
A segesvári kórház kilenc alkalmazottja fertőződött meg ko-
ronavírussal, közülük legtöbben tünetmentesek, néhányuk-
nak enyhe tüneteik vannak. A segesvári egészségügyi
intézményben kialakított koronavírus-részlegre elsősorban
fertőzésgyanús páciensek kerülnek, legtöbbjüket, amennyi-
ben pozitív lesz a koronavírus-tesztjük eredménye, Maros-
vásárhelyre szállítják kezelés végett – tájékoztatta lapunkat
dr. Tanaszi Sarolta, a segesvári kórház menedzsere.

A segesvári kórházban dolgozók közül kilencen fertőződtek meg ko-
ronavírussal: egy orvos, egy ápolónő és hét asszisztenső. A kórház me-
nedzsere pénteken lapunknak elmondta: mindannyiuk állapota jó, nagy
részük tünetmentes, kettőjüknél jelentkeztek enyhébb tünetek. 

Dr. Tanaszi Sarolta szerint szerencsére időben ki tudták szűrni a fer-
tőzött munkatársakat, mint mondta, az egyik egészségügyi dolgozó arra
lett figyelmes, hogy nem érzi az ízeket, ekkor merült fel a fertőzés 
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Számos vita és tisztázatlan
kérdés övezi a gazdákra, kis-
kertészekre vonatkozó kato-
nai rendeleteket. Mint
ismeretes, a vírusjárvány ide-
jén az egyik katonai rendelet
megtiltotta azt, hogy az em-
berek elhagyják a lakhelyüket.
A mezőgazdasági miniszté-
rium közbenjárásának köszön-
hetően kiadtak egy újabb
rendeletet, ami ezt lehetővé
tette, de számos kérdés nem
tisztázott. 

Nyilvánoságra került egy Ialomiţa
megyei eset: egy nagygazda, aki
több száz hektáron magnak való tö-
rökbúzát termeszt, beperelte a ható-
ságokat, amiért a vírusjárvány idején
hozott kijárási tilalomra hivatkozva
nem engedték, hogy szakértőt vi-
gyen a mezőre. A bírák megállapí-
tották, hogy megszegte a katonai
rendeletet. Természetesen a gazda
fellebbezett, így nincs még végleges
döntés. Az eset viszont rámutatott,
hogy a katonai rendeleteket – bár va-

lóban ez esetben életbevágóan fon-
tosak – esetekhez igazodva kellene
alkalmazni. A bukaresti agrártudo-
mányi akadémia egy ajánlással for-
dult a hatóságokhoz, amiben azt
kéri, hogy az ország mezőgazdasági
élelmiszer-ellátása érdekében – az
egészségügyi szabályok betartásá-
nak megkövetelésével – tegyék lehe-
tővé, hogy mindenki elvégezhesse a
szükséges tavaszi munkálatokat. 

A kijárási tilalom részleges felol-
dására vonatkozóan is felmerültek
kérdések. Péter Ferenc, a megyei ta-
nács elnöke egyik online felületen
közölt heti beszámolójában erre vo-
natkozóan azt nyilatkozta, hogy
amennyiben valaki városról falun
levő mezőgazdasági területére vagy
vidéki házához, kertjének rendbeté-
teléért menne, természetesen ki kell
töltenie a nyilatkozatot, amiben be-
jelöli útjának célját, és igazolni kell
a tulajdonjogot, ha nem is az okira-
tok felmutatásakor, de adott eset-
ben utólag. Kérdésünkre Császár
Károly szenátor ez ügyben el-

mondta, számos bejelentés érkezett,
hogy a rendőrök a mezőre igyekvő
gazdáktól különböző okiratokat
kértek, így számukra sem egyér-
telmű, miként kell alkalmazni a
katonai rendelet előírását. Ezért
arra kéri az érintetteket, hogy a 
csaszar.karoly.74@gmail.com e-
mail-címre és/vagy a 0749-210-454-
es telefonszámot híva jelezzék, ha
úgy érzik, hogy az ellenőrök vissza-
éltek a helyzettel. A konkrét helyze-
tekből okulva akár jelezhetik a
hatóságoknak is, hogy mit kellene ez
ügyben pontosítani, mert az sem meg-
engedhető, hogy az emberek vissza-
éljenek a helyzettel, hiszen saját és a
környezetükben levők egészségéről is
szó van, azonban indokolt esetben
biztosítani kell azt, hogy a mezőgaz-
dasági területet – legyen szó nagymé-
retű szántóföldről vagy zöldségeskert-
ről – megművelhessék a tulajdonosok,
bérlők, hiszen a vírus után is fontos,
hogy megfelelő mennyiségű mező-
gazdasági termék kerüljön a piacra, il-
letve saját fogyasztásra. (vajda) 

Gazdákat érintő kijárási tilalom 
Jelentsék a visszaéléseket!

A megyei tanács
egymillió lejt fordít 
a moduláris 
kórházra
A Maros Megyei Tanács testülete jó-
váhagyta a beruházás finanszírozá-
sát, melynek keretében
koronavírussal fertőzött betegeket el-
látó kórházzá alakítják át a marosvá-
sárhelyi orvosi egyetem
sportcsarnokát.
____________4.
Idejében szóltam
Voltam olyan bátor, hogy az élet egy-

szeriségét is megemlítsem a gyer-
mekeknek, mert 25 éve azt tanultam
Nagy Attilától, az OSZK könyvtárosá-
tól: azért kell mesét olvasni a gyer-
mekeknek, mert így tanulják meg azt,
hogy ’miről is szól az élet.’
____________5.
Sportmérkőzések 
csak tesztelés után
Az élsportolók edzései és mérkőzései
újrakezdésének feltétele, hogy a
résztvevőket teszteljék, hogy kizárják
a koronavírus-fertőzöttség lehetősé-
gét – nyilatkozta online sajtóértekezle-
tén Ionuţ Stroe sportminiszter. 
____________9.(Folytatás a 4. oldalon)

Hibáról hibára
Két hét után elállt a kormányfő a közalkalmazottak kényszersza-

badságoltatásának ötletétől, amely saját politikai berkeiben nem
bizonyult népszerűnek, de legalább két szempontból komoly baklö-
vés. Elsősorban erkölcsi, de emellett anyagi szempontból is.

Hogy ez a válsághelyzet mindenkit súlyosan érint, az már előre
látható. Az időlegesen felbontott munkaszerződések száma jó ideje
a millió környékén ingadozik, a véglegesen felbontottaké a múlt
héten haladta meg a negyedmilliót. Amikor vége lesz a karantén-
nak, ez az arány valószínűleg meredeken eltolódik majd az utóbbi
kategória javára. Mert egyelőre az állam még bepótol a kényszer-
szabadságon levők bérébe, de ez csak a szükségállapot végéig tart,
ahogy a munkaügyi miniszter is nyilatkozott erről a napokban. Vi-
szont az élet csak fokozatosan indulhat újra, így számos területen
munka még nem lesz, de támogatás már nem, és ez főleg a kis cé-
gekre nézve lesz végzetes, ahol a bevételek nagy része a bérekre
megy. Ebben a helyzetben az államgépezet több mint egymilliós, a
magánszférához képest jól, de sokszor inkább túlfizetett személyze-
téből azoknak a kényszerszabadságoltatásával, akik a karantén
ideje alatt pláne csak a jelenléti ív aláírásáért fáradtak volna be a
hivatalukba, egy felelős kormány szolidaritást vállalhatott volna
azokkal, akiknek az adópénzéből maga is hazaviszi a fizetését. Ha
ez meg sem fordult volna a fejükben, azért is megérdemeltek volna

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Menyhárt Borbála

Elsősorban a fertőzésgyanúsakat látják el a segesvári kórházban

Jól vannak a koronavírussal 
fertőzött egészségügyi dolgozók
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Csütörtökön, április 23-án a dicsőszentmártoni tűzoltó-
alakulatot Zágor községbe riasztották, ahol száraz növény-
zet és fenyőültetvény gyulladt ki. A zágori önkéntes
tűzoltók és a Romsilva alkalmazottai segédkeztek az oltás-
ban, és sikerült megakadályozniuk a tűz továbbterjedését.
A tűzben 1000 négyzetméternyi bozótos és erdei aljnö-
vényzet égett el. 

A segesvári tűzoltókat ugyanaznap a municípiumi sze-
méttelephez, majd száraz növényzet oltása miatt is riasz-
tották Segesvár Segesd felőli bejáratához – tájékoztatott a
Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvi-
vője. (sz.p.)

A marosvásárhelyi Ariel színház színészei hétfőtől
szombatig minden este 6 órakor esti mesét mondanak a
színház Facebook-oldalán. Az április 7-én elkezdett esti-
mese-sorozatnak többezres nézettsége van; eddig többek
között népmesék és Hervay Gizella Kobak-meséi szere-
peltek a repertoáron. A videók bármikor visszanézhetők.
Ugyanakkor vasárnaponként délelőtt 11 órakor az Ariel
színház egy-egy előadás videófelvételével kedveskedik

kis és nagyobb nézőinek, ezek szintén megtalálhatóak,
visszanézhetők a színház közösségi oldalán, illetve 
YouTube-csatornáján. Legutóbb, vasárnap délelőtt a Tűz-
madár című előadás felvétele volt megtekinthető. Emellett
Az Ariel honlapján, a Színház menüpont alatt továbbra is
elérhető a Hangarchívum, ahol a kedves nézők hangjáték
formájában találkozhatnak egy-egy régebbi előadással.
(közlemény)

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása sze-
rint a vezetői engedélyeket automatikusan meghosszabbít-
ják a szükségállapot megszűnéséig. Azok, akik a
jogosítványuk cseréjét kérelmezték, és igazolást kaptak, ezt
továbbra is használhatják a jogosítvány helyett, anélkül
hogy a rendőrségen jelentkeznének meghosszabbítás vé-

gett. Akiknek ezután jár le a hajtási jogosítványuk, ugyan-
csak automatikusan meghosszabbítják azt, anélkül hogy a
hivatalba mennének igazolásért vagy hosszabbító pecsétért.
A rendeletet a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék, a Belügymi-
nisztérium és az Országos Rendőr-felügyelőség közös
megegyezésével hozták. 
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A Nap kel 

6 óra 14 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 27 perckor. 
Az év 118. napja, 

hátravan 248 nap.

Rovarirtás
Április 27–30. között rovar- és rágcsálóirtásra kerül sor Ma-
rosvásárhely köz- és magánterületein. Rossz idő esetén a
határidő módosulhat. A Coral Impex Kft. tájékoztatja a la-
kosságot, hogy felhasználandó szer hatóanyaga a rovarir-
tásnál a cipermetrin és a bacillus thuringiensis s-metopren,
a rágcsálóirtásnál pedig a brodifacoum. A szerek az Egész-
ségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés
szempontjából ártalmasnak és irritálónak minősülnek.

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 ügyeik-
kel Molnár Loránd ügyvédhez fordulhatnak

Rendelet a záróvizsgák tananyagáról 
Megjelent a középiskolába készülők képességmérő vizs-
gájának, valamint az érettségi vizsga új tanterve. A tan-
ügyminiszter rendelete értelmében a koronavírus-
járványra és a szükségállapotra való tekintettel az idei ki-
sérettségi és érettségi új programja a számonkérésre ke-
rülő tananyagot csak a második félév elejéig tartalmazza.
A rendelet a megyei tanfelügyelőség honlapján –
www.edums.ro – az Anunţuri (Közlemények) címszó alatt
megtalálható.

Elmarad a Marosvásárhelyiek 
Világtalálkozója

A június végére időzített Marosvásárhelyiek VIII. Világta-
lálkozója elmarad. A koronavírus megfékezésére irányuló
országos óvintézkedéseknek megfelelően a jövő évi,
2021-es világtalálkozó szervezésére koncentrálnak. A
szervezők kérik a közönséget, hogy fogadja megértéssel
kényszerdöntésüket. Jövőre igyekeznek olyan programot
összeállítani és előadókat elhívni az eseményre, amivel
kárpótolják a marosvásárhelyieket.

Folytatódnak a felvételi felkészítők
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
idén is tart felvételi felkészítőket magyar nyelven biológiá-
ból és kémiából. Tekintettel a járványügyi helyzetre, az ok-
tatás online formában zajlik a Zoom platformon. Az első
felkészítőt kémiából április 26-ára tervezték. A biológiafel-
készítők május 2-án kezdődnek. Az oktatócsomagokat az
első alkalom előtt legalább 48 órával meg kell vásárolni.
További részletek az egyetem https://www.umfst.ro/hu hon-
lapján találhatók. 

Szülőföldön magyarul 
– módosult a határidő 

Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön ma-
gyarul programban benyújtható igénylések esetében a ha-
táridő október 30-ra módosult. Az új határidő szerint tehát
az utolsó nap, amikor postára lehet tenni az igénylést:
2020. október 30.

Tanácsadás telefonon és e-mailen 
a Sapientián

A jelenlegi járványügyi helyzet idején a Sapientia EMTE
Marosvásárhelyi Kara közegészségügyi szolgáltatások és
politikák szakának oktatói telefonos tanácsadást biztosíta-
nak az érdeklődők számára. A szakemberek előre megha-
tározott időpontokban állnak rendelkezésre a következő
alapdíjas telefonszámon: 0040-373-780-851 és a segely-
vonal@ms.sapientia.ro e-mail-címen. E-mailben történő
megkeresés esetén kérik, a levél tárgyában jelezzék a cím-
zett nevét: dr. Bakos Levente közgazdász, dr. Harangus
Katalin statisztikus, dr. Kovács Réka Rozália pszichológus,
dr. Lukács-Márton Réka pszichológus, dr. Sántha Ágnes
szociológus, drd. Szabadi Ernő-Loránd közegészségügyi
végzettségű szakember, dr. Sztranyiczki Szilárd jogász,
ügyvéd. További információk dr. Kovács Réka Rozáliától
kérhetők a 0742-080-704-es telefonszámon vagy e-mail-
ben: kovacsrekarozalia@ms.sapientia.ro.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ZITA, 
holnap VALÉRIA napja.

Megyei hírek

Felénk nem nagyon divat azt mondani, hogy elné-
zést, vagy nem nagyon divat arról beszélni, hogy mi
is tehetünk arról, ami éppen történik – Alföldi Róbert

színész, rendező lesz az Erdélyi Magyar Televízió hét-
főn (ma) 20 órakor kezdődő Zebra műsorának ven-
dége.

Alföldi Róbert az Erdély TV műsorán

Hétfőtől szombatig 18 órától 
esti mesét mondanak az Ariel színház színészei
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Megakadályozták 
a tüzek továbbterjedését 

Fenyőültetvény 
és szeméttelep gyulladt

meg

A vezetői engedélyeket 
automatikusan meghosszabbítják



Ukrajna mindent megtesz annak érdekében, hogy a
csernobili zónát biztonságos területté alakítsa, de
számos kihívással kell szembenéznie – mutatott rá
az ukrán külügyminisztérium vasárnap, a csernobili
atombaleset 34. évfordulóján kiadott sajtóközlemé-
nyében.

A világ eddigi legsúlyosabb atomerőmű-katasztrófája 1986.
április 26-án következett be az akkor a Szovjetunióhoz tartozó
ukrán szovjet szocialista köztársaság területén, a Kijevtől ke-
vesebb mint 100 kilométerre északra fekvő csernobili erőmű
negyedik blokkjában. Robbanás következtében részben meg-
semmisült a reaktor aktív övezete, a levegőbe nagy mennyi-
ségű radioaktív anyag került, és sugárfelhő borította be Európa
nagy részét. A katasztrófa miatt az erőmű 30 kilométeres kör-
zetében a teljes lakosságot evakuálták. Az atomerőmű körül
ezt a 30 kilométeres, Fehéroroszországba is átnyúló, nyugati
irányba viszont 60 kilométerre is kiterjedő területet tiltott öve-
zetté minősítették, ahová most is csak különleges engedéllyel
lehet belépni.

Az évfordulón kiadott közleményében a külügyi tárca kie-
melte, hogy Ukrajna mindennap számos kihívással néz
szembe a csernobili tiltott övezet és általában a Csernobillal
összefüggő kérdések kezelésével.

„A külső (orosz) agresszió által okozott nehéz időszak el-
lenére Ukrajna nemcsak sikeresen harcol a baleset következ-
ményeivel, hanem minden erőfeszítést megtesz annak
érdekében, hogy a csernobili zónát egy »fekete lyukból« biz-
tonságos területté, a modern technológiák fejlesztésének te-
rületévé alakítsa” – hangsúlyozta a minisztérium. A tárca
hozzáfűzte, hogy nagyra értékeli a nemzetközi partnerek se-
gítségét és a közös munkát, amelyet a sérült atomerőmű biz-
tonságossá tételére fordítottak.

A sérült négyes blokkot 1986 novemberében egy ideiglenes
betonszarkofággal fedték le. Az új, korszerű, az ígéretek sze-
rint 100 évre biztonságot nyújtó védőburkot a Novarka francia
konszern építette, a munkálatok 2011-ben kezdődtek. A mű-
szaki csúcsteljesítménynek számító, 36 ezer tonna súlyú, 110
méter hosszú, 257 méter széles és 105 méter magas, félhenger
formájú acélszarkofág 1,5 milliárd euróba került. A projekt fő
szponzora az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (EBRD)
volt, de Ukrajna jelentős támogatást kapott a költségek fede-
zéséhez az Európai Uniótól, európai országoktól, továbbá
Oroszországtól, az Egyesült Államoktól, Kanadától és Japán-
tól is. Az új védőburkot 2016 végén helyezték rá a négyes
blokkra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Facebook-üzenetében
arra hívta el a figyelmet, hogy a 1986-os nukleáris baleset az
egész bolygót veszélyeztette, és erre mindig emlékeznie kell
a jövő nemzedékeinek. „A Föld bolygó az egész emberiség
bölcsője és otthona, és ezért megőrzése minden ember fele-
lőssége, és a világ minden nemzetének közös felelőssége” –
fogalmazott az államfő.

A mostani évforduló különösen nehéz Ukrajnának amiatt
is, hogy súlyos erdőtüzekkel küzdenek már hetek óta a cser-
nobili zónában, bár maga az atomerőmű, és kritikus objektu-
mok nem kerültek veszélybe, és a radioaktív sugárzás szintje
sem haladta meg a megengedett szintet sem a zónában, sem
Kijev megyében, sem a fővárosban, Kijevben. A katasztrófa-
védelem szombati jelentése szerint még mindig oltják a pa-
rázsló tűzfészkeket az övezetben, ahol először április 4-én
csaptak fel a lángok.

Szakértők szerint noha igen gyakoriak az erdőtüzek a
csernobili övezetben, a mostani különösen nagy kiterje-
désű volt, ráadásul egyszerre több, egymástól távol eső

helyszíneken törtek fel a lángok. Ez a ha-
tóságok feltételezése szerint szándékos
gyújtogatásra utal, akár csoportos elköve-
tésre is. Hozzájárult a problémához az is,
hogy az idei tél nagyon csapadékszegény
volt, amitől rendkívül szárazzá vált a talaj,
az avar és az aljnövényzet, és így nagyon
gyúlékonnyá vált az erdő. Nemrég a nem-
zeti gárda szabotázsellenes műveletet in-
dított, ami azt jelenti, hogy drónokkal
figyelik a zónát a gyújtogatók felkutatása
érdekében.

Tavaly Zelenszkij célul tűzte ki a cserno-
bili zóna turisztikai felfuttatását, amibe je-
lentősen besegített az HBO által Csernobilról
készített sorozat is. A koronavírus miatti kor-
látozások és ráadásul a tüzek, amelyek sok
látványosságot megsemmisítettek az övezet
erdős részein, most teljesen visszavetették a
zónaturizmust. (MTI)

Negatívra rontotta a román 
államadós-osztályzat kilátását 
a Moody’s

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az
eddigi stabilról Románia államadós-osztályzatának
kilátását pénteken a Moody’s Investors Service. A
nemzetközi hitelminősítő azzal a véleményével indo-
kolta a péntek éjjel Londonban bejelentett lépést,
hogy szerkezeti szintű romlás zajlik a román közfi-
nanszírozási rendszerben. Emellett a román külső
pozíció is romlik, mivel emelkedik a devizában deno-
minált rövid futamidejű adósságállomány, és emiatt
növekszik a román gazdaság fogékonysága az ese-
ménykockázatokra. A cég a kilátás rontásával egy
időben megerősítette Románia hosszú futamú szu-
verén hazai és devizakötelezettségeinek „Baa3” osz-
tályzatát. Ez a besorolás a befektetési ajánlású
kategória alapszintje. Egy hete egy másik hitelminő-
sítő, a Fitch Ratings is negatívra rontotta a román
adósosztályzat kilátását. A Fitch is a befektetési ka-
tegória alapszintjén, „BBB mínusz” besorolással
tartja nyilván Romániát. Ha ezeket az osztályzatokat
a Moody’s és a Fitch leminősíti, Románia ezeknél a
hitelminősítőknél átkerülne a befektetésre nem aján-
lott kategóriába. (MTI)

A NASA mérnökei 
orvosi eszközöket terveznek

Az amerikai Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA)
mérnökei orvosi eszközöket terveznek – közölte hi-
vatalos Twitter-fiókján a NASA pénteken. „Mi általá-
ban űrrepülőket és nem orvosi eszközöket készítünk,
de segíteni akarunk” – olvasható a mikroblogon. Ka-
liforniai laboratóriumukban a NASA mérnökei 37 nap
alatt terveztek meg egy lélegeztetőgépet, amely tö-
meggyártásra is alkalmas. A szerkezetet New York
egyik kórházában már ki is próbálták, gyártásának és
alkalmazásának engedélyezése az amerikai élelmi-
szer-, és gyógyszerfelügyeletnél (FDA) már folyamat-
ban van. Az űrhajózási szakemberek más
védőfelszerelést is terveznek, például sisak-oxigén-
légző rendszert. Ez egyébként nem újdonság szá-
mukra, hiszen eredetileg nagy magasságú
repülésekhez kifejlesztett magassági védőfelszere-
lésről van szó, de mint kiderült, a Covid-19 betegség-
ben szenvedő, de enyhébb tünetekkel rendelkező
betegek kezelésére is alkalmas. (MTI)

A Downing Street elégedetlen 
a tárgyalások menetével

A Downing Street pénteki tájékoztatása szerint az
elégtelen uniós javaslatok miatt csak „korlátozott” elő-
relépést sikerült elérni az Egyesült Királyság és az
Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének kiala-
kításáról szóló tárgyalássorozat legutóbbi fordulóján.
Az Egyesült Királyság január 31-én lépett ki az Euró-
pai Unióból. A távozás pillanatában 11 hónapos át-
meneti időszak kezdődött, amelynek legfontosabb
célja az, hogy időt biztosítson a megállapodásra a jö-
vőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer szabályairól.
London mindenekelőtt átfogó szabadkereskedelmi
megállapodást kíván elérni az EU-val. (MTI)

egy nadrágporolást, de felvetni az ötletet, aztán vissza-
táncolni akkora pofátlanság a tisztességes adófizetőkkel
szemben, hogy arra már nincs jelző. Az indok vélhetően
politikai, de ott meg ez már a balekségnek az a foka,
amikor a delikvensnek ártani sem kell, elintézi ő magát
önerőből is. Csak ebben semmi vigasz nincs, legalább
addig, amíg azok, akik a helyére léphetnek, lényegileg
semmiben sem különbek.

Másrészt ezzel a lépéssel egy olyan helyzetben, ami-
kor az államkassza bevételeinek java fizetésekre és
nyugdíjakra megy, jelentős összeget tudtak volna meg-
spórolni, amit lehetett volna fordítani az adókat kiter-
melő magánszektor támogatásától kezdve egy sor célra.
És tálcán jött egy lehetőség a politikai alapon túlduz-
zasztott és túlfizetett hivatalnoki gépezet megreformá-
lására is, amit hagytak elszállni. Ám ez a reform már a
közeljövő viszonylatában sem látszik elkerülhetőnek,
csak akkor már nem társadalmi szolidaritásvállalás-
ként, hanem az államcsőd elől menekülő válságin-
tézkedésként lesz felcímkézve, nem opcionálisan,
hanem kötelezően, ahogyan pont egy évtizede már
volt példa rá.

Hibáról hibára

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Komoly kihívásokkal küzd Ukrajna 
a csernobili katasztrófa évfordulóján

A vasárnap déli adatok szerint 389 koronavírusos
esetet jegyeztek a hatóságok Maros megyében, a
betegség áldozatainak száma 31 volt. A közegész-
ségügyi igazgatóság közlése szerint a megyében
1538 személy tartózkodott hatósági felügyelet
alatt otthoni elkülönítésben, és 303 személy intéz-
ményes karanténban. 59 személy volt fertőzés
gyanújával kórházba utalva, a felgyógyult és kór-
házból kiengedett páciensek száma 88-ra emelke-
dett.

Az országban hatvan nappal az első új típusú koronavírusos
fertőzés diagnosztizálása után ismét emelkedett a Covid-19-
megbetegedések és elhalálozások napi száma.

A stratégiai kommunikációs törzs vasárnap déli összegzése
szerint az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11 036-
ra emelkedett a romániai esetek száma, ami 23 százalékos nö-
vekedést jelent az elmúlt hét átlagához képest.

Az új fertőzéseket csaknem tízezer elvégzett teszt mutatta
ki. A hivatalos adatok szerint soha nem haltak egy nap alatt
annyian bele a kórba, mint az elmúlt 24 órában, amikor 33 új
halálesetet jegyeztek. Ezzel 608-ra emelkedett a járvány ro-
mániai halálos áldozatainak a száma. További 74 román ál-
lampolgár külföldön halt meg a Covid-19-betegség
következtében.

A megfertőződötteknek immár a 28 százalékát teszik ki
azok, akiket gyógyulttá nyilvánítottak. Az elmúlt napon 164
személyt engedtek haza, eddig 3054-en hagyhatták el a kór-
házat. Jelenleg 236 beteget kezelnek a kórházak intenzív osz-
tályain, eggyel többet, mint szombaton.

Az elmúlt 24 órában tovább apadt az intézményes vagy lak-
helyi elkülönítésben levők száma. Jelenleg kevesebb mint 12
ezer személy várja intézményes karanténban és mintegy két-
szer annyian otthoni elkülönítésben a vírusfertőzés lappangási
idejének leteltét. (hírösszefoglaló)

Négyszázhoz közelít a betegek száma

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) figyelmeztetést
adott ki, miszerint azonosított egy malware-t
(rosszindulatú szoftver), amely a mobileszközökről
való banki hitelesítő adatokhoz való hozzáférést cé-
lozza meg. A SRI óvintézkedésként azt javasolja,
hogy ne nyissunk meg ismeretlen forrásokból szár-
mazó linkeket vagy csatolmányokat.

A SRI tájékoztatása szerint a mobileszköz megfertőzése egy
szöveges üzenet elküldése révén történik, amely a Cerberus
Android Banker trójai program új verzióját tartalmazza.

A román nyelven érkező üzenet arra kéri a felhasználót,
hogy kattintson egy linkre, amelyről információk tölthetők le
a SARS-CoV-2 vírusról. Az üzenetben ez olvasható: ‘Detalii
secrete! (COVID-19)’ (titkos részletek a COVID-19-ről). A
linkre kattintva elindul egy File.apk nevű fájl letöltése, amely
megfertőzi az Android 4-10 operációs rendszerű mobileszközt
az említett trójaival. A Cerberus Android Banker képes meg-

akadályozni, hogy az Android rendszer Play Protect szolgál-
tatása felismerje, vagy hogy a felhasználó eltávolítsa azt.

A fő veszély az, hogy a trójai jogtalan hozzáférést biztosít
a banki alkalmazások adataihoz. Emellett adatokat gyűjthet a
megfertőzött eszközön lévő üzenetküldési és e-mail-alkalma-
zásokból (mint például a Telegram, a WhatsApp vagy a
Gmail), valamint naplózhatja a billentyűleütéseket, és ezáltal
adatokat szerezhet meg.

A trójai ugyanakkor képes hozzáférni az sms-ekhez és e-
mailekhez, átirányítani azokat, hívásokat kezdeményezhet és
irányíthat át, hozzáférhet a híváslistához és névjegyzékhez, és
követni tudja az eszköz földrajzi helyét.

A SRI azt javasolja, hogy ellenőrizzük le, történt-e illeték-
telen hozzáférés a bankszámlánkhoz. Ha felmerül a gyanú,
hogy a mobileszköz megfertőződött, a gyári beállítások visz-
szaállítását, majd az eszköz és az alkalmazások hitelesítési
adatainak megváltoztatását javasolják. (Agerpres)

A SRI banki adatokat gyűjtő rosszindulatú program
terjedésére figyelmeztet



Az április 24-i rendkívüli me-
gyei tanácsülést a koronaví-
rus-járvány miatt ismét
online tartották meg. Az ülé-
sen egy napirendi pontot vi-
tattak meg, amely a
marosvásárhelyi moduláris
kórház kialakításának támo-
gatására vonatkozott. Az elfo-
gadott határozat értelmében
a megyei tanács egymillió lejt
fordít ennek kialakítására.

A Maros Megyei Tanács testülete
jóváhagyta a beruházás finanszíro-
zását, melynek keretében koronaví-
russal fertőzött betegeket ellátó
kórházzá alakítják át a marosvásár-
helyi orvosi egyetem sportcsarno-
kát. A Maros Megyei Tanács erre a
célra egymillió lejt utalt át a Maros-
vásárhelyi Megyei Sürgősségi Kli-
nikai Kórháznak, hiszen az új
moduláris kórház adminisztrálásáért
nem a megyei kórház, hanem az
Egészségügyi Minisztériumhoz tar-
tozó sürgősségi kórház fog felelni –
közölte a megyei tanács sajtóirodája. 
A könnyebb eseteket kezelnék 
a moduláris kórházban 

– Jelenleg a Gheorghe Marinescu
utcai kórházépületben, ahol a koro-

navírusos betegeket kezelik, még
bőven vannak szabad helyek. Ettől
függetlenül fontosnak tartottuk,
hogy előkészítsünk más, alternatív
helyszínt is a betegek kezelésére
arra az esetre, ha több lesz a beteg,
és a kórháznak már nem lesz kapa-
citása több koronavírussal fertőzött
személyt fogadni. A Maros megyei
vészhelyzeti bizottság döntött arról,
hogy a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem sportcsar-
noka legyen átalakítva moduláris
kórházzá a koronavírusos betegek
számára. A Maros Megyei Tanács
pénzügyileg támogatja a projekt
megvalósítását, a munkálatok koor-
dinálása és kivitelezése a Marosvá-
sárhelyi Megyei Klinikai
Sürgősségi Kórház feladata –-
emelte ki Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke. 

A moduláris kórház 90 ágyat
foglal majd magában, és azokat a
koronavírusos betegeket fogják
ott kezelni, akiknek enyhe és kö-
zepesen súlyos tünetei jelentkez-
nek, illetve azokat a fertőzött
személyeket, akik tünetmente-
sek.

A mai tanácsülésen a Maros Me-
gyei Klinikai Kórház költségvetését
is kiegészítették 66 ezer lejjel,
amely adományokból származik, és
amelyet védőfelszerelések vásárlá-
sára fordíthat a kórház.

1,7 millió lej az egészségügyi 
dolgozók szállására és ellátására 

A 8. sz. katonai rendelet előírá-
sainak megfelelően a megyei ön-
kormányzat szálláshelyet és napi
háromszori étkezést biztosít ké-
résre azoknak az egészségügyi al-
kalmazottaknak, akik a
koronavírusos betegeket kezelik,
és a szolgálati idejük alatt nem

akarnak hazamenni a családjuk-
hoz. Jelenleg Marosvásárhelyen
180 egészségügyi dolgozó számára
biztosít a megyei tanács szállást és
étkezést, mindannyian a Maros
Megyei Klinikai Kórház alkalma-
zottai. A költségek fedezésére az
április 24-i ülésen 1,7 millió lejt
különített el a megyei önkormány-
zat. (mezey) 

gyanúja. Utólag letesztelték a sze-
mélyzet mindazon tagjait, akik a
koronavírus-fertőzötteket ellátó
részlegen dolgoznak, kilenc sze-
mélynél mutatták ki a fertőzést, a
többiek tesztje negatív lett. A koro-
navírussal fertőzött egészségügyi
dolgozók közül négyet Marosvásár-
helyen kezelnek, ötöt pedig – mind
tünetmentesek – a segesvári kórház-
ban látnak el a saját kollégáik.

A menedzser hangsúlyozta, már
amikor felütötte a fejét a járvány, a
helyi polgármesteri hivatallal, vala-
mint a szakszervezettel megegyez-
tek abban, hogy a
veszélyeztetettnek számító egész-
ségügyi személyzetet szállodában
szállásolják el, hogy ne sodorják ve-
szélybe a családtagjaikat. Amikor
az egészségügyi dolgozók az első
koronavírussal fertőzött beteggel

kapcsolatba ke-
rültek, már nem
tértek haza a
műszak lejárta-
kor a családjuk-
hoz, így a
családtagoknak
nem is kellett
otthoni elkülöní-
tésbe vonulniuk.

Felvetésünkre
a kórház mene-
dzsere cáfolta a
világhálón a na-
pokban felröp-
pent híresz-
teléseket, misze-
rint a kórház 
alkalmazot tai
azért fertőződtek
meg, mert egy
beteg, levéve a
maszkját, rájuk

köpött. Mint mondta, leellenőrizték
az információt, és nem történt ilyen
incidens, mint ahogyan az is álhír,
hogy a napokban elszökött a seges-
vári kórházból az egyik beteg. Azt
viszont elismerte, hogy vannak
olyan betegek, akikkel nehezen bol-
dogulnak, fegyelmi gondok adód-
nak, ugyanis egyesek nem
hajlandók betartani a szabályokat,
mi több, arra is volt példa, hogy a
rendőrség segítségét kellett kérniük.

A segesvári kórház előnyére
válik, hogy külön épületben meg-
oldható a koronavírussal fertőzöt-
tek, illetve a fertőzésgyanúsak
ellátása, ugyanakkor rendelkeznek
jól felkészült egészségügyi szakem-
berekkel. Dr. Tanaszi Sarolta szerint
a járványhelyzet beálltakor elkezd-
ték a kórház infrastrukturális átala-
kítását annak érdekében, hogy
elkülönítsenek egy, a koronavírus-

sal fertőzött betegeket ellátó részle-
get. Huszonkét ágyat különítettek el
a tüdőgyógyászati részlegen, kettő
intenzív terápiás ágy, ugyanakkor a
fertőzőosztályon szintén húsz ágy
van fenntartva, ahová elsősorban a
fertőzésgyanús betegeket helyezik
el, és ha a tesztjük pozitív lesz, Ma-
rosvásárhelyre kerülnek. A seges-
vári kórház koronavírus-részlegén
több mint harmincfős személyzet
dolgozik, de ha szükséges, átcso-
portosítással biztosítják a kellő lét-
számot. Egy héttel ezelőtt az
intézményben kialakítottak egy in-
tenzív terápiás részleget is, hogy el
tudják látni ha esetleg súlyosabb ál-
lapotba kerülő fertőzötteket. Az in-
tenzív terápiás részlegen tíz ágy van

számukra fenntartva, emellett ren-
delkezésre áll egy ötágyas ATI-rész-
leg, ahol a nem koronavírussal
fertőzött többi pácienst el tudják
látni. A kórházmenedzser érdeklő-
désünkre elmondta: minden téren
megtették a szükséges óvintézkedé-
seket, a beutalt páciensek étkezteté-
sét egyszer használatos edényekkel
oldják meg, a személyzetnek pedig
van védőfelszerelése. Számos se-
gítő szándékú civil kezdeményezés
is napvilágot látott ebben a nehéz
időszakban, amivel a kórházban
dolgozók mindennapi munkáját hi-
vatottak segíteni, védőfelszerelések
mellett fertőtlenítő kaput, illetve
egyéb egészségügyi felszereléseket
is adományoztak a kórháznak.

Dr. Tanaszi Sarolta rámutatott, a
protokoll szerint a fertőzésgyanú-
sakat, akiknek még nem érkezett
meg a koronavírusteszt-eredménye,
általában a vidéki kórházakba vi-
szik, hogy ezáltal tehermentesítsék
a megyeközpontbeli kórházakat,
ahol azokat a betegeket kezelik,
akiknek pozitív lett a teszteredmé-
nye. A segesvári, dicsőszentmár-
toni, marosludasi és szászrégeni
kórházak bevonásával próbálják el-
kerülni a megyeközpontbeli egész-
ségügyi intézmények túlterhelését.
Ha a fertőzésgyanús páciensnek
pozitív lesz a koronavírustesztje,
általában Marosvásárhelyre szállít-
ják kezelésre.

Dr. Tanaszi Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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A megyei tanács egymillió lejt fordít 
a moduláris kórházra

Jól vannak a koronavírussal fertőzött egészségügyi dolgozók



2018 karácsonyára írtam egy 48
oldalas füzetet az akkor kilencéves
unokámnak. ’Hadd tanuljon a gye-
rek!’ felkiáltással az osztálytársai is
kaptak egy-egy példányt. A címe:
Néhány fontosabb dologról. A füzet
folytatását tavaly húsvétkor kapták
meg, s akkor arra bátorítottam őket,
hogy évenként olvassák újra, mert
vannak benne nehezebben emészt-
hető részek is, amiket csak később
értenek meg.

Voltam olyan bátor, hogy az élet
egyszeriségét is megemlítsem a
gyermekeknek, mert 25 éve azt ta-
nultam Nagy Attilától, az OSZK
könyvtárosától: azért kell mesét ol-
vasni a gyermekeknek, mert így ta-
nulják meg azt, hogy ’miről is szól
az élet’. Amikor a király az élettől
búcsúzik, és magához szólítja a
három fiát, az nemcsak arra jó,
hogy három szálon vezetve egy-egy
izgalmas kalandtörténetet ismerjen
meg az apróság, hanem arra is,
hogy megtudja: az életnek nemcsak
eleje, hanem vége is van. Ezért
aztán már az első füzetben szóba
hoztam ezt a témát. 

„A költők és írók gyakran írnak
az élet és halál témájáról. Kálnoky
László az egyik versében – amely-
ben a tüdőszanatóriumban gyó-
gyuló betegekről írt – így
fogalmazott: »emberéletet Isten
csak egyszer adhat«. Az efféle em-
lékeztetőt csak a költők írják meg
versekben, s bizony jól teszik, mert
nem árt emlékeztetni a túlzottan
magabiztos embereket, hogy csak
porszemek a Teremtés tenyerén.” 

Később – a betegségekről szól-
ván – ismét szóba hoztam a költő-
nek ezt a versét. (Többször is
említettem: azért becsülöm a [jó!]
költőket, mert szűkszavúak és ala-
pos megfigyelők.)

„A betegségek negyedét-felét
kórokozók – egészen apró, úgyneve-
zett mikroszkopikus lények (bakté-
riumok és vírusok) – okozzák.
Ezeket szabad szemmel nem, csak
mikroszkóppal lehet tanulmányozni
és vizsgálni. A kórházakban meg-
vannak az ehhez szükséges készü-
lékek, ezért kell orvoshoz fordulni
minden komolyabb fertőzéssel, fáj-
dalommal, lázzal. Az emberi szer-
vezet védekezik ugyan a kórokozók
ellen, de ha egy betegségtől meg-
gyengült szervezetet egy másik
baktérium megtámad, akkor az
könnyen végzetes lehet. (Szeren-
csére vannak jóindulatú baktériu-
mok is, amelyek az
emésztőrendszerben működnek, és
a táplálék lebontásában segédkez-
nek.) 

Korábban idéztem Kálnoky
László költőt, aki 90 évvel ezelőtt
tüdővészt kapott, s akkoriban az or-
vostudomány még nem tudta olyan
eredményesen gyógyítani ezt a be-
tegséget, mint manapság. Említett
versében írta: »A láthatatlanul ki-
csik hadteste hódít / e földön, és
talán kiirtja majd lakóit / a legutolsó
emberig.« – Mondhatnám ezt akár

költői túlzásnak is, de tény, hogy a
nagy, nyolcvankilós embert egy pi-
cike, szabad szemmel nem is lát-
ható baktérium is ágynak döntheti.
Történelmi példákat is sorolhatnék:
a középkorban (amikor még nem
fordítottak akkora figyelmet a tisz-
taságra, mint manapság, s az orvos-
tudomány sem volt még ilyen
fejlett), egy-egy nagyobb járvány
falvak, megyék lakóit is alaposan
megritkította. 

Ezek a baktériumok (bacilusok)
gyorsan szaporodnak, és nagyon el-
terjedtek. Ha megfogsz egy kilin-
cset, vagy az autóbuszban a
fogantyút, megvan a lehetősége,
hogy valamilyen kórokozót össze-
szedj. Ezért figyelmeztetik az öre-
gek a gyermekeket: akárhonnan
jössz haza (játékból, járműről, isko-
lából), az első dolgod legyen a kéz-
mosás. S azt nem csak úgy
tessék-lássék, hanem a két kezed
szappannal alaposan megdörzsölve
és bő vízben leöblítve kell végezni. 

A betegségekkel kapcsolatban is
elmondható: a bajt orvosolni kell,
de okosabb, ha megelőzzük. Azért
nem szokás kisgyermeket beteglá-
togatásra vinni, mert könnyen haza-
viheti valamilyen betegség csíráit.
Ha valamilyen betegség gyakoribbá
válik egy-egy városban, közösség-
ben, akkor járványról beszélünk.
Ilyenkor kerülni kell a tömeget, tár-
saságot, mert ott a betegség kóroko-
zóit hordozó emberek is
előfordulhatnak, akikről átterjedhet
a fertőzés. Az első világháború után
Európában óriási járvány pusztított,
a spanyolnátha több áldozatot sze-
dett, mint maga a háború. 

Hirtelenjében még annyit: az
egészséges (edzett) szervezet több
mindent kibír, a legyengült szerve-
zet hajlamosabb arra, hogy újabb
betegségek még tovább gyengítsék. 

A sok mozgás (séta, futkározás,
labdajátékok, úszás), a változatos
koszt, a tápláló ételek erősítik a
szervezetet, ezzel megelőzheted a

betegségeket. Az is a szülők gondja,
hogy ezt számotokra biztosítsák. 

Két vastag könyvet megtölthet-
nék az egészség–betegség témakör-
rel, most csak annyira volt időm,
hogy a legáltalánosabb és legfonto-
sabb dolgokat elmondjam.” 
Nálamokosabbakisszóltak –

jóval szakszerűbben, mint én. Egy
interjúból idézek, Jordán Ferenc 
biológus válaszol a kérdésekre (Át-
látszó, 2020. márc. 17.): „nem tud-
tuk, hogy pontosan ez lesz és pont
most, de valóban az történik, amit
előrevetítettünk, tehát az elemzése-
ink helytállóak voltak. Tudtuk,
hogy ha rengeteg ember él össze-
zsúfolva a globalizált világban,
abból ez következik. Szóltunk is.”
– Csak az emberek (köztük a hata-
lom emberei!) nehezen fogadják el
a tudósok tanácsait. 

„– A vírusnak egyébként miért
kell itt lennie a bioszférában? Mire
jó ez a valami, ami nem is élőlény?

– Az a tudományos közmege-
gyezés, hogy nem él, valóban, de ez
majdnem mindegy, mert pont úgy
kell vizsgálni, mintha élne. DNS
vagy RNS van benne, körülötte fe-
hérjék, élőlényekben mászkál…
Csupán azért nem tekintjük élőnek,
mert nincs anyagcseréje.

– Még az sincs, de megölni azért
tud minket. Mire jó az neki?

– Semmire. Meglehetősen
szenvtelenül tekint a világra. A
vírus nem más, mint egy nagyon si-
keres homokszem a gépezetben.
Kis fehérjébe csomagolt géndarab,
amely leszakadt egyszer, összevisz-
sza sodródik a világban, és ha vélet-
lenül bekerül valaki más
szervezetébe, azt átprogramozza
arra, hogy őt sokszorosítsa. 

Egy genetikai hekker. (…) A
gazdaszervezet nem tud mást csi-
nálni, elkezdi sokszorozni, mert az
a kóddarab került be, hogy ezt kell
tennie. Aztán addig gyártja a máso-
latokat, amíg esetenként belehal. Az
immunrendszer dolga, hogy felve-
gye a harcot, sokszor meg is teszi
sikerrel”, de azokkal a vírusokkal,
amelyek már világjárványokat
okoztak – és nincs ellenük gyógy-
szer – kevésbé sikeres a védelem. 

Közbevetőleg még egy tisztá-
zandó dolog: a koronavírusokhoz
tartozó SARS-Co-2 vírus okozza a
Covid-19 nevű betegséget. 

Ez egy igen huncut ellenség, ami
ellen nem lehet szúró-, vágó- vagy
tűzfegyverrel védekezni, mert olyan
apró, hogy nagyjából 60.000 darab
izé kell egymás mellé sorakozzon,
hogy kitegyen egy millimétert; ha
el tetszik tudni képzelni ezt a sere-
get…

A gonoszsága pedig azért félel-
metes, mert „rengeteg emberben tü-
netmentes. Fogalmuk sincs, hogy
bennük van, ettől még ők szépen to-
vábbadják. A lappangási idő is
hosszú, addig is fertőznek, de sok
fertőzöttnél tényleg nincs semmi-
lyen tünet.” – A másik baj, hogy a
háromféle laborvizsgálat közül csak
az a teljesen megbízható, amelyik a
betegben képződött antitesteket mu-
tatja ki. Előfordulhat, hogy X-et
kétszer is tesztelték, és nem muta-
tott fertőzöttséget, de csak az öt-hét
nap múlva levett vérminta – amikor
már nyakig benne van a betegség-
ben, és súlyos tünetei is vannak –
mutatja ki: ez az ember fertőző
beteg. Addig pedig már ötven mási-
kat megfertőzhetett. 

„– Ezek szerint esélytelenek a
kormányok, azaz szívtelenség el-
várni tőlük bármit.

– Ez a módszer esélytelen, de
azért nem minden az. Ha egy-két
hétig mindenki otthon marad, leg-
rosszabb esetben két hónapig, akkor
vége lehet; (…) ha tizedére csök-
kentjük a találkozásainkat más em-
berekkel, az tényleg rengeteget
számít. A vírussal egyelőre nem tu-
dunk mit kezdeni. Azt kell elér-
nünk, hogy ne terjedhessen.”

Mint mondám, ezt ezelőtt egy
hónappal mondotta a biológus ku-
tató. Én már öt hete üldögélek itt-
hon (betartva a megengedett
kétórányi kijárást) – ételem és mun-
kám bőviben, ezért rászánom a kö-
vetkező hónapot is, mert közben
Nyugatról hazajöttek néhány tízez-
ren, akik vagy hoztak ’ajándékot’,
vagy nem. Túl sok a bizonytalan-
sági tényező. 

Mindenütt jó, de legjobb otthon. 
Közben reménykeden, hogy a

számítógépem is vírusmentes
marad – bár Kaspersky azt ígérte,
hogy amíg ő vigyáz a gépemre,
addig a vírusnak nincs esélye. Hm,
meglátjuk…

Marosvásárhely, 2020. április
10. 
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Idejében szóltam



Másfél hónapja – az iskolák és
a szabadidős létesítmények
bezárásával, valamint a kijá-
rási tilalom elrendelésével – a
pörgős mindennapokhoz szo-
kott tizenévesek számára is
lelassult az élet. Milyen válto-
zásokon ment át ezekben a
hetekben az új helyzetekhez
talán legkreatívabban alkal-
mazkodni képes korosztály,
kialakultak-e kamaszkörök-
ben új szokások, rituálék? –
rövid összeállításunkban ezt
próbáltuk kideríteni.
Nappallá vált éjszakák

Bármennyire is szépítjük, a tanév
ritmusából kiesett, négy fal közé
szorult tinédzserek többsége az éj-
szakai számítógépezésben, telefo-
nozásban találta meg a legvonzóbb
szórakozási formát a pandémiás
korlátozások idején. Elmondásuk
alapján a virtuális terekben töltött
késői órák egyfajta szabadságérze-
tet adnak nekik, mintegy kárpótlás-
ként a kinti bandázások, közös
sportolások nélkülözéséért. A szü-

lők persze nem látják ennyire ter-
mészetesnek, mi több – bizonyára
jogosan – aggasztónak érzik a kö-
zösségi virrasztásokat. Egy édes-
anya nemrég arról panaszkodott,
hogy amikor hajnali 4-kor felkel
vizet inni, a hetedikes lánya szobá-
jában még világosság van, és kitar-
tóan pittyeg a mobiltelefon. A fiús
szülők inkább a „gépezést” említet-
ték gyermekük éjszakai elfoglaltsá-
gaként. A srácokat leginkább a
különböző feladatok teljesítésére
épülő internetes csapatjátékok tart-
ják akár hajnalig a képernyő előtt.
Több olyan tizenévessel beszélget-
tünk, akik elárulták, hogy 4-5 óra
felé kezdi csak „húzni” őket az ágy,
az egyik fiú pedig azzal büszkélke-
dett, hogy rendszerint reggel 7-ig
bírja. Az éjszakai „műszakot” per-
sze délutánig tartó alvás követi, így
nem csoda, hogy az esti órákban
újra messzire elkerüli az álom a vi-
lághálón kalandozókat. 

Kivételek természetesen ez eset-
ben is vannak. Egy hatodikos fiú
rendszerint önszántából tér kortár-

sainál jóval korábban, egy órával
éjfél előtt nyugovóra, hogy másnap
több ideje jusson mindenre: gépe-
zésre, telefonozásra, erőgyakorla-
tokra. Egy másik kamasz szülői
parancsra vetette el az éjszakázás
lehetőségét, mi több, a nappali
programját sem kizárólag az inter-
netezés tölti ki, besegít a házi mun-
kába, az édesanyjával együtt
tornászik és filmeket néz.
Agymenőzés anyuval

Bár a „fészekből” folyamatosan
elvágyódó tizenévesek aligha sóvá-
rogtak egész napos szülői jelenlétre,
az otthonról dolgozó felnőttek gye-
rekei számára ez elkerülhetetlen.
Persze, a külön szoba – vagy sarok
– sokat javíthat a helyzeten, és még
az is előfordulhat, hogy az egymás-
sal gyakran szembeszálló két kor-
osztály ezekben a hetekben
megtalálja a közös hangot. Ha egy-
más én-idejét sikerül tiszteletben
tartaniuk, akár nagy beszélgeté-

sekre, sütögetésre vagy akár társas-
játékozásra is adódhat kedv és lehe-
tőség.

– Mióta nincs iskola, és nem az
állandó rohanásról és elvárásokról
szól a nap, anyával szinte egyáltalán
nem veszekedünk. Mivel ő is pont
olyan éjjeli bagoly, mint én, a késői
órákban, miután elköszöntem a ba-
rátaimtól, együtt filmezünk vagy
olvasunk, egyszer pedig „brainbo-
xoztunk” is (sz.m.: a Brainbox, 
magyarul Agymenők a megfigyelő-
képességet fejlesztő társasjáték), és
bár hajnal felé járt az idő, szinte
minden kérdésre jól feleltem – me-
sélte egy 13 éves fiú.
Maszkos biciklisek

Több olyan tizenévessel beszél-
gettünk, akik a kijárási tilalom el-
rendelése óta nem hagyták el az
otthonukat, sokan azonban rendsze-
resen kijárnak biciklizni, rollerezni,
kutyát sétáltatni, bevásárolni, ki-
sebb csapatokban sétálni. Mivel a

16 éven aluliak csak felnőttkíséret-
tel tartózkodhatnak az utcán, időn-
ként egy-két szülő is feltűnik a
közelben, de leggyakrabban a ka-
maszok a velük egykorúakkal vagy
egyedül merészkednek a közte-
rekre. Vannak, akik úgy vélik,
„ciki” az anyai, apai felügyelet, és
biztosak abban, hogy a járőröző
rendőröknek nem tűnik fel, hogy
magukban vannak. Mások viszont
megértették és elfogadták ezt a
feltételt, tartanak a pénzbüntetés-
től. Ami viszont mindenképpen
dicséretes: a tizenévesek közül
sokan felfogták az egészségbiz-
tonsági intézkedések fontosságát,
nem szégyellnek maszkot – vagy
az orrukat, szájukat eltakaró ken-
dőt – viselni, és ha a gumikesztyű-
től idegenkednek is, egy menő
bicikliskesztyűt szívesen felvesz-
nek, függetlenül attól, hogy két
keréken vagy gyalog élvezik a
szabad levegőt.

Tinitrendek karantén idején

Tavaly decemberben hirdettük meg youtuber
és nem youtuber fiataloknak szóló pályáza-
tunkat, amelyben a slam poetry vagy rövid
próza műfajában vártunk internetes élmé-
nyekről – legjobb, legrosszabb, legijesztőbb,
legkülönösebb tapasztalatokról – szóló alko-
tásokat. Eredetileg három díjat ígértünk, de a
beküldött pályamunkák alapján úgy döntöt-
tünk, négyen is megérdemlik a jutalmat. A két
legjobb alkotásnak Forró-Bathó Eszter-Anna
kilencedikes bolyais diák Facebook-randi és a ti-
zedikes művészetis Szász Norbert Kell című

írását találtuk. A második helyezést Demeter
Izabella érdemelte ki, a harmadik díj pedig
Mezei Zsoltot illette meg. Mindkét diák tizedi-
kes a Művészeti Líceumban. A márciusi Lé-
lekgraffitiben a két első helyezett írását
mutattuk be, most a második és a harmadik
helyezettét közöljük. Nyerteseink a székely-
udvarhelyi Erdélyi Gondolat könyvajándéka-
iban részesülnek. A csomag átadásáról a
járványügyi helyzet alakulásának függvé-
nyében a későbbiekben értesítjük a díjazot-
takat. 
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Szerkeszti:NagySzékelyIldikó

Pályázat youtubereknek és nem youtubereknek
A nyertesek

Szokványos nap volt. Semmi ér-
demleges nem történt, amin törnöm
kellett volna a fejem. Csak üldögél-
tem, és arra gondoltam, mobilozom
egyet. Manapság úgyis az a menő,
ha valaki folyton-folyvást a telefon-
ját bámulja.

Így tettem én is. Miért tettem
volna máshogy? Az a nagy figye-
lem, ami a mássággal jár, nekem
úgysem hiányzik. Megvagyok én
anélkül is. 

Felnyitottam hát a telefonom, és
egyből egy színekkel teli, impulzu-
sokban gazdag térbe csöppentem.
Méghogy nincs időutazás, ba-
darság! – gondoltam, miközben a
YouTube ikonjára tévedt a tekinte-
tem. Megnyitottam, és az informá-
cióáradat beterítette a képernyőt.
Túlságosan fényes volt, ezért lehúz-
tam a fényerőt, és böngészni kezd-
tem. Family Guy – adta be az
ajánló. No nézzük csak. Rámentem,
és engedtem, hogy magával ragad-
jon az a sok semmitmondó, beszélő
karakter. Jókat nevettem rajtuk. Az
emberi butaság meganimált példái.
Belemerengtem a rajzfilmbe, és el-
bambultam. Mire észrevettem
magam, már három részt megnéz-
tem, ittam egy üdítőt, és ettem egy
zacskó csipszet, mert megkívántam.
Az emberi manipuláció tökéletes
megtestesítői. Igaz, csak 2D-ben, de
akkor is. Újra elbambultam, még le-
ment két rész. Már ragadt le a sze-
mem, de úgy éreztem, nem vagyok
fáradt. Az agyam azt mondta: még,

ez nem elég! De a testem már fáradt
volt. Mégis bíráskodtam a fiziku-
mom felett, és engedélyt adtam a
tudat alatti csábításnak. Öt perccel
múlt éjfél. Még volt három perc a
filmből, de a szemem csukódott le.
Kiesett a telefon a kezemből, nem
ez volt az első eset. 

Igazam volt! Létezik az időuta-
zás. Nem is kell tudnunk róla, nap
mint nap megtapasztaljuk. Az inter-
net adta számtalan lehetőséggel
építjük fel a digitális világunkat,
amit 1080p-ben nézünk, miközben
az idő különböző síkjaiban utazva
kólát iszunk. Persze, ebből semmit
nem veszünk észre, csak azt, hogy
lejárt a nap, és semmivel nem let-
tünk többek.

Egy digitális világ digitális háló-
jába esett egy egész generáció, vagy
talán több is. Reggel úgy kelsz fel,
hogy a mobilodon megnézed az e-
mailjeid, napközben csekkolod az
értesítéseid, és este mozizol. Aztán
felébredsz, hogy nincs magánéle-
ted, csak Facebookod, nincsenek
barátaid, csak követőid, és nincs
kapcsolatod csak egyedül a hálózat-
tal. 

Úgy kelsz fel és úgy fekszel le,
hogy az interneten lógsz. Fáradtan
ébredsz, mégis éjjeleken át mobilo-
zol, mert az agyad ki van éhezve a
fölöslegre. Belealszol, és arra éb-
redsz, hogy tévét nézel... Egy olyan
generáció képezi a többséget,
amelynek ez természetes.

A weben minden olyan könnyű,

csak egy kattintásra van. Van kajád,
ruhád, még párt is tudsz venni, ha
van MasterCardod. Viszont a való
életben magányos vagy, nincsenek
barátaid, mert nem tudod, hogy kell
valakit bejelölni személyesen isme-
rősnek.

Csak annyit mondok, kapcsold ki
a wifit, és csatlakozz rá egy olyan
rendszerre, aminek a neve az, hogy
ÉLET. Az operációs rendszere TE
vagy, és olyan ütemben „update-
olodik” (frissül), amilyen gyorsan te
fejlődsz. Nyisd meg az „appot”
(applikációt). Ennek az appnak a
neve EGYÉNISÉG. Kamera is van
hozzá, amit SZEM-nek hívnak, és
még sok más ficsőr.

Lépj ki az időgépből, és próbálj a
jelenben élni, barátkozni, tapasz-
talni és Facebook nélkül boldog
lenni!

MezeiZsolt

Az élet operációs rendszere

A legeslegsötétebb élet 
az internettel 

Egy mély szakadék szélén
ücsörgök. A szakadék sötétje
majdhogynem eléri a lábam, ma-
gával akar rántani. Játszadozom
vele.

Hagyom, hogy elkapjon, de
nem hagyom, hogy elragadjon. A
sötétből mindig visszakacsint az a
bizonyos három démon. Mostaná-
ban ritkábban barátkozom velük,
de így is eléggé meglátszik a jelen-
létük. Mindhárom démon képes
fenekestől felforgatni az életem,
szinte egyformán rossz hatással
vannak rám, és mindig visszatér-
nek hozzám, amint újra online va-
gyok.

Az első az a bizonyos démon,
aki folyton kétségekbe kerget. Azt
várja el tőlem, hogy csak rá figyel-
jek. Egoista... Szerinte nem a min-
dennapi teendőimre kéne
figyelnem, hanem az értesítése-
imre. Elvárja, hogy folyton azokat
várjam, lessem, és ha ellenállok,
bűntudatot okoz, vagy csak ködö-
sít. A lényeg, hogy mindig győz,
megszerzi, amit szeretne.

A második démon sem tétlen-
kedik, amint elmegy az első, eléri,
hogy őt keressem. Az első démon
akkor már nem jön vissza, a máso-
dik meg nem mond semmit, in-
kább kirágja magának a helyet, és

üresen hagy. Ezzel vesz rá, hogy
hiábavalóan keresgéljek, még
akkor is, ha már nem akarom, ha
már nem érdekel.

A „kedvencem” a harmadik
démon, mert ahogy eltűnik a má-
sodik, rögtön negatív érzelmekkel
töm tele. Sérteget, vagy rávesz,
hogy mást sértegessek, és emiatt
majd rosszul érezzem magam. 

Ők hárman nem érkeznek min-
dig sorrendben, gyakran váltogat-
ják, ötvözik egymást. A
legkellemetlenebb, amikor egy-
szerre kísértenek.

A démonok: a figyelemzavar, a
magányérzet és az ingerlékenység,
avagy a tinédzsereknél az indulat-
ingadozás. Mindenki ismeri őket,
és nagyon sokan élnek együtt
velük. Sokan megpróbálnak har-
colni ellenük, de sajnos a tech-
nológiai fejlettség és az igazi
kommunikáció kihalása miatt ez
kissé nehézkes vagy szinte lehe-
tetlen. Tekints egy picit a dolgok
mögé! A magány áll a háttérben.
Magányosnak érezzük magun-
kat, mert akik mellettünk van-
nak, jelentéktelenné válnak, és
akinek a figyelmét keressük, jelen-
téktelennek tart. Üdv a XXI. szá-
zadban!

DemeterIzabella



Marco Rossi magyar szövetségi
kapitány szerint szeptemberben lesz
a magyar labdarúgó-válogatott kö-
vetkező mérkőzése. „Ebben a pilla-
natban nem tudjuk, ki ellen:
ugyanis nem világos, hogy az előző
Nemzetek Ligája rájátszása, azaz az
Európa-bajnoki pótselejtező, vagy a
Nemzetek Ligája új szezonja követ-
kezik-e” – nyilatkozta pénteken az
M1 aktuális csatornán az olasz
edző.

Marco Rossi hangsúlyozta, to-
vábbra is elemzik a lehetséges el-
lenfeleket, gyűjtik az információkat
a csapatokról, így Bulgáriáról, Iz-
landról, Romániáról, illetve Szer-
biáról, Oroszországról és
Törökországról is. „Igyekszünk
mindent megtenni, hogy felkészül-
tek legyünk, amikor játszunk elle-
nük” – mondta.

Hozzátette, manapság is követik
az újdonságokat a labdarúgásban,
hiszen az interneten sok ismert edző
osztja meg a nézeteit és a tudását a
világgal. Tőlük is próbálnak minél
több tudást begyűjteni, hogy fej-
lődjenek. Marco Rossi tartja a kap-
csolatot a válogatott játékosokkal,

és úgy véli, jól kezelik a jelenlegi
kényszerhelyzetet. „Sokan folya-
matosan teszik a dolgukat, otthon
edzenek. És néhányan – ahogy
Magyarországon is – kis csopor-
tokban elkezdték a közös edzése-
ket. Ez pedig fontos előrelépés
számukra. Így már sokkal jobban
érzik magukat, hiszen kimehetnek
a pályára, labdával gyakorolhat-
nak” – árulta el.

Megítélése szerint jó dolog, hogy
kis csoportokban több helyen el-
kezdték a közös edzéseket. „Ahol a
hatóságok megengedik a klubok-

nak, hogy megfelelő elővigyázatos-
sággal dolgozzanak, ott tegyék
csak. Ez egy munka, mindenkinek
dolgoznia kell” – vélekedett.

Az európai szövetség (UEFA) to-
vábbra is arra törekszik, hogy befe-
jezzék a Bajnokok Ligáját, az
Európa-ligát és a nemzeti bajnoksá-
gokat. A szövetségi kapitány ennek
kapcsán rávilágított, hogy nem híve
a zárt kapus mérkőzéseknek. „A
labdarúgás a szurkolóké. Nélkülük
a futballnak gyakorlatilag nincs is
miért léteznie. Nagyon furcsa és
nehéz szurkolók nélkül futballozni”
– magyarázta.

Hangsúlyozta, az lenne az opti-
mális, ha az eddig le nem játszott
mérkőzéseket pótolnák, és így feje-
ződnének be a bajnokságok, hiszen
így lenne a legigazságosabb a mos-
tani szezonok végeredménye, és így
lehetne a legjobban felkészülni a
következőre. Ugyanakkor senkinek
nem szabad elfelejtenie, hogy még
a futball sem olyan fontos, mint az
egészség, viszont a labdarúgás ha-
talmas iparág is, amelyet komoly
pénzek és üzleti érdekek is mozgat-
nak.

„Olaszországban ez a harmadik
legfontosabb iparágnak számít, és
amikor pénzről beszélünk, akkor
nemcsak a játékosok és az edzők
fizetésére kell gondolnunk, hanem
azokéra is, akik a labdarúgás körül
dolgoznak. Így szerintem a fut-
ballnak mindenképp újra kell in-
dulnia, csak be kell tartani a
hatóságok által hozott szabályokat”
– fejtette ki.

Rossi családjával Nápoly mellett
él, mint elmondta, arrafelé nem volt
olyan bonyolult és veszélyes a hely-
zet, mint az ország északi részében.
Az olasz kormány tájékoztatása
szerint is sokkal jobb a helyzet az
ország déli részében, mint északon.
„Amint jobban látjuk, hogy alakul
a helyzet, ahogy világossá válnak
az újabb szabályok, visszatérek a
stábommal együtt” – nyilatkozta.

Hozzátette, nem tudja: a zárt
kapus találkozókra egyáltalán be
fogják-e engedni.

1135.
Szerkeszti:FarczádiAttila

Ütemtervet tár a kormány elé a labdarúgó 1. liga
folytatásáról a Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) a szük-
ségállapot lezárása utáni időszakra. A szervezet köz-
leménye szerint keresik az optimális megoldást,
amely lehetővé teszi az idény befejezését az adott kö-
rülmények között, a megfertőződés veszélyének mi-
nimálisra csökkentésével.

A liga figyelmeztetett, a bajnokságban részt vevő
14 csapat számára annak, hogy eurómilliókat veszít-
hetnek a közvetítési díjakból, elég ösztönző hatásúnak
kell lennie, hogy egyezségre jussanak az idény befe-
jezéséről.

Iustin Ştefan főtitkár szerint még mindig nagyon
sok a kérdőjel, így több forgatókönyvet is figyelembe
vesznek. Úgy vélte, a szurkolóknak szükségük van a
labdarúgásra, noha egy ideig biztosan csak a televízi-
óban követhetik figyelemmel a mérkőzéseket. Így vi-
szont nézettséget és reklámbevételt generálnak a
közvetítő tévéknek, hozzájárulva ahhoz, hogy ked-
venc klubjuk megkapja a jogdíjakat – fogalmazott. A
jelenlegi állás szerint a bajnokságot június 5-étől le-
hetne folytatni.

Néhány napja a Román Labdarúgó-szövetség főtit-
kárhelyettese, Gabriel Bodescu vészmegoldást java-

solt a profi ligának a bajnokság befejezésére. Szerinte
ha Romániában a helyzet nem engedi meg a folyta-
tást, a 14 csapat a törökországi Antalyában zárhatja le
az idényt. Itt a szállodák és pályák amúgy is üresen
állnak, megoldható a küldöttségek elszigetelése, ezek
tagjait pedig előzetesen tesztelnék. Ezt a tervet azon-
ban egyelőre tartalékba helyezték.

A romániai bajnokságot március elején függesztet-
ték fel eredetileg a hónap végéig, majd a felfüg-
gesztést a szükségállapot teljes idejére meghosszab-
bították. Az 1. ligában a rájátszás első két fordulóját
játszották le, a felsőházban nyolc, az alsóházban még
12 forduló lenne hátra. Az UEFA a belföldi bajnoksá-
gok befejezési határidejét július 20-áig tolta ki.
Ugyanakkor a labdarúgást irányító európai szerv be-
lenyugodott, hogy nem minden bajnokságot fognak
tudni befejezni. Ha az adott ország hatóságai nem te-
szik lehetővé a mérkőzések időbeni megszervezését,
az UEFA is elfogadja a bajnokság lezárását (bár erő-
sen szorgalmazza, hogy amennyiben lehet, az idényt
a pályán fejezzék be). Ez először Hollandiában vált
hivatalossá, ahol a kormány szeptemberig minden
sporteseményt megtiltott, és a labdarúgó-bajnokságot
törölték. Korábban Belgiumban is bejelentették a baj-
nokság lezárását, de itt még van mód a döntés vissza-
vonására.
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Fotó: MTI

Az UEFA-nak két terve van 
a szezon befejezésére

Az UEFA alapvetően két forgató-
könyvre készül a nemzetközi kupa-
sorozatok befejezését illetően,
emellett azt szeretné, ha a nemzeti
bajnokságokat befejeznék minél több
országban.

Az Európai Labdarúgó-szövetség
továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy
a pályán dőljenek el az eredmények
és a helyezések, mivel azok alapján
határozzák meg, hogy mely csapatok
indulhatnak a Bajnokok Ligájában és
az Európa-ligában.

Eddig csak Belgiumban mentek
szembe az UEFA ajánlásával, ahol
április másodikán a Club Brugge csa-
patát hirdették ki bajnoknak. Hason-
lóra készülnek Skóciában is, és
Hollandiában is bejelentették, hogy
szeptemberig egész biztosan nem
fognak futballozni a koronavírus-jár-
vány miatt.

Az UEFA végrehajtói bizottsága
csütörtökön videokonferencián ülé-
sezett a klubokat tömörítő Európai
Klubszövetséggel (ECA) és a 29 or-
szág mintegy ezer klubcsapatát kép-
viselő Európai Ligák csoportjával, és
két lehetséges forgatókönyvet vázolt
fel a folytatást illetően:

– az európai kupasorozatok párhu-
zamosan zajlanának a bajnokságok-
kal;

– a bajnokságok és a kupaküzdel-

mek befejezése után augusztusban
rendeznék a BL és az EL végjátékát,
bár arról, hogy ez hogyan működ-
hetne, egyelőre nincs információ, hi-
szen a Bajnokok Ligájából még 17,
míg az Európa-ligából 23 meccs hát-
ravan.

A szövetség újra nyomatékosí-
totta: a nemzeti tagszervezeteknek
arra kell törekedniük, hogy befejez-
zék a hazai bajnokságokat és kupá-
kat. Emellett iránymutatásokat
dolgozott ki annak meghatározására,
miként kell döntést hozni a követ-
kező szezon nemzetközi szereplőiről,
amennyiben valahol nem tudják be-
fejezni az idényt.

Az UEFA szerint ebben az esetben
a BL- és EL-indulókat „sportszakmai
szempontok alapján és átlátható eljá-
rás útján” kell meghatározni. Ennek
kapcsán arra figyelmeztetett, fenn-
tartja a jogot magának arra, hogy
megtagadja az indulást azoktól a
kluboktól, amelyeket „nem objek-
tív, átlátható és megkülönböztetés-
től mentes eljárás alapján
választották ki”.

A BL-ben március 11-én, az EL-
ben pedig másnap rendezték az
utolsó meccseket, mielőtt az UEFA a
koronavírus-járvány terjedése miatt
felfüggesztette azok folytatását. Mind-
két sorozat a nyolcaddöntőnél jár.

Bálint Zsombor

Szeptemberben lesz a következő válogatott mérkőzés

Legkésőbbjúnius13-ánfolytatódhatalabdarúgóNBI
AMagyarLabdarúgó-szövetség(MLSZ)elnökségepénteken

úgydöntött,hogylegkésőbbjúnius13-ánfolytatódhatajátéka
férfi-ésanőiélvonalban,valamintaMagyarKupában.
Aszervezetközleményeszerintamennyibenakormányengedé-

lyezicsapatedzésekmegtartásátéssporteseményekmegrendezését,
akkorazEurópaiLabdarúgó-szövetségnemzetközinagypályásfel-
nőttversenyeirekvalifikálóMLSZ-versenysorozatokfolytatására
akormányrendeletmegjelenésétőlszámítotthuszadiknapotkö-
vetőelsőszerdátólvagyszombattól–amelyikelőbbvan–,deleg-
későbbjúnius13-tólkerülsor.
AférfiOTPBankLigamárciusközepén,a25.fordulóutánsza-

kadtfélbe,ámacímvédőéslistavezetőFerencvárosnakkorábbról
aDebrecenésazÚjpestellenimérkőzéseitispótolniakellene.A
SimpleNőiLigábana13.fordulóvoltalegutóbbi,amelyetletud-
takjátszani,azMTKBudapest–Diósgyőrtalálkozótkivéve.
AMagyarKupábanaférfiakésanőkesetébenisazelődöntők

következnek.

Az Atlético Madrid Liverpoolban kiejtette a Bajnokok Ligája-címvédő Liverpoolt – ezek voltak
mind ez idáig az utolsó emlékezetes pillanatai az idei sorozatnak. Fotók: Daily Mail

Antalyában jó körülmények vannak, ennek dacára kicsi a valószínűsége, hogy oda költöztessék a teljes mezőnyt.       Fotó: Exgos Tour

Forgatókönyv készül a labdarúgó 1. liga 
befejezésére
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Budapestről Lausanne-ba költözik 
a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség

Budapestről Lausanne-ba költö-
zik a Nemzetközi Súlyemelő-szö-
vetség (IWF), amelyet Aján Tamás
elnök lemondása nyomán a követ-
kező tisztújító közgyűlésig Ursula
Papandrea irányít. A korábbi ma-
gyar sportvezető a továbbiakban a
sportág tiszteletbeli nagyköveteként
tevékenykedik.

A végrehajtó bizottság meghos-
szabbította a januárban ideiglenes
jelleggel ügyvezető elnökké kineve-
zett amerikai Papandrea megbízatá-
sát, aki honfitársával, az Egyesült
Államok Súlyemelő-szövetségét
vezető, átmenetileg helyettes fő-
igazgató Phil Andrews-zal irányítja
majd az IWF-et. „A végrehajtó bi-
zottság világossá tette, hogy a veze-
tőségnek napi szinten Lausanne-ban
kell dolgoznia, az lesz az igazi köz-
pontunk” – mondta Papandrea, aki
az IWF 115 éves történetének első
női vezetője.

Az IWF-et eddig irányító Aján
Tamás mintegy két hete mondott le
az elnöki tisztségről, vagy ahogy ő
fogalmazott, visszalépett. A sport-
vezető ötven évet töltött vezető
funkcióban a nemzetközi sportszer-
vezetben: 1970-től 1976-ig alelnök
volt, 1976 és 2000 között az IWF
főtitkári posztját töltötte be, az el-
múlt húsz évben pedig elnökként
vezette a szövetséget – idén január-
ban aztán maga kérte tevékenysége
felfüggesztését, miután a német
ARD televízió egy dokumentum-
műsorában pénzügyi visszaéléssel
vádolta meg, és azzal, hogy a szö-
vetség tudtával szisztematikus dop-
pingolás folyik a súlyemelésben. A
felfüggesztését azért kérte, hogy
vizsgálat derítse fel a vádak való-
ságtartalmát.

A 81 éves magyar sportdiplomata
már az ARD által január első hétvé-

géjén bemutatott dokumentumfilm
vetítését követően visszautasította a
német tévécsatorna korrupcióról és
szervezett doppingolásról szóló
vádjait.

Visszavonulását a tokiói olimpia
halasztásával indokolta, miután
már a legutóbbi választáson je-
lezte, többé nem indul újra a posz-
tért, s mivel a szövetség
alapszabályzata azt mondja ki,
hogy az olimpia befejezéséig szól
a mandátum, újabb egy évet már
nem akart várni a távozással. A
Kossuth rádióban elmondta, nem
akar a szervezet tiszteletbeli elnöke
lenni, így tiszteletbeli nagykövet-
ként tevékenykedik a továbbiak-
ban, ennek köszönhetően el tud

majd menni minden olyan ver-
senyre, amelyre szeretne.

Az ARD honlapján megjelent
cikk szerint az IWF megbízott el-
nöke, az amerikai Ursula Papand-
rea, valamint főtitkára, az iraki
Mohammed Dzsalúd állapodott
meg a nagyköveti címről a magyar
sportvezetővel, aki ráadásul isme-
retlen összegű végkielégítést is kap.
Állítólag számos kérését elutasítot-
ták, például nem garantálták az
Aján által ellenőrzött budapesti
iroda működését legalább a követ-
kező év végéig, hanem Lausanne-
ba költöztetik azt. „Kineveztük
tiszteletbeli nagykövetnek, mert
ötven éve van az IWF-nél” –
mondta Dzsalúd.

Barabás Miklós: Objektív alapon kerültem
be a világ legjobb minifutballistái közé

Barabás Miklós szerint a Nemzetközi Minifut-
ball-szövetség objektív adatok alapján választotta
be a világ legjobb hat játékosa közé, ahová másik
magyarként Ladányi Dávid is bekerült.

Barabás – aki az egyik kulcsembere volt a tavaly
őszi világbajnokságon negyedik helyezett magyar
válogatottnak – a Kossuth rádiónak elmondta: nem
tudja, hogy milyen kritériumok alapján jelölték ki a
sportág hat legjobbját, de miután oda a perthi vb
legjobbjai kerültek be, szerinte részben objektív
adatok alapján született meg a döntés. Hozzátette:
a vb cseh gólkirálya mögött Ladányival és egy
ausztrál játékossal előkelő helyen zártak a góllövő-
listán. Annyiban viszont mégis szubjektív lehetett a
jelölés, hogy a hat játékos között szerepel még a vb
legjobb játékosa és kapusa, mindketten mexikóiak.

„Nagy szó, nagy eredmény, hogy sikerült a ne-
gyedik helyen végeznünk, mert nagyon jó csapatok
szerepeltek a világbajnokságon, a legjobb négyben
pedig teljes mértékben kiegyenlített harc folyt. Mi-
nimálisan maradtunk le a bronzéremről a románok

mögött, akiktől csak büntetőpárbajban kaptunk ki.
De az előzetes várakozásainknak megfeleltünk, és
bejutottunk a legjobb négy közé” – mondta.

Barabás kifejtette: tudomása szerint a minifutballt
a világon mindenhol amatőrök játsszák – munka, il-
letve tanulás mellett –, ám ennek ellenére azért
többről van szó, mint egyszerű hobbiról, mert elég
sok idejüket rááldozzák a sportágra. „Nekünk ez a
szenvedélyünk. Igen, hobbi a munkánk mellett, de
mégis egy olyan hobbi, ami az életstílusunkat is ala-
kítja” – közölte.

A minifutball magyarországi helyzetével kapcso-
latban kiemelte: a rendszer évről évre fejlődik, vá-
logatott események előtt már hetekkel korábban
tartanak közös edzéseket, összetartásokat a csapattal,
amit a bajnoki rendszerre, országos szintű rendezvé-
nyekre alapozva kiválasztási folyamat is megelőz.
„Ezáltal akár a szintén megszervezésre kerülő Baj-
nokok Ligájára is tud csapatot delegálni Magyaror-
szág, így pedig eredményesen tudunk szerepelni
mind klub, mind válogatott szinten” – hangsúlyozta.

Elhunyt Cornel Șerban 
gyerekfociedző

Április 24-én elhunyt Cornel
Șerban (Subți), a helyi Academica
Mureșul labdarúgó-gyerekklub
elnök-edzője. Șerban az évek
során több helyi egyesület korosz-
tályos csapatait edzte, több gene-
rációval ismertette meg a
labdarúgás rejtelmeit. 

A szakemberre kérésünkre a
Marosvásárhelyi ASA, majd a
Medgyesi Gaz Metan egykori ka-
pusa, később edzője, Varró Sándor
emlékezett. 

– Cornel két csapatnál is játéko-
som volt: 2006-ban az akkori 2.
ligás Medgyesi Gaz Metannál,
majd a Marosvásárhelyi Gaz Me-
tannál, de az utóbbi évben a helyi
Academica Mureșul egyesületnél
kollégák is voltunk, hiszen én be-
segítettem az edzésekbe, együtt
dolgoztunk. Labdarúgóként jó se-

bességű, technikás, ravasz, amo-
lyan lesipuskás  játékos volt, aki a
kapu előterében várta a labdákat –
akár Gerd Müller hajdanán –, így
spiccel, fejjel, lábujheggyel lőtt
gólt csapatainak. Labdarúgó pá-
lyafutásának végén az 5. ligában
szereplő Harasztkereki Farelt erő-
sítette, az évek során sokat kispá-
lyázott is. Visszaemlékszem, hogy
Medgyesről azért jött haza, mert
akkor határozta el, hogy megnősül
és hazaköltözik... Rendes, meg-
bízható játékos és edző volt...
Nyugodjon békében! 

Cornel Șerban az Academica
Mureșulnál többek közt 10 éves,
tehetséges fiát, Claudiu Ayant is
edzte. Az utóbbi években több
gyerekfocitornát szervezett mun-
katársaival, legutóbb tavaly 
decemberben a Karácsonyi kupát,
majd idén februárban a Virgil
Lăcătușu-emlékversenyt.

„Lehetetlen játékokat” 
rendeznek Oslóban

A norvég fővárosban „Lehetetlen
játékok” néven nemzetközi atlétikai
viadalt rendeznek azután, hogy a
Gyémánt Liga-sorozat részeként ha-
gyományos keretek között nem ke-
rülhet sor az ottani fordulóra.

A széria honlapja csütörtökön kö-
zölte, hogy a korábbiak után két jú-
niusi versenyt elhalasztottak a
koronavírus-járvány miatt, így az
egyesült államokbeli Eugene-ben, il-
letve Párizsban nem június 7-én és
13-án, hanem későbbi időpontban
tartanak GYL-viadalt. A kettő közé,
11-ére tervezték az oslóit, amelyet
alternatív módon meg is rendeznek.

A szervezők közlése szerint zárt
kapuk mögött, Impossible Games
néven zajlik majd a verseny, amelyre
így is világsztárokat várnak. A prog-
ramban szerepel többek között re-
kordkísérlet, a kétszeres világbajnok
Karsten Warholm próbál meg faragni
a 400 méteres gátfutás eddigi leg-
jobbján, Kevin Young 1992-ben elért
46,78 másodperces eredményén. A

norvég futó 46,92-ánál csak az ame-
rikainak van jobb ideje. Ugyancsak
kiemelkedőnek ígérkezik a világ-
csúcstartó, fedett pályán 6,18 méter-
rel rendelkező svéd Armand
Duplantis és a korábbi rekorder fran-
cia Renaud Lavillenie összecsapása
rúdugrásban.  

A nemzetközi szövetség (WA) el-
nöke, Sebastian Coe gratulált a szer-
vezőknek az ötlethez, és ahhoz, hogy
a norvégiai járványügyi szabályok
betartásával versenyt rendeznek.
„Nagy örömmel támogatjuk az ese-
ményt a nemzetközi szövetség Gyé-
mánt Liga-versenyekre fordítható
alapjából. Egy feltétel azonban van,
ez pedig az, hogy a teljes összeg,
amellyel hozzájárulunk a rendezés-
hez, a versenyzők pénzdíját növelje”
– idézte az olimpiai sportágakkal
foglalkozó insidethegames.biz oldal
a WA vezetőjét. A Gyémánt Liga-so-
rozatban, amely április 17-én Katar-
ban kezdődött volna, már nyolc
állomást érint a módosítás.

Rossz komédia?
Egy orosz és egy német sportvezető is támadta Aján Tamást, miután

a súlyemelés tiszteletbeli nagykövetévé nevezte ki a nemzetközi szö-
vetség (IWF).

„Ez nagyon kiábrándító, főleg azért, mert Aján ellen még nyomozás
folyik, és nagyon sokat ártott a súlyemelésnek” – mondta a német ARD
televíziónak az IWF elnökségi tagja, Makszim Agapitov.

„Ezt nagyon nehéz komolyan venni. Olyan, mint egy nagyon rossz
komédia” – közölte Christian Baumgartner, a német szövetség elnöke.

Ursula Papandrea és Aján Tamás, amikor még kedvelték egymást. Fotó: USA Weightlifting

Subți a gyerekek körében, a közösségi oldalán közzétett felvételen. Fotó: Pixel Sport

Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: MSN

Barabás Miklós (b) és Ladányi Dávid a világ legjobb hat játékosa között. Fotó: Origo



Akár még
Dávid Kornél, az
észak-amerikai
kosárlabda-baj-
nokság (NBA)
t ö r t é n e t é n e k
egyetlen magyar
játékosa is feltűn-
het a Chicago
Bulls 1997/1998-
as szezonját, il-
letve Michael
Jordan pályafutá-
sát feldolgozó 
dokumentumfilm-
sorozat következő
epizódjaiban.

A magyar kosaras ugyan csak
egy évvel később mutatkozott be az
NBA-ben, ám az utókor számára
megörökített idényt megelőzően az
előszezonban együtt készült a keret-
tel. Ahogyan a Kossuth rádió Sport-
világ című műsorában elmondta,
neki is megvan a legendás edző, az
utolsó chicagói idényére készülő
Phil Jackson által átadott – a klub,
a csapat beosztását és szabályait tar-
talmazó – kézikönyv, amely a Last
Dance (Utolsó tánc) munkacímet
kapta. A tízrészes alkotást Európá-
ban a Netflixen lehet elérni, a ma-
gyar címe: Michael Jordan – Az
utolsó bajnokságig.

A sorozat első két epizódját múlt
vasárnap mutatták be. Dávid Kornél
elmondta, a készítők nagyon jól
megtalálták az arányt abban a tekin-
tetben, hogy ne csak a kosárlabda-
rajongókat érdekelje az alkotás,
hanem azokat is, akik nem követték
figyelemmel azt az időszakot. Hoz-
zátette, a sorozat várhatóan a foly-
tatásban is arra keresi majd a
válaszokat, hogy miképpen tudott

ekkora sikereket elérni az a csapat,
amelyben ennyi különböző szemé-
lyiség, Jordan mellett Scottie Pip-
pen vagy éppen Dennis Rodman
játszott. Emellett megtudhatják a
nézők, miért is tartják Jordant min-
den idők legjobb kosárlabdázójá-
nak, és talán még az elmúlt
évtizedekben LeBron Jamesen fel-
nőtt generáció tagjai is elgondol-
koznak.

Dávid Kornél megjegyezte, kissé
„önző módon” figyelte az első két
részt abból a szempontból, hogy
vajon feltűnik-e a képkockákon, de
egyelőre az edzőtáborból még nem
sok jelenetet vágtak be a készítők.
Hozzátette, azért még elképzelhető
a feltűnése, ugyanis Jordannek volt
egy emlékezetes összeszólalkozása
a horvát Toni Kukoccsal, amit ő
személyesen követett végig a par-
ketten.

Az első két epizódot 6,3 millióan
követték figyelemmel az Egyesült
Államokban, ez az ESPN csatorna
történetében abszolút csúcs a doku-
mentumfilmek között.

2020.április27.,hétfő __________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG9

Ütemtervet készített a kézilabda-szövetség

Elkészítette a belföldi kézilabda-
idény befejezésének ütemtervét a
Román Kézilabda-szövetség
(FRH). A távértekezleti formában
szervezett igazgatótanácsi ülésen
vitát váltott ki a végül elfogadott
javaslat. A testület tagjai közül né-
gyen eleve nem voltak hajlandóak
részt venni ebben a formában az
ülésen, négyen pedig a tervezet
ellen szavaztak. Közülük hárman
az idény lezárását szerették volna,
az egyik tag pedig úgy foglalt ál-
lást, hogy a bajnokságokat a pályán
kell befejezni, de nem értett egyet
a tervezett formával.

Az igazgatótanács által elfoga-
dott változat ismertetésekor az
FRH elnöke, Alexandru Dedu fi-
gyelmeztetett: a mostani döntés
csakis a jelenleg ismert helyzetben
érvényes, megvalósítása annak
függvénye, hogy miként alakul a
járvány a továbbiakban, és milyen
döntések vonatkoznak majd a
sportéletre a hatóságok részéről.

A testület tagjai abból indultak
ki, hogy május 15. után nyílhat
meg először annak a lehetősége,
hogy az egyes klubok megkezdjék
az edzésmunkát, és legalább két
hétre van szükség ahhoz, hogy a
csapatok legalább minimális szin-
ten ismét formába lendüljenek.
Ezért júniusra sűrítették össze az
idény végét, tekintve azt is, hogy a
játékosokkal a szerződések június
30-án lejárnak.

A férfiélvonalban lemondanak
az eredeti kiírás szerinti rájátszás-
ról, az alapszakasszal lezárják a
bajnokságot. Előbb lejátsszák az
elmaradt mérkőzéseket, majd tor-
nák formájában a hátramaradt for-
dulókat. Mi több, a kupa egyik
elődöntője dupla szorzós lesz, hi-
szen az egyik elmaradt mérkőzés-
ként is beszámítják. A női

bajnokságban eredetileg sem volt
rájátszás, itt több maradt hátra az
alapszakaszból, így több tornát
szerveznek.

A marosvásárhelyi szurkolókat
leginkább talán a női A osztály ér-
dekli, hiszen itt a helyi CSM csa-
pata is versenyben van. A döntés
értelmében az alapszakasz hátra-
maradt részét törlik, a négy csoport
első két-két helyezettje az elődöntő
tornákon folytatja. Ezeket június
12-14-én szerveznék meg. A CSM
a D csoport 2. helyezettjeként ilyen
módon a Galaci CSM, a Bukaresti
Ştiinţa és a Dacia Mioveni ellen
próbálhatja meg a továbbjutást. A
csoportból a legjobb kettő kvalifi-
kál az A osztály döntő tornájára,
amelyet egy héttel később, június
19-e és 21-e között rendeznek meg.
Innen a legjobb kettő jut az élvo-
nalba, míg a 3. és 4. helyen végző
csapatok újabb hét múltán az osz-
tályozó tornán vehetnek részt az él-
vonal 11-12. helyzettjeivel.

A tervezett időpontokon túl
azonban, ha a járványügyi helyzet

lehetővé teszi is a mérkőzések le-
játszását, ezek teljesen más hely-
zetben találják majd a csapatokat,
mint ahogy normál helyzetben len-
nének. A CSM például két légiós
leigazolását jelentette be, akiket az
alapszakasz végén építettek volna
be a csapatba, hogy az általuk je-
lentett erősítéssel megpróbálkoz-
hassanak a feljutással. Ezek
azonban már nem jutottak el Ma-
rosvásárhelyre, és kérdéses, hogy
június közepén számíthat-e rájuk a
csapat, amely amúgy sem tudja,
hogy milyen támogatásra számít-
hat az új idényben.

Ami az ifjúsági bajnokságokat
illeti, a legkisebbek bajnokságait
befejezettnek nyilvánítják, míg az
ifjúságiak és a serdülők bajnoksá-
gában egyből a döntő tornákra tér-
nek a jelenleg továbbjutó helyeken
álló csapatok részvételével. A női
ifjúsági bajnokságban a címvédő
Marosvásárhelyi CSM továbbjutó
helyen áll, a serdülőknél a Sportlí-
ceum fiúcsapata játszhatna a döntő
tornán.

Sportmérkőzések 
csak tesztelés után

Az élsportolók edzései és mérkő-
zései újrakezdésének feltétele, hogy
a résztvevőket teszteljék, hogy ki-
zárják a koronavírus-fertőzöttség
lehetőségét – nyilatkozta online saj-
tóértekezletén Ionuţ Stroe sportmi-
niszter. Ez olyan feltétel, amelytől
nem lehet eltekinteni, és minden
esetben kötelező – hangsúlyozta a
politikus. Hozzátette: ha csak egyet-
len koronavírusos esetet is igazol-
nak egy újrakezdett bajnokságban
tevékenyen részt vevő személy ese-
tében, az az illető pontvadászat
azonnali befagyasztását jelenti
majd. Eddig egyetlen élsportoló fer-
tőzöttségét sem jelentették Románi-
ában, ami a miniszter szerint az
idejében meghozott és szigorúan
betartott korlátozó intézkedéseknek
köszönhető. Ugyanakkor úgy vélte,
lehetetlen a bajnokságokat folytatni
karanténba helyezett csapattagokal.

Ionuţ Stroe kiemelte, a tesztelés
költségeit az érdekelt kluboknak és
sportági szövetségeknek kell előte-
remteniük, és figyelembe kell
venni, hogy jelenleg korlátozott a
tesztelési kapacitás az országban. 

A sportminiszter arról is beszélt,
hogy ő úgy látja, júniusban lehetne
újrakezdeni a bajnokságokat, azon-
ban ezt ne vegye senki ígéretnek,
hiszen minden a járvány alakulásá-

tól függ, és az egészségügyi hatósá-
goknak a hatáskörük eldönteni,
hogy mikor lehet az újrakezdéshez
szükséges mértékben lazítani a szi-
gorításokon, hogy újra meccseket
lehessen játszani. A sok nézővel
rendezett eseményekről azonban
egy ideig biztosan le kell mondani
– vélte. Stroe az mondta, naponta
egyeztet az Egészségügyi Miniszté-
rium szakembereivel, hogy mikor
és milyen feltételek mellett lehet
sportolni. 

Kifejtette: különbséget kell tenni
az egyéni és a csapatsportok között,
hiszen utóbbiakban a testi közelség
veszélyt hordozhat magában, külö-
nösen, hogy erőfeszítés kifejtésekor
a kilégzéssel levegőbe juttatott
nyákmennyiség nagyobb, így a fer-
tőződés veszélye is. Ezért nagyon
körültekinetően kell megtervezni az
újrakezdés menetét.

Dávid Kornél is feltűnhet a Michael
Jordanről szóló dokumentumfilmben

DurvadöntésekethozottazEHF
Többklub-vagyválogatottcsapattólelvettealehetőségetazEurópaiKézilabda-szövetség,hogy

apályánbizonyítsonamegkezdettsorozatokbanavezetőtanácsdöntéseértelmében.Ígypéldáula
férfiBajnokokLigájaideikiadásábanveretlenBukarestiDinamonemjátszhatasorozatnyolcad-
döntőjében,ajobbanjegyzettellenfele,aParisSaint-Germainközvetlenülbekerültadöntőtornára.
Ráadásuleztmárazújidényben,szeptemberbenrendezikmajd.AnőiBL-benkétromániaicsapat
isannakeldöntésérevár,hogylehet-enyolcasdöntőtrendezni,ellenkezőesetbenelúszikszámukra
isafolytatáslehetősége.AmagyarcsapatokközülaVeszprémaférfiaknálésaGyőranőknéljátszhat
anégyesdöntőben.
VálogatottszintenmindennőiEb-selejtezőttöröltek,adöntőtornáraranglistaalapjánhívnak

meg12csapatot,közöttükvanMagyarországésRomániais.Aférfivb-selejtezőketszinténtörlik,
ígyRomániabiztosnemlehetotta2021-esjanuáridöntőtornán,Magyarországviszontmeghívót
kapott.
Atokióiolimpiaselejtezőtornáit2021tavaszárahalasztották.

Másfélhónaputánélőbenközvetít
aNemzetköziKosárlabda-szövetség

MásfélhónaposszünetutánismétélőközvetítésléthatóaNem-
zetköziKosárlabda-szövetség(FIBA)platformjain.AFIBAtájé-
koztatása szerint a világszervezet YouTube-csatornáján és
Facebook-oldaláncsütörtöktőllehetkövetniatajvaniférfibajnok-
ságdöntőjénekküzdelmeit.ATaiwanBeerésaYulonLuxgencsa-
tája az egyik fél harmadik győzelméig tart, és angol nyelvű
kommentárralkerüladásba.
„Ezegyegyedilehetőségaszurkolókszámára,hogyakoronaví-

rus-járványközepetteismétélőkosárlabdátlássanak.Nehézidőket
élünk,ésnagyörömünkreszolgál,hogymeccseketközvetíthetünk”
–jelentettekiFrankLeenders,aFIBAmédia-ésmarketingigaz-
gatójaavilágszervezethonlapján.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Alexandru Dedu elnök szerint döntésük megvalósítása annak függvénye, hogy miként alakul
a járvány a továbbiakban. Fotó: Realitatea Sportivă

Fotó: Ionuţ Stroe közösségi oldala

A képen támadásban lévő Dinamo nem vesztett a Bajnokok Ligájában, mégsem játszhat a továbbjutásért. Fotó: GSP

A magyar Bika akcióban. Fotó: MTI



Egy olvasónk jelezte, hogy a
Nyárád felső folyásánál tőzi-
kehagymákat vásárol fel egy
szászrégeni cég, a növénye-
ket helyi romák ássák ki és
adják el, a száz virágot tartal-
mazó kötések darabjáért
három lejt fizetnek nekik, ez
pedig egyeseknek jobb kere-
seti lehetőség, mint napszám-
ban dolgozni. 

Mivel olvasónk pontosabb adato-
kat nem közölt, nem tudtunk utána-
járni, hogy hol és hogy törvényesen
zajlik-e a kitermelés, hiszen a folyó
felső vidékén és a Bekecsalján ki-
terjedt területeken lehet tőzikét ta-
lálni, Csíkfalva fölött egész
Szovátáig ott találjuk a patakok és
a folyó nedvesebb árterületein, de a
Bekecsen is több helyen előfordul
nagyobb foltokban, és a természet-
járók is előszeretettel le-leszakíta-
nak egy csokorra valót a szemet
gyönyörködtető tavaszi virágból.
Hogy ez törvényes-e, arról szakem-
bert kérdeztünk meg.

Kovrig Zoltán biológusnak van
némi rálátása a kérdésre, hiszen né-
hány évig a Kis-Küküllő és Nyárád
menti Natura 2000 területet kezelő
gondnokság igazgatója volt. Első-
sorban tudni kell, hogy a tőzike – a
kockás liliommal együtt – a köztu-
dattal ellentétben nem tartozik a vé-
dett növények közé, ezért
kitermelése, begyűjtése engedélye-
zett. Tudományos előírás létezik
arról, hogy évente mennyit és mi-
lyen módszerekkel lehet belőle be-

gyűjteni: egy adott élőhely vagy folt
akár 30 százaléka is kitermelhető,
de nem teljes begyűjtéssel, hanem
bizonyos távolságok betartásával. A
kérdés az, hogy vajon ezt tudják-e
és betartják-e a kitermeléssel foglal-
kozó személyek. A természetvé-
delmi szakember tudomása szerint
vannak környékbeli, de marosvá-
sárhelyi és szászrégeni cégek, sőt
megyén kívüliek is, amelyek enge-
délyt kapnak a tőzike begyűjtésére,
nekik pedig a területek tulajdonosa-
ival és a begyűjtő személyekkel is
szerződést kell(ene) kötniük. A
munkát általában alacsonyan kép-
zett, alkalmi munkából élő szemé-
lyek végzik, akik így egy kis
bevételhez jutnak, de nem mindegy,
hogy mennyire károsítják ezáltal a
természetet. Tehát a tőzike begyűj-
tése, felvásárlása engedélyezett te-
vékenység, de azt fenntartható
módon kell végezni.

Arra a kérdésre, hogy védetté
lehet-e nyilvánítani ezt az értékes
virágot, növényt, Kovrig elmondta:
lehetséges, de nem egyszerű dolog,
mint ahogy a természetvédelemben
szinte semmi sem az. Másrészt vi-
szont az a kérdés, hogy érdemes-e
új fajokat védetté nyilvánítani olyan
körülmények között, amikor a vé-
dett növényeknek sincs megálla-
pítva az eszmei értéke, azaz hogy
azok leszakításával, pusztításával
mekkora anyagi kárt okozhatunk, és
mekkora összeg hajtható be ezért a
tetteseken. Ezért inkább a kiterme-
lésük feltételeit kell szemügyre

venni, hogy a jelenséget szabá-
lyozni lehessen – mondta el magán-
véleményét a szakember.

A természetvédelmi területekért
felelős országos hatóság (ANAP)
Maros megyei fiókintézménye
jelzésünk alapján érdeklődött a
nyilvántartásában szereplő, enge-
délyezett szászrégeni cégnél, és ki-

derült, hogy az már begyűjtötte az
idei évre megszabott tőzikemennyi-
séget, így további hagymaszállít-
mányt nem vásárol fel, tehát az
olvasónk által jelzett tényben sem-
miképpen nem érintett az illető vál-
lalkozás. 

A következő időszakban minden-
képpen vizsgálatot végeznek majd
a terepen, hogy megállapítsák: ki,
és engedély birtokában, törvénye-

sen és az előírásoknak megfelelően
végzi-e ezt – fejtette ki Kovrig Zol-
tán, az intézmény tanácsadója, hoz-
zátéve, hogy ők csak abban az
esetben illetékesek, ha a begyűjtés
védett területen történik. Márpedig
a Nyárádmente nagy része is ilyen
terület, a Natura 2000  ökológiai há-
lózatba tartozik, védelem alatt áll.
(gligor)
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A Nyárád felső vidékén és a Bekecs környékén sokfelé él a tőzike, viszont „kitermelése” engedélyhez kötött Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Az Oktatási és Kutatási Mi-
nisztérium elfogadott egy
rendeletet, amely kötelezővé
teszi az online tanórákon való
részvételt. Több százezer
olyan diák van Romániában,
aki a technikai eszközök vagy
az internet hiánya miatt nem
tud részt venni az online ok-
tatásban. Ez a probléma
Maros megyét is súlyosan
érinti.

A Maros Megyei Magyar Diák-
tanács (MDT) támogatja az oktatási
rendszer visszatérését a helyzethez
mérten normális kerékvágásba,
amennyiben minden tanuló számára

garantáltak az online oktatáshoz
szükséges feltételek.

A diáktanács meglátásáról és ja-
vaslatairól Szepessy Lászlót, az
MDT elnökét kérdeztük.

– Azt javasoltátok, hogy a kor-
mány anyagi alapot biztosítson,
hogy létrejöhessenek az online ok-
tatás feltételei. Ezt hogyan gondol-
tátok el?

– Az a nagy probléma, hogy Ro-
mániában körülbelül a háztartások
egyharmada nem rendelkezik inter-
net-hozzáféréssel. Sajnos megyei
statisztikákat nem közöltek, vi-
szont, ha az országos átlagból indu-
lunk ki, akkor az azt jelenti, hogy
Maros megyében is hasonló az
arány. Ez pedig azt jelenti, hogy
több ezer diákot érint ez a súlyosan

diszkriminatív helyzet. Kiemelném,
hogy az MDT egyáltalán nincs az
online oktatás ellen, sőt amellett va-
gyunk, hogy addig, ameddig vissza-
áll minden a normális kerek-
vágásba, mindenki tudjon tanulni. 

Április 22-én fogadta el a tan-
ügyminisztérium azt a rendeletet,
amelyik kimondja, hogy minden
diák kötelezően részt kell vegyen az
online órákon. Ez az intézkedés lé-
nyegében kiszorítja azt a több ezer
diákot Maros megyében és azt a
több százezer diákot Románia-
szerte, akik nem rendelkeznek in-
ternettel vagy számítógéppel. Ha
megfigyeljük a többi országot
Moldvától Új-Zélandig, akkor azt
látjuk, hogy a legtöbb esetben vol-
tak költségvetés-átcsoportosítások,
és külön alapokat hoztak létre a kor-
mányok annak érdekében, hogy
azok a hátrányos helyzetű diákok,
akik az említett okok miatt nem tud-
nak részt venni az online oktatáson,
segítségben részesüljenek. Ez a se-
gítség nem feltétlenül pénzbeli;
volt, ahol táblagépeket, laptopokat
adtak a rászoruló diákoknak, vagy
akár hordozható wifiket, hiszen az
internetbekötés már problémásabb.
Tehát azt látjuk, hogy világszerte
valamilyen intézkedéseket megpró-
bálnak, ellenben a romániai doku-
mentumban nem szerepel
semmiféle hasonló, még ötlet sem,
hogy miként lehetne ezt az infrast-
ruktúrát kiépíteni. Ezért szólítottuk
fel a kormányt és a tanügyminiszté-
riumot, hogy harcolja ki azokat a
pénzösszegeket, amelyeket most az
oktatásra kell átcsoportosítani. 

– Egy másik javaslatotok az,
hogy legyenek 40 perces tanórák.
Miért gondoljátok, hogy ez optimá-
lis lenne?

– Azért gondoljuk így, mert bár
50 percesek az iskolai tanórák, ez az
időintervallum csengetéstől csenge-
tésig tart, tehát az iskolában körül-
belül 40 perces effektív órákról
beszélhetünk. Az online oktatás
esetében viszont nincsenek késések,

mert amikor elkez-
dődik az óra, min-
denki ott van, nem
kell megvárni,
ameddig felér a te-
rembe. Meg kell
említsem azt is,
hogy az online ok-
tatás esetében van-
nak zavaró
tényezők, mint pél-
dául a családtagok
vagy bárki más, aki
megzavarhat, és a
diák sincs abban a
megszokott helyzet-
ben, hogy most
csak az órára figyel,
hiszen sokkal több
tényező elvonhatja
a figyelmét. Ezen-
kívül egyes kutatá-
sok is kimutatták, hogy 40 perc az
az idő, ameddig egy diák megfele-
lőképpen tud figyelni, különösen
igaz ez az online oktatásra nézve.
Ez azért is nagyon fontos, mert ezek
az alapvető szabályok és időinter-
vallumok az offline oktatás eseté-
ben le vannak szögezve. A rendelet
értelmében kötelező lett ugye az on-
line oktatás, tehát ez lett teljes mér-
tékben a helyettesítő, és sehol nem
szerepel, hogy egy nap hány tanóra
lehet, az órák milyen hosszúak le-
hetnek stb. Például előfordulhat az,
hogy egy tanárnak olyan kedve van,
hogy 3 órát folyamatosan, szünet
nélkül oktat. Sőt az is előfordulhat,
hogy akár feleltet és jegyeket ad,
persze ennek kicsi a valószínűsége,
de felmerülhet bármilyen visszaélés
gyanúja. Ezért is támogatjuk azt,
hogy az online oktatás legyen kere-
tekhez kötve. 

Még egy dolgot megemlítenék.
Egyelőre úgy van, hogy a szülő be-
leegyezésével kaphatnak jegyet a
diákok, de azt írja ebben a rendelet-
ben, hogy bizonyos esetben köte-
lező lehet a jegyadás. Itt akkor
megint visszatérünk az alapproblé-
mához: mi lesz a diákok 25-30%-

ával, akik nem tudnak részt venni
ezeken az órákon? Nem kapnak
jegyet vagy mi lesz? Úgy látjuk,
hogy ez megint egy elhamarkodott
döntés volt, amire még nincs felké-
szülve az ország. Először pedig fel
kellett volna készülni és csak utána
kötelezővé tenni.

– Tegyük fel, hogy a kormány tá-
mogatja a rászoruló diákokat. De
mi van, ha ezek az ország olyan ré-
szén laknak, ahol nincs semmiféle
internet-hozzáférés, sem hálózati
jel?

– Ténylegesen vannak ilyen ese-
tek. Felmerült az, hogy május 15-e
után, miután lejár a szükségállapot,
két részre osztanák az osztályokat,
és 15-15 fős csoportok vennének
részt az órákon, hiszen, ha keveseb-
ben vannak, akkor kisebb a fertőzés
veszélye is. Olyan helyeken, ahol
nincs internet-hozzáférési lehető-
ség, szerintem az lenne opció, hogy
a tanár valahol kinyomtatja a tan-
anyagot, és valamilyen formában
eljuttatja a diákoknak. Akár postán.
A feladatok megoldásait pedig szin-
tén valamilyen alternatív megoldás-
sal begyűjti. Helyi, alternatív
opciókban kell gondolkodni.

Nagy-Bodó Szilárd

Kötelező online órák
Megoldható?

Gyűjthető a tőzike – engedéllyel



MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-

készítést, szigetelést, bármilyen javí-

tást. Tel. 0759-467-356. (7266)

VÁLLALUNK tetőfedést,

cserépforgatást, bármilyen kisebb

javítást, festést, vakolást, szigetelést,

ácsmunkát. Saját anyagunkkal

dolgozunk.  Nyugdíjasoknak  18%

kedvezmény. Tel. 0756-485-242, 0790-

360-626. (7312)

MEGEMLÉKEZÉS

„Lelked, reméljük, békére talált, 

s Te már a mennyből vigyázol

Ránk. 

Soha nem felejtünk, szívünkben

szeretünk, 

Rád örökkön örökké emléke-

zünk!”

Ma van BAKÓ ANTAL J. halálá-

nak 20. évfordulója. Emléked le-

gyen áldott! Szeretteid. (p.-I) 

Az emlékezéshez szeretet kell, és

akit szerettünk, nem feledjük

soha el.

Fájó szívvel emlékezünk BÁLINT

MARGITRA halálának 8. évfordu-

lóján. Emlékét őrzi fia, menye,

unokái: Márti és családja, Enikő

és családja, dédunokái: Orsolya,

Ervin és Kincső. De a szívünk-

ben élsz, és örökre ott maradsz.

(sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Pihenj, te drága szív, már meg-

szűntél dobogni, szerető jósá-

god nem tudjuk feledni. Mert

elfelejteni téged soha nem lehet,

csak meg kell tanulnunk ezután

élni nélküled. 

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-

rető testvérünktől, a székelybői

születésű 

BAKÓ IDÁTÓL. 

Nyugodjon békében! 

A szerető testvérek. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, testvér, após, közeli és tá-

voli rokon, 

GERGELY DÁNIEL 

2020. április 24-én, életének 90.

évében csendesen megpihent.

Drága halottunk temetése április

26-án, vasárnap 15 órakor volt a

remeteszegi temetőben, Maros-

vásárhelyen. 

A gyászoló család. (-I)

Isten akaratában megnyugodva,
bár fájdalommal teli szívvel tu-
datjuk, hogy szeretett Édes-
anyánk, Nagymamánk, közeli és
távoli Rokonunk, valamikori Ta-
nárunk, Barátnőnk, Szomszé-
dunk és Ismerősünk, 

özv. SIGMOND ARANKA
(GYÖRGY-FAZAKAS ERNŐNÉ)

szül. Klózer Aranka 
néhai biológiatanárnő 90. élet-
évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének. 
„Ne félj, mert megváltottalak, ne-

veden szólítottalak, enyém

vagy!” (Ézs 43,1) 
Áldás emlékére! (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, rokon és
ismerős, 

özv. BEREKMÉRI JULIÁNNA 
életének 89. évében csendesen
megpihent. Temetése 2020. ápri-
lis 27-én, hétfőn 13 órakor lesz a
gernyeszegi református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
PINTYI családnak a szeretett férj
és édesapa, PINTYI BARNA
elvesztése miatt. Fájó szívvel
osztozik a család gyászában a
Tudor Vladimirescu Általános
Iskola tantestülete, diák- és
szülőközössége. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Elkerülhetetlen az olasz 
gazdaság újraindítása

Az új koronavírus-járvány
miatti veszélyhelyzetet nem
oldják fel Olaszországban, a
kijárási korlátozások sem
szűnnek meg, de a gazdaság
újraindítása elkerülhetet-
lenné vált Giuseppe Conte
miniszterelnök szerint.

A miniszterelnök az óvintézke-
dések májustól tervezett enyhítésé-
ről a La Repubblica című
napilapban vasárnap megjelent
nyilatkozatában kijelentette, hogy
lehetetlenség mindenkit azonnal
ismét „visszaereszteni az utcára”.
A járványügyi helyzet továbbra
sem teszi lehetővé, hogy teljesen
feloldják az országosan március
11-én bevezetett kijárási korláto-
zást és engedélyezzék a szabad
mozgást.

A korlátozásokat várhatóan
négy fázisban enyhítik. Az első
lépés hétfőn a gépgyártás újraindí-
tása lesz, majd az ezt követő három
egymás utáni héten újabb intézke-
dések várhatók, köztük május kö-
zepétől a kereskedelem és
vendéglátás újraindulása. A jár-
vány miatt elrendelt veszélyhely-
zet július 28-ig tart.

A több mint másfél hónapja
„házi fogságra” kényszerített ola-
szok leginkább a kijárási korláto-
zás enyhítését várják. „Május 4-től
többet mozoghatunk, de további
idő kell még ahhoz, hogy az egész
országban szabadon közlekedhes-
sünk” – hangoztatta Giuseppe
Conte. Korábbi hírek szerint május
4-től az olaszok elhagyhatják lakó-
körzetüket, majd május 18-től a
tartományok közti mozgás is enge-
délyezett lesz, bár a déli régiók
máris jelezték, hogy nem kívánják
fogadni az északi gócpontból érke-
zőket.

Giuseppe Conte elmondta, a
korlátozások lassú és fokozatos
feloldása elsősorban a gazdaság új-
raindulását szolgálja.

„Nem húzhatjuk tovább a jár-
ványzártól különösen sújtott gaz-
dasági ágazatok működésének

szüneteltetését, ez már eddig is túl
nagy tehernek bizonyult társa-
dalmi-pénzügyi szempontból” –
hangsúlyozta a miniszterelnök.
Arra a felvetésre, hogy az északke-
let-olaszországi Veneto tartomány-
ban – amelyet februárban elsőként
helyeztek vesztegzár alá – a vállal-
kozások negyven százaléka máris
munkába állt, Giuseppe Conte je-
lezte, hogy a kormány „újraindu-
lási forgatókönyve” országosan
egységes, hosszú távra szóló prog-
ram lesz. Nem engedhetjük meg
magunknak az improvizálást és az
összevisszaságot, el kell kerülnünk
egy második fertőzési hullámot –
fejtette ki Conte.

Megemlítette, hogy megfelelő
szabályozással újranyitják a
templomokat és temetőket. Az
oktatás szeptemberig tovább szü-
netel. A tervek között szerepel az
általános forgalmi adó csökken-
tése vagy ideiglenes eltörlése is a
családok és vállalkozások támo-
gatására.

„Nehéz minden részletkérdés-
ben határozni. Ha a miniszterelnök
nem veszi figyelembe a szakértők
véleményét, akkor arrogánsnak
tartják, aki magától intéz mindent.
Ha viszont a szakértőkre hivatko-
zik, gyengének és bizonytalannak
nevezik” – hangoztatta Giuseppe
Conte, hozzátéve, a szakértők ada-
tokat és terveket sorakoztatnak fel,
a döntés azonban a kormányra vár.

Conte arról biztosította az
Oroszország és Kína segítsége
miatt „aggódó” európai és NATO-
szövetségeseket, hogy Róma kül-
politikája nem változott, ami
„természetesen nem a járványtól
függ”.

A miniszterelnök sikerként érté-
kelte az Európai Tanács e heti
csúcstalálkozóját, de további gaz-
daságélénkítő forrásokat szorgal-
mazott, hangsúlyozva, hogy
„minden tagállam számára egyenlő
újraindulási esélyt kell adni, a
magas államadósságúaknak is”.
(MTI)

VIDÉKIGYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST
alkalmaz. Elvárások: legkevesebb három év szakmai gyakorlat és szá-
mítógépes ismeretek. A szállítás a munkahelyig és a szabad hétvége
biztosítva. Az érdeklődők az önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre
küldjék: cvangajarifarmacie@gmail.com (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A múltat felidézni nagyon fáj, valaki
hiányzik, aki nincs már. Megállok
némán sírod mellett, szeretném
még egyszer megfogni a kezed.
Nélküled szomorú és üres a ház,
nincs, aki mindig hazavárt. Panasz-
szó nélkül könnyeztél, búcsúzás
nélkül, csendesen elmentél. Ha
nyugszol is a nehéz föld alatt, nem
vagy feledve, szívünkben örökre
megmaradsz.
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága jó, szere-
tett férjre, édesapára, TŐKÉS JÁNOS marosszentgyörgyi la-
kosra, akit 2019. április 26-án vitt el mellőlünk a kegyetlen
halál. 
Emlékét őrzi drága felesége, gyermekei és családjuk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (7334-I)
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Rovarirtás
AMarosvásárhelyiPolgármesteriHivatallalkötött2011.szeptember13-i313-askoncessziósszer-

ződésalapjánaCoralImpexKft.felhívjaalakosságfigyelmét,hogyáprilis27-30.közöttrovar-és
rágcsálóirtásrakerülsorMarosvásárhelyen,avárosköz-ésmagánterületein.Rosszidőeseténaha-
táridőmódosulhat.
Afelhasználandószerhatóanyagaarovarirtásnálacipermetrinésabacillusthuringiensiss-metop-

ren,arágcsálóirtásnálpedigabrodifacoum.AszerekazEgészségügyiMinisztériumáltalengedélye-
zettek,mérgezésszempontjábólártalmasnak(Xn)ésirritálónak(Xi)minősülnek.
Emlékeztetjükazérdekelteket,hogyaCoralImpexKft.azegyetlenengedélyezetttársaság,amely

rágcsáló-,rovarirtástésfertőtlenítéstvégezhetMarosvásárhelyenközterületen,lakótársulásoknál,
magánházaknálésgazdaságiegységeknélegyaránt. 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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