőtt a
betegség halálos áldozatainak
száma. 

Az Agerpres hírügynökség közölte:
öt férfi és négy nő hunyt el a fertőzés
miatt. Meghalt egy 98 éves és egy 85
éves, Galac megyei férfi, egy 75 éves,
Bákó megyei nő, egy 75 éves, Temes
megyei férfi, egy 63 éves, Szeben me-
gyei nő, egy 76 éves, Galac megyei
nő, egy 91 éves, bukaresti férfi, egy
76 éves, Prahova megyei férfi, és 73
éves, Hunyad megyei nő. A hatóságok
szerint valamennyien más betegsé-
gekben is szenvedtek. 
Suceava megyében és Bukarestben
van a legtöbb koronavírusos beteg

A stratégiai kommunikációs cso-
port (GCS) hétfőn azt közölte, hogy a
vasárnapi tájékoztatás óta 190 új ko-
ronavírusos megbetegedés igazolódott
be Romániában, és ezzel 8936-ra nőtt
a fertőzöttek száma. A fertőzöttek
közül 2017-et gyógyultnak nyilvání-
tottak és kiengedtek a kórházból. Je-

lenleg 261 beteget ápolnak az inten-
zív osztályon.

Továbbra is Suceava megyében és
Bukarestben van a legtöbb korona-
vírusos beteg, 2115, illetve 1023 –
tájékoztatott a stratégiai kommuni-
kációs csoport. Hétfőn Maros és
Brassó megyéből jelentették a leg-
több új esetet, 27-et, illetve 25-öt.
Hétfőig 98.491 koronavírustesztet
végeztek el országszerte, egy nappal
korábban, vasárnap 93.611-et. 

Az elmúlt 24 órában 299 hívást re-
gisztráltak a 112-es egységes segély-
hívó számon, és 803-at az
állampolgárok tájékoztatására létre-
hozott zöldvonalon (0800.800.358).
Egy nappal korábban 420, illetve 108
hívást regisztráltak – közölte a GCS.
A diplomáciai képviseletek és a kon-
zuli hivatalok által szolgáltatott adatok
alapján ez idáig 734 külföldön élő
román állampolgárnál mutatták ki a
koronavírust, közülük 422-en Olasz-
országban, 196-an Spanyolországban,
58-an Nagy-Britanniában, 26-an Fran-
ciaországban, 14-en Németországban,
hárman Ausztriában, ketten Namíbiá-
ban, ketten az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, ketten Belgiumban, ketten

Indonéziában, ketten Svájcban fertő-
ződtek meg, egy-egy személy pedig
Argentínában, Írországban, Luxem-
burgban, Svédországban, valamint Tu-
néziában betegedett meg. A
koronavírus-járvány kitörése óta 61
román állampolgár vesztette életét
külföldön – adta hírül az Agerpres.
Maros megyében 295 igazolt 
fertőzött van

A Maros megyei prefektúra hétfői
közleménye szerint április 20-ig 295
igazolt koronavírus-fertőzött van a
megyében. A világjárvány kitörése
óta 14.323 személy számára rendel-
ték el az otthoni elkülönítést, jelen-
leg 1461 személy van közegész-
ségügyi felügyelet alatt elkülönítés-
ben, 288-an pedig intézményes ka-
ranténban. Koronavírus- fertőzés
gyanújával 47 személy van kórház-
ban, 54-et gyógyultnak nyilvánítot-
tak. A prefektúra közleménye arról
is beszámolt, hogy április 19-én 300
rendőrségi ellenőrzést tartottak, 790
személyt ellenőriztek, hogy betart-
ják-e a kijárási tilalomra vonatkozó
szabályokat. A rendőrök 346 ezer
lejre bírságoltak. (antalfi)

A tegnap déli statisztika szerint a 295 igazolt koronavírusos
beteggel megyénk továbbra is a nyolcadik helyen áll az or-
szág megyéi sorában. A halálesetek száma a hét végén újabb
hárommal szaporodott 23-ra. Jobbára fiatal személyekről
van szó, akiknek a jelentés szerint egyéb betegségük is volt
a koronavírus-fertőzés mellett. 

Április 18-án vesztette életét egy 35 éves nőbeteg, aki kóros elhízás-
ban, cukor- és szívbetegségben, magas vérnyomásban szenvedett a fer-
tőzésen kívül. Kezdetben a segesvári kórházban ápolták, onnan
szállították a marosvásárhelyi fertőzőklinikára, majd az intenzív terápiai
osztályra, ahol aztán elhunyt. A koronavírus-fertőzés mellett magas vér-
nyomással és szívbetegséggel diagnosztizált 47 éves nőt a tüdőklinikán,
majd az intenzív terápiás osztályon kezelték, itt vesztette életét. Bodolai Gyöngyi 
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Munkahelyi 
karantén a maros-
vécsi központban 
Április 10-én a koronavírus-fertőzés
terjedésének megakadályozása érde-
kében hatályba lépett a 8-as számú
katonai rendelet, amely kötelezővé
teszi a szociális ellátási központok-
ban, az idősotthonokban, a gyermek-
otthonokban, a testi és szellemi
fogyatékkal élőket ápoló központok-
ban dolgozó személyzet 14 napos
munkahelyi elkülönítését. Miután lejár
a munkahelyi karantén, következik a
14 napos otthoni elkülönítés. Hogyan
néz ki a munkahelyi karantén a gya-
korlatban? – kérdeztük dr. Pokorny
Lászlót, a közel 300 sérültet ápoló
Marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabi-
litációs Központ igazgatóját. 
____________5.
Súlyosbodik, 
de még nem vészes
a helyzet 
Maros megyében
A Maros megyei helyzetről, a tesztelés
menetéről, valamint a koronavírussal
fertőzött betegek ellátásáról dr. Vass
Levente parlamenti képviselőt, a kép-
viselőház egészségügyi szakbizottsá-
gának a titkárát kérdeztük. 
____________7.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

A koronavírussal fertőzött szakácsnő munkatársainak negatív 
az eredménye

A fiatalabb korosztályon a sor?



Örvendetes, hogy a Maros Megyei Tanács odafi-
gyel a kétnyelvűség alkalmazására az alárendelt-
ségében található utakon is: az utóbbi időben
egyre több táblán jelennek meg magyar nyelven
is a helység- vagy helynevek. 

Miután többször is jeleztük az irányjelző táblák hiányát
Sóváradon a Transzbekecsnek nevezett, Nyárádszeredán
át Marosvásárhelyig tartó 135 jelzésű út letérőjénél, vala-
mint a székelytompai útelágazásnál, tavaly Sóváradon ki-
helyezték a Marosvásárhely felé térő utat jelző táblát a
13A jelzésű országút mellett. Múlt héten Székelytompa
alsó végénél is megjelentek az irányjelző táblák a 135 és
151D jelzésű utak találkozásánál, jelezve a marosvásárhe-
lyi, ákosfalvi, illetve nyárádszeredai, szovátai, csíkszere-
dai irányokat,  ezúttal román és magyar nyelven is.

A megyei tanács sajtóosztályától kapott információk
szerint az Ákosfalva és Székelytompa közötti 151D útsza-
kaszon 29 irányjelző táblát helyeztek ki: a székelytompai
eltérőnél az említetteket, majd Nyárádgálfalván a Kis- és
Nagyadorján felé letérő községi útnál, Nyárádszentlászlón
a Nyomát felé, illetve a Szentháromság és Bede felé ve-
zető községi utak elején, Backamadarason a szentgericei,
Nyárádszentbenedeken a harasztkeréki községi utakkal
való találkozásnál.

A következő hetekben a Nyárádtő–Ákosfalva közötti

szakaszra is hasonló módon irányjelzőket szerelnek majd
fel minden fontosabb útkereszteződésnél.

Egyébként a megyei tanács 2018–2019-ben hét két-
nyelvű, megyehatárt jelző táblát szerelt fel, továbbá 45
helységnévtáblát cserélt le (minden esetben kétnyelvűeket
szereltek fel a helyükre), tíz táblán pedig folyó- és patak-
neveket tüntettek fel magyar nyelven is.

A megyei utak mentén 2018-ban elkezdték a fém sza-
lagkorlátok cseréjét és pótlását. Eddig összesen 1872 mé-
ternyit szereltek fel a 135 (Marosvásárhely–Sóvárad),
135A (Havadtő–Jobbágytelke), 142 (Balavásár–Dicső-
szentmárton), 151A (Mezőméhes–Mezőbánd), 152A
(Radnót–Mezőbánd), 153B (Marossárpatak–Faragó), 153
C (Görgényoroszfalu–Laposnya), 153H (Görgényhodák–
Erdődubistye), 154A (Szászrégen–Déda), 154E (Szászré-
gen–Görgényszentimre), 154G (Mezősámsond–15E
országút) megyei utakon.

Ahogy az időjárás megengedi, máris elkezdenék az idei
kátyúzásokat is a megyei utakon. A megye hat övezetéből
ötöt (Marosszentkirály, Nyárádszereda–Segesvár, Vámos-
gálfalva, Mezősályi–Gernyeszeg) a Marosi Utak és Hidak
Kft., míg a szászrégeni övezetben a Probicons Kft. nyerte
el a kivitelezés jogát. A három évre szóló, április elején
aláírt keretszerződések összértéke 7,9 millió lej, a múlt
pénteken pedig aláírták az első alszerződéseket is, ezek
összértéke 807 ezer lej – tájékoztatta lapunkat Lukács 
Katalin, az intézmény sajtókapcsolatokért felelős munka-
társa.

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:

max. 150C
min. 20C

Ma KONRÁD, 
holnap CSILLA és NOÉMI napja.
KONRÁD: a német Kuonrat név-
ből származik. Elemeinek jelen-
tése: merész és tanács.
CSILLA: írói névalkotás a csillag
szóból. Először Dugonics András
használta 1788-ban megjelent
Etelka című regényében.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. április 20.

1 EUR 4,8360
1 USD 4,4524

100 HUF 1,3793
1 g ARANY 246,3635

Szülőföldön magyarul 
– módosult a határidő

Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön ma-
gyarul programban benyújtható igénylések leadási határ-
ideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint tehát
az igénylések a március 5. – október 30. közötti időszakban
adhatók le, a postára adás utolsó napja 2020. október 30.

Rendelet a záróvizsgák tananyagáról
Április 17-én, pénteken megjelent a Hivatalos Közlönyben
a középiskolába készülők képességmérő vizsgájának, va-
lamint az érettségi vizsgának az új tanterve. A tanügymi-
niszter rendelete értelmében a koronavírus-járványra és a
szükségállapotra való tekintettel az idei kisérettségi és
érettségi új programja a számonkérésre kerülő tananyagot
csak a második félév elejéig tartalmazza. A rendelet a me-
gyei tanfelügyelőség honlapján – www.edums.ro – található
meg az Anunţuri (Közlemények) címszó alatt.

Online vagy telefonon kell közölni 
a gázóra állását

A Delgaz Grid gázszolgáltató vállalat (az E.ON cégcsoport
tagja) felkéri a fogyasztókat, hogy a járvány idején bizton-
sági okokból a gázórák állását online vagy telefonon továb-
bítsák, naponta 8–17 óra között. E-mail-cím:
programari-citire@delgaz-grid.ro, telefonszámok: 0753-
312-522 vagy 0753-101-977; a számlákat a fogyasztók által
beküldött index alapján állítják ki. 

Távoktatás kisiskolásoknak
Az Ér Hangja médiacsoporttal való együttműködésnek kö-
szönhetően április 20-tól, tegnaptól elemi tagozatosoknak
szóló tanórákat is sugároz az Erdélyi Magyar Televízió. Az
1–4. osztályosoknak szóló tanórákat minden hétfőn, ked-
den, szerdán és csütörtökön délelőtt 11 órától tűzi műsorra
az Erdély TV (naponta egy-egy osztály számára kb. 1 órás
tananyag kerül bemutatásra). A távoktatás az Erdély TV Fa-
cebook-oldalán is követhető.

Szünetel a jogi tanácsadás
A koronavírus-járvány elleni óvintézkedésként meghatáro-
zatlan ideig szünetel szerkesztőségünkben a jogi tanácsa-
dás. A helyzet alakulása függvényében időben értesítjük
olvasóinkat a legközelebbi alkalomról, amikor jogi ügyeikkel
Molnár Loránd ügyvédhez fordulhatnak. 

Nagyapó mesefája 
– premier előtti vetítés

A Székelyföldi Legendárium rajzfilmsorozatának új évadá-
ból minden szerda este egy új rész látható a Székelyföldi
Legendárium Facebook-oldalán. A Nagyapó mesefája című
részt április 22-én 19.30 órától lehet megtekinteni. Az új
évad harmadik részével a készítők Benedek Elek emléke
előtt tisztelegnek.

Megújulni az online térben
Ezzel a címmel hallgatható vállalkozóknak szóló online elő-
adás az RMKT (Romániai Magyar Közgazdász Társaság)
Facebook-oldalán április 23-án, csütörtökön 18 órától. A
meghívott, Kállai Emmanuel marketingszakember, hasznos
tanácsokkal, tippekkel szolgál célközönsége számára.

Online mesedélután
A Gutenberg Kiadó és könyvesbolt csapata minden csütör-
tökön 17 órától online mesedélutánra hívja a gyerekeket. A
programban a felolvasás mellett játék és kézműveskedés
szerepel.

Tűzesetek a Tudor negyedben
Szombaton Marosvásárhelyen, a Tudor lakónegyedben két
tűzesethez riasztották a megyei katasztrófaelhárítókat. Az
1918. December 1. úton egy tömbház alagsorában csaptak
fel a lángok. A nagy füst ellenére a lakókat nem kellett eva-
kuálni. Szintén szombaton az Erdély (Transilvania) utcában
egy föld alatti szeméttárolóban gyúlt ki a hulladék. A tűzoltók
rövid idő alatt eloltották a tüzet, senki nem sérült meg.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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A Nap kel 

6 óra 24 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 19 perckor. 
Az év 112. napja, 

hátravan 254 nap.

Gligor Róbert László

Megyei hírek
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Kétnyelvű táblákat szereltek fel

A székelytompai útelágazásnál igencsak szükség volt az irányjelző táblákra Fotó: Gligor Róbert László

Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult

rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel
felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket
feladhatnak a szerkesztőségben, a nepujsag.ro
weboldalon levő online felületen 
is, vagy beküldhetik e-mailen a 
reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 



és a kelet-európai lakossághoz, mint a nyugatiakhoz,
génjeik ellenségesebbek a koronavírussal szemben, ez
lehet a magyarázata, hogy a Balkán térségében és
Kelet-Európában kevésbé súlyos méreteket ölt a jár-
vány, és kevesebb a halott. „Mondhatnánk úgy is, hogy
genetikai szempontból a románok sokkal inkább
dákok, mint rómaiak” – jegyezte meg a professzor.

Az ROGT elnöke szerint ha nem létezne ez a gene-
tikai különbség, akkor Romániában a járványnak már
régóta katasztrófába kellett volna torkollnia a „beteg”
egészségügyi rendszer miatt. Mint mondta, „egy alkal-
matlan kórházigazgató gyakran veszélyesebb lehet,
mint maga a koronavírus”. Azt is felemlegette, hogy
az elmúlt hetekben romániaiak ezrei tértek haza a
vörös zónákból, sokan közülük karanténba sem vonul-
tak, és nem tartják tiszteletben az elkülönítést. Mind-
ezek ellenére a szakember abban bízik, hogy a
genetikai sajátosságok miatt Romániában feltehetően
könnyebb lefolyású, sok esetben tünetmentes lesz a be-
tegség.

Lám, micsoda csoda a dák gén!

Lassú növekedés
Még mindig emelkedik a koronavírus-fertőzések
száma Romániában, azonban ez a növekedés lassú,
és a Suceava megyeihez hasonló gócok is kezdenek
megszűnni, jelentette ki vasárnap Nelu Tătaru egész-
ségügyi miniszter. Míg a múlt hét elején 50 új eset
volt naponta, pénteken csak 20 volt – mondta a szak-
tárcavezető az Antena 3 csatornán. Hangsúlyozta,
hogy lakhelyi elszigetelés révén a betegség nagyon
kis gócokban, családokon belül terjedt csak, és elma-
radt a gyors terjedés a helyi közösségekben. A tető-
zés várhatóan 10-12 ezer esetnél lesz, mondta a
miniszter. Rámutatott, hogy van egy fokozatos, de
nem exponenciális növekedés, ami reményeik szerint
7-10 nap múlva megáll, ott tetőzik, és onnan lassan
csökkenni kezd majd az új esetek száma. (Agerpres)

Bírságok a szükségállapot 
rendelkezéseinek megszegése miatt

Mintegy 3400 bírságot róttak ki a rendfenntartó erők
az ortodox húsvétra virradó éjszaka, ezek közül 
391-et a szükségállapot rendelkezéseinek megsze-
gése miatt, jelentette be vasárnap Monica Dajbog bel-
ügyminisztériumi szóvivő. Húsvétra virradóra a
rendfenntartó erők 1846, a 112-es sürgősségi hívó-
számon jelzett rendbontás miatt szálltak ki, és össze-
sen 3384 bírságot róttak ki. 234 esetben bűnvádi
eljárást indítottak, ebből hármat a betegségek leküz-
désének meghiúsítása miatt, nyilatkozta Dajbog a
belügyminisztérium székhelyén. Hozzátette, közel 26
ezer belügyminisztériumi alkalmazott, katona és helyi
rendőr teljesített szolgálatot országszerte. (Agerpres)

Javuló pénzügyi eredményre
számít az Easyjet 

Az előző évinél jobb adózás előtti eredményre számít
az Easyjet a március 31-ével záródott első fél évben
– közölte hétfőn a légitársaság. A várakozások szerint
az angol gyökerű légitársaság 185 és 205 millió font
közötti veszteséget vár az egy évvel korábbi 275 millió
font veszteséghez képest. Johan Lundgren vezérigaz-
gató ezt azzal magyarázta, hogy a koronavírus-jár-
vány előtt rendkívül erős teljesítményt nyújtott a cég.
Az adatok szerint a március 31-ével végződött fél
évben az Easyjetnél – bár a légitársaságnál 7,4 szá-
zalékkal 38,6 millióra csökkent az utasforgalom –, az
árbevétel így is 1,6 százalékkal 2,3 milliárd fontra
emelkedett, az egy székre vetített költség pedig 5,5
százalékkal 59,7 fontra csökkent. A következő idő-
szakkal kapcsolatban az Easyjet közölte, két hitelin-
tézettel is megállapodást kötött, elhalasztotta 24 új
Airbus A320 neo családba tartozó gép megvásárlását
,és 600 millió font értékben bocsátott ki rövid lejáratú
értékpapírt. Ezekkel a társaság szabad készpénzál-
lománya 3,3 milliárd fontra emelkedett, amely akár 9
hónapra is biztosíthatja a cég üzemelését. (MTI)

Csapadék április 26-a után 
valószínű

A naptári időszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek
várhatók a következő két héten, csapadék április 
26-a után valószínű – derül ki az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálatnak (ANM) az április 20-a és május 
3-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Er-
délyben április 23-áig gyakorlatilag nem változik az
idő, napközben legtöbb 14-15 Celsius-fokra számít-
hatunk. Ezt követően néhány fokos felmelegedés kö-
vetkezik, a legmagasabb nappali értékek elérhetik a
20 Celsius-fokot, majd a periódus végéig ekörül in-
gadozik a hőmérséklet. Az éjszakai értékek a mostani
5 Celsius-fokos átlagról április 25-ére mínusz 2 fokig
süllyednek, majd ismét 5 fokra nőnek, és nagyjából
stabilak maradnak a jelzett időszak végéig. Csapa-
dékra április 26-a után számíthatunk. (Agerpres)
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Csodagén?

Újabb három helyszínen kellett erőt alkalmazniuk a
belügyi szerveknek az ortodox húsvét idején a kijá-
rási korlátozásokat megszegő randalírozók megfé-
kezésére – jelentette hétfőn az Agerpres
hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva.

Vasárnap este Bukarest ötödik kerületében, a különleges
erők (SAS) és a rendőrség egységei szolgálati fegyvereiket is
használták, hogy megakadályozzák egy konfliktus elfajulását,
amely több ittas személy között alakult ki. Személyi sérülés
nem történt. A rendőrség 37 személyt előállított, közülük ki-
lencet garázdaság és csendháborítás gyanújával őrizetbe vet-
tek.

Vasárnap este Ploieşti külvárosában is a rendőrség és a SAS
közbelépésére volt szükség egy utcai konfliktus megfékezé-
séhez, amely szintén alkohol hatása alatt álló emberek között
kirobbant ki.

A Brassó melletti Négyfaluban is figyelmeztető lövéseket
adtak le a rendőrök vasárnap, amikor a tömeg botokkal támadt
egy, állítólag szándékosan közéjük hajtó gépkocsivezetőre és
járművére. Az eset kapcsán hétfőn nyolc ember ellen 
emberölés kísérlete gyanújával indult büntető eljárás.

Vajdahunyadon 30 napi előzetes letartóztatásba helyeztek
négy embert, akik szombaton kövekkel támadtak a rendőrökre

a város egyik negyedében. Az incidens több más résztvevőjét
megbírságolták. A rendőrség két gépkocsija megrongálódott.
Az erőszakos cselekedetekre akkor került sor, amikor a rend-
őrség a kijárási korlátozás betartását ellenőrizte.

Romániában a lakosság több mint 85 százalékát kitevő or-
todox vallásúak vasárnap ünnepelték Jézus feltámadását. A
koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások miatt
az emberek nem mehettek templomba, a húsvéti ünnepek al-
kalmából otthon vehették át a papoktól és az egyház önkénte-
seitől az ünnepi pászkát és a Jeruzsálemből érkezett szent
lángot.

A rendőrségi beavatkozást igénylő elszigetelt esetektől el-
tekintve a lakosság túlnyomó része betartotta a járványügyi
intézkedéseket. Nelu Tătaru egészségügyi miniszter erre ala-
pozva kifejezte reményét, hogy a járvány április végére várt
romániai tetőzésekor sem lesz 10-12 ezernél több koronaví-
rusos beteg Romániában, majd újabb egy-két hét után (május
közepén) a betegek száma csökkeni fog.

Romániában az utóbbi 24 órában 190 újabb fertőzést ész-
leltek. Az új megbetegedések száma legutóbb több mint
három hete volt ennél alacsonyabb, miközben az elmúlt nap
során a március végi napi átlagnál háromszor több (4880)
tesztet végeztek. (MTI)

Figyelmeztető lövésekkel fékezték meg 
a korlátozásokat megszegő randalírozókat

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta
az eddigi stabilról Románia államadós-osztályzatá-
nak kilátását pénteken a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt azzal a várako-
zásával indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett lépést,
hogy az új típusú koronavírus okozta járvány tovább rontja
Románia máris meglehetősen gyenge költségvetési pozícióját,
és emiatt rövid távon várhatóan jelentősen romlik a román
közfinanszírozási helyzet.

A cég a kilátás rontásával egy időben megerősítette Romá-
nia hosszú futamú szuverén devizaadósság-kötelezettségeinek
„BBB mínusz” osztályzatát.

Ez a besorolás a befektetési ajánlású kategória alapszintje,
és ha ezt az osztályzatot a Fitch leminősíti, Románia ennél a
hitelminősítőnél átkerül a befektetésre nem ajánlott – vagyis
magas hozamú, spekulatív – kategóriába.

A Fitch soron kívül döntött az adósosztályzati kilátás nega-
tívra módosításáról. Az Európai Unió előírása szerint a hitel-
minősítők minden évben csak előre meghatározott és
közzétett időpontokban hajthatják végre az uniós államadó-
sok besorolásának és a besorolások kilátásának felülvizsgá-
latát. E szabálynak azonban van egy olyan záradéka,
amelynek alapján el lehet térni a menetrendtől, ha ez szüksé-
ges ahhoz, hogy a hitelminősítők eleget tegyenek jogi köte-
lezettségeiknek.

A Fitch Ratings közölte: értelmezése szerint ez a záradék
lehetővé teszi minősítési felülvizsgálatok közzétételét, ha egy
adott államadós hitelképességében olyan érdemi változás tör-
ténik, amely miatt a hitelminősítők megítélése szerint nem
lenne helyénvaló megvárni a menetrendben meghatározott kö-
vetkező felülvizsgálati időpontot.

Románia következő hitelminősítői felülvizsgálata május 
1-jén lenne esedékes, ám a Fitch úgy ítéli meg, hogy a romá-
niai fejlemények indokolttá teszik az eltérést az előre megha-
tározott felülvizsgálati menetrendtől – áll a hitelminősítő
péntek éjszaka ismertetett indoklásában.

A cég az adósosztályzati kilátás rontásához fűzött elemzé-
sében közölte: várakozása szerint a hazai össztermék (GDP)

az idén 5,9 százalékkal zuhan a tavaly mért 4,1 százalékos nö-
vekedés után.

A Fitch Ratings londoni elemzői kiemelték: ez az előrejel-
zésük azt jelenti, hogy a gazdaság idei teljesítményére adott
prognózisukat a tavaly novemberben végrehajtott legutóbbi
minősítési felülvizsgálatuk óta 9,2 százalékponttal rontották.

A hitelminősítő azzal számol, hogy a romániai munkanél-
küliségi ráta a tavalyi 3,9 százalékos mélységi rekordról az
idén 8 százalékra emelkedik. A cég hangsúlyozta, hogy ez
lenne a romániai munkanélküliség eddigi legnagyobb arányú
éves növekedése.

A Fitch előrejelzése szerint a GDP-arányos romániai állam-
adósság-ráta a tavalyi 35,2 százalékról az idén 45 százalék kö-
zelébe emelkedik.

Jóllehet ez még mindig alacsonyabb lenne a „BBB” sávban
nyilvántartott szuverén adósok mediánértékénél, amely az
idén várhatóan 50 százalék lesz, Románia esetében azonban
ez 1995 óta a legmagasabb államadósság-ráta lenne – áll a hi-
telminősítő péntek éjjeli londoni elemzésében.

A Fitch Ratings várakozása szerint a romániai államháztar-
tási hiány a hazai össztermék 8 százalékára bővül az idén.

A Fitch hangsúlyozza azt is, hogy a „BBB” sávban nyilván-
tartott szuverén adósok államháztartási hiányának medián-
szintje 1,6 százalék.

A cég közölte ugyanakkor azt is, hogy várakozása szerint a
Covid-19-járvány hatásai az idén lecsengenek a román gaz-
daságban. A hitelminősítő pénteki előrejelzésében 2021-re 5
százalékot meghaladó GDP-növekedés szerepel.

A közép- és kelet-európai EU-gazdaságokban más nagy
londoni házak is hasonló növekedési pályákat vázoltak fel.

A Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport kutatási
részlege (BofA Global Research) Londonban bemutatott új
előrejelzési csokrában közölte: Magyarországon 4 százalékos,
Lengyelországban 4,5 százalékos, Csehországban 6,7 száza-
lékos, Romániában 7 százalékos GDP-visszaesést valószínűsít
2020 egészére. Jövőre ugyanakkor 4,6, 5, 7,1, illetve 6 száza-
lékos növekedési ütemek szerepelnek ugyanezekre a gazda-
ságokra a cég prognózisában. (MTI)

Negatívra rontotta Románia államadós-osztályzatának
kilátását a Fitch Ratings

Több országból a bioterrorizmus korlátozott megje-
lenésére is vannak jelzések – közölte Béres János,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) fő-
igazgatója az Országgyűlés külügyi bizottságának
hétfői ülésén.

Mint mondta, a magát Iszlám Államnak nevező terrorszer-
vezet mellett más szervezetek is a fertőzés terjesztésére szólí-
tották fel híveiket. Ennek jelei vannak például Indiában,
Egyiptomban, az Egyesült Államokban is – ismertette.

Az altábornagy azt is kiemelte, hogy több országban foko-
zódik a szervezett bűnözés aktivitása is. Példaként említette,
hogy Olaszországban a maffia tevékenységét vizsgálva azt lát-
ják, hogy a bajba került vállalatokban igyekeznek befolyást
szerezni, ilyen módon fehérre mosni fekete pénzeiket. A Bal-
kán egyes országaiban a védőfelszerelések elosztása is szer-
vezett bűnözői csoportok kezébe került. Németország is úgy
járt a közelmúltban, hogy a Nigériából megrendelt védőesz-
közei eltűntek.

Béres János kitért arra is, hogy a járvánnyal összefüggésben
– például álhírek terjesztésével – a kiberbűnözői aktivitás is
fokozódott.

Elmondta: jelenleg egyik fő feladatuk a Covid–19-helyzet
figyelemmel kísérése. Nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy
feltárják a jövőbeli gócpontokat. Most úgy látják, a következő
gócpont Afrikában lehet, ahol már 43 országban jelent meg a
vírus. Emellett Afganisztánban is lehet gócpont.

Vizsgálják a koronavírus hatását a nemzetközi biztonsági
környezetre. Azt látni, hogy a vírus megjelenése óta jelentősen

csökkent a harcok intenzitása az egyes válságövezetekben:
Irakban, Szíriában és Afganisztánban is. Ennek kapcsán vi-
szont hozzátette: értékelésük szerint, amint a járvány alább-
hagy, kiújulhatnak a fegyveres összecsapások a
válságövezetekben, köztük Irakban és Szíriában is.

Emellett arra is fel kell készülni, hogy az egyes országok-
ban bevezetett rezsimintézkedések miatt a Közel-Keleten és
az afrikai térségben is olyan belpolitikai feszültségek, állami
szintű problémák lehetnek, amelyek miatt Európa is újabb
nyomás alá kerülhet, például migrációs szempontból.

A missziós szerepvállalások is átalakultak. Irakban idősza-
kosan felfüggesztették a kiképzést, emiatt sokan kivonták erő-
iket. Afganisztánban a korábban eldöntött csapatkivonást
felgyorsította a járvány. Maliban komoly fertőzés érte missziót.
Ezért onnan szinte naponta döntenek a katonák kivonásáról.

A hadiipari vállalatok sok helyen teljesen vagy részlegesen
leálltak, illetve átálltak járványügyi eszközök gyártására – kö-
zölte Béres János, de hozzátette: több helyen már kezdték a
visszaállást a pandémia utáni helyzetre.

Szólt arról is, hogy a haditechnikai beszerzésekre és fej-
lesztésekre is kedvezőtlen hatást gyakorolt a pandémiás hely-
zet. Csökkentésről azonban kevés esetben van szó, inkább
átalakítják a terveket. Ezzel együtt a járvány a védelmi költ-
ségvetéseket is érintette. A horvátoknál 25 millió euróval
csökkentették a védelmi költségvetést. A V4-es és a nyugat-
európai országok még nem hoztak ilyen döntést, hiszen úgy
vélik épp a járvány mutatja meg, hogy a haderőkre, azok esz-
közeire szükség van. (MTI)

A bioterrorizmus megjelenésére is vannak jelzések



Szétosztották Maros megyé-
ben is azokat az életmentő
védőfelszereléseket, amelye-
ket Magyarország kormánya
adományozott az RMDSZ köz-
benjárására erdélyi települé-
seknek, segítséget nyújtva
ezzel a koronavírus-járvány
elleni küzdelemben. 

A múlt hét végén érkezett ado-
mányból Maros megye 59.700 vé-
dőmaszkot, 600 db pleximaszkot,
18.000 védőkesztyűt, 1800 db cipő-
védőt, 2800 liter fertőtlenítőszert,
3000 db orvosi védőruhát és 570 db
védőszemüveget kapott, amelyeket
az RMDSZ Maros megyei szerve-
zete olyan intézményeknek, civil
szervezeteknek és családorvosok-
nak osztott ki, akik első vonalban
harcolnak a járvány ellen.

Így védőfelszerelés-csomagokat
kapott a Maros Megyei Klinikai
Kórház, a Maros Megyei Mentő-
szolgálat, a dicsőszentmártoni, a
szovátai és az erdőszentgyörgyi vá-
rosi kórházak, a Maros Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-

gatóság, több idősotthon, a Diakó-
nia Keresztyén Alapítvány, a Gyu-
lafehérvári Caritas, a Máltai
Szeretetszolgálat, a Solidaris Egye-
sület, a Divers Egyesület, a Hifa
Románia Egyesület, továbbá mint-
egy 250 családorvos, akik olyan te-
lepüléseken teljesítenek szolgálatot,
ahol magyar közösség is él. 

„Köszönjük a magyar kormány-
nak, hogy most, ebben az egész vi-
lágot sújtó krízishelyzetben is
gondolt a külhoni magyarokra. Ez
is azt mutatja, hogy komolyan ve-
szik a »minden magyar felelős min-
den magyarért« elvet. Az
adományba kapott védőfelszerelé-
sek nagy segítséget jelentenek kór-
házainknak és az egészségügyben
dolgozóknak, akik kulcsszerepet
játszanak a koronavírus-járvány el-
leni küzdelemben. A legnagyobb
adományt a Maros Megyei Klinikai
Kórház kapta, hiszen megyei szin-
ten ebben a kórházban látják el a
fertőzött betegeket. A családorvo-
sok is az átlagosnál nagyobb ve-
szélynek vannak most kitéve,

hiszen ők továbbra is állandó kap-
csolatban vannak betegeikkel, és
biztosítják az alapvető orvosi ellá-
tást. Ezért is tartottuk fontosnak,
hogy védőfelszerelés-csomagot jut-
tassunk a magyarlakta települése-
ken dolgozó összes családorvosnak.
Ez az adomány életmentő, hiszen
lehetővé teszi, hogy az egészség-
ügyben dolgozók sokkal biztonsá-
gosabb körülmények között
dolgozzanak” – emelte ki Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács és az
RMDSZ Maros megyei elnöke. 

Kovács Levente, az RMDSZ
Maros megyei szervezetének
ügyvezető elnöke kiemelte: „igye-
keztünk úgy elosztani a kapott ado-
mányt, hogy mindazok
részesüljenek belőle, akiknek szük-
sége van védőfelszerelésre. Külön
ki szeretném emelni a szociális

szervezeteket, amelyek nagyon fon-
tos munkát végeznek a koronaví-
rus-járvány elleni küzdelemben,
hiszen több ezer idős vagy rászo-
ruló személynek nyújtanak segítsé-
get Maros megyében élelmiszer- és
gyógyszerek beszerzésében, beteg-
gondozás és lelki támogatás révén”.
Kovács Levente ugyanakkor köszö-
netet mondott a polgármestereknek,
a helyi RMDSZ-szervezeteknek, il-
letve azoknak az önkénteseknek,
akik segítettek az adományok szét-
osztásában.

Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármesterjelöltje szerint az ön-
kormányzati vezetők a mostanihoz
hasonló krízishelyzetekben még na-
gyobb felelősséggel tartoznak kö-
zösségükért, és minden lehetőséget
meg kell ragadniuk, hogy segíteni
tudják a településükön élő embe-

reket. Kiemelte:„a magyar kor-
mánytól kapott adomány nagy se-
gítség a marosvásárhelyi
közösségnek, és ennek köszönhe-
tően nagyobb biztonságban dolgoz-
hatnak azok a marosvásárhelyi
orvosok, asszisztensek, valamint a
civil szervezetek és önkénteseik,
akik nap mint nap küzdenek azért,
hogy a mi egészségünket védjék”.
Soós Zoltán hozzátette: „ahogy az
már számtalanszor bebizonyoso-
dott, a magyar kormány stabil pont
az erdélyi magyarok életében. Ma,
vészhelyzet esetén, amikor minden-
kinek segítségre van szüksége,
akkor sem hagytak magunkra, és ez
példa lehet minden döntéshozó szá-
mára. Most csak annyit tudunk
üzenni, hogy köszönjük”. 

A RMDSZ Maros megyei
szervezetének sajtóirodája

A 30 éves, kórosan elhízott férfit a dicsőszentmár-
toni kórházból utalták be a megyei klinikai kórház in-
tenzív terápiás osztályára, ahol április 18-án halt meg.

Örömmel értesültünk Balavásár község polgármes-
terétől, Sagyebó Istvántól, hogy jobban érzi magát az
a községbeli 43 éves nő, akit koronavírus-megbetege-
déssel ápolnak a marosvásárhelyi járványkórházban.
A fertőzést feltehetően a férjétől kapta meg, aki egy
pékség gépkocsivezetőjeként a fertőzési gócnak szá-
mító Nyárádkarácsonba is szállította a kenyeret, és aki
hűlésszerű tünetek miatt az utóbbi napokban beteg-
szabadságon volt. Szombaton tőle is mintát vettek, je-
lenleg az eredményre vár. A férfi két gyermekével 
(5 és 11 évesek) együtt otthoni karanténban van. Ha
kiderül, hogy fertőzött, a gyermekeket el kell különí-
teni, amiről először a rokonokat kérdezik meg, és ha
nincsen, aki vállalja őket, a gyermekvédelem gondos-
kodik róluk. A polgármester bízik abban, hogy erre
nem lesz szükség.

Koronavírus-fertőzés diagnózissal utalták az infek-
tológiára a megyei klinikai kórház egyik középkorú
szakácsnőjét, aki köhögött, rosszul érezte magát, és
kiderült, hogy pozitív a koronavírustesztje. A konyhát,
ahol a kórház hét klinikájának főztek, lezárták, és az
ott dolgozó 17 személyt házi elkülönítésbe helyezték.
A helyiségeket fertőtlenítették, és a kórház másik
konyhája vette át valamennyi beteg ellátását. Amint
dr. Daniel-Porav Hodade kórházmenedzser az Ager-
pres hírügynökségnek nyilatkozta, lehetséges, hogy a
fertőzőklinikáról a konyhába visszakerült nagy edé-
nyek okozták a fertőzést. Ezért az igazgató elrendelte,
hogy a betegek és az egészségügyi személyzet egyszer
használatos edényekben kapja az ételt, és így a nagy
edények használatát kiiktatják. 

Dr. Jánosi Edit tüdőgyógyász főorvos, a megyei
kórház orvos igazgatója szerint a konyha személyzete
rendelkezett a szükséges védőfelszereléssel, maszkot,
kesztyűt, köpenyt viseltek, az edényeket pedig elő-
írásszerűen fertőtlenítették, amit az is igazolni látszik,
hogy a többi 17 személy közül egyiknél sem igazoló-
dott be a koronavírus-fertőzés. Így az április 
16-án kezdődött és 29-ig tartó elkülönítést követően
30-án visszamehetnek dolgozni, és újra működhet a
konyha.

Ferenczi György, Nyárádkarácson
község polgármestere tegnap
kezdte el a munkát a polgármesteri
hivatalban, miután 14 napig házi
elkülönítésben volt. Telefonbeszél-
getésünkkor a polgármesteri hiva-
tal előtt egymástól 3-4 méter
távolság betartásával folytatták az
éppen időszerű megbeszéléseket.
Nekünk a megye koronavírus-fer-
tőzéssel leginkább sújtott közsé-
gének aktuális helyzetéről számolt
be a községvezető.

A rendeleteket továbbra is komolyan kell
venni!

– Nyárádkarácson községben jelenleg
több mint 200-an tartózkodnak otthoni ka-
ranténban, többnek április 20-án lejár(t)
az elkülönítési időszak. A közösségben 76
személynél igazolódott be a koronavírus-
fertőzés, továbbá kilenc személy hunyt el
koronavírus-fertőzésben és a fertőzés
miatt kialakult szövődményekben. A házi
karanténban levők 90 százaléka karácson-
falvi, a többi hagymásbodoni, folyfalvi –
mondta a polgármester.

– Milyen a hangulat Nyárádkarácsonban?
– Az embereket megrendítette a sok

megbetegedés, haláleset. Amikor a szom-
szédságból viszi a mentő a betegeket, s a
környezetünkben halnak meg emberek,
mindenki megdöbben, s a félelem úrrá
lesz a közösségen. Úgy látom, hogy a ha-
tósági rendeleteket betartja a lakosság. Ha
megfogadják az egészségügyi szakembe-
rek tanácsait, akkor nem olyan nagy a ve-
szély. Ez kissé megnyugtatja az
embereket. A rendeleteket továbbra is ko-
molyan kell venni. Az élet nem áll meg.
Vetni kell, állatokat gondozni, mert ha
nem, akkor nem lesz, amit enni. 

– Milyen életkorúak voltak az elhunyt
személyek?

– Szomorú, hogy a legutóbb elhunyt
személy 30 éves volt, azelőtt egy 38 éves,
egy 58 éves halt meg, a többiek idősebbek
voltak. 
Rokonok, önkéntesek vásárolnak az elkü-
lönített családoknak

– Hogyan oldják meg ennek a kétszáz
személynek az ellátását, hiszen egész csa-
ládok kényszerülnek otthoni karanténra?

– Éppen egy helyi lakossal – aki nincs
házi elkülönítésben –, arról tárgyalunk,
hogyan oldható meg a továbbiakban az el-
különített családok élelmiszer-ellátása.
Eddig nagyrészt a rokonok vásároltak,
akinek nincs rokona, annak a polgármes-
teri hivataltól segített valaki. Felvette a
rendeléseket, s a legszükségesebbeket, a
kenyeret, tejet megvásárolta. Most arra
kértek, hogy azon családoknak, ahol 30-
40-en vannak, hetente egyszer egy nagy-
áruházban vásároljanak be, mert ott
olcsóbb az élelmiszer, mint a helyi kis üz-
letekben. Ez fontos szempont, ugyanis
ezeknek a családoknak a pénzkészletük
fogytán van. A szóban forgó fiatalember
önkéntesen vállalja a bevásárlást, hiszen

ezek a családok továbbra is segítségre
szorulnak – tájékoztatott a polgármester. 
Segítség a túléléshez

– Az önkormányzat anyagilag tudja-e
segíteni a karanténban levő családokat? 

– A rászorulókat, a szerényebb körül-
mények között élő családokat úgy segítet-
tük, hogy a szükséges élelmiszereket „a
zsebünkből” vettük meg. A gond az, hogy
nem jelent meg az a rendelet, ami szabá-
lyozza, hogyan és miből kell biztosítani a
házi elkülönítésben levők ellátását. Amíg
nincs meg ez a rendelet, addig nincs tör-
vényes alap arra, hogy összegeket külö-
nítsünk el a költségvetésből. Ha a
szociális osztály elvégzi a felmérést, azt a
bizonyos ankétot, akkor hogyan lehetne
alátámasztani azt az állítást, hogy a segé-
lyért folyamodók szegények, amikor
megfelelő lakással rendelkeznek, az ud-
varon egy-két autó áll, még akkor is, ha
nem a saját nevükön szerepel. Ilyen a
helyzet! Ennek ellenére próbáljuk megol-
dani a problémát. Segítünk a bajba-
jutottaknak, hogy éljék túl ezt a krízist.
Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy
azok a községbeliek, akiknek 700 lejes
havi nyugdíjuk van, kifizetik a helyi adó-
kat, tehát hozzájárulnak a helyi költség-
vetéshez, azonban a szóban forgó
családok jelentős összegekkel vannak el-
maradva. 

– Volt szó arról, hogy teljes karantént
vezetnek be a községben. Várható-e ez az
intézkedés?

– Véleményem szerint ez nem indokolt,
és helytelen lenne. Azért, mert egy falu-
ban egy rokoni szálakkal kötődő csoport
nem vigyázott, s a vírusfertőzés elterjedt
a körükben, nem lehet az egész falut meg-
bénítani, a lakosság életét ellehetetlení-
teni. Az embereknek munkahelyük van,
közlekedniük kell – fogalmazott Ferenczi
György polgármester.

Az élet nem állhat meg teljesen Nyárádkarácsonban
Az embereket megrendítette 

a sok megbetegedés és temetés

A fiatalabb 
korosztályon a sor?

Jó helyre került Maros megyében a magyar kormány adománya
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Sajtóközlemény
A Maros Megyei Klinikai Kórház vezetősége ezúton is szeretne

köszönetet mondani Magyarország kománynának az április 16-
án érkezett adományért!

Az egészségügyi és védőfelszerelések, kézfertőtlenítők és álta-
lános fertőtlenítőszerekből álló adomány óriási segítséget jelent
az egészségügyi dolgozók munkájában és védelmében. 

Hálánkat szeretnénk kifejezni Kelemen Hunornak, a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség elnökének és Szijjártó Péter-
nek, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterének az ez
ügyben való közbenjárásukért.

Ez a nagylelkű adomány a két ország közti szolidaritás jelképe
ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Köszönjük, és kívánunk mindnyájuknak a továbbiakban is sok
erőt és egészséget munkájukhoz!

A közönségkapcsolati osztály

(Folytatás az 1. oldalról)

Ferenczi György  Fotó Nagy Tibor( archiv)
Mezey Sarolta



A koronavírus okozta helyzet a kulturális élet
megannyi területén tevékenykedő alkotókat
a szokásosnál is több kreativitásra sarkallta,
elsősorban a logisztika területén. Például
olyan kérdésekre is választ kellett találniuk,
hogy mi a teendő, ha egy régóta tervezett fil-
mes alkotás elkészül, de az ismert körülmé-
nyek miatt moziban egyhamar nem
mutatható be? 

Hajdu Szabolcs rendező és csapata most épp ilyen
helyzetben találta magát, és ezt ők is az internet se-
gítségével oldották, illetve oldják meg: április 23-án,
e hét csütörtökén a szokásos fesztivál-, avagy film-
színházpremier helyett a Vimeón debütál a rendező új
nagyjátékfilmje, a Békeidő. A járványhelyzet követ-
keztében a mozik kényszerű bezárása sarkallta az al-
kotókat arra, hogy egyedi módon, online platformon
forgalmazzák a nemrégiben elkészült alkotást, amely-
nek erdélyi vonatkozásai is vannak. 

Amint azt a szervezők közleményükben tudatják,
a film egy speciális oktatási projekt keretein belül va-
lósult meg a Látókép-Production és a kolozsvári
Filmtett Egyesület együttműködésében. A cselek-
mény egy éjszaka alatt zajlik, és különböző emberi
viszonyokban járja körül a dominancia és kiszolgál-
tatottság kérdését, képzelet és valóság határán, legyen
szó párkapcsolatról, barátságról, szülő és gyerek,
állam és polgár viszonyáról.

Hajdu Szabolcs és csapata úttörő megoldást válasz-
tott új alkotása bemutatására: április 23-ától Magyar-
országon és Romániában – választható román és
angol felirattal – a Vimeón debütál majd a film. A stáb
és a színészek egy része nagy tapasztalattal rendel-
kező filmes szakember, akiknek vezetésével romániai
és magyarországi filmiskolák diákjai tapasztalatot
szerezhettek egy nagyjátékfilm elkészítésében. 

– Az elmúlt évek során több alkalommal is vezet-
tünk színész- és rendezőcsoportot Török-Illyés Orso-
lyával az erdélyi Filmtett Egyesület által szervezett
filmes táborban. Hagyományosan a tábor 10 napja
alatt rövidfilmek készülnek, és lényegében az összes
filmes részleg képviselteti magát, a színészektől a
hangmérnökökön át a gyártásvezetőig. A csoportokat
tapasztalt filmes szakemberek vezetik. A legutóbbi al-
kalommal úgy döntöttünk, hogy kilépünk a tábor ke-

retei közül, és létrehozunk egy egész estés játékfilmet
a táborban részt vevő fiatalok közreműködésével. A
cél az volt, hogy a tanulni és továbblépni vágyó fia-
talok éles helyzetben is kipróbálhassák magukat. A
jeleneteket eredetileg színészi gyakorlatoknak szán-
tam, és célzottan a színészekre írtam. A későbbiek-
ben, amikor felmerült a játékfilm ötlete, ezeket a
jeleneteket kibővítettem, összefűztem, és a személyes
aktualitásokon túl olyan motívumok is bekerültek,
amelyek az elmúlt években a közvéleményt erősen
foglalkoztatták, és heves társadalmi vitákat generál-
tak – nyilatkozta Hajdu Szabolcs rendező.

A Békeidő egy filmantológia, több, egymásba kap-
csolódó történettel. A cselekmény egy éjszaka alatt
zajlik, és több fő történetszálat ötvöz, melyek újabb
történetek és karakterek felé ágaznak el: egy protes-
táns pap és családja közötti konfliktus; egy politikai
aktivista nő tizenéves lányának kalandjai; egy közép-
korú színész és a felesége házassági válsága, valamint
egy híres színházrendező és fiatal pártfogoltjának tör-
ténete. Aki megnézi a filmet, a tartalmas élményen
túl azzal a jó érzéssel is gazdagodik, hogy ezzel füg-
getlen magyar filmalkotókat támogat.

A főbb szerepekben Sárosdi Lilla, Szabó Domo-
kos, Hajdu Lujza, Hajdu Szabolcs, Schilling Árpád,
Wrochna Fanni, Földeáki Nóra és Török-Illyés Orso-
lya láthatók, a film operatőre Bántó Csaba, vágója
Kővári Szabolcs, zenéjét a Freakin’ Disco szerezte. A
film gyártója a Látókép-Production Kft, producerei
Hajdu Szabolcs, Török-Illyés Orsolya és Jim Stark
(Kávé és cigaretta, Törvénytől sújtva, Éjszaka a föl-
dön stb.)

– Bár a filmnézés számunkra elsősorban közösségi
élmény, és az Ernelláék Farkaséknál lakásmozis for-
galmazása is ezt szolgálta, a jelenlegi helyzetben
mégis úgy éreztük, a magunk módján mi is segíthe-
tünk az embereknek tartalmasan eltölteni ezt a nehéz
időszakot. Így jött az ötlet, hogy a Békeidő című film-
mel nem várjuk ki a moziforgalmazás és filmfeszti-
válok feléledését, hanem online mutatjuk be. Nem
utolsósorban megtekintése kiváló alkalom független
magyar filmalkotók támogatására – mondta a maros-
vásárhelyi származású Török-Illyés Orsolya színmű-
vésznő, a néhai Illyés Kinga lánya, a film egyik
főszereplője és producere. (Knb.)

Csütörtöktől online tekinthető meg Hajdu Szabolcs új filmje!
A Békeidő az első magyar nagyjátékfilm,

mely a neten debütál
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Komoly szakemberek vélemé-
nye, hogy amit egy bizonyos kor-
ban a gyerek nem sajátít el, azt
későbbi éveiben csupán óriási erő-
feszítéssel, akarattal tudja pótolni
(esetleg, teszik hozzá).

Értesülve immár néhai tanító
nénim elhunytáról, elgondolkod-
tam: vajon csak az én emlékeimben
él-e Kocsis Magdolna úgy, mint
elemi iskolai éveink biztos kezű irá-
nyítója, az a típusú pedagógus, akit
egyrészt diákjai rajongásig tudtak
szeretni, másrészt a társadalmi kö-
zösség is tisztelt és elismert. Kérem
a kedves olvasót, hogy elismerésen
ne anyagiakra gondoljon, hiszen az
„örök napszámos” tanítók, tanárok
nem fizetésnapokon nyugtázhatták
az elismerést, hanem abban a köz-
tiszteletben, amelynek örvendtek
egykoron legjobb nevelőink. Igaz,
akkor még a család és iskola sokkal
erősebb kapcsolatot jelentettek,
mint manapság. Szülői bizottságok
lelkes tagjai igyekeztek a tanítók-
kal, tanárokkal teljes összhangban
együtt tenni azért, hogy az osztály-
közösségek eredményesen segítse-
nek minden diáknak az
előmenetelben.

A „mi tanító nénink” meg tudta
oldani, hogy a gondjaira bízott kö-
zösségünk elsajátítsa nemcsak a
kötelező tananyagot, hanem az
összetartozás, az egymásra utalt-
ság érzését is kialakítsa, amikor a
Várost távol hagyó kirándulásokat
is vezetett. Ezek a „kiszállások” jó
alkalmat jelentettek az otthontól
távol kerülő kisdiákok számára el-
látni önmagukat, és tisztességgel

viselkedni a szülők távollétében
is.

Tudom, a mai, távoktatásra kö-
telezett hetekben nehéz összehason-
lítani a múlt század ötvenes évei
első felének iskoláját a modern ok-
tatással. Természetesen azzal is tisz-
tában vagyok, hogy gyökeres
változásokkal szembesültünk az el-
repült évtizedek alatt, de éppen
ezért gondolok vissza szeretettel
azokra az évekre, mert Kocsis Mag-
dolna olyan tanító nénink volt, aki
biztos alapokat teremtett valameny-
nyiünk számára a további képzések-
hez. Az sem véletlen, hogy a
negyedik osztály záróünnepélyén
készült fényképen, 1954-ben, a di-
ákok között ott találjuk a tanító néni
legidősebb lányát is, aki néhány
évvel fiatalabbként gyakran fordult
meg az osztályunkban. Néhány osz-
tálytársammal együtt, még középis-
kolás korunkban is, minden húsvét
másodnapján eljártunk öntözni az
Arany János utcai lakásba, ahol a
szeretett tanító néni mellett a Kocsis
lányokat (Marika mellett a még fi-
atalabb ikreket) sem hagyhattuk el-
hervadni.

Örömmel gondolok arra, hogy
szép kort megélt néhai tanító nénin-
ket Marosvásárhelyre látogatva fel-
kereshettem három évvel ezelőtt, és
közösen idézhettük fel egykori kö-
zösségünk diákjait, emlékeit. Meg-
nyugvással tölt el, hogy
tapasztaltam: unokája és egyháza, a
Gecse utcai református közösség,
folyamatosan gondoskodott Róla. 

A végtisztességadáson a korlá-
tozó intézkedések miatt nem lehe-
tünk ott személyünkben, de
szellemi örökségét tovább őrizzük.
Isten nyugtassa!

Virág György
Tanító néni

Április 10-én a koronavírus-
fertőzés terjedésének meg-
akadályozása érdekében
hatályba lépett a 8-as számú
katonai rendelet, amely köte-
lezővé teszi a szociális ellátási
központokban, az idősottho-
nokban, a gyermekotthonok-
ban, a testi és szellemi
fogyatékkal élőket ápoló köz-
pontokban dolgozó személy-
zet 14 napos munkahelyi
elkülönítését. Miután lejár a
munkahelyi karantén, követ-
kezik a 14 napos otthoni elkü-
lönítés. Hogyan néz ki a
munkahelyi karantén a gya-
korlatban? – kérdeztük dr.
Pokorny Lászlót, a közel 300
sérültet ápoló Marosvécsi Ne-
uropszichiátriai Rehabilitá-
ciós Központ igazgatóját. 

Mind a 200 alkalmazott vállalta 
az elkülönítést

– Hála istennek a mi intézménye-
inkben még nincs egy fertőzött sem.
Nagy meglepetés volt számunkra az
április 10-én hajnalban megjelent 
8-as számú katonai rendelet. Ez tel-
jesen megváltoztatja a marosvécsi
rehabilitációs központ eddigi mun-
karendjét. A rendelet értelmében a
200 alkalmazottat két csoportba
kellett osztanunk, két hétig százan
dolgoznak, majd 14 nap múlva a
másik száz váltja őket. Miután lejár
a kéthetes karanténban végzett
munka, az alkalmazottaknak 14
napra otthoni elkülönítésbe kell vo-
nulniuk. 

Ahelyett, hogy felhívták volna a
figyelmet, hogy az embereknek le-

gyen idejük felkészülni, vagy ele-
mezték volna a családi gondjaikat,
kinek van kisgyermeke, gondozásra
szoruló hozzátartozója, hogy azok
más bánásmódban részesüljenek,
esetleg szabadságra küldték volna
őket, nem tették. Az egyéni esetek
és körülmények figyelmen kívül
hagyásával kell a személyzetnek el-
szigetelten munkába állni. Ennek
ellenére jóleső érzés volt, amikor e
nagyszerű munkaközösséggel a
rendelet kihirdetése után találkoz-
tam, kórusban énekelték, hogy
„Újra itt van, újra itt van a nagy csa-
pat…” Ezt a hozzáállást nagyon ér-
tékelem – mondta dr. Pokorny
László. 
Legtöbben a helyi panzióban laknak 

A rendelet értelmében a központ-
ban dolgozó orvosi személyzet, az
ápolók, a kisegítő- és műszaki sze-
mélyzet nem érintkezhet a külvilág-
gal, tehát nem mehetnek haza,
családjukkal csak telefonon, inter-
neten tarthatják a kapcsolatot. 

– A rendelet megjelenését köve-
tően Ördögh Ferenc marosvécsi
polgármesterrel ismertettem a hely-
zetet, ő pedig azonnal intézkedett.
A község területén sikerült lefog-
lalni a panziókat, az alkalmazottak
zömének itt biztosítunk szállást.
Akinek itt nem jutott hely, az intéz-
mény vendégszobáiban, rokonok
üres házaiban, mások a gyógyszer-
tár raktárában helyezkedtek el –
mondta az igazgató, és így folytatta: 

– Megjegyzem, hogy az alkalma-
zottak 24 órára sérültekkel vannak
összezárva, akiknél naponta, a leg-
váratlanabb pillanatokban jelent-
keznek a krízisek, és ez nagyon
veszélyes is lehet az ápolószemély-

zet számára. Ennek ellenére 24 órás
turnusokat kell vállalniuk, ellen-
kező esetben nem jön ki a havi 168
órás munkaidő, s akkor nem kapják
meg a teljes bérüket. A miniszterel-
nök azt is fontolgatja, hogy a máso-
dik két hétre, amikor a személyzet
kötelező módon otthoni elkülöní-
tésben lesz, ne kapják meg a bérü-
ket, holott az előző két héten többet
dolgoztak, mint a törvény által elő-
írt kötelező óraszám. 
A szállítást és az élelmezést is 
biztosítani kell 

A katonai rendelet kimondja,
hogy az önkormányzatoknak köte-
lessége biztosítani az elkülönítés-
ben lévők élelmezését és
biztonságos körülmények közötti

szállítását a munkahely és az elkü-
lönített hely között. 

– A polgármesteri hivatal bizto-
sítja az élelmet, pontosabban napi
egy ebédet. Amikor a prefektúrán
érdeklődtünk, hogy ki fizeti ki az
erre szánt összegeket, a napi 100
menüt, azt válaszolták, hogy nem
tudják. Azonban a megyei kataszt-
rófavédelmi bizottság minden alkal-
mazott nevét, lakcímét,
telefonszámát elkérte, hogy ellen-
őrizhetők legyenek. Erre én azt
kérem, hogy a szolgálatba állóknak
végezzék el a koronavírustesztet,
mert az egész karantén semmit sem
ér, ha ezt nem végzik el. Kíváncsian
várom, hogy ezt megteszik-e, vagy
sem. 

Az alkalmazottaknak a szállás és
a munkahely közötti szállítás során
sem lehet kapcsolatuk. A polgár-
mesteri hivatal iskolabuszokkal biz-
tosítja a szállítást. Naponta
fertőtlenítik a járműveket. Úgy
szerveztük meg, hogy a személyzet
ne ugyanabban az órában érkezzen
az intézménybe, hanem más-más
időpontban. Egyelőre minden jól
működik – fogalmazott Pokorny
László, aki a legnehezebb időben,
amikorra a járvány tetőzését jelez-
ték, április 23-án lesz az intézmény-
ben. Jelenleg Németh János
jogtanácsos látja el a vezetői felada-
tokat. 

Fontos tudnivaló még, hogy ha a
személyzet elutasítja a megelőzésre
bevezetett munkahelyi karantént, ez
büntetőjogi felelősséggel jár.

A karantén idején az intézmé-
nyekben ápolt személyeket a hozzá-
tartozók nem látogathatják. 

Mezey Sarolta 

Munkahelyi karantén a marosvécsi központban 
Akkor van értelme, ha elvégzik a vírusteszteket 

Fotó: Nagy Tibor  (archív)
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Korábbi írásainkban Marosvá-
sárhelyről elszármazott, kül-
földön élő embereket kértünk
arra, számoljanak be, miként
reagáltak országukban a ko-
ronavírus-járványra a hatósá-
gok, milyen a hangulat a
helyiek körében. Betekintést
nyertünk az osztrák, a spa-
nyol, az olasz, az angol és a
belga helyzetképbe. Vass
Mária-Magdolna a németországi
állapotokról számolt be la-
punknak. Utána pedig Thor
Evelin osztotta meg tapaszta-
latait, aki Japánban a kobei
egyetemen tanult. Egy éve
tartózkodik a szigetország-
ban. Sikerült betekintenie a
japán életmódba, az ott élők
szokásaikba, és most arról
számolt be, hogy miként vál-
toztatta meg a japánok min-
dennapi életét a
koronavírus-járvány. 

Későn ébredtek Németországban 
– Németországban későn eszmél-

tek rá, hogy komoly óvintézkedése-
ket kell hozni a járvány
megfékezésére. Januárban már hoz-
zánk is elértek a hírek a kínai fejle-
ményekről. Még akkor sem igazán
reagáltak, amikor látni lehetett,
hogy Kínában napok alatt kórháza-
kat húznak fel. Akkor került köze-
lebb hozzánk a vírusveszély,
amikor kiderült, hogy februárban a
Webasto cégnél többen megfertő-
ződtek. A betegek kórházba kerül-
tek, sikerült karanténnal és a
kapcsolatok felderítésével megfé-
kezni a vírus továbbterjedését. Így
egy kicsit elcsendesedett minden. A
farsangi munkaszünetben tömege-
sen mentek sízni az emberek Ti-
rolba, majd ezután újra felbukkant
a betegség. Eleinte sokan nem vet-
ték komolyan a vírusfertőzést, mert
úgy terjedt el a médiában, hogy
csak az idősebbekre veszélyes.
Ahogy egyre többen betegedtek
meg súlyosan Olaszországban, szi-
gorodtak a németországi intézkedé-
sek is. A különböző vitafórumokon
az a vélemény alakult ki, hogy a
gazdasági érdek többet jelent, mint
az emberi életek védelme, ezért töb-
ben hiányolták a szigorúbb intézke-
déseket. Másfelől olyanok is
akadtak, akik a beperelték a kor-
mányt, mivel korlátozza a jogaikat.
Kijárási tilalom nincs, munkába, sé-
tálni menni, biciklizni, kocogni sza-
bad a családdal vagy egyedül, de be
kell tartani az idegenektől az 1,5-2
méteres távolságot. A vendéglőket,
mozikat, színházakat, oktatási in-

tézményeket bezárták. A fiam taní-
tónője e-mailen vagy Whatsappon
küldi el a házi feladatokat, videókat.
Az egyetemi oktatás is online zaj-
lik, bár ez itt nem újdonság, mert
eddig is több helyen működtették az
e-learning rendszert, az előadások
nagy részét is videófelvételről oszt-
ják meg a diákokkal. Többen ott-
honról dolgoznak, a nagyobb cégek
„kurzarbeit“-ot, rövidített munka-
programot vezettek be, vagy sza-
badságra küldték az
alkalmazottakat.

Állami segélyt juttatnak azoknak,
akiknek kisvállalkozásuk van, és a
járvány miatt be kellett szüntetniük
a tevékenységet. 

Az egészségügyi intézkedéseket
tekintve, megnövelték az intenzív
osztályokon, klinikákon a helyek
számát. Van egy weboldal, ahol a
klinikák közzéteszik a szabad inten-
zív osztályos helyeket, így ha vala-
hol nincs már hely, máshova viszik
a pácienseket. Négy országból vett
át betegeket Németország, Francia-
országból és Olaszországból is,
ahol rosszabb a helyzet. 

– Mi egy Stuttgart melletti kisvá-
ros szélén lakunk, itthonról dolgo-
zunk. A játszótereket bezárták. Az
emberek most már inkább otthon
ülnek. Környékünkön sok a családi
ház, mindenkinek van udvara és
kertje, fegyelmezetten betartják a
szabályokat. Nekikezdtem maszkot
varrni a családnak, ismerősöknek,
így hasznosabbnak érzem magam.
Elfoglalom magam, olvasok, tánco-
lok, énekelek, igyekszem, hogy
minél kevesebb „rémhír“ találjon
rám. A pánikérzés bennem van. Reg-
gel, amikor megébredek, az az érzé-
sem, hogy egy rossz filmben vagyok.
Az elején jobban izgultam, most ke-
vésbé, remélem, hogy csoda történik,
és környékünkön nem lesz nagy baj
– mondja Vass Mária-Magdolna.

Szabály nélküli kijárási tilalom 
Japánban 

– Nem sztereotípia, legenda vagy
játékfilmekben eltúlzott tény, hogy
a japánok a legtisztelettudóbbak, a
leginkább törvény- és jogszabály-
tisztelők a világon, legyen szó akár
a közlekedési lámpák jelzésének
betartásáról, az utcák tisztán tartá-
sáról, sorban állási fegyelemről,
vagy bármilyen ügyfélszolgálatról.
A tiszteletadás akár abban is észlel-
hető, hogy „mesterfokra” emelték a
bocsánatkérés technikáját. A felkelő
nap országában több mint tíz kife-
jezést használnak bocsánatkérésre,
amelyet többszörös hajlongás kísér.
A vírusjárvány azonban még ezt a
mondhatni több ezer éves hagyo-
mányt is némiképpen felborította. 

Január közepétől került be a köz-
tudatba a vírusfertőzés veszélye, de
akkor még amolyan izgalmas ,,vá-
rosi legendaként” tekintettek rá az
emberek. Az volt a véleményük,
hogy ez az egész járvány olyan,
mint a tudományos-fantasztikus fil-
mekben, és ezt többen is mondogat-
ták. Bár már világszerte aggasztó
hírek jártak, a Japánban megfertő-
zöttek száma annyira kevés volt,
hogy nem keltett pánikot. Volt, aki
viszont azt gyanította, hogy a kor-
mány szándékosan eltitkolta a valós
adatokat, nehogy felfüggesszék a
2020-as tokiói olimpiai játékokat. 

Februárban fokozatosan emelke-
dett a megbetegedettek száma, így
kitört a pánikszerű vásárlási láz. Az
élelmiszerek felhalmozása mellett a
leginkább keresett árucikkek a WC-
papír és a papír zsebkendő voltak.
Japánban a maszk viselése az utcán
megszokott, az év bármely szaka-
szában láthatunk maszkot viselő
embereket, így fel sem tűnt, hogy a
koronavírus miatt egyre többen ta-
karják el arcukat. 

Végül március végén hivatalosan
is elhalasztották az olimpiai játéko-
kat, ekkortól kezdett már komo-
lyabban is érezhetővé válni a
járvány hatása. Amint egyre jobban
növekedett a fertőzöttek száma, áp-
rilis 7-én szükségállapotot hirdetett
Shinzo Abe miniszerelnök. Mint
bárhol a világban, itt is megszüntet-
ték a kulturális és családi esemé-
nyeket, a különböző szolgál-
tatásokat, bezártak az oktatási intéz-
mények, bárok, klubok, bizonyos tí-
pusú éttermek működtetését
ideiglenesen szüneteltetik. Az intéz-
kedések pánikot keltettek, hiszen a
gazdasági helyzet romlása mélyen
érinti a japánokat, sokan aggódnak
a jövőjük miatt. 

Érdekesen reagáltak a szigetla-
kók a kijárási tilalom bejelentésére.
Az európai intézkedéstől eltérően
Japánban nincs igazán kijárási tila-
lom, az emberekre bízták azt, hogy
miként viszonyulnak ehhez a hely-

zethez. A hatóságok „önmegtartóz-
tatásra” intették a lakosságot, így
próbálták tesztelni azt, hogy meny-
nyire lesz hatásos, ha csupán szó-
ban kérik fel őket az óvintézkedés
betartására. És itt jól tükröződik
mindaz, amit a japánok fegyelméről
és törvénytiszteletéről ismer a világ.
A bejelentést követően az utcán
levő tömeg létszáma rohamosan
csökkent. Emiatt is a kormány
egyelőre úgy ítélte meg, hogy nincs
szükség törvénybe foglalni a kijá-
rási tilalmat. Lenyűgöző az em-
berek attitűdje. A legforgalmasabb

bevásárlónegyedekben is leenged-
ték a kirakatok rolóit, bezárták az
ajtókat, lekapcsolták az egyébként
éjjel-nappal világító lámpákat, ami
igazolja, hogy igen fegyelmezetten
viszonyulnak a helyzethez a japá-
nok.

Március 27-én kellett volna haza-
utaznom, eddig nem érintett közvet-
lenül a járvány, azonban le kellett
mondanom az első repülőjáratomat.
Március 31-ig szólt a tanulmányi
szerződésem, ezért még áprilisban
szerettem volna hazajutni. Sajnos
világszerte a fokozódó járványhely-
zet miatt egyik napról a másikra tö-
rölték a repülőjáratokat. Többszöri
jegyvásárlás és járatmódosítás után
kénytelen voltam meghosszabbítani
a tanulmányi szerződésemet addig,
ameddig végül hazarepülhetek. Ha
nincs járvány, akkor semmilyen kö-
rülmények között nem engedték
volna meg, hogy meghosszabbít-
sam itt-tartózkodásomat, mivel sza-

bályszegésnek számít, így ez is
annak a jele, hogy a járvány képes
a rendíthetetlen, vasszabályokkal
rendelkező rendszert is felbolydí-
tani. Ebben az időszakban a legne-
hezebb betartani a japánoknak az
önfegyelemre támaszkodó otthon
ülést, mivel most van a cseresznye-
virágzás, és ez különösen szimboli-
kus ebben a társadalomban. Az
előző évekhez viszonyítva az idén
nem élhetik meg teljesen ennek a
tavaszi jelenségnek az örömét a ja-
pánok – mondta lapunknak Thor
Evelin. 

Víruskörkép (4.)
A láthatatlan ellenség

Vajda György

Alig van utas

Kiürültek a polcok Japánban isLezárt játszótér Németországban
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Az utóbbi napokban több eset
látott napvilágot a közösségi
oldalon arról, hogy otthoni 
elkülönítésben lévő egészség-
ügyi dolgozók kétségbe-
esetten jelezték: annak 
ellenére, hogy koronavírusra
utaló tüneteik vannak, nem
élveznek prioritást a teszte-
lésnél. Sajnos az országos
statisztikában Maros megye
eléggé elöl jár a diagnoszti-
zált esetek számát illetően, az
alsó-nyárádmenti Nyárádka-
rácson községet gócpontként
tartják számon, hetven fölé
rúg a fertőzöttek száma, és
több halálesetről is beszámol-
tak a hatóságok. A Maros me-
gyei helyzetről, a tesztelés
menetéről, valamint a koro-
navírussal fertőzött betegek
ellátásáról dr. Vass Levente par-
lamenti képviselőt, a képvise-
lőház egészségügyi szak-
bizottságának a titkárát kér-
deztük. 

– A Maros Megyei Sürgősségi
Kórház több mint száz alkalma-
zottja kényszerült házi elkülöní-
tésbe. A napokban két, az intenzív
terápián dolgozó és otthoni elkülö-
nítésben lévő asszisztensnő jelezte a
közösségi oldalon, hogy koronaví-
rusra jellemző tüneteik vannak,
mégsem tesztelik őket. Hogyan mű-
ködik pontosan a tesztelés (ki az,
akit tesztelnek, ki rendeli el)?

– Az egészségügyi minisztérium
által kiadott rendelet egyértelműen
szabályozza, hogy mikor kell a
mintavételre sor kerüljön, és ebben
az egészségügyi személyzet hozzáfé-
rése is szabályozva van: ha a közvet-
len közelében SARS CoV2 vírussal
fertőzött személyt látott el. Ez alól
csak akkor bújhatnának ki részben a
hatóságok, ha a dolgozó tetőtől talpig
védőfelszerelésben végezte a munká-
ját. A tesztelés időszerűségét a Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgató-
ság a minisztérium helyi megbízott-
jaként rendeli el, és az igazgatóság
megbízása alapján veszik le a mintát
is. Az orrból és garatból való min-
tavétel szakszerűsége nagymérték-
ben befolyásolhatja az eredményt a
legpontosabbnak számító genetikai
PCR-nek nevezett tesztelésnél is,
mely az első naptól képes kimutatni
a fertőzés létét.

A hatóságoknak azonnali teszt-
végzési kötelezettségük van, pél-
dául, ha bárkinek idiopatikus, azaz
ismeretlen eredetű tüdőgyulladása
van, attól függetlenül, hogy volt-e
külföldön vagy sem az elmúlt 14
napban, találkozott-e vagy sem fer-
tőzött beteggel.

Mindenki tesztelése nem meg-
oldható, és nem is célszerű a jár-
vány gyorsuló szakaszában, hiszen
ezt akár naponta is szükség lenne
elvégezni mindenkinek, azonban az
egészségügyi hatóságok akkor jár-
nak el helyesen, ha a tesztelhető
csoportok számát napról napra nö-
velik, az ingyenes és kötelező vírus-
genetikai tesztelést kötelezővé
teszik az onkológiai betegek, az
aktív egészségügyi személyzet, az
idősotthonban élő és dolgozó sze-
mélyek, valamint a műtétekre ke-
rülő betegek számára. Valószínűnek
tartom, hogy a következő napokban
ennek bevezetésére sor kerül.

– Miért nem élveznek prioritást
az egészségügyi dolgozók a teszte-
lésnél, még akkor sem, ha tüneteik
vannak? Egyesek igazságtalannak
tartják, hogy a sok esetben biztosí-
tással sem rendelkező személyeket
azonnal tesztelik, az egészségügyi
dolgozókat pedig nem...

– A tesztelés sorrendje és priori-
tása törvényileg szabályozott, mely-

ben a döntés nagyon kevés része
történik szubjektív, befolyásolható
tények alapján. Ha valakinek mind-
össze az orra folyik, fáj a torka,
izomgyengesége van, amelyek egy
grippe tünetei is lehetnek, de a
COVID-19-koronavírus okozta
megbetegedés tüneteinél is megje-
lenhetnek, nem fog előnyt élvezni
azzal szemben, akinek a COVID-
19-megbetegedés három legjellem-
zőbb és legijesztőbb tünetegyüttese,
a magas láz, száraz köhögés és a be-
légzés megrövidülése, felületessé
válása, a légzésszám szaporodása
van jelen.

Elsőként hívtam fel a figyelmet
országos, román nyelvű sajtónyilat-
kozattal, melyet a parlament címé-
ről küldtek ki, hogy ezekben a
válságos időkben milyen fontos,
hogy éljünk a törvény adta jogunk-
kal. Egy egyszerű nyilatkozat kitöl-
tésével joga van mindenkinek, hogy
teljes egészségügyi biztosítást él-
vezzen, és csak a havi 110 lej kifi-
zetését  kell megejtenie jövő év
márciusáig, de biztosítottá válik a
papír benyújtásának időpontjától.
Ezzel hívtam fel az itthon dolgozó
vállalkozók, mezőgazdászok figyel-
mét is, és most megismételem,
hogy éljenek ezzel a lehetőséggel a
maguk és családjuk számára is,
mert a törvény szerint a szükségál-
lapot ideje alatt és a COVID-19-
megbetegedéssel mindenkit
ellátnak, de a további egészségügyi
szolgáltatások borsos ára miatt
könnyen megeshet, hogy nagyon
sokba fog kerülni az ellátás. Ráadá-
sul nincs családorvos, akitől kér-
dezzen, aki betegszabadságos papírt
állíthat ki neki, ha nem betegedik
meg, de izolációba kell vonuljon,
nincs orvosi támasza ezen, egész-
ségügyi szempontból ínséges idők-
ben.

– A halálesetekről szóló informá-
ciók szerint, amelyeket a miniszté-
rium közöl, gyakori, hogy csak
miután a páciens elhunyt, érkezik
meg a teszt eredménye. Ilyen körül-
mények között esélye sincs hozzá-
férni a kezeléshez, amit a
fertőzötteknél alkalmaznak.

– A PCR-teszt leghamarabb 18–
24 órán belül ad eredményt, az ad-
minisztratív szervezés miatt
azonban 24 órával számolunk szak-
emberekként. Sajnos a koronavíru-
sos tüdőgyulladás ennél rövidebb
idő alatt is elviheti a társbetegsé-
gekben szenvedő beteget, mint de-
rült égből villámcsapás, ezért kell
nagyon aggódnunk szüleinkért, idő-
södő ismerőseinkért.

A járvány kezdetekor sok megyé-
ben, de legjellemzőbb módon a ro-
mániai gócpontnak nevezett
Suceava megyében sok hiba történt,
amelynek a levét ma sok-sok beteg
és egészséges ember is issza. Ennek

azonban kevésbé lehet olyan aspek-
tusa, hogy a betegnek nem volt esé-
lye, hogy a legjobb kezelést kapja,
mert a koronavírus kezelésének ma
nincs hatásos gyógyszere, a kezelés
tüneti kezelés, a megbetegedett
szervünknek az alapkezelése első-
sorban, és a diagnosztizált, diag-
nosztizálható tüdőgyulladás és akut
légzési elégtelenség okozta sokkos
állapot kezelését célozza.

Ma a Maros megyei kórházak
rendelkeznek azzal a gépi felsze-
reltséggel, hogy ha szükséges, a
mintákat 24 óra alatt elemezzék, az
orvosoknak pedig kötelességük a
beteget az akut problémájával el-
látni, életveszélyes helyzetben, füg-
getlenül attól, hogy már elérhető
vagy nem a gyanús beteg koronaví-
rustesztjének eredménye. Tehát
nyugodtan adhatják például az
egyes esetekben hatásosnak tűnő
ebola vírus ellen kifejlesztett
gyógyszert, vagy a maláriabetegség
kezelésének egyik gyenge immun-
szupressziós hatású gyógyszerét is
olyan betegeknek, akiknél a klasszi-
kus tüdő-CT-vizsgálat a koronaví-
rusra jellemező tüdőgyulladás képét
mutatva klinikai tünetek diagnózi-
sát adja. Marosvásárhelyen van hat
performans CT, de van Segesváron,
Dicsőszentmártonban is.

– A napokban egy marosvásárhe-
lyi magán egészségügyi központ be-
jelentette, hogy kérésre
koronavírustesztet végez, amennyi-
ben a páciens kifizeti ennek az el-
lenértékét…

– A marosvásárhelyi magánkli-
nika a betegség 8–9. napjától elvé-
gezhető gyorstesztet kínál,
antitestek kimutatásával a vérből.
Elsősorban akkor van diagnosztikai
értéke, ha a teszt pozitív, hiszen ne-
gatív eredmény esetén sem kizár-
ható a megfertőződés.

A kínálatukban szereplő másik
kombináció két teszt elvégzésének
eredményeként a már lezajlott be-
tegség tényére utal, és az esetleges
immunitás jelenlétének valószínű-
ségét képes kimutatni a maga kor-
látai között, egy-két, vagy akár több
hónap után is, ahogy a betegség le-
járt. Csak családorvosi vagy más
szakorvosi javallatra végeztetném
el, függetlenül attól, hogy kompen-
zált vagy önköltségesnek minősül.

– Maros megyében konkrétan mi
az eljárás, lépésekre lebontva,
abban az esetben, ha valaki riasztja
a 112-t, hogy koronavírusra utaló
tünetei vannak? Hová kerülnek a
fertőzésgyanús betegek, és mi törté-
nik a páciensekkel a továbbiakban,
ha beigazolódik, hogy valóban fer-
tőzöttek?

– Elsősorban azt kell tisztáznunk
a betegek és egészséges emberek
megnyugtatása végett, hogy nem
minden hűléses tünet koronavírus-

fertőzés, és nem minden hátfájás
(csalóka melegben és „egy szál pó-
lóban” való kerti munka közben je-
lentkező hátfájás) bizonyul
COVID-os tüdőgyulladás tüneté-
nek. Következésképpen az első ten-
nivaló a családorvossal történő
telefonos konzultáció és a történé-
sek, tünetek őszinte bevallása. Ilyen
esetekben fontos az amúgy is ott-
hon ülő beteg számára, hogy egyál-
talán ne találkozzon senkivel a
családtagjain kívül, akikkel amúgy
is egy helyen lakik. Ha nincs súlyos
tünetegyüttes, akkor a családorvos
tudja, hogy szakmai felelősséggel
még várakozó álláspontra helyez-
kedhet azzal a kitéttel, hogy telefo-
non követi a tünetek alakulását,
vagy utasítást ad és pontos időpon-
tot a konzultáció megejtésére saját
rendelőjében. Ha ezt valamiért nem
tudja megtenni, aminek ma számta-
lan objektív oka lehet, akkor utasí-
tást ad a 112-es szám hívására. A
járvány idején egységes vezetésű
SMURD mentőszolgálat fogja el-
dönteni egyénre szabottan, hogy
hová kerül a kivizsgálás előtt a gya-
nús és tünetekkel rendelkező beteg,
annak függvényében is, hogy szük-
sége van-e más szakorvosi ellátásra,
vagy kizárólag a fertőzés tüneteit és
komplikációit kell kezelni. Majd
kerülhet a fertőzőklinikára, az or-
vosi egyetem udvarán levő gyer-
mekgyógyászati klinikára, a
tüdőgyógyászatra, az Ifjúsági Ház
mögött lévő valamikori városi kór-
ház épületébe, azon belül az ATI
osztályra is, ha légzési elégtelenség
is fellép, és lélegeztetőgépre kell
kapcsolják. Olyan példa is van,
hogy közegészségügyis szakembe-
rek számára szubjektív okok miatt
egyenesen a sürgősségi kórház ATI
osztályára kerül, még akkor is, ha
nem gyerekről van szó.

Súlyos járványhelyzet kórházi
stádiuma esetén – és megjegyzem,
hogy erről még Maros megyében
nem beszélhetünk –, az is szaksze-
rűvé válhat, hogy enyhébb tünetek-
kel a beteget a saját lakásába
szállítják, és 25–30 napig otthon ke-
zelik, vagy eddig nem kórházként
működő helyiségek kialakításával
fogják a súlyosabb betegeket kór-
házi ellátásba irányítani. Azért kell
türelmesek legyünk és otthon ma-
radjon mindenki, még ha ez erőfe-
szítést is jelent, hogy ez utóbbit
elkerüljük! A suceavai példa alapján
ha ilyen helyzet alakul ki nálunk is,
a megye határait le fogják zárni. Én
nagyon bízom abban, hogy felelő-
sen áll mindenki ehhez a kérdéshez. 

– A megyékre lebontott statisztika
alapján sajnos Maros megyében
magas, és egyre növekszik az eset-
szám, gyorsabb ütemben, mint sok
más megyében. Mivel magyaráz-
ható ez? Az átlagnál többen érkez-
tek haza külföldről, vagy kevésbé
fegyelmezettek az emberek?

– Súlyosbodik, de még nem vé-
szes a helyzet Maros megyében, két
járványgóc kivételével, ahol – meg-
jegyzem – nem történt mulasztás a
helyi önkormányzatok részéről, és
az ottani emberek sem hibásak
azért, mert ez a helyzet kialakult.
Szüleim mondták mindig, hogy a
betegség nem szégyen, csak kelle-
metlen, és ezt mondom én is min-
denkinek. Ilyen helyzetben
szolidárisak kell legyünk egymás-
sal, a szomszédos településsel és
székelyföldi megyékkel. Kovászna
megyében a Maros megyeihez ha-
sonló megbetegedési arányok van-
nak, ha odaszámítjuk azt a tényt is,
hogy a háromszékiek lakosság-
száma a miénknek a 40%-a. Szoli-
dárisak kell legyünk
Sepsiszentgyörggyel is, hiszen nem
egyetemi klinikai központként látja
el a Kovászna megyei és teljes
Brassó megyei koronavírussal fer-
tőzött betegeket is. Csak így számít-
hatunk mi is egyénileg és
közösségként is a szomszédaink
megértésére és segítő együttműkö-
désére megbetegedésünk, a helyzet
súlyosbodása esetén. Jó látni, hogy
ilyen helyzetben a mi szakpolitiku-

saink, szakembereink munkája fel-
értékelődik, más pártok jobban szá-
mítanak ránk, és egyre jobban
bíznak a munkánkban. Ennek szép
példája, hogy a Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság élére két-
éves munkánk és munkája
eredményeként aligazgatóként kine-
vezték Ferencz Loránd orvost, egye-
temi oktatót, így mostantól még egy
magyarul beszélő szakvezetőnk van
az emberek szolgálatában.

– Mi az oka annak, hogy pl. a
köztudottan nem a higiéniáról és a
fegyelmezettségről híres déli me-
gyékben csekély a fertőzöttek
száma? Nem tesztelnek?

– Igen, főleg ez, hiszen ez a be-
tegség 60%-ban tünetmentesen zaj-
lik le, sok beteget pedig az
egészségügyi rendszer szervezett-
sége miatt is főleg Bukarestbe szál-
lítanak, ott diagnosztizálták őket a
járvány első hónapjában. A 2011-es
adatok alapján például a giurgiui
személyazonosságival rendelkező
betegek 60%-a Bukarestbe került
kórházi kezelésre. Ha országszerte
növekedni fog a fertőzöttek száma,
akkor ott is lesz bőven beteg, addig
is bárhol megjelenhet fertőzéses
góc, mely gyorsan fogja változtatni
a csalóka statisztikákat.

– Az Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem sportcsarnokát rögtönzött
kórházzá alakítják. Megteremthe-
tőek-e pár nap alatt a szükséges fel-
tételek (pl. elegendő mellékhelyiség,
fűtés stb.) ahhoz, hogy megfelelő
körülmények között tudják majd ott
ellátni a betegeket?

– Én erről még nem beszélnék, és
nagyon bízom benne, hogy gondos-
kodóan aggodalmaskodó pótcselek-
vésnek fog ez majd bizonyulni.
Tartsuk tiszteletben – akár emberfe-
letti erővel is – a hatósági intézke-
déseket, és adja Isten, hogy együtt
sikerüljön a rögtönzött kórház hasz-
nálatának az elkerülése.

– Említette a Facebookon nem-
rég közzétett kisfilmben, hogy Ro-
mániának sikerült elkerülni egy
rendkívül kedvezőtlen járványgör-
bét. Nemrég a román húsvét kör-
nyékére várták a járvány
csúcsosodását, minap azonban a
híradásokban az hangzott el, hogy
erre csak három hét múlva kerülhet
sor. Mire számíthatunk, az előrejel-
zésekhez képest hogyan alakul az
országban az esetek száma?

– Az egészségügy világnapján,
április 7-én töltöttem fel az izolálás-
ban lévő, lelkileg elfáradt időseink,
gürcölő egészségügyis személyze-
tünk és munkájukat végző pékek, el-
árusítók, postások (és sorolhatnánk)
biztatására egy rövid üzenetet.

Kiszámolva az akkor három
hétre bemérhető gyógyultak számát
Nyugat-Európában, Dél-Koreában
és a kelet-európai tömbben, köztük
Romániában is, az egyes országok
járványstratégiáját elemezve és ösz-
szevetve azt mondtam, és ma is
fenntartom biztatásként is, hogy ma
már kijelenthetjük, hogy az em-
berek bölcsességének és kitartásá-
nak köszönhetően Románia
elkerülte azt a járványgörbét, amely
az egészségügyi ellátórendszerünk
teljes összeomlását eredményezte
volna, és hogy mától számított két
hét múlva bejelenthetővé válik e
járvány első hullámának az alaku-
lása, a megszorító intézkedések or-
szágos szintű lazításának az
időpontja.

Hozzáteszem, a következő évben
biztosan nem fognak az eddig meg-
szokott kerékvágásba visszatere-
lődni a hétköznapjaink, egy új
rendhez leszünk kénytelenek alkal-
mazkodni, mert nagy valószínű-
séggel folyamatosan lesznek
közöttünk sokkal kisebb számban
megfertőződő emberek, de nem
lesz ilyen súlyos világjárvány, és
ezzel időt nyerve kifejlesztik köz-
ben a megoldást jelentő és nagy-
mértékben immunitást biztosító
szezonális vakcinát, vagy nagyobb
valószínűséggel a hatásos gyógy-
szerkombinációk adta kezelések le-
hetőségét.

Menyhárt Borbála

A tesztelés sorrendje és prioritása törvényileg szabályozott
Súlyosbodik, de még nem vészes a helyzet

Maros megyében



Szinte kizárt, hogy teljesít-
ménysportról beszéljünk a közeljö-
vőben Marosvásárhelyen – mondta
a Marosvásárhelyi Rádiónak adott
interjúban a városi sportklub alel-
nöke. Szászgáspár Barnabás el-
mondta: a jelenlegi válság miatt
rendkívül nehéz helyzetben lesz a
város költségvetése, és nagyon
könnyen elképzelhető, hogy a
sportot és a kultúrát áldozzák fel el-
sőként.

– Noha a 2018-2019-es idényből
felgyülemlett adósságokat az elmúlt
szezon során, amikor a klub nagyon
meghúzta a nadrágszíjat, sikerült je-
lentős mértékben törleszteni, a
klubnak szüksége van arra, hogy
legalább a minimális szinten bizto-
sítsák a város részéről a működésé-
hez szükséges alapot, ellenkező
esetben a működése ellehetetlenül
az ősztől, és várhatóan megszűnik.
Szászgáspár Barnabás szerint nem
nagy összegről lenne szó, amellyel
az ifjúsági szinten lehetne biztosí-
tani a működést, hiszen a profi szer-
ződések már az elmúlt időszakban
lassan megszűntek a klubnál, a min-
tegy hatvan alkalmazott edzőnek
pedig minimálbért biztosítanak.
Olyan szintű sportól, mint amilyent
az élvonalbeli labdarúgó- vagy
férfi-kosárlabdacsapatok jelentettek
még néhány éve, egyelőre álmodni
sem lehet Marosvásárhelyen –
vélte.

Szászgáspár szerint a sport túl-
élése – egyébként nem csak Maros-
vásárhelyen – az önkormányzati
támogatástól függ, hiszen a körvo-
nalazódó gazdasági válság miatt
aligha várható, hogy magántámoga-
tásból működjenek a klubok, az
ilyenek egyébként eddig is kivétel-

nek számítottak. Sajnos Marosvá-
sárhely olyan szempontból is kivé-
tel, hogy itt minden sporttal
kapcsolatos városi határozatért há-
romszorosan meg kell küzdeni. Ami
más városokban természetes, és
könnyen el lehet fogadtatni az ön-
kormányzattal, itt folyamatos gán-
csoskodásba ütközik.

Az is várható, hogy szinte min-
den sportágban csökkenni fognak a
játékosoknak ajánlott szerződések.
Úgy becsülte, hogy akár 50%-kal is
csökkenhetnek a fizetések a profi
sportban, és sokkal kevesebb lesz
az idegenlégiósok száma a román
bajnokságokban, aminek a követ-
keztében a szint is jelentősen csök-
kenhet.

Ami a kosárlabdasportot illeti –
tekintve, hogy Szászgáspár Barna-
bás a kosárlabdában tevékenykedett
korábban –, úgy vélte, az idei baj-
nokságot gyakorlatlag lehetetlen
folytatni. Egyetlen kivétellel min-

den klub az idény befagyasztása
mellett foglalt állást, és meggyőző-
dése, hogy így is fog történni. A
szövetség egyetlen ok miatt nem
zárta még le hivatalosn az idényt,
hogy a klubok kihasználhassák a
kényszerszabadságolás lehetősége
adta állami segélyt. Május közepén
a bajnokságot hivatalosan is befeje-
zettnek fogják nyilvánítani –
mondta. A folytatás már csak azért
sem lehetséges, mert a legtöbb kül-
földi játékos hazautazott, és ha vis-
szajönnének, akkor két hetet
karanténban kellene tölteniük.

Szászgáspár Barnabás arról is be-
szélt, hogy milyen nehezen lehet
megszokni a bezártságot, miután
eddig naponta ott volt a sportterem-
ben. A klub sportolói egyébként va-
lamennyien megkapták az otthoni
egyéni felkészülési programot, bár
a rendes edzéseket ezek természe-
tesen nem pótolhatják maradéktala-
nul.

Bálint Zsombor
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A perspektíva hiánya a legrosz-
szabb a koronavírus-válságban –
vallják a legtöbben, akik kénytele-
nek otthon maradni, nemcsak a ha-
tósági korlátozások miatt, hanem
saját jól felfogott érdekükben is.
Külön szenvednek a sportolók, akik
hozzászoktak, hogy naponta végez-
zenek erőnléti gyakorlatokat, edzé-
seket, ők talán az átlagnál is
nehezebben viselik a bezártságot.
Könnyebb lenne, ha tudnának egy
határidőt, hogy egy hónap, hat hét
múlva ismét visszatérhetnek a pá-
lyákra, azonban jelenleg az egyet-
len biztosnak tűnő ígéret, hogy
akkor térhet vissza csak minden a
rendes kerékvágásba, amikor széles
körben hozzáférhetővé válik a vé-
dőoltás, és ezt nem ígérik 2021 ta-
vaszánál korábbra.

A legtöbb sportági szövetség –
nemzetközi vagy belföldi – min-
denféle terveket szövöget az újra-
kezdésről, ezek azonban sorra
túlságosan optimistának bizonyul-
nak. Május végére, júniusra már
műsorra tűztek mérkőzéseket,

azonban mások június-júliusi ese-
ményeket is későbbre halasztottak,
vagy töröltek.

Az Egyesült Államok főimmu-
nológusa, a Fehér Ház járványügyi
tanácsadója, Anthony Fauci például
arról beszélt, hogy a sportesemé-
nyek újrakezdése csak szigorú óv-
intézkedések mellett lehetséges, és
kizárólag üres lelátókkal. A sporto-
lókat pedig folyamatosan időszakos
tesztelésnek vetik alá, hogy ne for-
dulhasson elő, hogy egymást meg-
fertőzik a vírussal, illetve hogy ezt
haza is magukkal hurcolják. Hogy
meddig kellene így eljárni, arról
nem beszélt a szakember, de kikö-
vetkeztethető, hogy a védőoltás
megjelenéséig. Ami a sportkedve-
lők szempontjából elég szomorú
perspektíva, hiszen még egy évig
üresen maradnának a lelátók. Van-
nak azonban olyanok is, akik opti-
mistának találják Fauci
bejelentését. A spanyol orvosok,
akik a járvány által egyik leginkább
sújtott országban a küzdelem első
vonalában állnak, figyelmeztetnek:
ki van zárva, hogy a közeljövőben
újrakezdődhessen a La Liga, ahogy
azt a szervezők szeretnék. Az egyik

madridi kampánykórház vezetője,
Antonio Zapatero szerint nem meg-
oldás, ha a játékosokat tesztelik. Ha
a teszt nem mutatja ki az ellenteste-
ket, az még nem zárja ki, hogy va-
laki fertőzött, de nem mutatja a
tüneteket. Mivel a pályán a társa-
dalmi távolságtartás lehetetlen, Za-
patero szerint a következő néhány
hónapban lehetetlen lesz mérkőzé-
seket szervezni. Spanyolországban
néhány klub egyébként tervezte az
edzések újraindítását, de a hatósá-
gokkal való egyeztetés után le-
mondtak erről a szándékukról. „A
labdarúgás nem akkor indul újra,
amikor én akarom, vagy amikor Ja-
vier Tebas, a La Liga elnöke akarja,
hanem akkor, amikor az egészség-
ügyi hatóságok ezt lehetővé teszik”
– nyilatkozta Jose Manuel Rodri-
guez Uribes spanyol sportminiszter.

A szigorú korlátozások hosszas
fenntartása azonban azzal fenyeget,
hogy az emberek elveszítik a türel-
müket, és lehetetlenné válik a társa-
dalmi rend biztosítása. A szintén
erőteljesen érintett Olaszországban
a szövetség elnöke, Gabriele Ga-
vina már május 4-én újraindítaná a
bajnokságot. Ezt a szándékát kö-
zölte Michele Spadafora sportmi-
niszterrel, azzal az ígérettel, hogy
megfelelő óvintézkedések mellett
ezt megtehetik. 

– Országunk, gazdaságunk és
labdarúgásunk számára nehéz idők
járnak, de a foci a gazdaság egyik
legfontosabb mozgatórugója, ezért
meg fogjuk találni a megfelelő
megoldást – vélte Spadafora. Sze-
rinte azok, akik az idény befagyasz-
tását szeretnék, nemcsak a
labdarúgást, hanem az olasz nemze-
tet sem szeretik. Úgy vélte, a labda-
rúgás az, ami az emberekbe
visszahozhatja a jövőbe vetett re-
ményt.

Sportesemények nélkül az oltásig?

Ha nincs vakcina, 
2021-ben sem lesz olimpia?
Amennyiben addig nem fejlesztik ki a koronavírus elleni vakcinát,

a tokiói olimpia és paralimpia 2021-es rendezése sem reális – véli az
Edinburgh-i Egyetem közegészségügyi professzora, Devi Sridhar.

A játékokat a világméretű járvány miatt halasztották idén nyárról jö-
vőre, a tervezett időpont július 23. és augusztus 8., a paralimpiára au-
gusztus 24. és szeptember 5. között kerülhet sor.

Az Egyesült Államokban született szakember szerint csak megfelelő
oltással képzelhető el a két esemény 2021-es megtartása. „Úgy gon-
doltam, a vakcina kifejlesztése egy-másfél évet vesz igénybe, de a leg-
frissebb hírek szerint talán hamarabb is meglesz. Ha egy éven belül
sikerül előállítani, akkor reális lehet a jövő évi rendezés” – idézte a
BBC híradását az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz
portál.

„Ha viszont nem történik meg a tudományos áttörés, úgy gondolom,
nem reális a jövő nyári olimpia. Helyes döntést hoztak a halasztással,
de újra kell majd vizsgálni a helyzetet” – tette hozzá.

Sridhar a Globális egészségügyi irányítási program alapító igazga-
tója, és az ebolával kapcsolatos globális válaszlépésekkel foglalkozó
független testület társelnöke.

Az ötkarikás házigazda Japánban pénteken az egész országra kiter-
jesztették és május 6-ig meghosszabbították a rendkívüli állapotot a
járvány miatt. Világszerte több mint 2,24 millió a fertőzöttek és több
mint a 154 ezer a halálos áldozatok száma.

Timeout a városi sportklubnál: hosszabb lesz, mint gondoltuk? Szászgáspár Barnabás (k) fi-
gyeli a férfi-kosárcsapat edzője, George Trif taktikai eligazítóját. Fotó: Nagy Tibor

Az Edinburgh-i Egyetem közegészségügyi professzora, Devi Sridhar szerint jövőre újra kell
majd vizsgálni a helyzetet. Fotó: Getty

Bálint Zsombor

Esetleg üres lelátókkal indulhatnak majd újra a bajnokságok a washingtoni a Fehér Ház jár-
ványügyi tanácsadója szerint. Fotó: Eastern Mirror

A torna New York-i helyszíne jelenleg szükségkórházként üzemel. Fotó: US News & World
Report

Júniusban dől el 
az idei US Open sorsa

Júniusban dől el az amerikai
nyílt teniszbajnokság idei kiírásá-
nak sorsa. Az olimpiai hírekre és
sportágakra szakosodott inside-
thegames.biz portál vasárnap em-
lékeztetett arra, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt a sportág
eseményei március eleje óta szü-
netelnek, és leghamarabb július
közepén kezdődhetnek meg
ismét. Wimbledont már törölték,
a francia nyílt bajnokságot pedig
eltolták, így szeptember 20-án
kezdődhet, alig egy héttel azután,
hogy véget ér az – elvileg augusz-
tus 31-én rajtoló – US Open.  

„Noha még semmilyen eshető-
séget nem zártunk ki, ám az, hogy

nézők nélkül kerüljön sor a tor-
nára, több mint valószínűtlennek
tűnik, ez nem egyezne a tenisz
szellemiségével” – közölte az
Egyesült Államok Teniszszövetsé-
gének első embere, Mike Dowse.

A torna New York-i helyszíne
jelenleg szükségkórházként üze-
mel. A Billie Jean King Nemzeti
Teniszközpontba 470 ágyat telepí-
tettek a hatóságok, emellett na-
ponta több mint 25 ezer adag ételt
készítenek betegek, gyermekek és
egészségügyi dolgozók részére a
US Open otthonában. Az Egyesült
Államokban a járványban elhuny-
tak több mint 40 százaléka New
Yorkból kerül ki. 



Mint minden évben, az idén is
módosításokat fogadott el az erre
feljogosított szerv, az IFAB a labda-
rúgás szabálykönyvében. A korona-
vírus miatti válság ellenére a
testület Belfastban ülésezett, és jú-
nius 1-jétől érvényes módosításokat
fogadott el, noha az egyes szövetsé-
gek dönthetnek úgy, hogy a bajnok-
ságok végéig az új szabályok nem
lépnek érvénybe.

A 2020-as módosítások nem vál-
toztatnak látványosan. Az egyik
legfontosabbat talán éppen a Sevilla
– Kolozsvári CFR Európa-liga-
visszavágón történtek ihlették, ami-

kor Păun gólját, amely a kolozsvári
továbbjutást jelentette volna, a já-
tékvezető a videobíró jelzésére ér-
vénytelenítette, mert előtte Traore
kezét érintette a labda. Az eset igen
heves vitát váltott ki. Egyrészt,
hogy vétlen kezezésről beszélhe-
tünk-e, másrészt mert a játékvezető
nem ment személyesen megnézni a
történteket, a videobíró meglátására
hagyatkozott.

Nos, erre két módosítás is vonat-
kozik. Az egyik kimondja: egy játé-
kos vétlen kezezését csak akkor
bünteti a játékvezető, ha azt azonnal
gól vagy nyilvánvaló gólhelyzet kö-
veti. Ugyanakkor azt is kimondta az
IFAB, hogy minden olyan esetben,
amikor a döntés a bíró szubjektivi-

tásának a függvénye is, akkor köte-
les visszanézni a helyzetet, nem
csak a videoszobában ülőkre ha-
gyatkoznia. 

Néhány új szabály a büntetőkre
és a továbbjutó kilétét eldöntő ti-
zenegyespárbajra vonatkozik. Így
például, ha a büntető elvégzésekor
a kapus vét a szabályok ellen, a ti-
zenegyest csak akkor kell megismé-
telni, ha ezzel befolyásolja a
végrehajtó eredményességét. Más
szóval, ha a kapus idő előtt elmoz-
dul, és ennek köszönhetően véd, a
büntetőt meg kell ismételni. Ha
azonban a végrehajtó a másik sarok
mellé rúgja, akkor már nincs ismét-
lés. Az eddigi szabály úgy szólt,
hogy minden esetben, ha a kapus

vét a szabályok ellen, a tizenegyest
a bírónak meg kell ismételtetnie.

Nagyon fontos módosítás, hogy
a kapusnak sárga lap csak egy szó-
beli figyelmeztetés után jár, eddig
már az első kihágásnál sárgát kellett
kapnia.

Ami pedig a lapokat illeti, a to-
vábbjutó kilétét eldöntő tizenegyes-
párbajt leválasztották a
mérkőzésről. Így például, ha egy já-
tékos ilyenkor kap egy sárgát, és
már a mérkőzés alatt volt egy másik
sárgája, akkor nem kap automatiku-
san pirosat, hanem két sárgát köny-
velnek el a neve mellett. Ez
elsősorban a kapusok esetében fon-
tos, hisz nem állítják ki egy máso-
dik sárgáért egy korai kimozdulás
miatt a párbaj során, így a többi
végrehajtás során is a kapuban ma-
radhat.

Ha pedig a végrehajtó és a kapus
egyszerre követ el hibát, akkor a
végrehajtót kell büntetnie a bírónak.

A néhány további módosítás
közül a legfurcsább az, hogy a ka-
pufák keresztmetszete kombinál-
hatja a négy elfogadott formát

(négyzet, téglalap, kör, ellipszis).
Más szóval szabályos az a kapu,
amelynek a két oldali kapufájának
keresztmetszete négyzet, a felső
lécnek pedig kör vagy ellipszis. Ro-
mániában egyébként a sportági szö-
vetség egységes szabályzata szerint
a kapufák keresztmetszetének ellip-
szis alakúnak kell lennie.

Ha egy ígéretes támadást akadá-
lyozott meg a védő, és a támadó
csapat gyorsan végezte el a szabad-
rúgást, a vétkes megszabadul a
sárga laptól, amely egyébként járt
volna.

Illetve egy joghézagot is betöm-
tek, miután egy éve a labdának nem
kell elhagynia a büntetőterületet ki-
rúgás vagy a védelemben levő csa-
patnak járó ezen belüli szabadrúgás
esetén ahhoz, hogy játékban legyen.
A kapus azonban nem teheti azt
meg, hogy röviden felemeli labdát,
hogy onnan a védő a kezébe fejelje,
és így kézből kirúgással hozza já-
tékba. Ha megteszi, elsőször szó-
beli figyelmeztetést kap, másodjára
pedig már sárga lapot mutat fel neki
a bíró.

Harmincöt évvel ezelőtt, 1985.
április 17-én jutott ki legutóbb a
magyar labdarúgó-válogatott a vi-
lágbajnokságra. A bécsi Hanappi-
stadionban több ezer magyar
ünnepelte Mezey György váloga-
tottját.

„A találkozót egy szerdai napon
rendezték, de már kedden nyolc-
vankét szurkolói busz haladt át a
határon, mert a mérkőzés 21 ezer
jegyéből hatezret a magyar drukke-
rek vásároltak meg – írta Hegyi
Iván a Magyar Labdarúgó-szövet-
ség (MLSZ) gondozásában kiadott
Válogatott gyűjtemény című
könyvben a mérkőzésről. – A ha-
zánk fiaira (lányaira-asszonyaira)
jutó kontingens az összes belépőnek
csaknem a harmadát tette ki. Bécs-
ben 1976 óta nem nyert a magyar
csapat. Ám 1985-ben igen.

Kiprich József első gólja a ma-
gyar futball legszebb napjaira em-
lékeztetett; szólója ahhoz a
szlalomhoz hasonlított, amelyet
Bene Ferenc produkált 1966-ban a
brazilok ellen. Ragyogó csellel in-
dult jobbról befelé Degeorgi mel-
lett, aztán Pezzeynek bemutatta,
hogy kapura lő, de finoman még
beljebb húzta a labdát, aztán ugyan-
úgy megtévesztette Konciliát, akár
a második trükknél a középső
védőt: a kapust jobbra küldte, és
ballal a bal sarokba passzolt (0-1). 

A második gól is filmbe illett,
mert megint csak „forgatás” zajlott.
Ezúttal Esterházy Márton szédítette
a jobb oldalon a „sógorokat”, majd
pontosan ívelt Nyilasihoz, és ebben
a pillanatban tizenötezer osztrák ve-
tett keresztet a Hanappi-stadionban.
Az Austria magyar játékosáról va-

lamennyien tudták: ha helyzetbe
kerül, lehet újra a középkezdéshez
felállni (Nyilasi 167 hivatalos mec-
csen 111 gólt ért el a bécsi klub szí-
neiben). Kivételesen azonban
Koncilia reflexmozdulattal hárította
az ausztriai légiós fejesét, ám a
menteni akaró Lainer visszarúgta a
labdát Nyilasira, a „lepattanót”
pedig Kiprich – annak rendje és
módja szerint – a helyére tette (0-2).

A magyar turisták mámorosan ki-
áltozták: „Mexikó, Mexikó!”, mivel
sorozatban az ötödik vb-selejtező
megnyerésének küszöbén állt a ma-
gyar csapat, és tíz pontjával (akkor
még csak kettőt adtak a győzele-
mért) végérvényesen helyet foglal-
hatott magának az 1986-os
világbajnokság huszonnégyes me-
zőnyében. Igaz, előfordult már,

hogy 2-0-s magyar vezetésről
egyenlítettek az osztrákok Bécsben,
de a mámoros vendég drukkerek
sok mindent felelevenítettek a szü-
netben, csak ezt nem, és a második
félidő harmadik percében Détári
Lajos félreérthetetlenül üzent a
Malév illetékeseinek: valóban ki-
állíthatók a mexikói repülője-
gyek. Megint Esterházy készített
elő – a változatosság kedvéért
balról emelt középre –, a lepat-
tanó labdára Détári rádőlt, de nem
rúgta el, hanem újabb látványos
lövőcsellel lepte meg az osztráko-
kat, majd ballal a háló közepébe
lőtt (0-3).”

A győztesek összeállítása: Disztl
Péter – Sallai, Róth, Garaba, Péter
– Kardos, Nagy Antal, Détári – 
Kiprich, Nyilasi, Esterházy.

Bálint Zsombor
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A válogatottban rövid idő alatt alapemberré lett a 10-es számmal játszó futballista. 
Fotó: M4 Sport

Emlékezünk: 35 éve jutott ki legutóbb vb-re 
a magyar válogatott

Módosulnak a labdarúgás szabályai

Rossi: Szoboszlai Dominik
Olaszországba szerződik

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Szoboszlai
Dominik az olasz élvonalba szerződik.

Marco Rossi a passioneinter.com című honlapnak adott exkluzív in-
terjút, ebben többek között azt mondta, hogy a Red Bull Salzburg magyar
középpályásának menedzserével kiváló kapcsolatot ápol. A koronavírus-
járvány terjedése előtt arról beszéltek, hogy több Serie A-s ajánlata van a
futballistának.

Rossi kiemelte, a 19 éves Szoboszlai remekül lát a pályán, és több sze-
repkörben is bevethető a középpályán, fejlődnie elsősorban a védekezés-
ben kell.

A Nemzeti Sport Online megkeresésére a játékos menedzsere, Ester-
házy Mátyás elmondta, az olasz klubok mellett német és angol csapatok
is komolyan érdeklődnek, de szenzációval nem tud szolgálni, nincsen
konkrét megállapodás.

A televíziós közvetítésből kiragadott felvételen látható, amint Traoré kézzel teszi maga elé a labdát. Az ilyen esetekben alkalmazott eljárást is
szabályozta most az IFAB. Fotó: Look Sport

Elhunyt Pádár László korábbi FIFA-játékvezető
Életének 77. évében

elhunyt Pádár László,
korábbi nemzetközi
labdarúgó-játékve-
zető. Az MLSZ közle-
ménye felidézi: Pádár
1975. szeptember 10-
én vezette első NB I-es
mérkőzését, két évvel
utána, 1977-ben lett a
nemzetközi szövetség
(FIFA) kerettagja,
amelyhez egy évtize-
dig tartozott. Többek
között részt vett az
1979-es U20-as világbajnokságon, bíráskodott rangos világbajnoki
és Európa-bajnoki selejtezőkön is, illetve az 1979-es bázeli KEK-
döntőben Palotai Károly partjelzője volt. Pályafutása során 48
meccset vezetett FIFA-kerettagként, utolsó NB I-es mérkőzése a Ta-
tabánya–Újpest találkozó volt 1988-ban. Összesen 174 élvonalbeli
összecsapáson fújta a sípot.

Nem lehet több Zidane-fejes
Volt néhány vita olyan kérdésekről is, amelyeknek a szabályozása

további vizsgálatot igényel. Így például a testület tagjai szükséges-
nek tartják, hogy szigorúbb intézkedéseket hozzanak az agyrázkó-
dásokat okozot ütközések megelőzése érdekében, illetve a
mérkőzések alatti zaklatás megszüntetéséért. Mint tudjuk, sokan
taktikaként használták és használják az ellenfél legjobbjainak szó-
beli és apró gesztusokkal való zaklatását (Mircea Lucescu legutóbb
büszkén mesélte, hogy az általa irányított válogatott tagjai hogyan
bosszantották az olaszokat azon a legendás meccsen, amelyet Ro-
mánia Bölöni góljával nyert meg az 1984-es Eb selejtezőjében),
abban bízva, hogy ezek elveszítik a hidegvérüket. Az egyik legemlé-
kezetesebb ilyen eset a 2006-os olasz–francia vb-döntőben történt,
amikor Materazzi a beszólásaival annyira kihozta a sodrából Zi-
dane-t, hogy utóbbi elveszítette az önuralmát, kiállítása pedig sze-
repet játszhatott abban, hogy végül Olaszország büntetőkkel
megnyerte a vb-t.

Fotó: MLSZ
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Törökország hétfőn meg-
kezdte újabb 25 ezer, külföl-
dön tartózkodó állam-
polgárának hazaszállítását,
hogy az új típusú koronaví-
rus-járvány ellenére család-
jaik körében tölthessék a
pénteken induló muszlim
böjti hónapot, a ramadánt –
jelentette az NTV török hírte-
levízió.

A nagyszabású művelet április
28-ig tart, 59 országra terjed ki, és
elsősorban turistákat, diákokat,
idénymunkások érint.

Németországból viszik haza a
legtöbb embert, 3269-et. Majd
Szaúd-Arábia, az Egyesült Álla-
mok, az Egyesült Királyság, Ku-
vait és Algéria következik a
sorban, amelyben Magyarország is
szerepel.

A hazaszállításokat a török légi-
társaság végzi, amely a világjár-
vány következtében március 28-án
leállította minden menetrend sze-
rinti nemzetközi járatát.

A műveletet pénteken Fuat
Oktay török alelnök jelentette be
Twitter-fiókján, ahol arról is beszá-
molt, hogy Törökország előzőleg is
már mintegy 25 ezer állampolgárát
hazavitte külföldről.

A kis-ázsiai országban vasárnap
estig 86 306 ember szervezetében
mutatták ki az új típusú koronaví-
rust, így az esetszámok tekinteté-
ben a hét végén megelőzte Iránt, a
közel-keleti térség első gócpontját,
valamint Kínát, a járvány kiinduló-
pontját. A kórokozó által kiváltott
betegség szövődményeiben eddig
2017-en vesztették életüket Török-
országban. (MTI)

A közelgő ramadán miatt
Törökország megkezdte

újabb 25 ezer állampolgárának
hazaszállítását 

Nagyszabású helyreállítási csomag a gazdaság támogatására
Jogállamiság a Covid–19 sújtotta Európában

Az Európai Parlament múlt heti rendkívüli ülé-
sén nagyszabású helyreállítási csomagot kért
a gazdaság támogatására a járvány után,
amiben az uniós költségvetés által garantált
helyreállítási kötvényeknek szerepelniük kell.
A képviselők ugyanakkor élesen bírálták a
legfrissebb magyarországi és lengyelországi
fejleményeket. 

A képviselők megállapították, hogy a gazdasági re-
formok között az uniós költségvetés által garantált
„helyreállítási kötvényeknek” is szerepelniük kell. 
Legalább 50 milliárd eurós uniós, ún. 
koronavírus-szolidaritási alap felállítását kérik

A Parlament a múlt pénteken elfogadott állásfogla-
lásában üdvözli az unió pénzügyi intézkedéseit és a jár-
vány miatt folyósított likviditási támogatást. A már
meglévő eszközökön túl azonban az uniónak nagysza-
bású helyreállítási és újjáépítési csomagra is szüksége
van, amelyet egy megnövelt hosszú távú költségvetés-
ből (MFF), a meglévő uniós alapokból és pénzügyi
eszközökkel, valamint az uniós költségvetés által ga-
rantált „helyreállítási kötvényekből” kellene finanszí-
rozni.  A gazdaságélénkítő és helyreállító csomagnak
az európai zöldmegállapodásra és a digitális átállásra
támaszkodva kell új lendületet adnia a gazdaságnak. A
válságra adott válasznak nem kell kiterjednie a közös
adósságkibocsátásra, de a jövőbeli beruházásokra kell
irányulnia –  hangsúlyozták a képviselők.
Uniós koronavírus-szolidaritási alap

A képviselők egy állandó európai munkanélküliségi
viszontbiztosítási rendszer és egy legalább 50 milliárd
eurós ún. koronavírus-szolidaritási alap felállítását
kérik. Az alap a tagállamok egészségügy terén tett erő-
feszítéséhez járulna hozzá kölcsönök biztosításával, a
válságot követően pedig finanszírozná az egészségügyi
rendszerek ellenállóbbá tételét és azt, hogy azok a le-
ginkább rászorulókról is célzottan gondoskodjanak.
Szélesebb uniós hatáskör a határokon átnyúló 
egészségügyi veszély esetére

A Parlament szerint a koronavírus-járvánnyal szem-
ben elengedhetetlen a közös uniós fellépés. Az Európai
Uniónak megerősödve kell kikerülnie a válságból,
ezzel egyidejűleg azonban nagyobb hatáskört kellene
adni az intézményeinek arra, hogy cselekedhessenek a
következő, határokon átnyúló egészségügyi veszély
esetén. Így késlekedés nélkül megszületnének az euró-
pai szintű válaszlépések, a készleteket pedig – legyen
szó arcmaszkokról, lélegeztetőgépekről, gyógyszerek-
ről vagy pénzügyi segítségről – oda irányíthanák, ahol
leginkább szükség van rájuk.

A képviselők támogatják az Európai Bizottságot
abban a törekvésében, hogy fokozza a kulcsfontosságú
termékek – gyógyszerek, gyógyszerösszetevők, orvos-
technikai eszközök, berendezések és anyagok – unión
belüli gyártását. Az EU így felkészültebben várhatná a
következő globális válságot.
A határokat nyitva kell tartani az alapvető árucikkek
előtt

A képviselők ragaszkodnak hozzá, hogy az unión
belül a gyógyszerek és védelmi eszközök, az élelmi-
szer és az alapvető árucikkek szállítása céljából végig
nyitva kell tartani a határokat. Az unió egységes piaca

„közös boldogulásunk és jólétünk forrása”, és a Covid–
19-járványra adandó közös és folyamatos válasz kul-
csa, hangsúlyozzák.

A Parlament egy európai egészségügyi reagálási me-
chanizmus létrehozását is szorgalmazza, amellyel ha-
tékonyabban lehetne válaszolni bármely jövőbeli
egészségügyi vagy higiéniai válságra. A közös felsze-
relés-, anyag- és gyógyszerkészletek gyorsan mobili-
zálhatók lennének az életmentésre. A képviselők a
védőoltásért folyó gyors kutatás támogatására is to-
vábbi uniós forrást kérnek.
Összeegyeztetett feloldási stratégiára van szükség

A képviselők hangsúlyozzák, hogy a kijárási korlá-
tozások megszüntetését követően közös, összehangolt
uniós lépésekre van szükség ahhoz, hogy megakadá-
lyozzuk a vírus ismételt felbukkanását. A Parlament
kéri a tagállamokat, hogy közösen alakítsák ki a karan-
tén és egyéb veszélyhelyzeti intézkedések feloldásának
feltételrendszerét. A képviselők felkérik az Európai Bi-
zottságot, hogy terjesszen be egy hatékony korlátozás-
feloldási stratégiát, amely széles körű tesztelést is
magába foglal, és kiterjed arra, hogy a lehető legtöbb
európai hozzájuthasson az egyéni védőeszközökhöz.
Jogállamiság a Covid–19 sújtotta Európában: 
Magyarország, Lengyelország

Az EP az európai értékekkel teljes mértékben össze-
egyeztethetetlennek tartja a magyar kormány azon lé-
péseit, hogy a magyarországi szükségállapotot
időkorlát nélkül hosszabbította meg, határozatlan időre
rendeletekkel kormányoz, és meggyengítette a magyar
Országgyűlés rendkívüli felügyeleti hatáskörét. A kép-
viselők a transznemű és interszexuális személyek jogai
elleni magyarországi támadásokat is elítélik.

A Parlament törvénytelennek tartja a lengyel kor-
mány döntését a választási törvények megváltoztatá-
sáról, és az európai értékekkel teljes mértékben
összeegyeztethetetlennek nevezi, hogy a lengyel kor-
mány a járvány közepén készül elnökválasztást tartani.

A képviselők felkérik az Európai Bizottságot, hogy
sürgősen mérje fel, hogy a veszélyhelyzetben hozott
intézkedések összhangban állnak-e az uniós szerződé-
sekkel, és szükség esetén a súlyos és tartós jogsértés
kezelésére használja ki az összes rendelkezésre álló
uniós eszközt, beleértve akár a költségvetési eszközö-
ket is.

A Parlament a Tanácstól azt várja, hogy ismét tűzze
napirendre a Magyarország és Lengyelország ellen fo-
lyamatban lévő, a 7. cikk szerinti eljárással kapcsolatos
vitát és eljárásokat.
Európai információforrás öntsön tiszta vizet 
a pohárba!

A Parlament állásfoglalása végezetül hangsúlyozza,
hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos félretájé-
koztatás súlyos közegészségügyi problémát jelent. Az
uniónak ezért létre kellene hoznia egy európai infor-
mációs csatornát, amely biztosítaná, hogy minden eu-
rópai pontos és ellenőrzött információhoz juthasson. A
képviselők a közösségimédia-vállalatokat is felkérik,
hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a koronavírus-
sal kapcsolatos félretájékoztatás és gyűlöletbeszéd
megállítása érdekében.

Az állásfoglalást 395 szavazattal, 171 ellenszavazat
és 128 tartózkodás mellett fogadták el. 

Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kap-
csolattartó Irodája 

Folk otthonra
Legényessel legényesen

Varga Zoltán László táncok-
tató, kulturális szervező egy
újszerű hagyományőrző kez-
deményezéssel, a FolkOtt-
honnal jelent meg az online
térben. A programsorozat
hamar népszerűvé vált sokak
otthonában, így a szervezők
a folyamatos bővítésén dol-
goznak. Az ötletgazda aján-
lása: 

„Három héttel ezelőtt még a Kő-
rösi Csoma Sándor-program kere-
tében dolgoztunk párommal New
Jersey államban, táncot oktattunk.
Egy texasi bemutatóról érkeztünk
haza, amikor szembesültünk a ko-
ronavírus okozta káosszal. Közös-
ségi programjainknak vége
szakadt, így elhatároztam, hogy a
saját Facebook-oldalamon indítok
be egy online táncoktatást. A ter-
vet mérlegeltük, végül egy külön
oldalon indítottuk be az elképze-
lést, a FolkOtthon névválasztást az
ismert helyzet motiválta. Az ala-
pötletet viszont kibővítettük, s más
népművészeti területen tevékeny-
kedő szakembereket is bevontunk
az akcióba. Hamar elterjedt az
oldal híre, s olyan nevek csatlakoz-

tak hozzánk, mint Berecz István
aranysarkantyús néptáncos és Paár
Julcsi, aki számos nép- és világze-
nei formációban szerzett nevet, s
ezúttal csatornánkon az énekokta-
tásra adta a fejét. A Hagyományok
Házából Klitsie-Szabad Boglárka
önként jelentkezett mesemondásra.
A névsor az idő múltával bővült,
immár a vendégeink sorában kö-
szönthetjük Berecz András ének-
és mesemondót és Szalóki Ágnes
előadóművészt. Kialakult az oldal
rendje is, heti két alkalommal ka-
lotaszegi legényest oktatunk kez-
dőknek, a széki sűrű és ritka
tempót szintén a kezdőknek ajánl-
juk. A virtuóz széki legenda,
Tamás Márton ’Kántor’ táncából a
középhaladók okulhatnak, s a már
említett Berecz István az inaktelki
legényest ismerteti meg, Paár Jul-
csival pedig a buzai dalok tanítója-
ként találkozhatunk hétről hétre.”

YouTube-csatorna:
https://www.youtube.com/chan-

nel/UCT-
MoDshehDygt9CBkHnElg/video

s
Facebook-oldal: https://www.fa-

cebook.com/folkotthon/

Mózes Edith

Az orvosi eszközök és védőfelszerelések zöld úton jutnak majd célba az egységes piacon

Klitsie-Szabad Boglárka

Berecz András



ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. De-
cember 22. utca 113/A szám – elad
új ágybetéteket. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény.  (22014-I)

LAKÁS

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön
2004-ben épült ház, 44 ár telek (fel-
parcellázható) a főúton, közel a Selg-
ros-hoz. Tel. 0744-438-594. (22014-I)

MINDENFÉLE

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, cserépfor-
gatást, bármilyen kisebb javítást, fes-
tést, vakolást, szigetelést,
ácsmunkát. Saját anyagunkkal dol-
gozunk.  Nyugdíjasoknak  18% ked-
vezmény. Tel. 0756-485-242,
0790-360-626. (7312)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-
készítést, szigetelést, bármilyen javí-
tást. Tel. 0759-467-356. (7266)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garan-
ciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-
866. (22038)

ÁGYHOZ KöTöTT beteg mellé ke-
resünk betegápolót váltásba. Telefon-
szám: 0745-368-122. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk a
maroskeresztúri TAKÁCS 
MÁRIÁRA halálának ötödik év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(7335-I)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, de nincs már.
Hiába hullott rád a föld nehéz gö-
röngye, emléked szívünkben
megmarad örökre.
Fájó szívvel emlékeztünk április
20-án KISS MÁRTONRA halálá-
nak 6. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7304)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 21-én LŐRINCZI SÁNDORRA
halálának 19. évfordulóján. Emlé-
két szívünkben őrizzük. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Fia, Albi, menye, Icu, uno-
kái: Márta és Tünde családjukkal.
(7309)

Ma, április 21-én van drága 
jó édesanyám, KACSÓ 
FERENCZNÉ született FODOR
ROZÁLIA halálának 21. évfordu-
lója. Akik ismerték, szerették és
tisztelték, kérem, gondoljanak Rá
kegyelettel. Nyugodj békében,
drága Édesanyám!
Leányod, Éva, unokád, Emese és
annak férje, Levente. (-I)

Kegyelettel emlékezünk április
21-én id. SAGYEBÓ ISTVÁNRA
halálának 3. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos családja. 
(p-I)

Lelked, remélem, békére talált,
S te már a mennyből vigyázol
ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben
szeretünk,
Rád örökkön örökké
emlékezünk!
Fájó szívvel emlékeztünk KISS
ERZSÉBETRE (Zsóka) április
19-én, halálának 3.
évfordulóján. Szerető férje,
Karcsi, leánya, Márti, fia,
Karcsika és unokája, Dávid.
(7339-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
CSEKME JUDIT 

Isten akaratában megnyugodva,
2020. április 19-én, életének 88.
évében elhunyt. A szeretett nagy-
mamától 2020. április 22-én 12
órakor veszünk végső búcsút a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!  
Búcsúzik tőle unokája, Zsolti és
családja. (7337-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett barátunktól,  MÁRTONFI
DEZSŐ nyugalmazott mér-
nöktől. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Őszinte
részvétünk a gyászoló Mártonfi
és Lazsádi családnak. 
Az Abrán család. (-I) 

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
CSEKME JUDIT hűséges
kórustársunk elhunyta
alkalmából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
Psalmus kórus. (7333-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki vejünknek, Vajda Zsoltnak
szeretett NAGYMAMÁJA el-
vesztése miatt érzett fájdal-
mában. Nyugodjon békében! A
Nagy család. (7337-I)

Búcsúzunk kedves kolléga-
nőnktől, KOCSIS MAGDÁTÓL.
Vigasztalódást a hozzátar-
tozóknak. „Az Úr békéje legyen
veletek!”
A volt 4. Számú Általános Iskola
nyugdíjasai (-I) 

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64676-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

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

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

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

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

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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