
Minden megváltozott körülöttünk. Ha tetszik, ha nem, a
megszokott rutinból kilépve, a hatóságok előírásainak meg-
felelően igazodnunk kell a szabályokhoz. A legveszélyezte-
tettebb idős generáció nehezen viseli a bezártságot, azonban
a megbetegedés elkerülése és biztonságuk érdekében be kell
tartaniuk az otthon maradásra a parancsot. Sokaknak gond
a bevásárlás, a gyógyszerek beszerzése, azonban jó hír, hogy
az országosan tapasztalható kapkodás ellenére időben ér-
keznek a nyugdíjak. Ennek üteméről Neagoe Eugenia, a Maros

Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója, illetve a megyei postahi-
vatal felügyelője tájékoztatott. 

A posta tartja az ütemtervet
A nyugdíjak folyósítását április elsején elkezdték már, s az ütemterv-

nek megfelelően történik a kézbesítés. A bankszámlákra április 13-14-én
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Megváltozik 
a rendeltetése
Idén elmarad az Együtt a Rákos Gye-
rekekért Egyesület által évente meg-
szervezett nyári tábor, az egyesület
ugyanis úgy döntött, az adományo-
zóktól érkező összegekből a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház  dagana-
tos betegségekben szenvedő gyere-
keket ellátó osztályának vásárol
védőfelszereléseket.
____________2.
Értékké tenni 
az otthon ülést
Az életterek beszűkülése minden kor-
osztály számára kihívást jelent, az
egyik legérzékenyebb, legsérüléke-
nyebb réteg azonban minden bizony-
nyal a hatalmas szabadságvággyal
bíró tizenévesek tábora. 
____________5.
Táncosok 
járvány idején
A társulatunk tagjai számára a tánc
létforma, és ennek megélésében most
korlátozva vannak, de mindenki egyé-
nileg igyekszik formában tartani
magát. 
____________6.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Titok és igazság
Virágvasárnapján, április 5-én este Marosvásárhelyen és a Ma-

rosvásárhelyi Rádiót hallgató erdélyi közösségben különleges ese-
mény részesei lehettünk, ami az interneten is követhető volt. Molnár
Tünde orgonaművész a marosvásárhelyi Kultúrpalota szép szecesz-
sziós műemlék orgonáját szólaltatta meg a felújítás után először.
Páratlan élmény volt. És mennyivel meghatóbb lehetett volna élő-
ben is jelen lenni, és hallgatni ezt az egyedi zenei ajándékot, ha
nem ólálkodna a háttérben a rettegett járvány miatti aggodalom,
fenyegetettség, bezártság, és nem tartanának sokan a virágvasár-
napot követő „keresztre feszítés” idejétől. 

Miközben a lakosság többsége aláveti magát a vészhelyzetben
elhangzó parancsoknak, és ha munkahelye nem követeli meg, igyek-
szik fegyelmezetten betartani az otthon maradásra vonatkozó uta-
sításokat, döbbenten tapasztaljuk, hogy továbbra is úgy védenek,
hogy elhallgatják előlünk a teljes igazságot. Miközben egy válasz-
tások nélküli hatalomváltás zajlik, a liberális kormány a járvány
miatti rendkívüli helyzetre hivatkozva levált és kinevez különböző
vezetőket. Hogy adott esetekben a helyzet pontos ismeretében okkal
teszi, ezt az átlagember nem vonhatja kétségbe, ahogy azt sem, hogy
az újonnan kinevezett liberális vezetők nagyobb támogatásban ré-
szesülnek, mint a helyzet előkészítésének nehézségeivel megküzdő,
más színeket képviselő elődeik. Így elméletben elképzelhető, hogy
a liberális párti új prefektus által kinevezett új kórházigazgató is

(Folytatás a 3. oldalon)

A kézbesítők borítékba teszik a pénzt

Időben érkeznek a nyugdíjak

Bodolai Gyöngyi

Mezey Sarolta
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A kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet fel-
hívására, amelyet a főtanfelügyelők, főtanfelügyelő-helyet-
tesek és tanfelügyelők juttattak el a pedagógusokhoz,
rekordidő alatt több mint 100 vállalkozó szellemű tanár je-
lentkezett, akiknek áldozatos fordítói munkája révén a 110
tételből már több mint 100 elérhető magyar nyelven az
alábbi linken (amelynek tartalma folyamatosan bővül):

https://drive.google.com/drive/folders/1pbZzzgkr63QA4
q1elsULdank2GMIWMqT?usp=sharing

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium az idén vizsgázó
nyolcadikos és tizenkettedikes diákoknak teszteket töltött
fel a http://rocnee.eu/testeantrenament/ honlapra, újabb le-
hetőséget biztosítva számukra a gyakorlásra. Az Országos
Értékelési és Vizsgaközponttal együttműködve kidolgozott
feladatlapok a tételmodellek mintájára készültek, így ezek
megoldása hozzásegítheti a tanulókat a vizsgán való jó
eredmények eléréséhez.

Örvendetes, hogy magyar nyelv és irodalomból is ké-
szültek feladatsorok mind a VIII., mind a XII. osztályos di-
ákok számára, hálás köszönet azoknak a motivált
tanároknak, akik felvállalták ezek elkészítését.

A tételek jelentős száma és azok hirtelen elkészülte miatt
a különböző tantárgyakból nem voltak elérhetőek a feladat-
sorok magyar nyelven, ebben kértük önkéntes pedagógu-
sok segítségét.

Példátlan összefogást tapasztaltunk, folyamatosan érkez-
tek a telefonhívások és az ímélek, az időt és energiát nem
sajnáló lelkes pedagógusok sorra vállalták akár 3-4 tétel le-
fordítását is. Fantasztikus munkát végeztek nagyon rövid
idő alatt!

Köszönjük szépen, hogy ezekben a viszontagságos idők-
ben is számíthatunk pedagógusaink odaadó munkájára,
akik ezúttal nemcsak szakértelmükről, vállalkozó szelle-
mükről, hanem szolidaritásukról, önzetlenségükről, segítő-
készségükről, társadalmi felelősségvállalásukról is
bizonyságot tesznek – ami mindannyiunk számára vissza-
adhatja az emberiségbe vetett hitünket.

Meggyőződésünk, hogy az összefogásnak ezúttal is
meglesz a gyümölcse, és a közös erőfeszítéseink meglát-
szanak majd végzős diákjaink vizsgaeredményén. 

(A kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet és a
kisebbségi főigazgatóság közleménye)
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6 óra 51 perckor, 
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19 óra 59 perckor. 
Az év 97. napja, 

hátravan 269 nap.

Fertőtlenítőfolyosóra gyűjtenek
Két fertőtlenítőfolyosóra gyűjt adományt a marosvásárhelyi
Prof. dr. Dorin Nicolescu Urológiai Egyesület a Marosvá-
sárhelyi Urológiai Klinika részére. Az egyesület elnöke, dr.
Schwartz Ladislau elmondása szerint a két fertőtlenítőbe-
rendezés nagymértékben hozzájárulna a klinikán dolgozó
személyzet biztonságához, illetve egészségük megőrzé-
séhez a továbbiakban. A Maros Megyei Sürgősségi Kórház
alárendeltségébe tartozó urológiai klinikát a koronavírusos
eseteket fogadó kórházzá nyilvánították. Adományozni az
alábbi számlaszámon lehet: IBAN
RO10BRDE270SV88935612700.

Dr. Cristian Boeriu segíti 
a prefektus munkáját

Csütörtöktől dr. Cristian Boeriu, a marosvásárhelyi SMURD
korábbi vezetője a prefektus egészségügyi problémákért
felelős tanácsadójaként tevékenykedik a koronavírus
okozta válsághelyzet kezelésében – derült ki a prefektúra
közleményéből.

A szükségállapot idején folytatják 
a Maros-híd felújítását

Mivel a szükségállapot alatt jelentősen csökkent a közúti
és a gyalogosforgalom a Maros-hídon és környékén, a ki-
vitelező cég folytatja a főjavítási munkálatokat – áll a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleményében.
Április 6-tól, a munkálatok időtartama alatt, a Maros-hídon
a közúti forgalmat a tavaly felújított két sávra korlátozzák,
menetirányonként egy-egy sávra. A közleményben meg-
jegyzik, hogy a híd felújítását csak a szükségállapot ideje
alatt végzik. Azután a forgalom visszatér a négy sávra.

Számlákat fizetnek a helyi rendőrök
önkéntesei

Figyelembe véve a 65 éven felüliek részéről érkező nagy-
számú kérést, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
helyi rendőrség önkéntesei révén a szolgáltatói számlák ki-
fizetésében segít, a 0800.888.999 ingyenes számon beje-
lenthető az igény rá. Az önkéntesek rövid időn belül
felkeresik az időseket, és a számla, valamint a pénz birto-
kában kifizetik a gáz-, a villany-, telefon- vagy más szolgál-
tatás ellenértékét.

Élelmiszercsomag időseknek
A koronavírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel a
Szászrégeni Polgármesteri Hivatal munkatársai hétfőtől
péntekig, térítési díj ellenében, előre összeállított élelmi-
szercsomagokat szállítanak házhoz 65 év felettieknek, akik
nem tudják ellátni magukat. A rendeléseket munkanapokon
9 és 12 óra között lehet leadni a 0787-326-906-os telefon-
számon, a csomagot a következő napon 9-17 óra között
szállítják ki a hivatal munkatársai és az önkéntesek. A pén-
teken leadott rendeléseket a következő héten hétfőn kéz-
besítik. A csomagok összetétele a raktárkészlet
függvényében változhat, amiről értesítik a megrendelőket.

A távoktatást szeretnék segíteni
A magyarországi Spektrum saját gyártású, szórakoztatva
oktató sorozatait kezdi vetíteni az Erdélyi Magyar Televízió.
A két csatornát működtető AMC Networks International –
Central and Northern Europe és az ETV Center Kft. abban
állapodtak meg, hogy az Erdély TV április 6-ától, hétfőtől
szombatig naponta 16.30-tól vetíti a négy tantárgyban el-
készített sorozatot. A Brutális fizika, Brutális kémia, Brutális
biológia és Brutális történelem című sorozat 2-2 évadát,
összesen 32 epizódot most először láthatják az erdélyi té-
vénézők. Az Erdély TV ezzel is igyekszik segítséget nyúj-
tani az iskolai távoktatásban.

Idén elmarad a Marosszéki Lófuttatás
Az igen nagy népszerűségnek örvendő Marosszéki Lófut-
tatás szervezőcsapata közösségi oldalán jelentette be a
döntést, miszerint a világjárvány miatt idén elmarad az Er-
dőszentgyörgyön évente megszervezett esemény.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma BÍBORKA, VILMOS,
holnap HERMAN napja.

Megyei hírek

Adományok a daganatos gyerekeknek
Megváltozik a rendeltetése

Idén elmarad az Együtt a Rákos Gyerekekért
Egyesület által évente megszervezett nyári tábor,
az egyesület ugyanis úgy döntött, az adományo-
zóktól érkező összegekből a Maros Megyei Sür-
gősségi Kórház  daganatos betegségekben
szenvedő gyerekeket ellátó osztályának vásárol
védőfelszereléseket.

A Maros Megyei Sürgősségi Kórház gyerekosztályán
lévő részleget, ahol daganatos betegségben szenvedő, fő-
ként leukémiás gyerekeket kezelnek, évek óta támogatja a
marosvásárhelyi Együtt a Rákos Gyerekekért Egyesület.
Évekkel ezelőtt felújították ezt a részleget, ugyanis az itt
kezelt gyerekek édesanyjukkal együtt sokáig kell kórház-
ban tartózkodjanak, ezért fontos, hogy jó körülmények le-
gyenek. Továbbá, ha szólnak, hogy valami hiányzik,
például olyan egyszer használatos eszközök, fogyóanya-
gok, amelyeket a kórház nem tud azonnal biztosítani, az
egyesület besegít. Emellett az önkénteseik rendszeresen be-
járnak a kórházba, és ott játszanak, kézműveskednek a ke-
zelésen levő gyerekekkel. Ugyanakkor minden évben
tábort szerveznek a gyerekeknek. Idén a járvány okozta krí-
zishelyzetben a tábor elmarad, illetve a többi program is
megváltozott, az önkénteseik már hetek óta nem látogat-
hatják a kórházban lévő gyerekeket, hogy ne veszélyeztes-
sék a kis betegeket. Farczádi
Gabriela, az egyesület elnöke lapunk-
nak elmondta, az adományokból ösz-
szegyűlt pénzt idén a krízishelyzetben
felmerülő gondok orvoslására fordít-
ják, egyeztettek a cégekkel, a támo-
gatóikkal ennek kapcsán, és
mindannyian egyetértettek abban,
hogy a jelenlegi helyzetben változtak
a prioritások. Mint mondta, folyama-
tosan kapcsolatban vannak a  kórházi
dolgozókkal, egyelőre nem jeleztek
hiányosságokat, ellenben várható,
hogy a későbbiekben, ha terjed a jár-
vány, a védőfelszerelés-, illetve fer-
tőtlenítőszer-készletek egyre
szűkösebbek és nehezebben beszerez-
hetőek lesznek, ezek elosztásakor pri-
oritást élveznek majd azok a kórházi
részlegek, ahol közvetlenül a korona-

vírussal fertőzött betegeket kezelik. Emiatt az egyesület
úgymond elébe megy a dolgoknak, azaz most, amíg még
vannak készletek, próbálnak beszerezni védőfelszerelése-
ket, hogy majd az esetleges hiányosságokat pótolni tudják.
Eddig egy cégtől kaptak húsz darab arcvédő felszerelést,
emellett rendeltek a standardoknak megfelelő maszkokat,
lábbelivédőket, és igyekeznek fertőtlenítőszereket is besze-
rezni. Ugyanakkor próbálnak tartalékolni, ugyanis a jár-
vány terjedésének a megakadályozására szánt
pénzösszegek felemésztik az egészségügyi ágazatra szánt
állami költségvetést, így a járvány lecsengése után valószí-
nűleg lesznek hiányosságok, ezért erre a lehetőségre is fel
szeretnének készülni, hogy majd segíteni tudjanak.

Az egyesület elnöke szerint a programjaikat jó ideje
megszakították, ugyanis a koronavírus-járvány beköszönte
előtt influenzaveszély is fennállt, így az önkénteseik nem
mehettek be a kózházban kezelt gyerekekhez. Érdeklő-
désünkre Farczádi Gabriela hozzátette: ebben a krízis-
helyzetben a kórházba is csak a legsürgősebb esetekben
fektetik be a beteget, és igyekeznek a legrövidebbre
csökkenteni a bent tartózkodás idejét. Az egyesület te-
lefonon, valamint online próbálja tartani a kapcsolatot a
beteg gyerekekkel és családjukkal, mindnyájukra óriási
lelki teher nehezedik ebben az időszakban, ugyanis beteg
gyerekekről lévén szó, fokozottan ki vannak téve a ve-
szélynek.
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Menyhárt Borbála

Rendkívüli összefogás 
a romániai magyar pedagógusok körében

Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli

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

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



Rendkívüli plenáris EP-ülés
Folytatódik a COVID-19 elleni fellépéshez szükséges

parlamenti munka

251 személy fertőződött meg 
az új koronavírussal

Románia területén 3864 személynél mutatták ki
eddig a koronavírussal való fertőződést – közölte va-
sárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).
A legutóbbi jelentés óta 251 új esetet jegyeztek. A fer-
tőzöttek közül 374-et gyógyultnak nyilvánítottak és ki-
engedtek a kórházból. Jelenleg 141 beteget ápolnak
az intenzív osztályon. A GCS szerint vasárnap délig
148 halálos áldozata volt a koronavírusnak Románi-
ában.  (Agerpres)

A munkaerő 25 százalékos 
bővítésére van szükség

A megyei közegészségügyi igazgatóságok (DSP) és
mentőszolgálatok a következő napokban ezer-ezer
főt alkalmaznak – közölte pénteken Nelu Tătaru
egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a DSP-
nél azért van szükség a munkaerő mintegy 25 szá-
zalékos bővítésére, mert a jelenlegi személyzettel
nem lehet elvégezni a koronavírus terjedése miatt
szükséges epidemiológiai vizsgálatokat. A mentő-
szolgálat állománya szintén bővítésre szorul – ma-
gyarázta Nelu Tătaru. (Agerpres)

Újabb kanyarós megbetegedések
Március 30-a és április 3-a között 41 új kanyarós
megbetegedést regisztráltak Románia-szerte – kö-
zölte pénteken az Országos Közegészségügyi Inté-
zet (INSP) keretében működő fertőző betegségeket
ellenőrző és felügyelő országos központ. A 41 új eset
megyei lebontása: Suceava – 35, Temes – négy,
Arad és Bihar egy-egy. Az INSP szerint a járvány kez-
dete óta összesen 19.701 megbetegedést és 64 ha-
lálesetet regisztráltak. (Agerpres)

A román falu napja
Kihirdette pénteken Klaus Iohannis államelnök a tör-
vényt, amely a román falu napjává nyilvánítja szep-
tember utolsó vasárnapját. „A központi és helyi
önkormányzatok, állami intézmények, magán- vagy
jogi személyek kulturális, közösségi vagy ismeretter-
jesztő programokat, rendezvényeket szervezhetnek
a román falu napján, szeptember utolsó vasárnapján”
– áll a jogszabályban. A rendezvényeket a helyi vagy
esetenként a központi büdzséből lehet finanszírozni.
A román falu napjának megünneplésére vonatkozó,
a népi hagyományok, értékek megőrzését célzó tör-
vénytervezetet Florin Roman nemzeti liberális párti
képviselő nyújtotta be. (Agerpres)

jó hátszéllel, máris bejelentett milliós támogatással
eredményesebben fogja tenni a dolgát, kifogástalan lesz
a betegek ellátása, az egészségügyi személyzet védelme,
és lévén urológus orvos, talán a megyei klinikai kórház
központi épületének évek óta lyukas oldalát is sikerül
befoltoznia.

Azt viszont elvárnánk a liberálissá színeződő vezető
köröktől, hogy ne „illegálisan” terjesztett listákról tud-
juk meg, hogy melyek a járvány forró pontjai Marosvá-
sárhelyen, ahol már bolti eladók is megfertőződtek.
Ahogy azt is, hogy ne azokat fenyegessék börtönbünte-
téssel, akik közzétették a név szerinti listát az Egyesülés
és a meggyesfalvi negyedbeli fertőzöttekről, hanem akik
nem figyelmeztették a közvetlen veszélyre a környéken
élőket. A fenyegetés helyett a történtekből le kellene
vonni a tanulságot, miszerint az online kommunikáció
korában már nem lehet hétpecsétes titkokat tartani. A
titokzatosság álhíreket, hamis információkat szül, majd
a valóságot is felszínre hozza annak teljes meztelensé-
gében. Ha korábban közölték volna, hogy miképpen
alakul a fertőzöttek száma megyénkben, megyeközpon-
tunkban, valamint azt is, hogy hol van szükség fokozott
óvatosságra, ahol idegenből hazajött, más szokások sze-
rint élő honfitársaink nem törődnek a karanténnal,
akkor nem kellett volna attól tartani, hogy a fertőzöttek
neve, kora és pontos lakcíme eljut a város lakóinak
többségéhez. 

Senki sem vonja kétségbe az orvosi titoktartás fon-
tosságát, de a hatalmat gyakorlóknak sem kellene tu-
datlan juhnyájnak tekinteniük a lakosságot. Mert a
karhatalmi szervek hiába emlegetik, hogy mekkora ösz-
szegekre róttak ki büntetéseket, ha az átlagember azt ta-
pasztalja, hogy a közvetlen közelében nem érvényesül a
közleményekből kitűnő nagy szigorúság. Pontosabb és
ettől biztonságosabb együttműködés, tájékoztatás hiá-
nyában kevés az esélyünk arra, hogy eredményesebben
tudjunk megküzdeni a járvánnyal, amely a bibliai szen-
vedések idejétől válik egyre fenyegetőbbé, és feltehetően
mind több áldozatot követel. 

Titok és igazság

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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A környezetvédelmi minisztérium mérlegeli annak
lehetőségét, hogy a szükségállapot idejére füg-
gesszék fel a fakitermelési tevékenységet – jelen-
tette be vasárnap Costel Alexe miniszter.

A tárcavezető egy petíció kapcsán beszélt erről, amelyben
25 ezer aláíró kéri, függesszék fel a fakitermelést a szükség-
állapot idejére. 

Costel Alexe szerint egyelőre csak tárgyalnak a lehetőség-
ről, hiszen több szempontot figyelembe kell venni egy ilyen
döntés meghozatalakor. A hét folyamán egyeztetni fognak a
témáról az állami erdőgazdálkodási vállalat, a Romsilva és az
erdészeti igazgatóságok képviselőivel is – tette hozzá.

A miniszter ugyanakkor emlékeztetett, a koronavírus terje-
dését fékezni hivatott intézkedésekről szóló legutóbbi katonai
rendelet azt is előírja, hogy ezután az erdőőrségek illetékesei
is csatlakoznak a korlátozó intézkedések betartását ellenőrző
belügyi és védelmi minisztériumi egységekhez. 

„Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a szükségállapot
alatt betartják az erdőtörvényt, és nem szállítanak az utakon
illegálisan kivágott fát. (...) Sokan azt hitték, hogy a járvány

előidézte válsághelyzetben könnyen kijátsszák az állami szer-
vek éberségét, ellenőrző hatáskörrel rendelkező intézménye-
ink azonban teszik a dolgukat” – nyomatékosította.

A tárcavezető ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a hétfői
nap folyamán nyilvánosságra hozzák az elmúlt két-három
héten végzett ellenőrzések eredményeit. 

Kilátásba helyezte szombaton Raed Arafat a szükségállapot
egy hónappal való meghosszabbítását.

A belügyminisztériumi államtitkár azt mondta, nagy a va-
lószínűsége annak, hogy egy hónappal meghosszabbítják a
szükségállapotot. Erről vélhetően a héten születik döntés –
tette hozzá.

Azt is megkérdezték Arafattól, meglátása szerint meddig
fog még tartani Romániában a koronavírus-járvány elői-
dézte kritikus állapot. Az államtitkár azt mondta, ezt nehéz meg-
jósolni, mert ha el is kezd csökkenni az új esetek száma, egy
ideig még fenn kell tartani a korlátozásokat. Úgy véli, május
vége előtt nem lehet az intézkedések lazítására számítani.

Klaus Iohannis államfő március 16-án rendelt el szükség-
állapotot harminc napra. (Agerpres)

A Maros megyei közegészségügyi igazgatóságtól
kapott információkra alapozva a prefektúra köz-
leményben tájékoztatott arról, hogy Marosvásár-
hely két lakóövezetében megnőtt az új
koronavírussal fertőzöttek száma, valamint az
otthoni elkülönítésben levőké. 

A két gócpont pontos helyéről nem tesz említést a köz-
lemény, arról viszont igen, hogy április 3-án a prefektúra
büntető feljelentést tett a Marosvásárhelyi Bíróságon szak-
mai titok kiszivárogtatása gyanújával, amiatt, hogy a kö-
zösségi médiában egy személyes adatokat – neveket,

életkort, lakcímet – tartalmazó dokumentum került meg-
osztásra. Azoknak az adatait szivárogtatták ki, akik igazolt
koronavírus-fertőzöttek, elhunytak, illetve otthoni elkülö-
nítésben vannak. 

Maros megyében a vasárnapi adatok szerint 57 iga-
zolt esetet tartanak nyilván, 8560-an otthoni elkülöní-
tésben vannak, 478-an intézményes karanténban, 97
személy pedig kórházban van koronavírus-fertőzés gya-
nújával. Maros megyében eddig három halálesetet je-
lentettek be, amit  a koronavírus-fertőzésnek
tulajdonítanak. (antalfi) 

Két fertőzési góc Marosvásárhelyen
Büntető feljelentés adatkiszivárogtatás miatt

Az Európai Parlament elnöke és a
képviselőcsoportok elnökeiből
álló testület, az Elnökök Értekez-
lete csütörtöki videókonferenciá-
ján úgy döntött, hogy rendkívüli
plenáris ülést hív össze április 16-
17-ére Brüsszelbe.

A rendkívüli plenáris ülést annak ér-
dekében hívják össze, hogy folytatódjon
a COVID-19 elleni fellépéshez szüksé-
ges parlamenti munka.

A napirenden a Tanáccsal és a Bizott-
sággal folytatandó vitát követően a
COVID-19-járvánnyal és annak követ-
kezményeivel kapcsolatos, közös uniós
válaszlépés szerepel. A témáról a Parla-
ment állásfoglalást szavaz meg. A Parla-
ment készen áll arra, hogy az Európai
Bizottság által javasolt bármely további,
időben beérkező költségvetési vagy jog-
alkotási javaslatról szavazzon az áprilisi
plenáris ülésen.

Az Elnökök Értekezlete felülvizsgálta
a Parlament naptárát, amely a parlamenti
irányító szervek, a szakbizottságok és a
képviselőcsoportok távértekezleteit tar-
talmazza.
Magyar veszélyhelyzeti intézkedések

David Sassoli Magyarországról
szólva kijelentette: Az Országgyűlésnek
működnie kell, a sajtószabadságot meg
kell őrizni.

„A válságon úgy akarunk túljutni,
hogy közben a demokráciánk ép marad.
Felkértük az európai uniós szerződések
őrzőjét, az Európai Bizottságot, hogy
mérje fel, vajon a Magyarországon elfo-
gadott törvény összhangban áll-e a szer-
ződés 2. cikkével. Minden uniós
tagállamnak kötelessége fenntartani és

megvédeni az alapvető értékeket. Az Or-
szággyűlésnek továbbra is működnie
kell, és a sajtószabadságot meg kell
őrizni. Senki nem használhatja ki ezt a
járványt a demokratikus szabadságjogok
aláásására.”

A képviselőcsoportok vezetői emellett
aggodalmuknak adtak hangot a Magyar-
országon elfogadott veszélyhelyzeti in-
tézkedésekkel kapcsolatban. A
képviselőcsoportok többsége felkérte a
Parlament elnökét, David Sassolit, hogy
a képviselők aggodalmait juttassa el a
Bizottsághoz. A képviselőcsoportok ve-
zetői a helyzet felmérését és az Európai
Unió szerződése 7. cikkében szereplő el-
járás ismételt elindítását kérik a Bizott-
ságtól. 

Az eljárás révén az Európai Unió el-
érheti, hogy az alapértékei ne kerüljenek
veszélybe.

Az állampolgári jogi bizottság ag-
gasztónak találja a „veszélyhelyzet” ki-
terjesztését Magyarországon

Sassoli kijelenti: Az Európai Bizott-
ságnak meg kellene vizsgálni a javasolt
intézkedések összeegyeztethetőségét az
unió alapértékeivel, mert a tagállamok
még a nehéz időkben is felelősséggel tar-
toznak az alapvető jogok, a jogállamiság
és a demokratikus jogok tiszteletben tar-
tásáért és védelméért.

Az állampolgári jogi bizottság hang-
súlyozza, hogy a magyar kormány által
a COVID-19-járványra válaszul javasolt
rendkívüli intézkedéseknek tiszteletben
kell tartaniuk az unió alapértékeit. 

Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D,
Spanyolország), az állampolgári jogi bi-
zottság elnöke az alábbi nyilatkozatot
tette azzal kapcsolatban, hogy a magyar
kormány, a végrehajtói hatalmát kiter-

jesztve, rendeletekkel irányítana egészen
addig, amíg az országban a kormány
által bejelentett veszélyhelyzet életben
marad.

„Az állampolgári jogi bizottság nevé-
ben aggodalmamat szeretném kifejezni
azzal kapcsolatban, hogy a magyar Or-
szággyűlés szavazni szándékozik a »ve-
szélyhelyzet« meghosszabbításáról és a
büntető törvénykönyv megváltoztatásá-
ról. Elismerjük, hogy a tagállamok fele-
lőssége, hogy ebben a nehéz időben
védelmükről gondoskodjanak, azonban
az intézkedéseknek minden esetben biz-
tosítaniuk kell az alapvető jogok, a jog-
államiság és a demokratikus alapelvek
érvényesülését. Ezért felszólítjuk a Bi-
zottságot, vizsgálja meg, vajon a javas-
latok összhangban állnak-e az Európai
Unióról szóló szerződés 2. cikkével, és
emlékeztetjük a tagállamokat, hogy
mind felelősséggel tartoznak ezen közös
értékek tiszteletben tartásáért és védel-
méért.”
Távolról történő szavazás 
és közegészségügyi intézkedések

Az Európai Parlament által elfoga-
dott, a COVID-19-járvány terjedésének
korlátozását célzó intézkedések nincse-
nek hatással a jogalkotási munkára. A
Parlament korlátozottan működik, de to-
vábbra is betölti jogalkotói, költségvetési
és ellenőrzési feladatát. 

A Parlament alternatív, távolról tör-
ténő szavazási módszer bevezetése mel-
lett döntött. A döntésre közegészségügyi
alapon került sor. A szavazás során meg-
felelő garanciák biztosítják, hogy a kép-
viselők szavazatai egyéniek és szabadok
maradnak.

(Forrás: az Európai Parlament Ma-
gyarországi Kapcsolattartó Irodája) 

Mózes Edith

A szükségállapot idejére felfüggeszthetik 
a fakitermelést

A héten döntenek a rendkívüli állapot meghosszabbításáról



érkezik meg a pénz, a postai kifize-
tések legkésőbb április 15-én zárul-
nak. – Minden átutalás időben
történik, a nyugdíjasoknak nincs
okuk az aggodalomra, mert minden
járandóságukat időben, sőt még ha-
marabb is megkapják, a munkaügyi
minisztérium és a Román Posta
által megkötött egyezmény szerint
– tájékoztatott Neagoe Eugenia
igazgató. 

A Román Posta Maros megyei
hivatalának felügyelője elmondta,
hogy a járvány ideje alatt is ugyan-
úgy történik a nyugdíjak kézbesí-
tése, mint azelőtt. Amennyiben a
postának korábban utalják át a
pénzt, korábban történik a kézbesí-
tés is, s akkor már a katolikus-pro-
testáns húsvét nagyhetén kivehetik
a nyugdíjakat. Ha nem kapják meg
a pénzt, akkor egyesek csak a két
ünnep közötti héten jutnak hozzá a
járandóságukhoz. 

Közben április 6-ától elkezdik a
gyermeknevelési pótlék kifizetését.
Abban az esetben, ha a húsvétra
való tekintettel a postának hama-
rabb utalják át a pénzt, április 13-
16. között kifizetik a
munkanélküli-segélyeket, s hason-
lóan járnak el a rokkantsegéllyel is.
Ezeket a szociális juttatásokat álta-
lában hó végén szokták kifizetni. 

A postás maszkkal, 
kesztyűvel jár

A kézbesítők az előírásoknak
megfelelő védőfelszerelésben ko-
pognak be a nyugdíjasokhoz.
Maszkot, kesztyűt viselnek, és be-
tartják a kötelező távolságot, hogy
minimálisra csökkentsék az eset-
leges fertőzésveszélyt. 

– A nyugdíjasoknak járó össze-
get előre kiszámolják, és borí-
tékba teszik, hogy minél kevesebb
időt kelljen tölteni a nyugdíjas
környezetében. Miután a nyugdí-
jas megszámolja a pénzt, aláírja,
hogy átvette a nyugdíjat, a postás
távozik. Persze, a nyugdíjasoknak
pénzszámolás után kezet kell
mosni – fogalmazott a felügyelő. 

Felvetettük, hogy több nyugdí-
jas bizalmatlan, fél, nem szívesen
veszi a postás jelenlétét ebben az
időszakban. 

– Az óvatosság a legfontosabb.
A nyugdíjasok között is van, aki
fél, a postás szintén elővigyáza-
tos. Ahány ember, annyiféle a re-
akció. Nincs mit tenni, a
postásoknak el kell látniuk a fel-
adatukat. Ők azoknak a szemé-
lyeknek is kézbesítenek, akik házi
elkülönítésben vannak. Ilyenkor
szem előtt tartják, hogy nem reá-
lis a veszély, hiszen betartják a

két méter távolságot, nem közelí-
tenek egymáshoz – mondta a fel-
ügyelő.

Több nyugdíjas a kézbesítés he-
lyett a banki átutalást, a bankkár-
tyás megoldást választotta, ezzel
elkerüli a postás jelenlétét, viszont
a bankautomatánál is fennállhat a
fertőzés veszélye, ha a készülék
nincs fertőtlenítve, vagy ha csupasz
kézzel fogják meg a pénzt.
Rövidebb nyitvatartás 
– 10-18 óra között

A kijárási tilalom miatt csökkent
a postahivatalok forgalma, ezért vá-
roson módosították az ügyfélfoga-
dás programját. Ahol eddig két
műszakban dolgoztak, most csak
egy műszak van, délelőtt 10 órától
délután 6-ig. A hivatalokban jelző-
szalagokat ragasztottak le, hogy az
ügyfelek ezekhez igazodva tartsák
be a távolságot. Egy ablaknál, egy-
mástól távol, csak ketten várakoz-
hatnak. 

A postán számlát is lehet fizetni,
mivel sokaknak, főként az idősek-
nek, akiknek idegen az online kifi-
zetés, gondot jelent a havi számlák
törlesztése. Jó hír, hogy a postán is
kifizethetők a számlák. Igaz, min-
den számlért 2,5 lejes átutalási költ-
séget számolnak fel. Ha nincs más
lehetőség, ez a megoldás is igénybe
vehető. 
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Április 1-től igényelhető a tá-
mogatás, amit a szükségálla-
pot közepette kényszer-
szabadságra (şomaj tehnic)
küldött alkalmazottaknak ad
az állam. Ezen alkalmazottak
juttatását (az alapbérük 75
százalékának megfelelő ösz-
szeget) nem a munkaadónak
kell fizetnie, teljes egészében
az állam utalja át, az alkal-
mazó pedig köteles legtöbb
három napon belül továbbu-
talni az összeget az alkal-
mazott számlájára. A részle-
tekről Csép Éva Andrea parla-
menti képviselő, a kép-
viselőház munkaügyi szakbi-
zottságának titkára számolt
be lapunknak.

A napokban elfogadott 30-as
számú sürgősségi kormányrendelet
értelmében az állami segélycso-
magban részesülhetnek azok a
cégek, amelyek felfüggesztették a
munkavállalóik munkaszerződését,
és kényszerszabadságra küldték
őket az érvényben lévő szükségál-
lapot idejére. Azok a vállalkozások
jogosultak erre, amelyek csökken-
tették vagy felfüggesztették a tevé-
kenységüket a járványhelyzet miatt,
ugyanakkor azok is, amelyekről
rendelkezik a katonai rendelet. A
rendelet előírta, hogy a vírusfertő-
zés terjedésének a megfékezése ér-
dekében be kell zárni bizonyos
vállalkozásokat, egyebek mellett a
vendéglátóegységeket, szépségsza-
lonokat.

Csép Andrea rámutatott, a kény-
szerszabadság idejére az alkalma-
zottak megkapják az alapbérük 75
százalékát, ezt az időszakot is be-
számítják a nyugdíjalapba, valamint
biztosítottak maradnak a munkanél-
küliség és az egészségügy terén is.
A vállalkozások az államtól támo-
gatásként megkapják az alkalma-
zottak alapbére 75 százalékának
járulék- és adóvonzatát is. Az ösz-

szeg azonban, amit az alapbér 75
százalékaként megkapnak, nem
lehet nagyobb az országos bruttó át-
lagbér (5429 lej) 75 százalékánál,
azaz 4072 lejnél. A munkaadónak
ugyanakkor a jogszabály lehetősé-
get biztosít arra, hogy amennyiben
elküdte ugyan kényszerszabadságra
az alkalmazottját, ám anyagilag
megengedi magának, hogy a saját
költségvetéséből megpótolja ezt az
összeget, megteheti, de ez nem kö-
telező. – Tudni kell, hogy az állam
addig fizeti a kényszerszabadságra
küldött alkalmazottak juttatását,
amíg a szükségállapot tart. Amikor
bejelentik, hogy ez lejárt, másnaptól
az alkalmazottak vissza kell térje-
nek dolgozni, illetve a munkaadó
tarthatja továbbra is kényszersza-
badságon alkalmazottait, mivel a
munkatörvénykönyv rendelkezik
erről, ellenben ekkor már a munka-
adóra hárul a bérek 75 százalékának
a kifizetése – fejtette ki.
Mindkét félnek ez a legelőnyösebb 

Az RMDSZ parlamenti képvise-
lője hangsúlyozta, jelen helyzetben,

amikor a koronavírus-világjárvány
miatt Romániában is nagyon sok
vállalkozás került nehéz helyzetbe,
a legoptimálisabb megoldás a kény-
szerszabadság. – Nem látom, miért
ne élnének ezzel a lehetőséggel a
munkaadók, hiszen teljes mérték-
ben az állam állja a bérekkel járó
költségeket, a szükségállapot meg-
szűnése után pedig rögtön a munka-
adó rendelkezésére állnak a már
betanított, az adott területen jártas
alkalmazottak. Mindkét félre nézve
előnyös ez a megoldás, hiszen csu-
pán felfüggesztődik, nem szűnik
meg a munkaszerződés, a munka-
vállaló a kényszerszabadság idején
is a munkaadó rendelkezésére kell
álljon. Ugyanakkor az alkalmazott
megkapja az alapbérének 75%-át,
megmarad a biztosítotti státusza, ez
idő alatt is megy a régisége, a mun-
kaadóra nézve pedig ez nem jelent
terhet, hiszen az alkalmazottak bé-
rének a 75%-át az állam fizeti – mu-
tatott rá Csép Andrea.

Hozzátette, sajnos vannak mun-
kaadók, akik fizetés nélküli szabad-

ságra küldték az alkalmazottaikat,
mert egyszerűbb volt számukra, vi-
szont ez nem túl tisztességes, hiszen
ez idő alatt pénzbeli juttatásra sem
jogosult az alkalmazott, ugyanak-
kor hozzájárulási időszakként nem
vevődik majd figyelembe a nyugdíj
megállapításakor, hiszen egyér-
telmű, hogy semmilyen járulékot
nem kell befizetni ez idő alatt.

A képviselő szerint annak a hát-
terében, hogy sok munkaadó más, az
alkalmazottakra nézve cseppet sem
kedvező megoldáshoz folyamodott,
az áll, hogy nem bíztak a kormány
ígéreteinek komolyságában. – Ami-
kor az első rendelkezéseket hozta a
kormány, ezek egyik napról a má-
sikra változtak, például egy előző
változatban az állt, hogy a munkaadó
kifizeti a bér 75 százalékát a kény-
szerszabadságra küldött munkavál-
lalónak, és majd utólag visszakapja
azt az államtól. Bizonyára kevesen
merték ezt megelőlegezni. Ez sze-
rencsére módosult, a kormány
utalja át a pénzt a munkaadónak.

A politikus hozzátette, a múlt
hétfőn este megjelent sürgősségi
kormányrendelet már nem kötelezi
a munkaadókat arra, hogy a szükség-
állapot lejárta után hat hónapig alkal-
mazásban tartsák a kényszersza-
badságra küldött munkavállalókat,
ugyanakkor vészhelyzeti tanúsít-
ványra sincs szükség a támogatás
igényléséhez, és eltörölték azt a fel-
tételt is, miszerint a munkaadónak
bizonyítania kell, hogy márciusban
25 százalékos jövedelemkiesése
volt a január–februári időszakhoz
képest.
Az ügyintézés online zajlik

A vonatkozó sürgősségi kor-
mányrendelet értelmében az ügyin-
tézés online zajlik, a munka-
adóknak elektronikus úton kell el-
küldeniük a megyei munkaerő-fog-
lalkoztatási ügynökségekhez
(AJOFM) a kényszerszabadságra
küldött alkalmazottak jegyzékét,
egy igénylést, illetve egy felelős-
ségvállalási nyilatkozatot. A már-
cius 16-31. közötti időszakra április

1-10. között, az április 1-16. közötti
időszakra (mivel egyelőre addig
rendelték el a szükségállapotot)
május 1-10. között fogadják a kéré-
seket.

Aki nem rendelkezett egyéni
munkaszerződéssel, hanem egyéni
vagy családi vállalkozóként dolgo-
zott, vagy szerzői jogdíjakból szár-
mazó jövedelme volt, a megyei
szociális és kifizetési ügynökségek-
hez (AJPIS) fordulhat. Ugyanez ér-
vényes a sportklubok nem egyéni
munkaszerződéses alkalmazottaira
is. Az ebbe a kategóriába tartozók-
nak is kérvényt és saját felelősségre
írt nyilatkozatot kell benyújtaniuk, a
sportkluboknak pedig csatolniuk kell
azoknak a sportolóknak a listáját,
akik számára igénylik a támogatást.

Az állam az iratcsomó elküldésé-
től számított 15 napon belül átutalja
a pénzt a munkaadónak, akinek az
összeg folyósításától számított 3
napon belül át kell utalnia azt az al-
kalmazottaknak. A járulék- és adó-
vonzatot a munkaadónak a
következő hónap 25-ig kell lejelen-
tene és kifizetnie az alkalmazott után,
szintén az államtól kapott összegből
(nyugdíjalap 25%, egészségügyi biz-
tosítás 10%, jövedelemadó 10%).
Több százezer felfüggesztett 
munkaszerződés

Érdeklődésünkre, hogy megkö-
zelítőleg hány munkavállalót érint
ez a lehetőség, a parlamenti képvi-
selő kifejtette, március végén meg-
közelítőleg 800 ezer felfüggesztett
munkaszerződést jegyeztek ország-
szerte, ám ez nem csupán a kény-
szerszabadságra küldött
munkavállalók számát tükrözi,
hanem több típusú felfüggesztés
tartozik ide: van aki elmegy beteg-
szabadságra, mások fizetés nélküli
szabadságra, gyereknevelésire,
vagy éppen az oktatási intézmények
bezárása nyomán gyerekfelügyelet
miatt kéri ezt a munkavállaló. A
szakértők megközelítőleg egymillió
felfüggesztett munkaszerződéssel
számolnak a szükségállapot idejére
– magyarázta a politikus.

Menyhárt Borbála

Időben érkeznek a nyugdíjak

Igényelhető az állami támogatás a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak után
Munkavállalónak, munkaadónak egyaránt előnyös

Fotó: Nagy Tibor (archív)

(Folytatás az 1. oldalról)



A koronavírus-járvány egyik
napról a másikra fordította ki
sarkaiból biztosnak hitt vilá-
gunkat. Az életterek beszűkü-
lése minden korosztály
számára kihívást jelent, az
egyik legérzékenyebb, legsé-
rülékenyebb réteg azonban
minden bizonnyal a hatalmas
szabadságvággyal bíró tizen-
évesek tábora. Csíki Andrea kli-
nikai pszichológussal, iskolai
tanácsadóval, tanárral arról
beszélgettünk, mit élnek meg
vesztegzár idején a kama-
szok, és hogyan tehetjük szá-
mukra minél elviselhetőbbé a
bezártságban töltött heteket,
netán hónapokat.

– A kényszerszünidő kihirdetését
sok diák örömmel fogadta, a köte-
lező otthon ülés azonban az első pár
nap után számukra is lélekpróbáló
lehet. Kaptál-e erre utaló jelzése-
ket?

– Egy online csoportban beszél-
gettem erről tizenévesekkel. A leg-
többjük a baráti találkozásokat
nélkülözi a leginkább ebben az idő-
szakban. A négy fal közé kénysze-
rülve kevesebb inger, visszajelzés
éri őket a kortársaik részéről, meg-
látásom szerint számukra ez a leg-
nagyobb gond. Szerencsére ma már
számos olyan segédeszköz van – te-
lefon, számítógép –, ami legalább
részben pótolhatja az élő kapcsolat-
tartást, és ezáltal az elfogadottság
érzésének megélését.

– Az internetes együttlét viszont
túlzásba is vihető. Mivel nem kell
korán kelni, megtörténhet, hogy a
tizenéves éjszakákat „lóg” havere-
ivel a neten, majd átalussza a
napot, este pedig kezdi elölről a vir-

tuális bulizást. Milyen következmé-
nyekkel járhat a felborult biorit-
mus?

– Ennek a kényszervakáció
végén látja igazán kárát a fiatal,
amikor vissza kell térnie az iskolai
mindennapokba. Ilyen körülmé-
nyek között ez hatalmas terhet je-
lenthet, ingerlékenyebb, érzé-
kenyebb lesz, csökken a teljesítőké-
pessége, mi több, a társas kapcsola-
tai is sérülhetnek. Abban, hogy ez a
helyzet elkerülhető legyen, a szü-
lőknek van a legnagyobb felelőssé-
gük. Úgy látom, sokan túl
engedékenyek kamasz gyermekeik-
kel ebben az időszakban, pedig a
pontos, rutinszerű program betarta-
tása rendkívül fontos lenne. Véle-
ményem szerint az lenne az ideális,
ha az öt iskolai napból legalább 3–
4 a megszokott napirend szerint zaj-
lana, iskolaidőben kelnének a
gyermekek, és a délelőttöt tanulás-
sal töltenék. Ez azonban, mint em-
lítettem, nagymértékben a felnőttek
hozzáállásán múlik, és mint tudjuk:
„amilyen a mosdó, olyan a törül-
köző”. Válsághelyzetben három
szülőtípust különböztetnék meg: a
pánikolót, a reálisan gondolkozót és
a bagatellizálót. Az elmúlt hetekben
többször meggyőződhettem arról,
hogy sokan nem tartották be az óv-
intézkedéseket, kiengedték gyere-
keiket az utcára, játszótérre. A fiatal
korosztály így fel sem tudja mérni
a helyzetet, mi több, egészen eltá-
volodik a valóságtól.
Én-idő, mi-idő

– A teljes kijárási tilalom beveze-
tésével viszont végképp kiürültek a
nem virtuális közösségi terek. Meg-
látásod szerint hogyan tehető köny-
nyebbé a most már kizárólagos
otthoni lét?

– A napi rohanás közben sok csa-
ládban eddig nem adódott meg az

„én”- és a „mi”-idő lehetősége, ez
most pótolható. Fontos, hogy a ti-
zenévesnek legyen egy-két órája,
ami fölött szabadon rendelkezhet,
amikor úgy van egyedül a szobájá-
ban, hogy a szülő nem kopog be
mindegyre hozzá. Ami pedig a
közös minőségi időt illeti, számos
programból lehet választani, a csa-
ládi sütés-főzés, filmnézés, szerep-
játék csak néhány az élményszerű
tevékenységekből. Közös listát ké-
szíthetünk a rövid és hosszú távú
terveinkről, családi naplóírásba
kezdhetünk. Az is hasznos lenne, ha
a szülő vagy nagyszülő a régi idők
válsághelyzeteiről mesélne a fiata-
labb családtagoknak, hogy megért-
sék, előttük mások is túléltek már
nehéz, mi több, a mostaninál sokkal
nehezebb helyzeteket, háborút, ter-
mészeti katasztrófát. A karanténidő
természetesen nagy kihívás, a ko-
rábbi történelmi eseményekhez vi-
szonyítva azonban kényelmesen
átvészelhető. Hálásak lehetünk az
egészségünkért és azért, hogy ne-
künk nem kell menekülni, rettegni,
egyetlen feladatunk, hogy otthon
maradjunk, vigyázzunk magunkra
és szeretteinkre. Úgy is felfoghatjuk
ezt az időszakot, mint egy szellemi-
lelki edzést. Egyes diákok hihetet-
lenül éretten viszonyulnak az új
helyzethez. Egy tizedikes lány leírta
ezzel kapcsolatos gondolatait. Meg-
látása szerint a társadalom megér-
demelte a járványt, és most, az
élelmiszer-halmozás napjaiban lát-
szik, hogy sok ember mennyire ma-
gának való.
Nem vakáció

– Miközben az iskolai oktatás
szünetel, egyre több szó esik a vir-
tuális tanórák bevezetéséről. Véle-
ményed szerint mennyire veszik
komolyan a diákok – az eddig ki-
mondottan szabadidős tevékenysé-
geik színteréül szolgáló – virtuális
plaformokon zajló tanulást?

– Ez szerintem eléggé tanár-
függő. Az a pedagógus, aki eddig is
tudott fegyelmet tartani, ugyanak-

kor le tudta kötni a diákokat, bizo-
nyára ebben a közegben is boldo-
gul. A fontosabb kérdés inkább az,
hogy az átadott ismeretanyagot mi-
lyen mértékben igyekeznek a továb-
biakban magukévá tenni a tanulók?
Mivel nincs sürgető tényező, nem
áll fenn a számonkérés lehetősége,
könnyen elterjedhet a Pató Pál-féle
ráérős magatartás a diákok körében.
Itt ismét a szülői felelősséget említ-
hetem. Jó lenne, ha a szülők megér-
tetnék a gyerekkel, hogy ez az
időszak nem vakáció, és leülnének
tanulni, gyakorolni vele, kikérdez-
nék a tanulnivalót. Az ő feladatuk
lenne megmagyarázni, miért nem jó
felhalmozni a tanulnivalót, mek-
kora erőfeszítésbe kerül behozni a
mulasztást. A végzős diákok és szü-
leik egyébként hatalmas stresszfak-
tornak vannak kitéve ebben az
időszakban, de a többi iskolást is
nyugtalanítja az elmaradt tanórák
bepótolásának módja. Meglátásom
szerint a nyári szünidő feláldozása

a lehető legrosszabb forgatókönyv
lenne, egy ilyen helyzetben még az
ambíciós diákok motivációja is mi-
nimálisra csökken.  

– Szerinted okoz-e a későbbiek-
ben változást a tizenévesek viselke-
désében, látásmódjában a
karanténidő? 

– A távolságtartó köszönési for-
mák, például a lábak összeérintése
valószínűleg beépül a társas kap-
csolataikba. Ahhoz, hogy a járvány
után minél hamarabb megtalálják a
helyüket az időközben megváltozott
világban, jó lenne tudatosan figyelni
arra, milyen tapasztalatokkal gazda-
godtak, mi mindent tudtak meg ma-
gukról és szűkebb környezetükről az
otthon ülés heteiben. Akár énképdi-
agramot is készíthetnek arról, hol
tartottak a koronavírus-járvány előtt
és után. Ugyanakkor már most ki-ki
elgondolkozhat azon, hogyan tudna
hozzájárulni ahhoz, hogy a COVID-
19 után minél hamarabb normalizá-
lódjon az élet.

Csatlakozz és tárcsázz! – ezzel a
címmel indította útnak lelki-
segély-nyújtó mozgalmát az
Unitárius Nők Országos Szö-
vetsége (UNOSZ) a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközséggel karöltve.
Akik be szeretnének kapcso-
lódni a mozgalomba, azokat
arra kérik, rendszeresen hív-
janak fel a környezetükben
élő embereket, akikről tudják,
hogy egyedül élnek, netán be-
tegek, de olyanokat is, akik-
nek esetleg a járványhelyzet
miatt be kellett zárniuk a csa-
lád megélhetését jelentő vál-
lalkozásukat, állás nélkül
maradtak, vagy olyan terüle-
teken dolgoznak, hogy nem
maradhatnak otthon, és foko-
zottan ki vannak téve a fertő-
zésveszélynek.

– Egyre nehezebb lesz elviselni a
bezártságot. Ezért úgy gondoltuk,
hogy egy mozgalmat indítunk út-
jára. Kérünk, kapcsolódj be te is, és
két-három naponta, de ha lehet,
mindennap hívj fel valakit, akiről

tudod, hogy egyedül van, vagy
beteg és örülne, ha valaki felhívná
– áll az UNOSZ közösségi oldalán
közzétett felhívásban.

A kezdeményezés ötletgazdája,
Nagy Gizella, a Bolyai téri unitá-
rius egyházközség irodavezetője,
mentálhigiénés szakember szerint
ebben a nehéz időszakban, amikor
mindannyiunkon óriási a lelki
teher, és tele vagyunk félelmekkel
a világjárvány miatt, vannak, akik

az átlagnál is nehezebb helyzetben
vannak, például hozzátartozóik
távol élnek, emiatt magányosak.
De nemcsak a magukra maradt
idős, beteg emberekre kell foko-
zottabb figyelmet fordítani ebben
az időszakban, hanem mind-
azokra, akiket valamiféle veszte-
ség ért, esetleg elveszítették a
munkahelyüket, vagy arra kény-
szerültek, hogy lakatot tegyenek a
vállalkozásuk ajtajára. Ugyanak-

kor azokra a munkába járó fiata-
lokra is, akik olyan területen dol-
goznak, hogy nem tehetik meg,
hogy otthon maradjanak, ember-
társaik egészségéért, ellátásáért
tevékenykednek, miközben retteg-
nek attól, hogy saját és szeretteik,
gyerekeik, idős szüleik egészségét
veszélyeztetik.

– Sokan próbálják az időseket,
betegeket felkarolni, mi is erre tö-
rekszünk. De emellett picit gondol-
juk végig, kik azok az ismerőseink
közül, akiket valamiféle veszteség
ért, esetleg be kellett zárnia a vál-
lalkozását a kialakult krízishelyzet
miatt, netán hatalmas bankkölcsöne
is van. Ugyanakkor sokan vannak,
akik az egészségünk érdekében
reggeltől estig dolgoznak kórhá-
zakban, gyógyszertárakban, vagy
mindennap el kell menniük dol-
gozni azért, hogy a létfontosságú
szolgáltatások (gáz, villany, ivó-
víz) számunkra biztosítva legye-
nek. Emellett gondoljunk az
eladókra, akik nap mint nap az üz-
letekben vannak azért, hogy mi
tudjunk bevásárolni – hívta fel a fi-
gyelmet Nagy Gizella azokra,
akiknek ebben az időszakban kie-
melt lelki támaszra lenne szüksége,
hiszen a fertőzésveszély ellenére
sem hátrálhatnak meg, nem zár-
kózhatnak be otthonukba, hogy
védjék saját és szeretteik egészsé-

gét. Emiatt óriási lelki teher nehe-
zedik rájuk. Egy biztató szó, egy
telefonbeszélgetés, amely során
szavakba önthetik félelmeiket, se-
gítheti őket a túlélésben, abban,
hogy erőt gyűjtsenek a továbbiak-
hoz.

Nagy Gizella hozzátette: az em-
beri szót, a beszélgetést sem a vi-
lágháló, sem a televízió, rádió nem
pótolja, ő maga is igyekszik na-
ponta több mint tíz személyt fel-
hívni, eddig már több mint százat
„keresett fel” telefonon, és a ta-
pasztalatok alapján nagyon sokat
jelent az időseknek, négy fal közé
zárt betegeknek, ha naponta, kétna-
ponta valaki felhívja őket és elbe-
szélget velük, vagy csak
egyszerűen érdeklődik a hogylétük
felől. A beszélgetések során mindig
arra ösztönzi őket, hogy mondják
ki a félelmeiket, aggodalmaikat,
mivel ezáltal könnyebbé válik meg-
küzdeni ezekkel. A kezdeménye-
zéshez, amelyben Karácsonyi
Lehel teológushallgató oroszlán-
részt vállalt, már többen csatlakoz-
tak, és felajánlották, hogy felhívnak
időseket, mi több, ha szükségük
van rá, be is vásárolnak nekik.
Emellett egyik presbiter részéről
igen nemes felajánlás érkezett, har-
minc egyedül élő idősnek tartós
élelmiszereket tartalmazó csomagot
biztosít.

Fotó: Nagy Tibor

Otthon is tanulnak a gyerekek Fotó: Nagy Tibor (archív)
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A beszélgetést sem a világháló, sem a tévé nem pótolja

Lelki segély telefonon

Menyhárt Borbála

Tizenévesek szobafogságban
Értékké tenni az otthon ülést

Nagy Székely Ildikó
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A nagyérdeműt hétről hétre,
sokszor estéről estére meg-
ajándékozó, színpadközelben
élő táncosoknak különösen
nagy kihívás a koronavírus-
járvány miatti elszigetelődés.
Hogyan alkalmazkodott
ehhez a Maros Művészegyüt-
tes magyar társulata, pótol-
hatók-e valamilyen módon a
közös próbák, van-e lehető-
ség az otthoni bezártságban a
fizikai erőnlét fenntartásához
nélkülözhetetlen gyakor-
lásra? – kérdeztük Barabási 
Attila Csaba igazgatótól. Az in-
tézményvezető azt is kifej-
tette, milyen nehézségekkel
nézhet szembe az együttes,
ha a pandémia véget ér.

– Nagy lendülettel kezdtük az új
esztendőt, január 5-én Budapesten,
a Művészetek Palotájában a kibédi
hagyományőrzőkkel közösen a far-
sangi lakodalmast mutattuk be. Ja-
nuárban Maros megye több
településén is felléptünk, a Szép
Palkót Szovátára és Héderfájára vit-
tük el, a marosvásárhelyi közönség-
nek pedig a Tündöklő Jeromost
adtuk újra elő. Februárban is szá-
mos előadásunk volt a kövesdombi
székházban és a megyében, ugyan-
akkor a Hargita megyei nagyérde-
műt is több ízben meg-
örvendeztettük. A márciusi magyar-
országi és kárpátaljai turnénkat
azonban már le kellett mondanunk.
A társulatunk tagjai számára a tánc
létforma, és ennek megélésében
most korlátozva vannak, de min-
denki egyénileg igyekszik formá-
ban tartani magát. A járványügyi
intézkedések kihirdetésekor kiad-
tam a hétvégi fellépések miatt fel-
gyűlt szabadnapokat, ezek lejárta
után pedig otthoni munkavégzésre
tértünk át.
Legényes és vacsoracsata

– Hogy zajlik az otthoni munka?
– Hétköznapokon délelőtt 9 órá-

tól videókonferencián beszéljük
meg, hogy aznap ki mivel foglalko-
zik. Ezt követően elkezdődik a be-
melegítés, majd új és régebbi
előadásokból a szerepgyakorlás.
Hivatásos táncosokról lévén szó,
pár nélkül is megbirkóznak a fel-
adattal. Délután 2 órakor újabb vi-
deókonferencián elemezzük az
aznapi tevékenységet. A kapcsolat a
későbbi órákban sem szakad meg
teljesen, viccelődünk, családi képe-
ket osztunk meg egymással az inter-
neten. Hétvégenként virtuális

vacsoracsatákat rendezünk. Ki-ki
elkészít valamilyen ínyencséget, le-
fotózza, és a képet megosztja ve-
lünk. Megígértem, hogy díjazni
fogom a fogásokat, a nyertest majd
az egyik pálinkámmal jutalmazom.
Az otthon ülés heteiben ugyanakkor
újra ráébredhettünk arra, mennyire
gazdag népi kultúra örökösei va-
gyunk. Egy zárt szakmai csoport-
ban számos archív felvételt
gyűjtöttünk össze, így a táncosaink
népzenei, néprajzi ismereteiket is
gyarapíthatják. Emellett bekapcso-
lódtak a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes kezdeményezésére
Legényesezz otthon! címmel indított
internetes kihívásba. Itt is remekül
megállják a helyüket, büszke va-
gyok rájuk. Egyébként a zeneka-
runk is elindított egy hasonló
mozgalmat, a tagok egyszerre ze-
nélnek az otthonukban. Több mun-
katársunk családos, van olyan
kolléga, aki a gyermekével közös
muzsikálást osztja meg az interne-
ten. A szokatlan helyzet tehát vala-
milyen módon mindenkiből kihozta
a kreativitást. Ettől függetlenül ter-
mészetesen mindannyiunknak hiá-
nyoznak a személyes találkozások.

– Mi a helyzet az együttes irodai
és műszaki személyzetével?

– A műszak március végétől, áp-
rilis elsejétől szabadságra ment. Öt
személy maradt a szükséges teen-
dők elvégzésére, többek között a
könyvelő és a takarítónő. Természe-

tesen mindenki különálló helyiség-
ben végzi a munkáját. Ami engem
illet, most olyan feladatokat is ellá-
tok, amelyek máskor nem rám há-
rulnak, például a banki teendőket, a
számlafizetést is magamra vállal-
tam.
Virágok és könyvek között

– Magánemberként hogyan éli
meg Barabási Attila ezt az időszakot?

– Természetesen ok nélkül nem
mozdulok ki otthonról, a bevásár-
lást is munkából hazafelé menet
oldom meg. Bekapcsolódtam egy
idős személyeken segítő, önkéntes
csoportba, két, a lakhelyemhez
közel lakó embernek – egy 82 éves
hölgy és egy 86 éves úr – is bevá-
sárolok. Kibéden élő családommal
telefonon és számítógépen tartom a

kapcsolatot, a kis unokámban is így
gyönyörködöm. Ami az otthoni ten-
nivalókat illeti, szenvedélyes ker-
tész vagyok, idén több mint 200
virágot ültettem az udvarunkon,
ezekben a napokban pedig a rózsa-
fákat és a gyümölcsfákat metszet-
tem meg. Természetjáró emberként
számomra sem könnyű ez az idő-
szak, csak most tudok igazán örülni
annak, ha egy veréb berepül az ud-
varunkba, és lefotózhatom. Ugyan-
akkor most van időm arra, hogy az
évek során kapott és vásárolt köny-
veimet olvasgassam, és klasszikus
történelmi filmek nézésére is jut
idő.

– A Maros Művészegyüttes elő-
adásai milyen mértékben költöztek
át a virtuális térbe?

– Több tévéadó, például az 
Erdély Tv is műsorára tűzött a 
produkcióinkból, a Facebook-
oldalunkon és a YouTube-on is 
osztunk meg tartalmakat. Ész-
revettem, hogy több olyan felvétel
is felkerült a világhálóra, amit a
nézők örökítettek meg. Ez 
egyáltalán nem zavar, sőt, örülök,

ha minél több helyre eljutnak, s örö-
möt szereznek ebben a nehéz idő-
ben a Maros Művészegyüttes
táncai.
Bemutatót és fesztivált is terveztek

– Milyen bemutatókat és más
rendezvényeket hiúsított meg a jár-
vány?

– A beütemezett programunkat
teljes mértékben felborította. A Ko-
csonya Mihály házassága című elő-
adást szerettük volna most
színpadra állítani az idén 89 éves
Novák Ferenc Tata rendezésében, a
Makovinyi házaspár jött volna be-
tanítani. Fel akartuk újítani a Má-
tyás király álruhái című
mesejátékot, az előadás műsorra
tűzését az iskolák igényelték. A
magyar összetartozás napjára, Tri-
anon emlékére egy táncszínházi
produkciót terveztünk Ady, Babits
és Gyóni Géza verseivel. Ezeket az
üzeneteket az Imádság háború után
című előadásban már megszólaltat-
tuk, most új formában tolmácsol-
tuk volna. Emellett a Hagyo-
mányok Háza idén is mellénk állt
a májusi interetnikai fesztivál meg-
szervezésében, ami szintén elma-
rad.

– Gazdasági szempontból milyen
mértékben érintheti mindez a Maros
Művészegyüttes jelenét, jövőjét?

– Amióta az együttes igazgatója
vagyok, számomra ez a legnehe-
zebb időszak. Az elmaradó előadá-
sok jelentős anyagi kiesést
jelentenek, és a kollégák fel vannak
készülve a fizetéscsökkentésre.
Bízom benne, hogy leépítésre nem
lesz szükség, mert minden munka-
társunk fontos láncszemnek szá-
mít, ha egy is kiesik, szétesik a
lánc. Állandó kapcsolatban állok a
megyei kulturális intézményekkel,
az erdélyi hivatásos néptáncegyüt-
tesekkel, közösen mérlegeljük a
helyzetet, és igyekszünk olyan
döntéseket hozni, hogy az alkalma-
zottak egyetlen kategóriája se sé-
rüljön. Számítanunk kell arra, hogy
a pandémiát követő gazdasági vál-
ságban a kulturális intézmények
sérülhetnek, de a döntéshozóknak
szem előtt kell tartaniuk azt is,
hogy ha egy nemzet népi kultúra
nélkül marad, legbensőbb lényegét
veszíti el.

– Mit üzen közönségének a
Maros Művészegyüttes igazgatója a
társulat és a maga nevében?

– Arra kérek mindenkit, hogy va-
lóban maradjon otthon, aki pedig
tud, segítsen a rászorulókon. A füg-
göny lehullt, és mögötte most meg-
mutatkozik az emberiség igazi
arca.

Nagy Székely Ildikó 

Otthon próbál a Maros Művészegyüttes 
Táncosok járvány idején

Imádság háború után Fotó: Barabási Attila

Matyás király álruhái

Szép Palkó
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A garázsban tartják szinten magukat 
a Szőcs testvérek

Marosvásárhelyen várja a versenyek újrakezdését
a város pillanatnyilag legsikeresebb sportolója, Szőcs
Bernadette asztaliteniszező. Az egyetlen marosvásár-
helyi sportolónak, akinek sikerült kivívnia a részvételi
jogot a tokiói olimpián, még egy évet kell várni, amíg
megpróbálhatja valóra váltani élete nagy álmát, egy
olimpiai érem megszerzését. 

Nehéz lenne most megmondani, hogy az olimpia
egyéves elhalasztása kedvező-e ilyen szempontból,
hogy milyen formában lett volna idén augusztusban,
vagy milyenben lesz jövő nyáron, a mostani nehéz
időszakban azonban van egy nagy előnye, éspedig
nem csupán, hogy a szülői ház garázsában sikerült fel-
állítani egy asztalt, hanem az is, hogy remek edzőpart-
nere van bátyja, Szőcs Hunor személyében, aki
ugyancsak a román asztalitenisz-válogatott tagja.
Igaz, vallották be a Digi Sport televíziónak adott vi-
deóinterjúban, a feltételek nem tökéletesek, hiszen ke-
vesebb a hely, mint ami ideális lenne, ám ez mégis
többletlehetőséget biztosít számukra, mint ha egyedül
kellene megbirkózniuk a karanténnal.

Mint ismert, Szőcs Bernadette a csapattal és egyé-
niben is megszerezte már a részvételi jogot a tokiói
játékokra, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kö-
zölte: minden eddig megszerzett kvóta érvényes
marad. Ugyanakkor versenyben van vegyes párosban
is egy kvótáért Ovidiu Ionescuval párban, és már na-
gyon közel állt hozzá, hogy ez is meglegyen, amikor
leállították a mérkőzéseket. 

Egyelőre még senki nem tudja, hogy a kvalifikáció
mikor és hogyan folytatódik, de a NOB éppen a na-
pokban közölte, hogy az egyes sportági világszerve-
zeteknek kell eldönteniük, hogy a fennmaradó
helyeket miként osztják szét, és javaslatként azt fo-
galmazta meg, hogy ne változtassák meg a kvalifiká-
ciós elveket, ugyanolyan rendszerű és számú
versenyben válasszák ki a legjobbakat az olimpiára,
mint ahogy eredetileg tervezték.

Ez pedig nem csak Bernedette-et, hanem Hunort is
érdekelheti. Románia csapata ugyan a gondomari kva-
lifikáción nem szerzett részvételi jogot, egyéniben
azonban még maradt egy esély, a válogatott Moszk-
vában vehetett volna részt áprilisban világkvalifiká-
ciós versenyen. Egy-két hónapon belül eldől, hogy ezt
mikor szervezik meg, és hogy megmarad-e az eredeti
helyszín vagy sem. 
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Borús kilátások 
Marosvásárhely sportjában

Talán nem a sport és a sportolók
gondjai a legfontosabbak a korona-
vírus-járvány okozta jelenlegi vál-
ságban, hiszen az eddig megszokott
életünk a feje tetejére állt az utóbbi
napokban, hetekben. Lehet, sokan
azt gondolják, a sport befagyasztása
– nem csak a versenyeké, mérkőzé-
seké, hanem az edzésmunkáé is – át-
meneti nehézség, a járvány
elvonulása után majd minden folyta-
tódik a rendes kerékvágásban. Csak-
hogy ez nem egészen így van.
Egyrészt a sportnaptár újratervezése
egyes sportági szövetségeket szinte
lehetetlen feladat elé állítja, másrészt
pedig csak azok, akik sportoltak va-
laha, tudják, hogy milyen nehéz
ismét visszaépíteni azt az erőnléti ál-
lapotot, ami a versenysporthoz szük-
séges, többhetes kihagyás után,
hiszen nem mindenkinek van lehe-
tősége legalább minimális testmoz-
gást végezni az otthoni
elszigeteltségben. Továbbá az is kér-
dés, hogy a versenysportolók számít-
hatnak-e a folytatásban is arra az
anyagi háttérre, ami a tevékenységü-
ket lehetővé teszi, tekintve, hogy az
alapjaiban megroggyant gazdaság
várhatóan sokkal kevesebbet tud
majd fordítani szponzorálásra.

Mindez a marosvásárhelyi sport
esetében sincs másként, és ha úgy
gondoltuk, hogy a 2019-2020-as
idény lesz a nehéz átmeneti időszak,
a következő szezon még szegénye-
sebbnek ígérkezik.

A város egyetlen élvonalbeli csa-
pata, a Sirius-Mureşul női kosár-
labda-együttese számára teljesen
bizonytalan a jövő. A CSM-től ta-
valy nyáron leváló csapat azért tu-
dott beiratkozni az előző idénybe,
mert magántámogatáshoz jutott.
Csakhogy a megígért pénz nem ér-
kezett meg teljes egészében időben,
és az új helyzetben még kevésbé
lehet számítani arra, hogy sikerül
maradéktalanul eleget tenni minden
kifizetési kötelezettségnek. A követ-
kező idény pedig teljes egészében a
levegőben lóg, hiszen egy erős
szponzor nélkül – hiába a sok kisebb
támogató – nem fog tudni beirat-
kozni a következő bajnokságba. És
most még nem is szóltunk a jelenlegi
évad befejezéséről, hiszen a kosár-
labda-szövetség még mindig nem
döntött a szezon befagyasztásáról.

A CSU női röplabdázói a másik
klub, amely levált a CSM-ről, és ese-

tében már biztos, hogy nem kell
folytatnia a bajnokságot, a szövetség
ugyanis azt befagyasztotta. A sport-
szervezet elvileg beiratkozhat az él-
vonalba az ősszel, ám a háttér
biztosítása most bizonytalanná vált.
A csapat mögött álló egyetem és a
rendelkezésre álló terem, szálláshely,
kantin lehetővé teszi a működés
folytatását, ám szinte biztos, hogy
csak fiatal játékosokkal. Ilyen körül-
mények között az egyetlen esély a
helytállásra az élvonalban, hogy a
vetélytársak is nehéz helyzetben
lesznek...

És akkor maradnak a városi sport-
klubhoz, a CSM-hez tartozó csapa-
tok, amelyek már az idén is
takaréklángon működtek. Enyhe ki-
vétel a női kézilabdacsapat, amely
nem szokványos eset, hiszen a saját
nevelésű játékosok gyakorlatilag in-
gyen vállalták, hogy megpróbálják a
Virágok Ligájába juttatni a csapatot.
Ehhez sikerült némi magántámoga-
tást is szerezni, már légiósok leiga-
zolását is bejelentették, ám mindez
most a levegőben maradt. A szövet-
ség nem fújta le a bajnokságot, ám
hogy mikor és kivel folytatódik, tel-
jes a bizonytalanság. A férfikosár-
labda-csapat, a teremlabdarúgó-
együttes túlélésre rendezkedett be,
míg a többi szakosztály csak ifjúsági
csapatokat működtet. Mindenki –
klubon belül és kívül – abban bízott,
hogy a helyhatósági választások után
rendeződik a klub helyzete, az új
polgármester és a megújult összeté-
telű városi tanács közös nevezőre jut
a sportra fordítható összeg tekinteté-
ben. A választásokat azonban várha-
tóan őszre halasztják, ezért biztosan
nem lesz időben olyan költségvetés,
amire egy csapat a következő sze-
zonra támaszkodhat. Továbbá a sú-
lyos költségvetési megkötések,
amelyekre a járvány miatt számítha-
tunk, nem kedveznek majd a sport
támogatásának.

Így hát Marosvásárhely sportélete
a koronavírus elvonulása után is rop-
pant szegényesnek ígérkezik, talán a
legszegényesebbnek azóta, amióta a
sport mint társadalmi jelenség a min-
dennapok részévé vált. Hogy meny-
nyire, annak azok a sportkedvelők a
megmondhatói, akik számára most
jobban hiányoznak a heti események
a sportcsarnokban, mint amilyen  za-
varó bármilyen egyéb korlátozás,
amelyekkel az utóbbi napokban
kénytelenek voltak megtanulni
együtt élni.

Bálint Zsombor

Később hozzák nyilvánosságra 
a világranglistát, majd befagyasztják

A hagyományokkal ellentétben nem a hónap
első napjaiban, hanem várhatóan majd csak
április közepén hozza nyilvánosságra a legfris-
sebb világranglistákat a Nemzetközi Asztalite-
nisz-szövetség (ITTF), s aztán be is fagyasztja
a rangsorokat. A sportszervezet a honlapján kö-
zölte, hogy a versenyek rendezetlensége és a ko-
ronavírus-járvány miatt további vizsgálatokra,
számításokra van szükség, a listák pedig válto-
zatlanok maradnak addig, amíg újra lehet tor-
nákat rendezni. A szervezet korábban jelezte:
június 30-ig minden olyan verseny elmarad,
amely „nemzetközi utazást igényel”.

Az ITTF ígérete szerint legkésőbb április 15-
ig megszületnek az új világranglisták, addig a
március elején nyilvánosságra hozott rangsorok
érvényesek. A márciusi viadalokat figyelembe
veszik majd a számításnál, de például kérdéses,
hogy a járvány miatt a selejtező után félbesza-
ladt lengyel challenge-verseny pontjait hogyan
számítják majd be.

Bálint Zsombor

A város egyetlen élvonalbeli csapata, a Sirius-Mureşul női kosárlabda-együttese számára tel-
jesen bizonytalan a jövő Fotó: Nagy Tibor

Törölték az amerikaifutball-idényt
Bajnoki mérkőzések nélkül

marad a 2020-as év a romániai
amerikai futballban. A bajnokságot
március közepén kellett volna
megkezdeni, a marosvásárhelyi
Maros Szörnyek amerikai edzőt is
szerződtetett, abban a reményben,
hogy az idén sokkal jobb eredmé-
nyeket érhet el, mint az előző baj-
nokságokban. Az új szakember
munkájának azonban nem volt le-
hetősége beérni. Először csak az
első forduló elhalasztásáról dön-
töttek, később viszont, a járvány
terjedésének következtében, az
egész idényt törölték a nem hiva-
talos szervezők. (Romániában
még nincs elismert sportági szö-
vetsége az amerikai futballnak.)
Alighanem ez az egyetlen sportág,
amelyben az idén egyetlen baj-
noki mérkőzést sem rendeznek,
mert már most kijelentették, hogy
2021-ben játszhatnak ismét a baj-
noki címért a csapatok. A közle-
ményben azonban arra biztatják a
klubokat, hogy a nyár végétől
minél több barátságos mérkőzést
és tornát szervezzenek a sportág
népszerűsítése és a csapatok tagjai
lelkesedésének életben tartása cél-
jából.

Szünetel az idény egy másik hi-
vatalos sportági szövetséggel nem
rendelkező szakágban, a floorball-
ban is. Ebben a bajnokságban már
három fordulót lejátszottak, márci-
usban és áprilisban lett volna két
következő forduló Sepsiszentgyör-
gyön és Székelyudvarhelyen, majd
a döntő torna Csíkszeredában. Eze-

ket egyelőre ismeretlen időpontra
napolták el. Mivel ezt a sportágat
semmilyen határidő nem szorítja,

az is elképzelhető, hogy csak ősz-
szel pótolják az elmaradt tornákat.
(bálint)

Fotó: Nagy Tibor

Tom Brady aláírt a Tampa Bay Buccaneers csapatához
Hivatalosan is a Tampa Bay

Buccaneers játékosa lett a profi
amerikaifutball-liga (NFL) hat-
szoros Super Bowl-győztes irányí-
tója, Tom Brady. A 42 éves sztár –
aki a százéves liga történetében
egyedüliként hatszoros bajnok –
sajtóhírek szerint két évre, szezo-
nonként 30 millió dollárért állapo-
dott meg a floridai gárdával.
Bradyt 2000-ben az amatőr játé-
kosbörze (draft) 199. helyén sze-
rezte meg a New England Patriots,
az ő irányításával az együttes szinte egyeduralkodóvá vált az
NFL-ben: 2001 óta kilencszer jutott Super Bowlba, amelyet hat-
szor meg is nyert. A legendás irányító a Patriots csapatával az
alapszakaszban 219 győzelem mellett 64 vereséget szenvedett, a
rájátszásban 30-11 a mérlege. Az All Star-gálának számító Pro
Bowlra 14-szer választották be, az alapszakaszban háromszor, a
Super Bowlban négyszer volt ő a legértékesebb játékos, és az
NFL első évszázada legjobb csapatának is tagja.



Többek között a világbajnok Kapás Boglárka is pozitív tesztet produkált
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Halasztások és újratervezések a sportvilágban
A koronavírus-járvány miatt to-

vábbra is folyamatosak a halasztá-
sok a nemzetközi sportéletben.

A Nemzetközi Kerékpáros-szö-
vetség (UCI) bejelentette, hogy el-
halasztja a hegyikerékpáros
világbajnokságot, amelyet június
25. és 28. között a németországi 
Albstadt városában rendeztek volna.

Az amerikai nyílt teniszbajnok-
ság, azaz a US Open szervezői az
egészségügy részére biztosítják a
torna helyszínéül szolgáló Billie
Jean King National Tennis Centert.
Közben Craig Tiley, az Ausztrál Te-
niszszövetség elnöke, az Australian
Open igazgatója a helyi sajtónak
adott nyilatkozatában aggodalmát
fejezte ki, hogy 2020-ban egyálta-
lán bárhol a világon tudnának még
teniszversenyt rendezni. Ez azt je-
lentené, hogy két hónap után véget
ért az idény, amelyből egyelőre az
áprilisi és a májusi tornákat mond-
ták le hivatalosan.

Az otthon ülő szurkolóknak azzal
kedveskedik az észak-amerikai ko-
sárlabda- (NBA), illetve amerikai-
futball-liga (NFL), hogy ingyenessé
tette videós alkalmazását (game
pass), amely révén az érdeklődők a
korábbi mérkőzéseken kívül más
tartalmakat is nézhetnek.

A Nemzetközi Egyetemi Sport-
szövetség (FISU) jelezte, a tokiói
olimpia egy évvel történő halasz-
tása ellenére 2021 augusztusában
rendezik meg a csengtui nyári Uni-
versiadét, és csupán két versenyna-
pot kell csúsztatni. Így az
egyetemisták és főiskolások világ-

játéka nem augusztus 16-án, hanem
18-án kezdődik, és nem 27-én,
hanem 29-én ér véget. A FISU és a
szervezők bíznak benne, hogy az
olimpikonok közül így is sokan in-
dulnak majd az Universiadén,
amelyre több mint 150 országból 
tízezer sportolót várnak.

Az algériai szervezők úgy dön-
töttek, hogy egy évvel, 2022-re ha-
lasztják a Mediterrán Játékokat,
mert a 2021 júniusi rendezés a to-
kiói olimpia csúszása miatt nem
lenne kivitelezhető.

Nincs még új időpontja ugyanak-
kor a Világjátékoknak, amelyen 35
sportág nem olimpiai számai szere-
pelnek. Az eseményt jövőre július
15. és 25. között rendezték volna az
egyesült államokbeli Birmingham-
ben. A szervezők közlése szerint
szeretnék a legoptimálisabb idő-
pontot megtalálni, ezért még arról
sem született határozat, hogy 2022-
ben vagy 2021-ben egy korábbi

időpontban legyenek a versenyek.
A Nemzetközi Olimpiai Bizott-

ság sportolói bizottsága bejelen-
tette, hogy az olimpiai szolidaritási
program jelenleg futó projektjei –
például nemzetközi ösztöndíjak –
nem idén zárulnak, hanem csak jö-
vőre, a tokiói olimpia idejéig tarta-
nak.

Az elhalasztott planicai sírepülő-
világbajnokságot december köze-
pén pótolhatják. Ezt a szlovén
szervezők közölték kedden, de pon-
tos dátumot nem adtak meg. A vb-t
eredetileg március 19-22-én rendez-
ték volna – a házigazdák szerint a
megváltott jegyek az új időpontra is
érvényesek lesznek.

A Nemzetközi Tájfutószövetség
bejelentette, hogy elhalasztja a dá-
niai világbajnokságot, amely július
7-én kezdődött volna. Az augusz-
tusi, észtországi kontinensviadalt és
az októberi, olaszországi világkupa-
döntőt törölték a versenynaptárból.

2022-ben lehet az atlétika-világbajnokság
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) a 2021-re halasztott tokiói

olimpia pontos időpontjának bejelentése után jelezte, hogy 2022-ben
keres új dátumot az eredetileg jövő évre tervezett eugene-i világbaj-
nokságnak. Közölték: támogatják a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
döntését, mert a koronavírus-járvány miatti egyéves halasztás megfe-
lelő időt biztosít a versenyzőknek az edzések újrakezdésére és a felké-
szülésre.

A WA a 2022-es Nemzetközösségi Játékok és az Európa-bajnoksá-
gok rendezőivel is tárgyal majd. Az idei szabadtéri Eb-nek augusztus-
ban Párizs, míg a 2022-esnek München adna otthont.

Az amerikai világbajnokság után 2023-ban Budapest lesz a szabad-
téri vb házigazdája.

Új időpontot keresnek a jövő évi vizes világbajnokságnak

A vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szervezet (FINA) új idő-
pontot keres a jövő nyári fukuokai világbajnokságnak azok után, hogy
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kijelölte a tokiói ötkarikás já-
tékok új dátumát.

A FINA közleménye üdvözölte a NOB döntését, és azt, hogy ilyen
hamar tiszta helyzetet teremtettek a többi sportág számára az új időpont
(2021. július 23. – augusztus 8.) kijelölésével.

A szervezet közölte, az új dátum fényében megkezdik a tárgyalásokat
a szervezőkkel, a sportolókkal, edzőkkel, a nemzeti szövetségekkel, a
televíziótársaságokkal és a szponzorokkal arról, mikor rendezzék meg
az eredetileg 2021. július 16. és augusztus 1. közé kiírt fukuokai vizes
világbajnokságot.

Az otthon ülő szurkolóknak azzal kedveskedik az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA), hogy
ingyenessé tette videós alkalmazását (game pass), amely révén az érdeklődők a korábbi
mérkőzéseken kívül más tartalmakat is nézhetnek

Bejelentés az olimpia programjáról
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság

(NOB) jövőre is azt a versenyprog-
ramot próbálja majd követni, amely
idén érvényes lett volna a tokiói
olimpián, és Szapporó is verseny-
helyszín marad, jelentette be a sport-
szervezet.

A nyári játékokat a múlt héten ha-
lasztották el a koronavírus-járvány
miatt, s múlt héten az is kiderült,
hogy szinte napra pontosan egy
évvel az eredetileg kijelölt időpont
után, 2021. július 23. és augusztus 8.
között rendezik majd.

Az insidethegames.biz portál úgy
tudja, hogy a várható hőség miatt a
jóval északabbra fekvő Szapporó
marad a maratoni futó és a gyalogló-
számok házigazdája, s a NOB álta-
lánosságban arra törekszik, hogy az
legyen a lebonyolítás időrendje,
amely idén lett volna. Ezt a NOB
sportolói bizottsága is támogatja, Kit
McConnell, a szervezet sportigazga-
tója ugyanakkor jelezte: bizonyos
módosításokra szükség lehet. „Az
alapok már megvannak, ezek érvé-
nyesek 2021-re is, beleértve a szap-
porói helyszínt is. Bizonyos
kiigazításokra azonban szükség
lehet, ezeket áttekintjük” – mondta
McConnell.

A szervezők szerint több szem-

pontból is meg kell vizsgálni a kiala-
kult helyzetet, ezek közül az egyik
az, hogy elképzelhető, bizonyos ver-
senyhelyszínek jövőre már nem áll-
nak rendelkezésre. Ezt a NOB
elnöke, Thomas Bach is elismerte.

Ismertették az általános kvalifiká-
ciós alapelveket is. Az eddig meg-
szerzett kvóták megmaradnak, a
további helyekért pedig legkésőbb
2021. június 29-ig lehet küzdeni.

A sportágspecifikus kvalifikációs

szabályzatok átdolgozása a nemzet-
közi sportági szövetségek feladata.
Ezeket a NOB jóváhagyása után elő-
reláthatólag idén április vagy május
folyamán hozzák nyilvánosságra. A
NOB arra buzdítja a nemzetközi
szövetségeket, hogy az új kvalifiká-
ciós rendszerük az eredetit vegye
alapul, így például az elmaradt kvó-
tát osztó eseményeket ugyanolyan
számú eseménnyel pótolják, ameny-
nyiben lehetséges.

Magyar úszók is 
megfertőződtek koronavírussal

A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) két hétre szóló teljes edzés-
zárlatot rendelt el azoknak a válogatott versenyzőknek az esetében,
akik az elmúlt egy hónapban külföldön tartózkodtak.

Ezt a MÚSZ közleményben jelentette be a szerdai rendkívüli,
videókonferenciás elnökségi ülését követően. A szervezet kedden
nyilvánosságra hozta, hogy kilenc személy esetében pozitív ered-
ményt mutattak a tesztek, amelyeket azért végeztek el, hogy a vá-
logatott tagjai folytathassák felkészülésüket. A tesztelésen részt
vett a válogatott keret valamennyi tagja, illetve a válogatott mellett
dolgozó szakemberek (edzők, gyúrók) is. Ők valamennyien kül-
földi edzőtáborokban jártak, majd azt követően 14 napra karan-
ténba vonultak. A fertőzöttek között van a világbajnok Kapás
Boglárka, valamint Kozma Dominik, Bohus Richárd és Horváth
Dávid.

„A fertőzöttektől kapott információk alapján egyelőre egyikük
sem igényel különleges orvosi ellátást, ugyanakkor az állami jár-
ványügyi hatóságok már felvették velük a kapcsolatot. Amennyi-
ben bármelyikük kezelésre szorulna, úgy rájuk is a jelenleg
érvényben lévő országos egészségügyi protokoll szabályai vonat-
koznak” – közölte a MÚSZ.

A MÚSZ határozata szerint április 15-ig felfüggesztik a keret-
edzéseket, illetve kötelezik a kerettagokat az uszodai felkészülésük
felfüggesztésére.

A határidőt megelőzően a magyar válogatott kerettagoknak és
felkészítőiknek újabb, immár vérvizsgálattal is kiegészített teszte-
lésen kell részt venniük, mielőtt újra elkezdhetik medencés edzé-
seiket – amennyiben az akkori járványügyi helyzet és szabályozás
ezt lehetővé teszi.

A MÚSZ hangsúlyozza: teljes mértékben együttműködik az
egészségügyi szervezetekkel, és kizárólag azon úszóinak teszi le-
hetővé a medencés edzések elkezdését, akik esetében kizárható a
fertőzés – azaz az egy vagy két negatív teszt mellett az is, hogy
bármilyen formában érintkeztek fertőzött társaikkal akár a karantén
kezdete előtt, akár annak letelte után. A zárt edzőtáborok során az
úszók folyamatos orvosi felügyelet alatt dolgoznak majd, és rend-
szeresen részt vesznek egészségügyi vizsgálatokon – írták.

A női gerely világcsúcstartója ősszel dönt az indulásról
Kivár a visszavonulására vonatkozó végső döntésé-

vel a női gerelyhajítás világcsúcstartója. Barbora Spo-
takova az idei szezon után szeretett volna visszavonulni,
azonban a játékok elhalasztása miatt elképzelhető, hogy
egy évet még folytatja pályafutását. A 38 éves, kétszeres
olimpiai bajnok cseh dobó az insidethegames.biz cikke
szerint az olimpia nélkül is várja, hogy még idén verse-
nyezhessen, és úgy tervezi, hogy mindenképpen indul
az augusztus végére kiírt párizsi atlétikai Európa-baj-
nokságon, amennyiben megtartják.

Spotakova elmondta, kiváló és eredményes felkészü-
lést tud eddig maga mögött, így nem jelent komolyabb

problémát számára, hogy a koronavírus-járvány miatt beszűkültek az edzéslehetőségei, az otthonában erősít
és a közeli erdőben fut.

Spotakova 2008-ban és 2012-ben nyert olimpiai bajnoki címet, 2007-ben, 2011-ben és 2017-ben világbaj-
nokságot, 2014-ben pedig Európa-bajnokságot. A szám világcsúcsát és olimpiai rekordját is ő tartja egyaránt
2008 óta: előbbit 72,28 méterrel, utóbbit pedig 71,42-vel. Klasszisát bizonyítja, hogy a 2016-os riói játékokon
lábtörés után visszatérve szerzett bronzérmet, majd egy évre rá vb-címet, míg a második gyermeke születése
miatt teljes egészében kihagyott 2018-as esztendőt követően tavaly vb-döntőbe jutott és kilencedik lett.

Szapporó az új időpontban is versenyhelyszín marad, a Tokióban várható hőség miatt ebben a
jóval északabbra fekvő városban rendezik majd meg a maratoni futó és a gyaloglószámokat
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Belgiumban lefújták a bajnokságot
Az alapszakasz vége előtt egy

fordulóval félbeszakítják a Jupiler
Pro League-et, és nem rendezik
meg a rájátszást, a bajnoki címet
pedig az FC Bruges kapja meg –
közölte csütörtökön a belga labda-
rúgó-szövetség (KBVB).

A belga élvonalbeli labdarúgó-
bajnokság (Jupiler Pro League) el-
nöksége egyhangúlag határozott a
kérdésben – olvasható a szervezet
közleményében. A javaslatot a lab-
darúgó-szövetség vezetősége elé
tárták, amely a várakozásoknak
megfelelően elfogadta azt. A belga
így az első európai élvonalbeli liga,
amelynek küzdelmeit lefújták a ko-
ronavírus-járvány miatt.

A döntésben szerepet játszott,
hogy a KBVB már teljes egészé-
ben megkapta a szezonra a televí-
ziós közvetítési jogokból származó
pénzt, amelyet nem is kell vissza-
fizetnie. Sok más európai baj-
nokságban ugyanakkor végig
kell játszani a szezont ahhoz,
hogy a nemzeti szövetségek hoz-
zájussanak a közvetítési bevéte-
lekhez.

A bajnokság lezárásával a 29
forduló után kialakult állást vég-
eredménynek nyilvánították: a 15
pontos előnnyel élen álló FC 
Bruges a bajnok (és ezzel főtáb-
lás a Bajnokok Ligája követ-
kező kiírásában), a Gent az 
ezüstérmes (és BL-selejtezős), a
Charleroi pedig a bronzérmes (és
főtáblás az Európa-ligában). A
Bölöni László irányította Royal
Antwerp a negyedik lett (és ezzel
EL-selejtezős, de ha megtartják a
kupadöntőt, és azt megnyeri, fő-
táblás lesz a sorozatban), Bernd
Storck és Eppel Márton csapata,
a Cercle Bruges pedig 14. a 16
csapatos bajnokságban. Fontos
kitétel, hogy az idő előtt 

lefújt bajnokságból nem esik ki ez-
úttal egyetlen klub sem, így a se-
reghajtó Waasland-Beveren
megőrzi élvonalbeli tagságát. A
gólkirályi címen egyaránt 18

góllal ketten osztoznak: a Gent
20 éves kanadai támadója, Jo-
nathan David és a Royal Ant-
werp kongói csatára, Dieumerci
Mbokani.

A Kisvárda felbontotta két román labdarúgója
szerződését

A Kisvárda Master Good labda-
rúgócsapata felbontotta két román
légiósa szerződését, mivel 
Gheorghe Grozav és Iasmin Latov-
lievici engedély nélkül hazautazott.

„Szerdán engedély nélkül haza-
utaztak Romániába, amelynek a
határai le vannak zárva. Ezzel
nemcsak a szigorú belső szabálya-
ink, hanem az előírásokkal szem-
ben is vétettek, kockáztatva a
csapattársaik és a hozzátartozóik
egészségét is – indokolta a klub
honlapján a döntést Révész Attila
sportigazgató. – Mindez súlyos
szerződésszegésnek bizonyul, amit
nem tudunk tolerálni. Ebben a
helyzetben nem tehetünk különb-
séget játékos és játékos között. A
korábbiakban bármennyit is segí-
tett nekünk Gheorghe Grozav, ez a
tette megengedhetetlen és megbo-
csáthatatlan. A játékos érdemeit
nem vitatjuk el, köszönjük neki az
eddigieket. A februárban igazolt
Iasmin Latovlevici pedig még nem
jutott el odáig, hogy lehetőséget
kapjon.”

A beszámoló szerint mindkét
futballista szerződése nyáron járt
volna le. A magyar élvonalban
március 7-én játszottak leg-

utóbb, még kilenc forduló van
hátra az OTP Bank Ligából,

amelynek nyolcadik helyén áll a
Kisvárda.

Bölöni távozhat 
az Antwerpentől

Távozhat az Antwerpentől a bel-
giumi klub marosvásárhelyi szár-
mazású labdarúgóedzője. Az M4
Sportnak nyilatkozó Bölöni László
nem zárta ki, hogy a következő
évadtól máshol dolgozzon.

A 67 éves szakember, aki 2017
óta irányítja az antwerpenieket, csü-
törtökön azt mondta: egyelőre nem
tudja, marad-e jelenlegi állomáshe-
lyén, de most inkább arra hajlik,
hogy nem. „Olyan szintre jutottunk,
ahonnan a következő lépés a baj-
noki címért folytatott harc lenne,
ehhez azonban meglátásom szerint
más edzői filozófiára van szükség”
– jelentette ki.

Az Antwerpennel – amelyet nagy
múltú, jó anyagi hátterű klubként jel-
lemzett – első szezonjában nyolca-
dik volt, az előző és a mostani, éppen
csütörtökön lezárt kiírásban negye-
dik helyen végzett, emellett pedig
kupadöntőbe jutott és az Európa-liga
selejtezőjében is szerepelt. Mostani
helyezése alapján a következő évad-
ban is indulhatna a második számú
kupasorozatnak legalább a selejtező-
jében, de ha lejátszanák a bajnok FC
Bruges elleni Belga Kupa-döntőt, és

azt megnyernék, akkor egyből a fő-
táblára kerülnének (a liga felállított
egy munkacsoportot, amely meg-
vizsgálja a másodosztály és a kupa
befejezésének lehetőségeit).

Az edző hozzátette, hogy to-
vábbra is „be van oltva a futballví-
russal”, így a visszavonuláson
egyelőre nem gondolkozik, azt
azonban még nem tudta megmon-
dani, hol folytatja pályafutását.

Bölöni azt is elmondta, volt
olyan pillanat a pályafutásában,
amikor csak rajta múlott, hogy nem
lett a magyar válogatott szövetségi
kapitánya. „Fel volt dobva a labda,
léphettem volna, de a felkérés olyan
pillanatban érkezett, amikor időre
lett volna szükségem, hogy ezt a lé-
pést úgy tegyem meg, ahogy nekem
jó. Ez nem felelt meg a magyar szö-
vetség akkori vezetésének, amit
megértettem” – fogalmazott.

Bölöni László játékosként 102
alkalommal szerepelt a román válo-
gatottban, edzőként pedig többek
között Franciaországban, Portugáli-
ában és Görögországban is dolgo-
zott. A román válogatottat 10
mérkőzésen irányította.

Sürgősségi segélyalap 
a nehéz helyzetbe került klubok

megsegítésére
A Nemzetközi Labdarúgó-szö-

vetség (FIFA) csaknem 2,5 milliárd
eurós tartalékjai felhasználásával
sürgősségi segélyalapot hozna létre
a sportág nehéz helyzetbe került
szereplőinek megsegítésére, jelen-
tette be a szervezet szóvivője. Az il-
letékes közölte, a FIFA
gazdaságilag stabil helyzetben van,
ezért kötelességének érzi, hogy se-
gítsen azoknak a szereplőknek,
amelyek kiszolgáltatottá válnak.
Arról, hogy miként és kik részesül-
hetnek a segélyalapból, még nem
született döntés, előbb a FIFA
egyeztet a tagszövetségekkel, a
konföderációkkal és egyéb érintet-
tekkel.

A nehéz helyzetbe került klubok
között ott van  a Diósgyőri VTK,
amely az élvonalbeli magyar labda-
rúgóklubok közül elsőként fizetés-
csökkentést jelentett be. A
sportszervezet közleménye szerint
a futballisták, az edzők és a vezetők
is lemondtak bérük 30 százalékáról
április 1-jétől. „A többi munkavál-
laló bére jövedelmük függvényé-
ben sávosan, kisebb mértékben
csökken, tekintetbe véve szociális
szempontokat is” – olvasható a

miskolci klub közleményében.
Spanyolországban a Sport című
spanyol sportnapilap információi
szerint a Profi Labdarúgóliga (LFP)
első- és másodosztályú tagozatának
testülete úgy készül, hogy a baj-
nokságok kényszerszünete júniusig
biztosan eltart. Erre az esetre két
forgatókönyvet dolgoztak ki: június
21-én vagy egy héttel később in-
dulna újra az élet a ligákban, de
nem zárták ki a júliusi újrakezdés
lehetőségét sem. Hozzátették:
mindez befolyásolja a 2020-2021-
es szezon rajtját is. A kollektív szer-
ződés 21 napos szabadságot ad a
játékosoknak az idény végeztével,
ami azt feltételezi, hogy augusztus
harmadik hetében kezdődhetne az
alapozó munka, ami négy hetet
vehet igénybe. Ebből kiindulva
pedig a következő szezon csak
szeptember közepén kezdődik
majd.

Németországban egyelőre április
30-ig halasztottak: a liga virtuális
közgyűlésén a 36 profi klub döntött
arról, hogy legalább e hónap végéig
meghosszabbítják az első- és má-
sodosztályú labdarúgó-bajnokság
felfüggesztését.

Gheorghe Grozav tekintélyt vívott ki magának a magyar csapatnál nyújtott szerepléseivel

A 29 forduló után kialakult állást végeredménynek nyilvánították. A 15 pontos előnnyel élen
álló FC Bruges a bajnok, és ezzel főtáblás a Bajnokok Ligája következő kiírásában

Az UEFA elnöke keményen megfenyegette a belga szövetséget
Az európai kupaküzdelmekből való kizárással fenyegette meg

a belga szövetséget az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) el-
nöke amiatt, hogy befejezettnek nyilvánította az ország bajnok-
ságát a koronavírus-járvány miatt. „Ez nem a megfelelő eljárás,
a szolidaritás nem egyirányú utca. Nem lehet segítséget kérni,
aztán önhatalmúlag eldönteni, hogy mi legyen” – mondta a ZDF
német televíziónak a szlovén sportdiplomata. A belgák és mind-
azok, akik hasonló lépésen gondolkodnak, a részvételüket koc-
káztatják a következő európai kupaszezonban – hangsúlyozta
Aleksander Ceferin.

Az UEFA még csütörtökön levelet küldött 55 tagszervezetéhez,
amelyben tudatta, a kontinentális sorozatokban való szereplés a
befejezett bajnokságok végeredményétől függ. Ezért az idő előtt
véget ért pontvadászatok kétségeket vetnének fel ennek a feltétel-
nek az érvényességét illetően. Az állásfoglalás szerint a következő
hónapokban jó eséllyel újraindulnak és július-augusztusban lezá-
rulnak a nemzeti bajnokságok, ezért korai és jogtalan lépés ezeket
befejezettnek nyilvánítani.

A belga szövetség pénteken kora este válaszolt az UEFA-nak, a
KBVB közegészségügyi és gazdasági okokkal magyarázta a baj-
nokság lezárását. Egyúttal jelezték, nem értenek egyet az UEFA
felfogásával, miszerint kényszeríti a bajnoki idény folytatását a
jelenlegi krízishelyzet közepette, és kizárással fenyeget a követ-
kező kontinentális kupaidényből.

Latovlevici: A családommal akartam lenni
Iasmin Latovlevici a családjával akart lenni a koronavírus-jár-

vány idején, ezért távozott engedély nélkül a Kisvárda labdarú-
gócsapatától. A 33 éves hátvéd a Gazeta Sporturilor című lapnak
adott interjúban elmondta, a magyar klubtól otthoni felkészülési
feladatokat kapott, és úgy gondolta, hogy a további utasításokig
ezeket Romániában is elvégezheti. Hozzátette, nem sokat gondol-
kozott, hanem hazautazott, és az otthonában folytatja a felkészü-
lést, hogy minél jobb állapotban lehessen, amikor véget ér a
járvány, és folytatódik az idény. A szerződése felbontásáról kije-
lentette: „Ez a Kisvárda döntése volt. Lehet, nem volt már szük-
ségük rám. Valószínűleg segítettem is pénzügyileg a klubnak a
távozásommal”.
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A korábbi lapszámainkban két
részletben közölt riportban a
teljesség igénye nélkül – a
megkérdezettek szemszögé-
ből az adott időszakban –
megpróbáltunk helyzetképet
bemutatni arról, hogy miként
viszonyultak Európa egyes
lakói a koronavírus-járvány-
hoz. Betekinthettünk az
ausztriai, a spanyolországi, az
angliai és az olaszországi
helyzetbe. Ezúttal Jánosi
Dalma számolt be a tapasztal-
takról Belgiumból. (v. gy.)
Előzmények

A koronavírus-járványról január-
ban keveset lehetett hallani, olvasni
Belgiumban. Időről időre a kínai
helyzetről tájékoztattak, de nem
merült fel, hogy a járvány átterjed-
het Európára. Január végére meg-
változott a helyzet, 30-án a
hatóságok regisztrálták a
www.info-coronavirus.be oldalt,
négy nyelven (holland, francia,
német és angol). Egyes tájékoztató
anyagok további nyelveken is meg-
jelennek, például arabul, spanyolul,
olaszul, lengyelül, románul, törö-
kül. Február elején Belgium is, a
többi ország példáját követve, haza-
hozta Kínából, Hupej tartományból
azokat az állampolgárokat, akik ezt
kérték. A hazaérkezőket 14 napos
intézményes karanténba helyezték,
mindenkit teszteltek. Egy 54 éves
személy tesztjének eredménye po-
zitív lett, őt megfigyelés alatt tartot-
ták egy brüsszeli kórházban, ahol
végig tünetmentesen vészelte át a
betegséget, a karantén lejártával
pedig egészségesen távozott. 

Sokáig úgy tűnt, Belgium kézben
tartja a helyzetet, bár akkor már
egyre gyakrabban jelent meg a saj-
tóban, hogy mekkora a hiány orvosi
maszkból az országban. Egy hat-
milliós tartalék szavatossági ideje
még 2018-ban lejárt, így azokat
megsemmisítették, de pénzhiányra
hivatkozva nem pótolták a készle-
tet. Később azonban a megbízott
szövetségi egészségügyi miniszter
(Belgiumnak kilenc egészségügyi
minisztere van, a szövetségi és re-
gionális miniszterekkel együtt) be-
jelentette, hogy van megoldás a
maszkhiányra, a hatóság megtette a
megfelelő lépéseket. Ám a beszál-
lító cég csődje miatt a megrendelt
ötmillió maszk végül nem érkezett
meg, így a hiány ismét akuttá vált. 

Belgiumban a farsang jelentős
ünnep, ilyenkor egy hétig az isko-
lákban vakáció van, az emberek
többsége pihenőszabadságra megy.
Így történt idén is február utolsó he-
tében. Az iskolai szünet alatt renge-
tegen üdültek, többen
Olaszországban és más országok-
ban síztek. Ahogy ismét elkezdő-
dött március elején az iskola, a
koronavírusos esetek kezdtek meg-
jelenni. 

Ehhez az is hozzájárult, hogy
több mint 100 belga állampolgár re-
kedt abban a tenerifei hotelben, ahol

egy koronavírusos személyt azono-
sítottak. Tizenöten február 28-án
hazatérhettek, őket tesztelték, a töb-
bieket viszont úgy engedték be már-
cius 5-én az országba, hogy nem
végezték el rajtuk a koronavírus-
tesztet. 

Március 12-én hoztak először
szigorúbb intézkedéseket a hatósá-
gok, ekkor rendelték el az iskolák
és üzletek bezárását, 17-én kijárási
korlátozás lépett életbe, 20-án pedig
Belgium lezárta a határait, csupán a
létfontosságú forgalom maradt. 
Biztosított a gyerekfelügyelet 

Március 7-én körlevélben kö-
zölte velünk az iskola, hogy koro-
navírusos szülő van az iskolában,
egy Olaszországból hazatért szülő-
pár. Március 8-tól nem engedtük a
fiunkat óvodába, pedig biztosítottak
róla, hogy az ügyet kézben tartják,
a kérdéses osztály, ahol az esetet
igazolták, két hétre karanténba vo-
nult, a többiek nincsenek kitéve a
fertőzésveszélynek. Nagyon kevés
iskola hozott egyébként ilyen jel-
legű intézkedéseket, ritkán kellett
karanténba vonulniuk azoknak,
akik Észak-Olaszországból tértek
haza.

Nem vették komolyan a járványt,
ahogy más országokban sem. Sokan
a gyerekek oktatáshoz való jogával
érveltek az iskolák bezárása ellen,
így azok továbbra is nyitva voltak,
holott egyre több helyről lehetett
hallani, hogy tinédzserek is megfer-
tőződtek, az esetek száma pedig nö-
vekedni kezdett (199 igazolt esetről
tudtak a hatóságok március 8-án).
Március 15-én a gyerekem óvónője
értesített, hogy valószínűleg ő is
fertőzött, de akkor már csak olyano-
kat teszteltek Belgiumban, akik sú-
lyos állapotban kórházba kerültek,
így nem lehettünk biztosak abban,
hogy valóban koronavírusos-e. 

Március 16-tól végül bezártak az
iskolák, csupán az úgynevezett
„garderie”, vagyis gyerekfelügyelet
működik, azon szülők gyerekei szá-
mára, akiknek dolgozni kell (egész-
ségügyi alkalmazottak,
gyógyszerészek, katonák, a rendőr-
ség alkalmazottai, bolti alkalmazot-
tak, futárok stb.). A szülők e-mailen
kaptak egy kitöltendő formanyom-
tatványt, amelyben meg kellett je-
lölni, hogy szükség lesz-e a
gyermekfelügyeletre. A tanintézmé-
nyek alkalmazottai akkor is bejár-
nak, ha egy gyereket sem visznek
óvodába, mert lehet olyan szülőpár,
akit a vészhelyzetre való tekintettel
bármikor behívhatnak, ez esetben
igénybe veheti a gyerekfelügyeletet. 

Az online oktatás megoldását az
iskolákra bízták, így voltak intéz-
mények, ahol gyorsabban reagáltak,
máshol lassabban, de végül bein-
dultak az online oktatási platfor-
mok. Az óvó nénink whatsappon
tartja a csoporttal a kapcsolatot,
mindennap bejelentkezik, vagy
mesét mond a gyerekeknek, vagy
kedves feladatokkal bízza meg őket
és a szülőket. 

Otthoni munkán 
az EP-alkalmazottak 

A munkahelyemen, az Európai
Parlamentben március 2-án este
azonnali hatállyal elrendelték min-
den olyan rendezvény, beütemezett
látogatás lemondását, mely azt fel-
tételezte, hogy az alkalmazottakon
kívül más is belép az épületbe. Ha-
sonló intézkedéseket hoztak más
uniós intézményekben is. Az Euró-
pai Parlament épületében automata
fertőtlenítőadagolókat szereltek fel
a bejáratok közvetlen közelében,
minden emeletre, valamint az ét-
kezdék és gyűléstermek bejáratá-
hoz. A kilincseket, lifteket,
beléptetőkapukat, mosdót naponta
fertőtlenítették. Március 12-én
végül elrendelték, hogy aki teheti,
a következő héttől dolgozzon ott-
honról, hetente legfeljebb egy
napra mehettünk be az épületbe.
Nagyon gyorsan, világosan közöl-
ték, mit kell tennünk, hogy hozzá-
férjünk a belső hálózathoz, a
Parlament által használt alkalmazá-
sokhoz és e-mailjeinkhez. Így
aztán, a rendezvényeket leszá-
mítva, otthonról is el tudjuk látni a
feladatainkat. 

Március 23-án veszítettük el az
első kollégát a járvány miatt, azóta
egyáltalán nem szabad bejárni, min-
denkinek otthonról kell dolgoznia.
Április elején már 25 igazoltan po-
zitív koronavírusos alkalmazott volt
nyilvántartásban, további 160-at
pedig megfigyelés alatt tartottak.

A kijárási korlátozás nagyon sú-
lyosan érintette az egyéni vállalko-
zókat. Március 19-én rendelkeztek
arról a hatóságok, hogy minden

olyan egyéni vállalkozó, akit a ko-
ronavírus-járvány érint (teljesen
vagy részlegesen fel kellett füg-
gesztenie a tevékenységét vagy ka-
ranténba vonult), élhet az ún. „Droit
passarelle” – egyfajta áthidalási –
joggal. A vállalkozóknak egy, még
aznap rendelkezésükre bocsátott
formanyomtatványt kell kitölte-
niük, és a biztosítójukhoz benyújta-
niuk. Ennek alapján a tevékenység
felfüggeszthető, ugyanakkor a biz-
tosító pénzügyileg támogatja a vál-
lalkozót. Átlagban havonta mintegy
1200 euróval, ha a vállalkozó egye-
dül él, 1600-zal, amennyiben a ház-
tartásban van legalább egy eltartott
személy, házastárs és/vagy gyere-
kek. 
Akadozik az egészségügyi ellátás 

Az egészségügyi ellátás Belgi-
umban általában magas színvonalú.
Talán éppen emiatt bizakodtak el az
elején a hatóságok. Már március 7-
én egyértelművé vált, hogy a tesz-
telésre nem lesz lehetőség széles
körben, ugyanis Belgiumban nincs
elég tartalék a teszthez szükséges
reagensből. Az NRC (a patogének
országos referenciaközpontja) így
arra kényszerült, hogy egészség-
ügyi osztályozási rendszert vezes-
sen be, és 2000-ben állapította meg
a naponta elvégezhető koronavírus-
tesztek számát az országban. Már-
cius közepétől már csak a sürgős
betegeket látták el a kórházak, la-
borvizsgálatokat, sőt még a magán-
rendelőkben történő, de halasztható
orvosi látogatások nagy részét is le-
mondták. Úgy tűnt, minden erőfe-
szítéssel a koronavírusos betegek
ellátására törekednek, de március

második felében már egyre több-
ször lehetett hallani, hogy a mentő
csak akkor jön ki, ha nagyon súlyos
állapotban van a beteg. Belgium
egyébként az ötödik helyen áll Eu-
rópában a 100 ezer főre jutó inten-
zív osztályi ágyak száma
tekintetében. Ennek ellenére már-
cius végére ezen kórházi ágyak fele
megtelt, holott a járvány tetőzésé-
nek a közelébe se ért az ország. Si-
került egészségügyi felszereléseket,
főleg maszkokat beszereznie a ha-
tóságnak, de a lakosság számára a
védőmaszk így is csak orvosi recept-
re kapható a gyógyszertárakban,
gyakorlatilag nem lehet hozzáférni. 
Pánikvásárlás

A belga nemzetbiztonsági tanács
március 12-i, a kijárási korlátozásra
vonatkozó bejelentése hatására 13-
án az emberek megrohamozták a

bevásárlóközpontokat Belgium
egész területén. A reggeli órákban
az áruházakban kifogytak az alap-
élelmiszerek. Karácsonykor sem lá-
tott tömegek álltak sorba, hogy
bejussanak az üzletekbe, majd sor
alakult ki a kasszáknál is. A liszt,
cukor, só, rizs, száraztészta és WC-
papír hiánycikk lett a következő két
hétben is. Bár az üzletek a „roha-
mot” követő napokban nagy erőfe-
szítéssel feltöltötték a polcokat, az
áru gyorsan elfogyott. Belgiumban
nagyon sokan interneten vásárol-
nak, a bevásárlóközpontok alkal-
mazkodtak is ehhez az igényhez,
szinte minden áruház vagy haza-
szállít, vagy összeállítja a megren-
delt csomagot, mely meghatározott
időben átvehető az üzletben. A pá-
nikvásárlás az online vásárlásokban
is megmutatkozott, ugyanis volt
eset, hogy hiába állította össze az
ember a megrendelendő árucikkek
listáját az online felületen, nem ta-
lált elérhető időpontot a kiszállítá-
sára. Nagyjából egy hét után
rendeződött az árukínálat, bár több
termék jelenleg is gyorsan elfogy,
az online rendelések beindultak, és
az áruházak polcai is tele vannak.
Újabban tyúkokat vásárolnak nagy
mennyiségben az emberek, mert to-
jáshoz még mindig nehéz hozzá-
jutni. A palánták is gyorsan
elkelnek, mivel egyre többen szeret-
nének kertészkedni. 
Önkéntes segélyhálózatok 

A „koronapartik” gyakoriak vol-
tak a kijárási korlátozás első napja-
iban. Ahogy nőtt az esetek száma és
egyre többször lehetett hallani 
halálesetről, komolyabbá vált az

emberek hozzáállása is. Megritkul-
tak a partik, de még így is sokan
piknikeztek a parkokban. Valójában
annyi piknikezőt még nem láttam
Brüsszel parkjaiban, mint azokon a
napokon. A szabályok szigorítása, a
nagyobb bírságok kilátásba helye-
zése vetett véget a helyzetnek. 

Rengeteg leleményes és megható
közösségi megoldás született arra,
hogy a közösségen belül miként se-
gítsenek egymáson az emberek.
Több helyi kezdeményezés is nap-
világot látott a helyi termelők és a
kisvállalkozók megsegítésére. Van
ahol ingyen biztosítanak áruátvevő
helyet a vállalkozónak és kliensei-
nek a megrendelt cikkekre úgy,
hogy ne érintkezzenek egymással
az emberek. Önkéntes hálózatokat
hoztak létre. Több gyártóvonalat
alakítottak át az egészségügyi alkal-
mazottaknak szükséges maszkok és
védőruhák készítésére. Települé-
sünkön olyan személy is volt, aki
felajánlotta az általa nem használt
lakást egészségügyi alkalmazottak-
nak, akik nem mernek hazamenni a
családjukhoz, nehogy megfertőz-
zék kisgyerekeiket vagy házastár-
sukat. 

A hatóságok is kivették a részü-
ket ebből. Van olyan brüsszeli ön-
kormányzat, amely hotelt bérel
hajléktalanoknak. Az Európai Par-
lament sofőrjei segítenek abban,
hogy a gyógyszer és élelmiszer el-
jusson a legelszigeteltebb helyekre
is Belgium területén. Az időseket a
boltok reggel, rögtön nyitás után
várják, elsőbbségük van vásárlás-
kor, ilyenkor ugyanis a legkisebb a
fertőzés veszélye. Számos bolt az
egészségügyi alkalmazottakért egy
órával tovább nyitva tart, ilyenkor
kizárólag ők vásárolhatnak, de a
házhoz szállításkor is előnyben ré-
szesítik őket. 
Összeomolhatnak az egészségügyi
rendszerek 

Amint a belgiumi helyzet is iga-
zolja, számos óvintézkedést későn
hoztak meg. Olyasmivel szembe-
sülünk, amire száz éve nem volt
példa Európában, így nincsenek
megfelelő protokollok, forgató-
könyv, az intézkedések a járvány
súlyosbodásával születtek. Sok he-
zitáló, egymásnak ellentmondó in-
tézkedésre is volt példa Bel-
giumban, ami nem segített a jár-
vány visszaszorításában. Hol tesz-
telték a külföldről hazautazókat,
hol nem. Itt is bőven akadt olyan,
aki annak ellenére, hogy a járvány
által érintett övezetből érkezett
haza, nem tartotta be a 14 napos
karantént, mi több, a tömegközle-
kedési eszközöket is igénybe
vette. Jó, hogy a kezdeti félénk,
kapkodó lépéseket követően ko-
moly európai uniós szintű szoli-
daritási programot dolgoztak ki és
alkalmaznak, amit az Európai Bi-
zottság felügyel, ennek alapján
eddig példátlan anyagi és egész-
ségügyi eszköztámogatást nyújta-
nak egymásnak a tagállamok.
Kérdés csak az, bírni fogja-e az or-
szágok egészségügyi rendszere a
járvánnyal járó súlyos terhet? Erre
jelenleg nincs egyértelmű válasz
még a fejlett egészségügyi ellátás-
sal rendelkező Nyugat-Európában
sem. 

Jánosi Dalma 

Kevesen utaznak Fotó: Igli Martini Kocibelli 

Kiürült Brüsszel Fotó: Jánosi Dalma

Víruskörkép Európában 
A láthatatlan ellenség 

Jelentős bírság a szabálysértőknek Fotó: Jánosi Dalma



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701.
(7272-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(7272-I)

MINDENFÉLE

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

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

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájdalommal emlé-
kezem egyetlen testvérem, 
JÁSZBERÉNYI EMESE 
halálának harmadik évforduló-
ján. 
Az idő a fájdalmat enyhíti, de a
hiányt nem pótolja. Akik ismer-
ték, gondoljanak rá szeretettel.
Emlékét őrzi testvére és szeret-
tei. 
Pihenése legyen csendes és za-
vartalan! (-I)

Fájó szívvel emlékezünk április
6-án SZATMÁRI VIKTOR GYŐZŐ
volt ákosfalvi lakosra halálának
20. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (mp.-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet, 
csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, akit igazán szeretnek.

(Kosztolányi)
Szívünk mély fájdalmával, a hiány-
érzés örök küzdelmével emléke-
zünk  április 5-ére, amikor egy
éve hogy a kegyetlen halál elra-
gadta id.   SÓLYOM  JÁNOST, a
drága jó férjet és édesapát. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
hosszabb szenvedés után a sze-
retett 

VASS SÁNDOR 
(volt bőrgyári dolgozó) 

szíve megszűnt dobogni. Örök
nyugalomra április 6-án, hétfőn a
marosvásárhelyi református sír-
kertben római katolikus szertar-
tás szerint helyezzük. Szintén
sajnálattal közöljük, hogy a jelen
helyzetre való tekintettel a teme-
tés zártkörűnek tekinthető. Em-
léke legyen örök, nyugalma
áldott és békés! 

A gyászoló család. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A Ford még legalább egy hónapig, május 4-
ig szünetelteti a jármű- és motorgyártást
legtöbb európai üzemében a koronavírus-
járvány következményeként – közölte az
amerikai autógyártó európai leányválla-
lata.

A gyártás újraindítása a következő hetek járvány-
ügyi eseményeitől, az adott időben érvényes országos
szintű korlátozásoktól, a beszállítók rendelkezésre ál-
lásától és a márkakereskedői hálózat működésének le-
hetőségeitől függ.

„Reméljük, hogy a következő hónapban javul majd
a helyzet, ám a munka újrakezdésével kapcsolatos ter-
veink továbbra is a mindenkori feltételektől és az
adott országok kormányainak rendelkezéseitől függ-
nek” – fogalmazott Stuart Rowley, a Ford of Europe
elnöke.

A Ford március 19-től függesztette fel a gyártást
legfontosabb kontinentális európai üzemeiben, a né-
metországi Saarlouis és Köln, a spanyolországi Va-
lencia és a romániai Craiova városokban, március
23-tól pedig az Egyesült Királyságban, a Bridgend és
a Dagenham motorgyárakban. Emellett a Ford leg-
több egyéb tevékenysége is szünetel Európa-szerte,
kivéve azt a néhányat, amelyek létfontosságúak az üz-
letmenet folyamatosságának biztosításához. A Ford
és dolgozói jelenleg számos olyan kezdeményezésben
vesznek részt Európa-szerte, amelyek az új koronaví-
rus terjedésének fékezését szolgálják, támogatva az
országos szintű projekteket és a közösséget segítő te-
vékenységeket. Ezek a kezdeményezések az orvosi
berendezések, például arcmaszkok és lélegeztetőgé-
pek gyártásától kezdve az egészségügyi dolgozóknak
szánt tábori ágyak biztosításán át egészen a létfontos-
ságú orvosi szolgáltatásokat, sürgősségi szállítást
vagy élelmiszer-szállítást szolgáló járművek adomá-
nyozásáig terjed.

A saját tulajdonú vállalatokban körülbelül 53 ezer
alkalmazottat, az összevont, illetve nem összevont
közös vállalkozásokkal együtt pedig mintegy 67 ezer
embert foglalkoztató, kölni székhelyű Ford of Europe

felel a Ford márkához tartozó autók gyártásáért, érté-
kesítéséért és karbantartásáért Európa 50 piacán. A
Ford of Europe 24 gyártóüzemet – 16 saját tulajdonú
vagy összevont közös vállalat és 8 nem összevont
közös vállalkozás – működtet.

Az anyavállalat, a Ford Motor Company globális
vállalat, amelynek központja a Michigan állambeli
Dearborn, és mintegy 199 ezer embert foglalkoztat vi-
lágszerte. Az első Ford autókat 1903-ban szállították
Európába, ugyanabban az évben, amikor a Ford Mo-
tort alapították. Az európai gyártás 1911-ben indult
meg. (MTI)

Regionális kórház épül Kolozsvár mellett
Ötszázmillió euró értékű beruházás

A Kolozsvár melletti Szászfenes községben
felépítendő regionális sürgősségi kórház 152
ezer négyzetméter hasznos alapterülettel,
849 ággyal, föld alatti parkolóházzal és heli-
kopter-leszállóhellyel fog rendelkezni, tájé-
koztat a Kolozs megyei prefektusi hivatal
pénteki közleményében. 

Ion Ştefan fejlesztési miniszter aláírta a kolozs-
vári regionális sürgősségi kórház finanszírozási
szerződését. (...) Ez lesz az első regionális kórház
Erdélyben. Szászfenesen fog felépülni, a beruházás
értéke több mint 500 millió euróra rúg. A kivitele-
zésre szánt idő 107 hónap, az épületegyüttes hét-
szintes (beleértve az alagsort és a földszintet is). A
tervek szerint az ingatlan 27.340 négyzetméteren
terül el, hasznos alapterülete 151.891 négyzetméter

– írja a közleményben Mircea Abrudean prefektus. 
Rámutatott, mind az általa vezetett intézmény,

mind a helyi hatóságok folyamatosan támogatták a re-
gionális kórház építésének tervét. 

Ludovic Orban miniszterelnök a csütörtöki kormány-
ülésen jelentette be, hogy a kormány az egészségügyi
és a fejlesztési minisztériumon keresztül aláírt egy
mintegy ötszázmillió euró értékű finanszírozási szer-
ződést a kolozsvári regionális kórház felépítésére. 

Ion Ştefan fejlesztési miniszter pedig elmondta: a
kolozsvári lesz az európai alapokból létrehozott leg-
nagyobb beruházás Erdélyben és egyik legnagyobb
az országban. 

A pénzt a regionális operatív program (POR) kere-
tében hívják le. (Agerpres)

Mintegy 22.700 személy lépte át 
az államhatárt 

Mintegy 22.700 román és külföldi állampol-
gár, valamint 13.600 jármű lépte át a román
államhatárt az elmúlt 24 órában – tájékozta-
tott vasárnap a határrendészet.

A belépési oldalon 14.300 személy jelentkezett el-
lenőrzésre 7900 járművel, a kilépési oldalon pedig
8400 személyt és 5700 járművet regisztráltak. 

A jelzett időben a Magyarországgal közös átkelők-
nél mintegy 13.600 személyt jegyeztek, közülük
10.000-t a belépési oldalon. 

Az elmúlt időszakban növelték az ország határain
szolgálatot teljesítő határrendészek számát, naponta
mintegy 4700-an dolgoznak – jegyzi meg a közle-
mény. 

A határrendészet felhívja a figyelmet, lassítja a ha-
táron való átlépést, hogy a szokásos ellenőrzés mellett

a közegészségügyi igazgatóság képviselői járványtani
ellenőrzést is végezhessenek, ugyanakkor az országba
belépőknek ki kell tölteniük a felelősségvállalási nyi-
latkozatot. Mindezek után az országba belépő autókat
a rendőrség és csendőrség képviselőiből álló egysé-
gek elkísérik azon településig, ahol a hazatérteknek
karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe kell vonul-
niuk. 

A határrendészet tájékoztatása értelmében az el-
múlt 24 órában 25 illegális tettet (14 bűncselekményt
és 11 kihágást) észleltek a határátkelőknél és a zöld-
határon, és 130.600 lej értékben foglaltak le olyan ja-
vakat, amelyeket illegálisan próbáltak behozni az
országba. 

Az észlelt kihágásokért összesen 12.900 lejre róttak
ki bírságot. (Agerpres)

A lakosság-nyilvántartó 
hivatal

személyi igazolványt csak elvesztés, lopás, megsemmisülés
vagy különleges helyzetek esetén bocsát ki

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot,
hogy április 6-tól kezdődően a személyazonossági igazolvány kibo-
csátására vonatkozó kérelmeket (személyazonossági kártya, ideigle-
nes személyazonossági kártya és tartózkodási engedély), az
érvényességi idő lejárta miatt, függetlenül attól, hogy az érvényessé-
gük a szükségállapot ideje alatt vagy azelőtt járt le, a lakosság-nyil-
vántartó hivatalban fogadják a szükségállapot megszűnése után.

Az intézkedésre a 34/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet
(1.) bekezdésének 332 cikkelye előírásainak gyakorlatba ültetése ér-
dekében kerül sor, miszerint „a közintézmények vagy közhatóságok
által kibocsátott dokumentumok érvényessége megmarad az ostrom-
vagy szükségállapot teljes időtartamára, valamint ezen állapotok
megszűnésétől számított 90 napos időtartamig”, és a 3/2020.03.24
számú katonai rendelet 1-es cikkelyének gyakorlatba ültetése érde-
kében, amely egyértelműen szabályozza azokat az eseteket, amikor
a polgárok elhagyhatják otthonukat.

A szükségállapot ideje alatt személyazonossági igazolványt elvesz-
tés, lopás vagy megsemmisülés miatt bocsátanak ki, az online idő-
pontfoglalások alapján.

Amennyiben a polgárok a személyazonossági igazolvány kibocsá-
tását más ok miatt kérik, mint elvesztés, lopás vagy megsemmisülés,
bizonyítaniuk kell a különleges helyzetet egy dokumentummal vagy
saját felelősségre tett nyilatkozattal.

További információkért fordulhatnak hozzánk a 0265-250-391-es
telefonszámon.

Claudia Trif ügyvezető igazgató

Stuart Rowley Forrás: media.ford.com/

A Ford még legalább egy hónapig szünetelteti
európai gyártási tevékenységét
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Házhoz röpítjük a legjobb
könyveket. A Kobak Könyves-
bolt házhoz szállítja azokat 
a könyveket, melyeket a 
szobafogság előtt nem 
sikerült beszerezned. 


