
Március 16-tól csak a sürgősségi eseteket látják el a Maros-
vásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban. Annak ér-
dekében, hogy a rohammentő szolgálathoz kerülő betegek
közül kiszűrjék a Covid-19-gyanús személyeket, illetve azokat,
akiknek kapcsolatuk volt ilyen személyekkel, egy második, az
elsőnél nagyobb járványügyi szűrésre alkalmas mobilegységet
állítottak fel szerdán a kórház szomszédságában. 

A vérközpont épületével párhuzamosan, a korábban parkolónak hasz-
nált területen felállított mobilegység rendeltetése, hogy a koronavírus-
fertőzöttek vagy fertőzésgyanús esetek kiszűrésével és elkülönítésével
elkerüljék a sürgősségi ellátásban részesülő betegek megfertőződését.
Minden betegnek – illetve, ha nincs eszméleténél, a hozzátartozójának –
ki kell töltenie egy kérdőívet azzal kapcsolatosan, hogy esetükben fenn-
áll-e a koronavírus-fertőzés veszélye. Ezt követően szállítják át a sürgős-
ségi ügyeletre, ahol megvizsgálják és ellátják őket, akiket pedig

Felelőtlenség magasfokon
Ha a kormány, a szaktárca nem veszi elég komolyan a korona-

vírus-fertőzésveszélyt, akkor hamarosan nemcsak a suceavai kór-
házat, vagy a foksányi katonai kórházat, a bukaresti
műveseállomást zárhatják be, hanem zsinórban az egészségügyi
intézményeket. A probléma összetett: egyrészt a kórházakba került
páciensek nem vallották be, merre jártak az elmúlt hetekben, így
lehetetlen volt visszakövetni, hogy kikkel kerülhettek kapcsolatba,
de ami súlyosabb: a megfelelő védőöltözet hiányzik a kórházakban
és más egészségügyi intézményekben. Most, amikor minden épkéz-
láb, munkaképes egészségügyi szakemberre szükség van, nem en-
gedheti meg magának a romániai egészségügyi rendszer, hogy
sorra fertőződjenek meg az orvosok, nővérek, ápolók. A suceavai
kórházban például 34 orvos és 49 asszisztens fertőződött meg az
új koronavírussal, a bezárásról kedden döntött az egészségügyi mi-
nisztérium, és elrendelte a kórházban fekvő 124 páciens átszállí-
tását más intézményekbe. Végül az a megoldás született, hogy a
fertőtlenítés után a iaşi-i kórházak és a suceavai magánklinikák
orvosai veszik át megfertőződött kollégáik helyét. Csakhogy ha az
első, második vonalban levők kiesnek, kivel lesznek helyettesíthe-
tők? 

És akkor valóban azt kell kérdeznünk, hogy januártól mit csinált,
vagy inkább mit nem csinált a liberális kormány, hogy a világjár-
vány kellős közepén sem arcmaszkok, sem védőöltözet, 

Hogyan küzdjünk
meg lelkileg 
a járvány okozta
pánikhelyzettel?
Ezekre a kérdésekre kerestük a vá-
laszt Becsky Borbála rendszerszemlé-
letű pár- és családterapeutával,
klinikai pszichológussal, mentálhigié-
nés szakemberrel, pszichodramatikus
és leendő szupervizorral, a Familia
Családsegítő Centrum nonprofit egye-
sület vezetőjével.

____________5.
Románia kibújna
nemzetközi 
kötelezettségei alól?
Románia az Emberi Jogok Európai
Egyezménye (EJEE) felfüggesztését
kérte a koronavírus-járványra hivat-
kozva. Ráadásul elhallgatta a közvéle-
mény előtt, ezért több jogász is
felhívta a figyelmet, hogy az egyez-
mény 15. cikkelyének aktiválása alatt,
leszámítva az élet védelmét és a tor-
túra tilalmát, Románia semmilyen más
előírást nem köteles betartani. Mind-
addig, amíg az egyezmény hatályának
felfüggesztése tart.
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A biztonságos sürgősségi ellátásért

Újabb járványügyi szűrősátor 



A megyei tanfelügyelőség az iskoláknak küldött értesí-
tésében a diák- és szülői képviseletek kérdései alapján fel-
hívja az iskolaigazgatók és pedagógusok figyelmét, hogy
az online tevékenységek célja nem a tanórák helyettesítése,

hanem az oktató-nevelő tevékenység légkörének megte-
remtése. Ezért úgy kell azokat megszervezni, hogy ne ve-
gyék túlságosan igénybe a diákokat, és ne kelljen túl sok
időt töltsenek a számítógép előtt. 

A közlemény nyomatékosan
hangsúlyozza, hogy ne közöl-
jenek kinyomtatható tananya-
got, ne adjanak házi feladatot,
ne osztályozzák a diákok
munkáját, ne írjanak hiányzó-
kat.

A diákoknak azt tanácsolják,
hogy kötelességük otthon ma-
radni, és olyan tevékenységek-
kel foglalkozni, amelyek
hozzájárulnak személyes fejlő-
désükhöz. Olvassanak, ismétel-
jék a tanult leckéket, kövessék a
nevelő és szórakoztató jellegű
programokat (megfilmesített
irodalmi művek, színdarabok,
dokumentumfilmek) – olvas-
ható a megyei főtanfelügyelő-
nek és helyettesének a
tanintézményeknek címzett
közleményében. (b.)

Bezártak a bérletárusító kioszkok
Március 23-ától, hétfőtől zárva tartanak Marosvásárhelyen
a Helyi Közszállítási Vállalat bérletárusító irodái. Bérleteket
a vállalat Béga utca 2. szám alatti székhelyén lehet kiváltani
munkanapokon. A városi buszjáratok a 10B kivételével hét-
végi program szerint közlekednek, a 10B a megszokott
munkanapi program szerint szállítja utasait. A 21-es vona-
lon egyetlen autóbusz közlekedik – olvasható a Helyi Köz-
szállítási Vállalat honlapján.

Módosult az Auchan nyitvatartása
A koronavírus-járvány miatt elrendelt szükségállapotban
hétfőtől vasárnapig rövidített programmal, 8–21 óra között
tartanak nyitva az Auchan üzletek. Az óvintézkedésekhez
igazodva meghatározatlan időre felfüggesztik az üzletek-
hez szállító ingyenes kisbuszjáratokat. 

(Szín)házimozi a Figurával
A színházi világnap apropóján a gyergyószentmiklósi Fi-
gura Stúdió Színház március 27-től, péntektől (szín)házi-
mozit indít. Elsőként a Három nővér című előadás
felvétele lesz elérhető a közönség számára március 27-
29. között, mindhárom nap 19 órától kezdődően. Az elő-
adás online elérhetőségéről a színház honlapján, illetve
Facebook-oldalán lehet majd tájékozódni. A felvétel ingye-
nesen nézhető. 

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

Májusban kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében
működő Nagyinet program résztvevői számára március
28–29-ére meghirdetett jászvásári kirándulást május 9–
10-ére halasztják. A programban egyebek mellett a durăui
kolostor, a jászvásári Galata kolostor, a szabófalvi csángó
római katolikus templom, a jászvásári kultúrpalota és to-
ronyóra, a miklósvári Sturdza-kastély, a tupiláci Ancuţa fo-
gadó meglátogatása is szerepel. Feliratkozni Illyés
Claudia könyvtárosnál a 0748-741-507-es telefonszámon
lehet.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma EMÁNUEL, 
holnap HAJNALKA napja.
HAJNALKA: a hajnal szóból
ered, a XIX. század első felében
alkották a nevet. 

26., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 13 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 44 perckor. 
Az év 86. napja, 

hátravan 280 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. március 25.

1 EUR 4,8167

1 USD 4,2539

100 HUF 1,4374

1 g ARANY 227,4536

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 140C
min. -10C

Megyei hírek

Kijárási tilalom Székelyföldön
– megyeitanács-elnökök az Erdély TV-ben

Mi történik Székelyföldön a koronavírus-járvány ide-
jén? Az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című mű-
sorában Kovászna, Hargita és Maros megye
tanácselnökei beszélnek a rendkívüli helyzet kezelésé-
ről. A ma (csütörtök) este 8 órai műsorból az is kiderül,

hogy a teljes kijárási tilalom milyen katonai jelenlétet
hozott a székelyföldi városokba, és hogyan viselik ezt a
helyzetet a lakosok. Jakab Orsolya műsorvezető meghí-
vottai: Borboly Csaba, Péter Ferenc és Tamás Sándor ta-
nácselnökök.

A szovátai Transylvania Cruising
csapatával, valamint a Szovátai Ifjú-
sági Szervezettel együttműködve
segít Szováta önkormányzata a város
idős, illetve mozgásképtelen vagy
beteg lakosain, akiket ezúton is arra
kérnek, hogy amennyiben tehetik,
maradjanak otthon. 

A rohamosan terjedő járvány leg-
veszélyeztetettebb korosztálya az
idősek, ezért minden csatornán arra
intik őket, hogy tegyenek meg min-
dent egészségük megőrzése érdeké-
ben, és lehetőleg ne hagyják el
otthonukat. Néhány fiatal úgy dön-
tött, hogy vállalja a segítséget
igénylő idős és beteg személyek el-
látását és az ügyintézést. Bevásárol-
nak, bármilyen fontos, halaszt-
hatatlan fizikai tevékenységet elvé-
geznek helyettük. Mindezt önként és
ingyenesen, tehát a segítségért cse-
rébe nem kell fizetni. 

A segítségnyújtást igénylők 11–19
óra között hívhatják telefonon Dezső
Zsoltot a 0752-551-863-as, illetve Kincses Saroltát a 0728-
103-357-es számon, akik rendszerezik a kéréseket, bevá-
sárlólistákat, közös megegyezés alapján
bevásárolnak/ügyet intéznek, majd házhoz szállítják a kért
csomagot. Kéréseket üzenetben is fogadnak az önkor-
mányzat Facebook-oldalán. Az első napon öt személy je-

lezte a fiataloknak, hogy szívesen venné igénybe a segít-
ségüket.

A kezdeményezők arra kérik a város lakosságát, hogy
ha tudomásuk van segítségre szoruló személyről, akkor je-
lezzék a megadott telefonszámokon – közölte a városháza.
(grl) 

Önkéntesek segítenek Szovátán
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A fiatalok szívesen segítenek a helyi időseknek ebben az időszakban

Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink fi-
gyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a nepujsag.ro webolda-
lon levő online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen a
reklam@e-nepujsag.ro címre. Meghatározatlan ideig vasárna-
ponként a hirdetőiroda zárva lesz.

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

Tanfelügyelői ajánlás 
Házi feladat nélkül

Fotó: Nagy Tibor 



Az Európai Parlament a tagállamokkal együtt dol-
gozik azon, hogy uniószerte a kórházakban szüksé-
ges lélegeztetőgépeket, maszkokat és egyéb orvosi
eszközöket és felszereléseket beszerezzék.

Az EU összesen 50 millió euró értékben vásárol orvosi eszkö-
zöket és berendezéseket kórházak számára 

A Bizottság a múlt héten felállított egy rendszert a COVID-
19 járvány elleni fellépéshez szükséges orvosi berendezések
beszerzésére az EU polgári védelmi eszközén, a rescEU-n ke-
resztül. A közösen beszerzett készletek gyorsan eljuttathatók
azokba a tagállamokba, ahol hiány lép fel. Az eszközök a meg-
fertőződött betegek ellátására, az egészségügyi dolgozók vé-
delmére és a vírus terjedésének lassítására szolgálnak. 
A teszteket, maszkokat és lélegeztetőgépeket közösen 
szerzik be

A Parlament a tagállamokkal együtt arra törekszik, hogy
minél gyorsabban jóváhagyjon az intenzív ellátáshoz szüksé-
ges berendezésekre – többek között lélegeztetőgépekre, egyéni
védőruházatra, például újrahasználható maszkokra – szánt 50
millió euróból 40 millió eurót (a további 10 millió euróról a
Bizottság saját hatáskörben dönthet). 

Mivel a tagállamok a közös közbeszerzésről létrejött meg-
állapodás keretében az egyéni védőberendezéseket, a lélegez-
tetőgépeket és a koronavírus-tesztekhez szükséges
berendezéseket közösen szerzik be, ennek köszönhetően erő-
sebb helyzetből tárgyalhatnak majd a piacon.
Több történelmi jelentőségű döntés

Pascal Canfin (RE, Franciaország), a Parlament környezet-
védelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottsá-
gának elnöke kijelentette: „Múlt héten Európa több történelmi
jelentőségű döntést hozott a COVID-19 járvánnyal kapcsolat-
ban, többek között a járvány gazdaságra gyakorolt hatását il-
letően. Azonban nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy ez még
mindig nem elég. Európa mindent megtesz az életek megmen-
téséért. Az uniós polgári védelmi mechanizmust korábban
földrengések, hurrikánok, áradások nyomán használták ki élet-
mentésre, de a mechanizmus segített már erdőtüzeknél is.
Most először használjuk arra a rescEU keretében rendelke-
zésre álló uniós forrásokat, hogy a tagállami erőfeszítéseket
támogatva a szükséges orvosi és védőfelszereléseket szerez-
zük be vele. Ez az uniós szolidaritás a gyakorlatban”. 

Az unió következő hosszú távú költségvetéséről folyó vi-
tájára utalva hozzátette: „A mostani válság rávilágít, hogy

miért fontos, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre az
unió polgári védelmi mechanizmusa számára 2020 után is,
ahogy azt a Parlament kéri”. 
Eddig több mint 1800 uniós állampolgárt hoztak haza külföldről 

A rescEU az unió polgári védelmi mechanizmusának része,
amely szorosabb együttműködést tesz lehetővé a tagállamok
között a polgári védelem terén. 2019-es létrehozása óta az unió
közvetlenül segítséget tud nyújtani a katasztrófa sújtotta tag-
államoknak akkor, amikor túl nagy teher nehezedik a nemzeti
erőforrásokra.

A COVID-19 járvány kirobbanása óta az unió polgári vé-
delmi mechanizmusának köszönhetően sikerült a világ minden
tájáról hazahozni több mint 1800 uniós állampolgárt. 
Rendkívüli EP plenáris ülés a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos intézkedésekről 

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések mie-
lőbbi elfogadásáért rendkívüli plenáris ülést tart az EP március
26-án, csütörtökön Brüsszelben. Az Európai Bizottság számos
intézkedést javasol a COVID-19 járvány kezelésére, a Parla-
ment pedig teljes mértékben támogatja azokat. A javaslatok
gyors elfogadása érdekében az EP-képviselők csütörtökön
(ma) az alábbi témákban tartanak vitát és szavazást:

* a kohéziós alapból 37 milliárd eurót tenne elérhetővé az
EU a tagállamok számára a járvány hatásának enyhítésére

* az unió szolidaritási alapjának hatáskörét kiterjesztenék
a közegészségügyi vészhelyzetekre is

* leállítanák a járvány miatti üres repülőjáratokat, felfüg-
gesztve a jelenlegi szabályokat, amelyek kötelezővé teszik a
légitársaságoknak, hogy folyamatosan használják ki a fel- és
leszállásra szolgáló résidőket.

Ahhoz, hogy a javaslatok megvalósulhassanak, a Tanács jó-
váhagyása is kell majd.

A plenáris ülésre rendkívüli szabályokat fogadott el az EP
vezetősége azért, hogy a távolból is lehessen szavazni. A már-
cius 26-i ülést az eredetileg tervezett április 1-2-i plenáris ülés
helyett tartják.
Szolidaritásra szólítanak fel a képviselők 

A Parlament elismeréssel adózik a koronavírus ellen küzdő
egészségügyi dolgozóknak. A képviselők véleménye szerint a
teszteket, maszkokat és lélegeztetőgépeket az unióban kellene
gyártani, és minden tagállamnak lehetőséget kellene adni a
megvásárlásukra, illetve több forrást kellene szánni a vírus el-
leni küzdelemben a közös kutatásra.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodája)
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144 új, igazolt koronavírus-
fertőzött Romániában

6016 személy van hatósági karanténban, 101.199
otthoni elkülönítésben – közölte szerdán a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS). Országos szinten
14.466 koronavírustesztet végeztek el, ezekből 
646-ot magán egészségügyi intézményekben. Az el-
múlt 24 órában 1391 hívást regisztráltak a 112 egy-
séges segélyhívó számon és 9.359-et a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztató zöld-
számon (0800-800-358). Eddig 906 személyt diag-
nosztizáltak koronavírussal Romániában, a
legutóbbi jelentés óta 144 új esetet jegyeztek. Az új
fertőzöttek 3 és 79 év közöttiek. A fertőzöttek közül
86-ot gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kór-
házból, közülük 53-at Temesváron, 23-at Bukarest-
ben, hatot Craiován, kettőt Konstancán, egyet-egyet
Iaşi-ban és Kolozsváron. Szerdáig 14 halálos áldo-
zata volt a koronavírusnak Romániában. (Agerpres)

Törölte járatait a Tarom
A koronavírus terjedésének megakadályozását
célzó erőfeszítések részeként a következő 14 napos
időszakra törölte belföldi járatait a TAROM. A hírt a
Facebookon közölte a légitársaság. Az intézkedés
szerdán déltől érvényes. Csütörtöktől a Franciaor-
szágba és Németországba tartó, illetve onnan ér-
kező járatait is törli a TAROM, legalább két hétre. A
jeggyel rendelkező utasok választhatnak későbbi
időpontot a repülésre, vagy visszakérhetik a jegy tel-
jes árát. (Agerpres)

Átutalják a 2019-es állatjóléti 
támogatásokat

Átutalja szerdától a Mezőgazdasági Kifizetési és In-
tervenciós Ügynökség (APIA) a 2019-es állatjóléti
támogatásokat – derül ki az intézmény közleményé-
ből. A jóváhagyott teljes összeg 8,28 millió euró,
azaz 38,63 millió lej. A lejben szereplő értéket az Eu-
rópai Központi Bank (ECB) 2019. január 1-jei,
4,6635 lej/euró árfolyamán számolták ki. (Agerpres)

Újra lehetővé válik az ingázás 
a magyar–román határon

Újra lehetővé válik az ingázás a magyar–román ha-
táron, a határsáv 30 kilométeres körzetében azok-
nak, akik a határ másik oldalán dolgoznak – mondta
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügymi-
niszter szerdán az MTI-nek. Hangsúlyozta: a ma-
gyar–osztrák és a magyar–szlovák
együttműködéshez hasonlóan, Romániával is létre-
hozzák azt az eljárást, amellyel Magyarország és
Románia határán az ingázók át tudnak járni egymás
országába munkavégzés céljából, mivel ez érdeke
a határ túloldalán élő magyaroknak, érdeke a ma-
gyar és a román vállalatoknak, illetve gazdaságnak
is. A külügyminiszter elmondta: a két rendőrfőkapi-
tány a lehető leggyorsabban megállapodik, hogy
mikor léptethetik életbe ezt a megállapodást, és
mely határátkelőhelyeken lesz érvényes. (MTI)

Ország – világ

Mózes Edith

Életmentő orvosi berendezések beszerzésén 
dolgoznak az uniós intézmények

sem lélegeztetőgépek, sem tesztek, sem gyógyszerek nin-
csenek kellő mennyiségben a romániai kórházakban?
Nem vették komolyan az Egészségügyi Világszervezet
figyelmeztetését arról, hogy a koronavírus-fertőzés vi-
lágjárvány lesz? Miért most kapkodnak, mikor már
ezrek vannak karanténban, és közel ezren igazoltan fer-
tőzöttek? Miért most kell készíteni az adatbázisokat az
egyedül élő idősekről, keresni megoldásokat a hajlék-
talanok elszállásolására, karanténhelyek kialakítására,
gyűjteni az adományokat lélegeztetőgépekre? Eddig mit
csináltak a hatalmi harcokon kívül? Ludovic Orban
kormányfő most hiába állapítja meg, hogy nem volt ele-
gendő orvosság és egészségügyi anyag készleten, hogy
a krónikus betegek számára létfontosságú gyógyszerek
hiányoznak a patikákból, túl alacsonyak a romániai re-
ferenciaárak, és túl magas a gyógyszercégek által befi-
zetett clawback adó. 

Költségvetés-kiegészítésen döntenek arról, hogy fe-
dezni kell az egészségügyi szektor pluszköltségeit. Ezek
nem pluszköltségek, ez a normális ellátottság lenne egy
normális országban. Ott, ahol nincs évtizedek óta mély-
ponton az egészségügy finanszírozása. 

Felelőtlenség 
magasfokon

(Folytatás az 1. oldalról)

Több helyről is kaptunk figyelmezte-
tést, vigyázzunk ezekben a háborús
időkben, mert lelketlen és gátlásoktól
teljesen mentes szélhámosok, kihasz-
nálva fertőtlenítőszerek konjunktúráját,
becsöngetnek idős emberek lakásába,
és bombabiztos ellenszereket ajánlanak
a fertőzés veszélyének elkerülésére.
Arra is felhívják az idős emberek figyel-
mét, hogy ne dőljenek be ezeknek a csa-
lóknak, álkereskedőknek, lélektől
megfosztott kufároknak. Ne nyissanak
ajtót, ne vásároljanak tőlük, ne higgye-
nek nekik.

A felhívás, figyelmeztetés az elővi-
gyázatosságra mindenképpen indokolt,
hiszen az alkalom szüli a tolvajt, tartja
a közmondás. Nem túlságosan nagy
bölcsesség, de telibe találó. Én persze
azt kérdem, miért gondolják azt, hogy
az öregek hiszékenyek, becsaphatók?
Miért feltételezik róluk a vakságot vagy
ostobaságot? Tapasztalatom szerint a
szépkorúak sokkal inkább bezárkóznak.
Otthon ülő típusok. Nem fogadják szíve-
sen az újat, a szokatlant. A rutin, a meg-
szokás, a kipróbált, a megunt, de biztos
dolgok őrzői, katonái. Ők a valóságnak
egy (nagyobb) szeletét ismerik, amely
mögött múlt és tapasztalat áll. Ez a ta-
pasztalat a kelet- és közép-európai
ember legtöbbje számára nem éppen
vidám, nem egyértelműen diadalmenet.
Nem sajnálatra méltó, hiszen az, aki ezt
a mai napot megéli, s hatvanöt-hetven-
öt felett jár, az túlélő. Valamilyen szin-
ten, egy bizonyos objektív értékskála
szerint győztes. Na jó, a versenyben,
egyéniben jó helyezést ért el. Ezért még
nem osztanak érmet. Vigyázott magára,
nem ment át a zebrán szétnézés nélkül,
telefonálás vagy rádiózás közben.

Természetesen ez nem zárja ki a csa-
lódásokat, bizalmatlanságot, nem zárja
ki az óvatosságot a holnapért – a mai
előttünk álló napért – való aggódást.
Aggódás a családért, amely szétszó-
ródva él egy vagy több országon belül,

vagy inkább az öreg otthonán kívül,
messze, esetleg kontinenseket kell át-
utazni – ha már/még lehet –, hogy ta-
lálkozzon velük. Aggódás a
hűtőszekrény és a kamra fel-feltöltendő
tartalmáért, szorongás a kifizetendő
számlákért, a részlettörlesztésért, a
nyugdíjpostás egészségi állapotáért, a
szomszédokért és egyáltalán a „jár-e
még a posta, hozzák-e az újságot?”
miatt. És mi van akkor, kérdik, ha el-
romlik a hűtőszekrény, leválik a villany-

kapcsoló, tönkremegy a villanyvasaló,
bedöglik a mosógép, elkóborol a
macska, kifogyott a 05-ös elem a halló-
készülékből, befuccsol a tévé? Hívhatok
szerelőt, ezermestert? Bejöhet hozzám
a szomszéd, aki máskor olyan kedves
volt, bár sohasem ismer meg a lépcső-
házban, noha cirka húsz éve lakunk egy
házban?

Az aggodalmak mellett az ismeretlen
becsengetőt, a mézesmázast, a mese-
gyártót eleve ridegen, gyanúperrel fo-
gadja a legtöbb idős az előszobai
csengő hangszórója mellől, nem
nyomja meg a beeresztős gombot. Nem
dől be takarítónő, postás, csomagküldő
szolgálat embereinek. Az igaziak hang-
ját még megismeri. Inkább távbeszél a
bejárati vasajtó előtt ácsorgóval. Hátha
merényletre készül? Mi van, ha egész
egyszerűen át akarja verni, ha palinak,
lóvá, szamárrá tehetőnek gondolja jö-
vendő áldozatát? Ismeretlenül, a felis-
merhetetlenségig arctalanul valamilyen
nemzetközi csalingrádi szélhámiás
pszichológia szabályai szerint. Lehet,
hogy máshol/máskor/mással bejött a
trükk, de ő (én) résen áll(ok). Bizalmat-
lanság – legyen ez a kulcsszó, mondja
magának. Ő átlát a szitán stb... Hiszen

hallott olyan esetekről, hogy felrohan
egy bizalomgerjesztő fiatalember, aki
elmondja, hogy az unokája (a szertelen,
tékozló, imádnivaló csibész) Volvója le-
robbant, kellene a kilences szerelő-
kulcs, ezer euró apróban, a néni arany
nyaklánca, amit a család Mária Terézi-
ától kapott a 15 éves háborúban, ami-
kor Hadik Andrással elfoglalták volt
Berlint, teccik tudni... Ilyenkor persze a
néni azonnal ugrik, ad, adakozik, túl-
buzog ahelyett, hogy megkérdezné,
Nyugat-Berlint vagy Kelet-Berlint, ami
persze nem mindegy, hiszen ő egy
életen át erről a kétféle Berlinről hallott
a Kossuth rádióban és a SZER-en.

Igen, az öregek nem ostobák, nem is
hiszékenyebbek másoknál. Avagy
semmi újnak nem szavaznak túl sok hi-
telt. Legalábbis azok, akiket már sok-
szor átvertek, megaláztak az állami
szektor matadorjai, a kasszásnők, el-
lenőrök, ravasz fiskálisok, pénzügyiek,
munkatársak, főnökök, piaci árusok, hi-
vatalok. Nem, nem fogja beengedni,
nem vásárol ismeretlen házalótól, rek-
lámügynöktől csipmentes paprika-
sprayt, egészségügyi szeszt, ami
tulajdonképpen kékfestőktől lopott öb-
lítővíz, nem vesz Pilátus-kendőt, va-
rázsszappant és egyéb divatos
védvacakot.

Kivár, olvas, varr, keresztrejtényt fejt,
mos. Otthon ül, mert ezt mondták a té-
vében is, különben is, mióta nyugdíjas,
barátai, barátnői meghaltak, a minden
szombat esti kártyaparti széthullott, a
templom kissé messze van, a tévé sokat
vartyog, a bolt viszont közel, és a kijá-
rási tilalom ellenére odáig csak elmegy,
sorban áll másfél méteres távolságra az
előtte topogótól, aki folyton telefonon
beszél – neki is lenne kivel, de az efféle
végső soron bizalmas dolog, majd ott-
honról –, bevásárol, személyesen ellen-
őriz minden árut, mert fő a
bizalmatlanság. Lehet, hogy ez a hosz-
szabb élet titka?

A hosszabb élet titka



Romániában szerdán, március
25-én 12 órától lépett ér-
vénybe az általános kijárási
tilalom. Az első napon a
Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség munkatársai me-
gyeszerte, 12.30 órától
többek között Maroskeresztú-
ron ellenőrizték a Covid-19
koronavírus-járvány terjedé-
sének megfékezése érdeké-
ben a kedden este elrendelt
harmadik katonai rendelet
betartását.

Rendőrökből, csendőrökből és
helyi rendőrökből álló vegyes csa-
patok ellenőrző akciója zajlott szer-
dán a déli óráktól több Maros
megyei településen. Céljuk a
szükségállapotban bevezetett in-
tézkedések betartásának ellenőr-
zése, a zavartalan közúti
közlekedés biztosítása és a me-

gyén áthaladó olyan járművek
azonosítása, amelyek külföldről
érkeztek, ezért magánszemélyeket
és kereskedelmi egységeket egya-
ránt ellenőriztek. 

Az utóbbi 24 órában közel 400
rendőr ellenőrzött 570 alkalommal.
2.500 házi elkülönítésben lévő sze-
mélyt és 169 olyan kereskedelmi
egységet is megvizsgáltak, ahol el-
rendelték a tevékenység felfüggesz-
tését. Az akció keretében 76
bírságot róttak ki 68.000 lej érték-
ben. Öt olyan személyt bírságoltak
meg 7.700 lej értékben, akik meg-
szegték a házi elkülönítés szabá-
lyait, másik két személyt házi
elkülönítésből intézményesített ka-
ranténba helyeztek, mivel nem tar-
tották tiszteletben a törvényes
előírásokat. Keddről szerdára vir-
radó éjszaka is a közbiztonság meg-
őrzése érdekében tartottak közúti
ellenőrzéseket. Több mint 490 jár-
művet állítottak meg, és 670-nél
több személyt igazoltattak. Egyet-

len éjszaka 71 bírságot róttak ki
60.000 lej értékben a járványügyi
rendeletek megsértése miatt.

A kiszabható bírságok magánsze-
mélyek esetében 100–5.000 lej, jogi
személyek esetében 1.000–7.000 lej
között vannak.

A Maros Megyei Prefektúra köz-
leménye szerint abban az esetben,
ha a koronavírus-járvány miatt az
otthon elkülönítetteknek vagy a ka-
ranténban levőknek panaszaik van-
nak, a megyei koordináló és
intervenciós központhoz fordulhat-
nak a 0265/208-000 vagy a
0265/233-652-es telefonszámon, il-
letve a Maros Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóságot hívhatják a
0265/261-152-es, a 0731-338-057-
es és a 0731-338-064-es telefonszá-
mon naponta 8-20 óra között. Ezen
a számon tájékozódhatnak a pol-
gármesteri hivatalok képviselői is,
amennyiben kérdéseik vannak a
koronavírus-járvánnyal kapcsolat-
ban. 

koronavírus-fertőzéssel gyanúsíta-
nak, a fertőző betegségek kliniká-
jára utalják át.

A mobilegység, amelyet a tűzol-
tóságtól kaptak, komfortosabb a ko-
rábbinál, amelyben az alacsony
hőmérséklet miatt nehéz volt dol-
gozni. Amit szerdán állítottak fel,
abban biztosított a fűtés, és jobbak
a körülmények mind a betegek,
mind a személyzet számára – nyi-
latkozta dr. Szederjesi János egye-
temi docens, a kórház orvos-
igazgatója.

Érdeklődésünkre hozzátette,
hogy a járóbeteg-ellátásban az elő-
jegyzések szüneteltetése miatt azok
a betegek, akiknek a poliklinikai
rendelőkben kellett volna a rendsze-

res kezelésükhöz szükséges gyógy-
szert felírják, a kórház hátsó sürgős-
ségi kapujánál jelentkezhetnek,
ahol a személyzettel való kapcsolat-
felvétel nyomán hozzájutnak az igé-
nyelt recepthez.

A járvány idején előírt felszere-
lésre vonatkozó kérdésünkre el-
hangzott, hogy a koronavírussal
fertőzött betegek számára, akiknél
egy másik súlyos sürgősségi prob-
lémát is meg kell oldani, két kór-
termet különítettek el, ahol a
személyzetnek a legszigorúbb vé-
dőintézkedéseket kell betartania.
Azokon az osztályokon, ahol 
jelenleg még a kórházban fekvő
krónikus betegeket kezelik, egye-
lőre nem kötelező az arcmaszk vi-
selete. 

– A jelenlegi körülmények között
hogyan, milyen órarend szerint dol-
gozik a személyzet?

– A különböző osztályoknak azt
tanácsoltuk, hogy egyénileg dönt-
sék el, hogy egy váltásban hányan
legyenek jelen a zsúfoltság elkerü-
lése érdekében, és próbálják úgy
beosztani a programot, hogy fel-
váltva dolgozzanak. 

– Felmerült-e, hogy a marosvá-
sárhelyi sürgősségi kórházat is, ha
szükséges lesz, a koronavírusos be-
tegek kezelésére alakítsák át?

– Mivel fontos sürgősségi kórház
vagyunk, amely nemcsak Maros,
hanem a környező megyéket is el-
látja, próbáljuk a kórházunknak ezt
a jellegét megőrizni – hangsúlyozta
az igazgató. 

Szer Pálosy Piroska

Ezt kell tudni a teljes kijárási
tilalomról

* Szerdától, március 25-től kezdődően az emberek csak a követ-
kezők miatt hagyhatják el a lakhelyüket: munkavégzés, alapszükség-
leti cikkek beszerzése, halaszthatatlan gyógykezelés, gyermek és idős
ellátása, rövid séta vagy sportolás (kivéve a csapatsportokat) a lakhely
közelében, véradás, önkéntes tevékenységek. 

* Mezőgazdasági tevékenységek miatt is elhagyhatjuk lakhelyünket:
ide tartozik a háziállatok ellátása, mezőgazdasági munkálatok elvégzése,
vagy termékek árusítása. Ebben az esetben is kötelező a szükséges iratok
felmutatása. 

* A 65 év felettiek kizárólag 11-13 óra között járhatnak ki, és csak a
fent említett okok miatt.

* A 65 év felettiek a megadott időszakon kívül is kijárhatnak, ameny-
nyiben munkába mennek, vagy mezőgazdasági tevékenységeket végez-
nek.

* Kijáráskor fel kell mutatni a munkahelyi igazolványt vagy egy
egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot. Az egyéni felelősségvállalási
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nevet, a kijárás okát, a dátumot és az
aláírást. A szabadfoglalkozásúaknak és egyéni vállalkozóknak (PFA) is
egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kell felmutatniuk, amikor mun-
kába mennek. A munkahelyi igazolványt és a nyilatkozatot telefonon
vagy táblagépen is meg lehet mutatni, nem muszáj tehát nyomtatott for-
mában. A rendőrség a munkahelyi igazolványt pecsét nélkül is elfogadja.
Az intézkedések szerdán 12 órától léptek életbe.

* A helyhatóságok kötelesek azonosítani és biztonságba helyezni a
hajléktalanokat.

* A piacok működtetőinek biztosítaniuk kell a minimális távolság be-
tartását az árusok és a vásárlók között.

* 14 napra felfüggesztik az összes kereskedelmi repülőjáratot Romá-
nia és Franciaország, valamint Románia és Németország között. Kivételt
képeznek az állami gépek, az áruszállítás vagy a humanitárius járatok.
A rendelkezés szerdán 23 órától érvényes. 

* Azokat az iratokat, amelyek a szükségállapot idején járnak le, a
szükségállapot végétől számított 90 napon belül meg lehet újítani.

(RMDSZ-tájékoztató)

Maros megyében március 25-én, szerdán 3284 ott-
honi elkülönítésben és 95 intézményes karanténban
levő személyt tartottak számon. A szerdai adatok sze-
rint koronavírus-fertőzés gyanújával 28 beteg volt kór-
házba utalva a megyében. Az elmúlt 24 órában tíz
személy számára járt le a 14 napos otthoni elkülönítés
időszaka. 

A Maros megyei rendőrök a csendőrséggel és a helyi
rendőrséggel közös alakulatokban igyekeznek közbe-
lépni a szükségállapot előírásainak betartása érdeké-

ben, magánszemélyeket és kereskedelmi társaságokat
ellenőriznek, akadálymentesítik a közúti közlekedést, és
kíséretet biztosítanak azon járműveknek, amelyek kül-
földről visszatérőkkel haladnak át a megyén. 

Március 24-én, kedden a Marosvásárhelyi Transil-
vania repülőtéren leszállt budapesti járat 26 utasából
kilencen kerültek otthoni elkülönítésbe. Ugyanakkor a
londoni járat 120 utasából valamennyien elkülönítés-
ben vannak – tájékoztatott közleményben a Maros Me-
gyei Rendőr-felügyelőség. (nszi)

(Folytatás az 1. oldalról)

Újabb járványügyi szűrősátor 

Karanténhelyzet – megyei adatok 

Vegyes csapatok ellenőrzik a rendelet betartását
Házi elkülönítésből karanténba
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167 ügyben indult eljárás 
a betegségek leküzdésének

meghiúsítása gyanújával
Ez idáig 167 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi
szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása gyanújá-
val – közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS).

A csendőrség és a rendőrség ugyanakkor 1336 bírságot rótt ki az ott-
honi elkülönítés vagy a karantén szabályainak megszegése miatt. 

Emellett a határrendészet négy ügyben összesen 18 személy ellen in-
dított eljárást hamis nyilatkozattétel miatt.

A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos
forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet,
hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöld-
szám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja – nyoma-
tékosítják. 

A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon ér-
deklődhetnek a témáról. 

Március 24-éig összesen 182.470 koronavírusos esetet jegyeztek Eu-
rópában. A legtöbb koronavírusos beteg Olaszországban, Franciaország-
ban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban
van. (Agerpres)

Rendkívüli költségvetés-
kiigazítás várható

Klaus Iohannis államfő szerdai bejelentése értelmében
rendkívüli költségvetés-kiigazítás várható, hogy fedezni le-
hessen az egészségügyi szektor pluszköltségeit és a kény-
szerszabadságokat. 

Az elnök a kormány tagjaival tanácskozott a koronavírus okozta
COVID-19 járvány következményeinek kezeléséről. A megbeszélés
után Iohannis közölte: a szükségállapot miatt rendkívüli költségvetés-
kiigazítás körvonalazódik, ugyanis egyrészt fedezni kell az egészség-
ügyi rendszer megnövekedett költségeit, másrészt segíteni kell azokon
az embereken, akik kereseti lehetőség nélkül maradtak a koronavírus-
járvány miatt, bezárt a cég, ahol dolgoztak, vagy kényszerszabadságra
küldték őket. 

Iohannis kifejtette, a kormány célja, hogy a romániai cégek „a lehető
legjobb állapotban” vészeljék át ezt a válsághelyzetet. „Rendkívüli idők
rendkívüli intézkedéseket követelnek” – fogalmazott.

Hozzátette: azért küzdenek, hogy a krízis a lehető legkevesebb áldo-
zattal járjon, és a járvány elvonulása után azonnal talpra lehessen állítani
a romániai gazdaságot. (Agerpres)



A koronavírus egyre széle-
sebb körben való terjedése
miatt néhány hete pánikhan-
gulat uralkodik a világban.
Talán az ismeretlentől való
félelem, talán az eddig nem
tapasztalt hatósági intézke-
dések is közrejátszanak
abban, hogy teljesen megin-
gott az emberek biztonsá-
gérzete, pánik lett úrrá
rajtunk. Hogyan küzdjünk
meg lelkileg a félelmeinkkel,
az eddig nem tapasztalt, új
helyzettel, a megváltozott
életvitelünkkel, az ezzel járó
bezártsággal? Ezekre a kér-
désekre kerestük a választ
Becsky Borbála rendszerszem-
léletű pár- és családterapeu-
tával, klinikai pszicho-
lógussal, mentálhigiénés
szakemberrel, pszichodra-
matikus és leendő szupervi-
zorral, a Familia Családsegítő
Centrum nonprofit egyesület
vezetőjével.

– Rendszerszemléletű pár- és
családterapeutaként, pszichoterape-
utaként nehéz nem arra gondolnom,
hogy szeretném előbb megérteni,
kinek hol a biztonság és a bizalom
forrása. Kinek mi volt és számított
biztonságosnak eddig. Ha ez szá-
momra, számodra, számunkra nem
egyértelmű, akkor most, krízisben
még annyira sem tud az lenni. Ami-
kor egyik percről a másikra, egyik
napról a másikra embereket, kapcso-
latokat, családokat, munkaközössége-
ket, városokat, régiókat, országokat,
kontinenseket érintő változások jön-
nek-mennek, és ezek „bombáznak”
életet, működést, haladást érintő kérdé-
sekben, nehéz tartani a lépést a meg-
szokott, a rutin mentén. Hihetetlen
energiát igényel az a fajta jelenlét, újra
és újra „letapogatni” mentálisan a hely-
zetet, a szükségleteket, lehetőségeket,
hogy emberi mivoltunkhoz mérten al-
kalmazkodjunk. Ezért furcsa módon
lefáradunk, kikészít a helyzet, hacsak
nem kezdünk mérlegelni.

Mindenkinek, egyénileg le-
bontva, át kell gondolnia (az ember-
nek egyes szám első személyben),
hogy hol tart, miben van, és újraér-
telmeznie azt leegyszerűsítve:
éppen most mit gondolok, mit
érzek, mit csinálok, és mire van le-
hetőségem (átmenetileg átállni
mentálisan az „itt és most” üzem-
módra).

Az ismeretlen tulajdonképpen
ennek az összessége, mert arra szo-
cializálódtunk, hogy futunk, pör-
günk, termeljük a jövőt, és minden
azonnal elérhető, valamilyen szem-
pontból megoldható. Most más
sávra váltott a világ. Adott egy jár-
vány, egy vírus, melynek nem is-
merjük teljesen a természetét.

Hála istennek, ismeretlennek
tűnik, de mégis ismerős (múlt, tör-
ténelem, idősek háborús tapaszta-
lása), csak mindenkinek a maga
csendjében le kellene lassulnia, és
befele figyelnie, tudatosítania, hogy
éppen belső leltározás történik, újra
kell gondolnia mindazt, amit csinál,
az értelmeket, a felelősségeket, a
kapaszkodókat és a kapcsolatok mi-
nőségét. És itt jönnek a természet,
az élet eredeti törvényszerűségei:
egyensúlyra törekvés, szerepek tisz-
tasága, a feladatok és a teherbírás
átláthatósága, kapcsolati kölcsönös-
ség és egymásrautaltság szépsége
(nem nyűge), ápolás/karbantartás/
fenntartás, egymás fejlődését és ha-
ladását előtérbe helyező gesztusok,
mozdulatok. Mindezeket gondoljuk
át egyénileg és a családban, talán
most több időnk van erre. A terek,
idősávok, kapcsolatok átminősül-
nek, ha elég figyelmesek vagyunk,
és eléggé optimistán merjük látni a
kihívást, átállítjuk a rossz működést
a jó működéssávra. Keressük és ta-
láljuk meg a természet ritmusát, a
természet adta törvényszerűségek-
nél ne akarjunk okosabbak lenni. A
szorongás, pánik, frusztráció,
stressz és túlterheltség mind válasz
valamire, amit agyilag kontrollálni
szeretnénk. 

Jelen helyzetben ellenben ahhoz
alkalmazkodjunk, ami épp adott!
Otthon, a családban, egyedül, ka-

ranténban, kórházban, de akár még
több munkában. Hogy mibe kapasz-
kodhatunk? Mindabba, ami erőfor-
rásként mentálisan behívható,
megragadható, legyen az ima, isten-
hit, hit, reménység, bizalom a kö-
vetkező percben, órában, napon,
meditatív jelenlét, pozitív emlékek,
kapcsolati élmények, szeretteinkre
gondolás, pozitív és megvalósítható
életterv (ami átsegít ezen a helyze-
ten, amit krízisként, szükségállapot-
ként határozunk meg), valamint az
egészséges és helyénvaló humor.

Ha energiáink elfolynak a poten-
ciális veszteségeink, megfosztottsá-
gaink, félelmeink mentén, akkor a
teljes jelenlétet veszélyeztetjük
abban, amiben a legjobb volna
százszázalékosan benne lenni. 
A legegyszeűbb példa erre talán az,
hogy ha a szülő szorong, és félel-
meivel elfoglalva görcsben van, ho-
gyan számíthatnak rá gyerekei, a
társa? Nincs helye a szidásnak, a
kritikának, arra kell törekedni, hogy
egymást értsük meg és segítsük
abban, amiben épp van, túlzások és
bagatellizálások, csúfolódás és leér-
tékelés nélkül. Legfőképpen a
magam felelősségének tudok eleget
tenni: otthon maradva, fegyelme-
zettségre törekedve, józanul, és
megfelelő forrásokból tájékozódva
betartani a játékszabályokat. Ezeket
most az országos szintű csapat job-
ban tudja, és csinálja. Jelen esetben
nincs helye a bíráskodásnak, kriti-
kának, az értelmetlen kérdéseknek.
Annak van helye, hogy tömegesen
odafigyeljünk, jól tájékozódjunk, és
abban legyünk egységben, ami mi-
nimalizálja a katasztrófa bekövet-
keztét. A katasztrófa ugyanis a
káosz a kommunikációban, a játék-
szabályokban, a cselekedetekben.
Két reakció lehetséges: összefo-
gunk vagy szétesünk.

– Mit tehetünk annak érdekében,
hogy elkerüljük/megszüntessük az
akár már testi tünetek szintjén is
megnyilvánuló pánikérzést?

– A pánik, a krízis fogalmakat
számtalan cikk és interjú tisztázta,
leírta, hogy milyen fontos kritériu-
mai és lépései vannak. Itt nem is-

métlem meg. Ahogyan az előbbiek-
ben utaltam rá, a pánik, stressz és
frusztráció, félelem a válaszok, re-
akciók a helyzetre, és most nincs
arra idő és tér, hogy a gyökereket, a
származását keressük (mindenkinek
van ezzel kapcsolatosan is története,
múltja). Egyetlen irány a fontos a
krízisben: a konstruktív bennelét fo-
lyamata és a potenciális kifele út,
azaz helyzetfelmérés, érzések-gon-
dolatok-cselekedetek pontos és
részletekbe menő konkrét megfo-
galmazása és megélése (ha testi tü-
neteim vannak, fordítsam le, és
figyeljek arra, mit is üzen: hol kel-
lene lecsendesednem, megnyugod-
nom, mire van szükségem).
Hasonlóan fontos a mérlegelés (a
túlzások nyakoncsípése, párbeszéd
a többiekkel vagy olyanokkal, akik
tükröt tudnak tartani), a döntések
apró helyzetekben is (tudatosan
abban az irányban, hogy értem és
megoldom – itt és most), konkrét és
egyértelmű cselekvés (például ha
megnéztem reggel a híreket, akkor
kapcsoljam ki a tévét, és majd este
esetleg újra megnézem). Legyen
struktúrája a napnak, az időmet és
programomat osszam be, ha kell,
írjak órarendet és igyekezzek betar-
tani, erről is beszéljek a körülöttem
levőkkel – egyeztessek, segítsek,
kérjek javaslatokat és adjak is.

– A mai felgyorsult világban
hozzá vagyunk szokva a pörgéshez,
most ellenben új helyzetbe kénysze-
rültünk, gyakorlatilag a négy fal
közé szorultak a mindennapjaink.
Hogyan lehet jól kezelni a karantén
miatti otthoni bezártsággal járó fe-
szültséget, frusztrációt úgy, hogy ne
veszekedésbe torkolljon? Milyen
hatással lehet az egyedül élő idő-
sekre, hogy esetleg a napi sétájuk-
ról is le kell mondaniuk?

– Életkoronként másak a felada-
taink, a ritmusunk, a tapasztalatunk
és a motivációnk. Van, aki jól is-
meri, van, akinek elképzelése van
róla. Most az aktualizálás a legfon-
tosabb, mindegy, ki honnan érkezett
ebbe a sajátos krízishelyzetbe.
Megmaradhat abban, hogy „itt a vi-
lágvége…”, és akkor ebbe helyez-
kedik be stb. Képzeljünk el egy
mérleget, amelynek az egyensúly a
célja. Az egyik tányérban a negatív
dolgok, ahogyan az előbbiekben
utaltam arra, hogy ne a potenciális
veszteségeket, korlátozásokat, le-
mondásokat helyezzük fókuszba.
Bár, valljuk be, ez hihetetlenül
frusztráló, idegesítő, haragot és ne-
gatív érzéseket generál, és ha en-
gedjük, pusztító lehet, testi, lelki,
szellemi értelemben is beindít egy
lebomló, leépülő, automatikus ön-
megsemmisítő folyamatot. Ez a
mérlegnek az egyik tányérja, amit
nincs módunk befolyásolni, tehát
most hagyjuk a hatóságokra a sza-
bályokat és megszorításokat, mert
ezeknek jelentőségük van a fegye-
lem, az egészséges kontroll, a káosz
megelőzése szempontjából. A
másik tányérban ott a „most”, a po-
zitív működést, az életet igenlő dol-
gok: hogy itt és most, ebben a
térben, ebben az órában mire van
lehetőségem, mit szeretnék és mire
adott a tér, hely, emberek, eszközök,
idő. Kórházakban és egészségügyi
terekben is fontos a teendők köze-
pette a mentális mosakodás, az
időnkénti mentális, lelki ventilálás.
Akik sportolnak, tudják, hogy több
kilométeres futás és sajátos iram
után hirtelen megállni életveszé-
lyes, hogy fokozatosan lassítva sé-
tára váltani és aztán megállni a
helyes út. Most is ezt érdemes tenni,
beszűkült térben és lehetőségek kö-
zött, de mozogni testileg, lelkileg
(kapcsolatot tartani online, telefo-
non vagy beszélni a mellettünk le-
vővel a mai dolgokról) és
szellemileg. Értékelni és nem leér-
tékelni a csendet, a szűkebb teret.
Értelmezés kérdése, és döntő lehet.

– Hogyan terheli meg az ilyen
helyzet, az összezártság az emberi
kapcsolatokat?

– Próbára teszi. Megméretteti és
megdolgozza. Senki nem jön ki
ugyanúgy ebből. Annál is inkább ál-
lítom ezt, mert a pszichoterápia szá-

mára nagyon ismert ez a jelenség:
ha beszorult, megrekedt, bekövese-
dett helyzettel találkozunk, néha a
krízisprovokálás (nem mindig és
mindenkivel, csak védett körülmé-
nyek között stb.) az egyik járható
út. A krízis hasonló a káoszhoz, de
a fejlődés kulcsa, a lényege az,
hogy a régi dolgok már nem mű-
ködnek, és új stratégiákra, mintáza-
tokra, működésmódra, rendre van
szükség. Ez kényelmetlen, határo-
kat és kapcsolatokat rendez át, ki
kell menni a komfortzónából. Csak
reménykedem, bízom benne, hogy
nem a bomlás és szakadás irányába.
A fent említett egyéni és mentális
hozzáállásoktól és indítékoktól, hi-
edelmektől és reménységektől függ,
hogy milyen döntéseket hozunk.
Azt azért itt megfogalmaznám,
hogy valószínűleg túl naiv lennék,
ha azt gondolnám, hogy ennyire
ideális az emberiség esélye. Az
tény, hogy mindannyian választunk
azzal, ahogyan kapcsolati szem-
pontból döntést hozunk majd. Hogy
ki hogyan értelmezi, az más kérdés:
egyeseknek a másik, másoknak a
nincstelenség, a szórakozás hiánya,
a kormány, a válságkezelő stratégia
lesz a hibás, az okozó. De fogadjuk
el, itt az alkalom mindannyiunknak,
hogy az egyéni felelősségben ma-
gunkra találjunk. A krízis az egyéni
felelősségeket nagyítja ki.

– A gyerekek is érzik, hogy va-
lami megváltozott. Mit érdemes el-
mondani a kisgyerekeknek
(mondjuk az 5–10 éves korosztály-
nak) a koronavírussal kapcsolat-
ban, és hogyan lehet oldani a
félelmeiket? 

– Ha az eddig elmondottakra ala-
pozok, egy dolgot tudok megismé-
telni: őszintén, valósághűen, a
gyerek nyelvén (játékban, rajzban,
bábokkal, kockákkal, legóval,
mesék segítségével stb.), és nem ka-
mutörténeteket szőve (mint a gólya-
mesék tesó születésekor). A gyerek
attól van biztonságban, ha érti, hogy
mi történik, miért van a felnőttek
között ekkora változás, miért válto-
zott a program. Nem az agyukat
kell kielégíteni, hanem a testi-lelki-
szellemi teljes valónkat, ez a gye-
rekeknek is fontos. A hazugság, a
kamu és a füllentés rosszat csinál,
hiszen kirekesztő, a negatív fantá-
ziát, a magányosságot és a magára-
maradottságot táplálja. Ha meg is
ijed a gyerek, helye van annak,
hogy megvigasztalódjon, és a fel-
nőttekkel együtt lássa és megta-
nulja a megküzdés lehetőségeit
(mentálisan – ima, relax, mese stb.,
jóízűen és fogyaszthatóan a humor
által).

– Ha már a fertőzésveszély tu-
data is pánikot szül, pszichológus-
ként mit tanácsol azoknak, akik ne
adj isten ténylegesen megbetegsze-
nek, vagy szeretteik kapják el a fer-
tőzést?

– Egy érdekes, de ugyanakkor
halálosan komoly kis videófelvétel
jut eszembe egy olasz orvostól, aki
arra utal, hogy a vírus itt van, ve-
lünk van (az értelmezés és fantázia
mentén elszabadulhat a pokol, és
ezért mi, felnőttek felelősek va-
gyunk, hogy mit adunk tovább, mit
szövünk, illetve osztunk), és való-
színűleg velünk is marad. Ha páni-
kot keltünk és rémhíreket
terjesztünk, ismeretlen méretűvé és
paramétereiben kezelhetetlenné
tesszük, mentálisan legyengítjük
saját immunrendszerünket. Ha a
vírus „éppen keres, és ránk talál”,
akkor a legyengült, kifáradt immun-
rendszerrel könnyen elbánik. Vagy-
is a válasz és a lehetőség megint a
saját egyéni döntésünktől is függ,
attól, hogy hogyan állunk hozzá.
Ezen alakítsunk minél előbb! Reá-
lisan, nem félrevezetések mentén.
Ehhez szükséges a külső kontroll-
attitűd belsővé tétele módszeres
helyzetfelismeréssel, befele „hall-
gatózással”, ugyanakkor fegyelem
(önfegyelem), alázat, együttműkö-
dés és segítségadás, -kapás, a 
közelség–távolság élhető mintázata,
a kommunikáció és konfliktuskeze-
lés optimalizálása, egyensúlya men-
tén. 
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Menyhárt Borbála

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Eddig nem tapasztalt, új helyzetben
Hogyan küzdjünk meg lelkileg 

a járvány okozta pánikhelyzettel?



Kétszáz évvel ezelőtt méltán
mondhatták egy matematikai talál-
mányra, hogy az a jövő zenéje. Ma
már széles körben élvezzük ennek a
matematikai találmánynak a hasz-
nát.

A tudós-polihisztor Joseph Fou-
rier 1768-ban született egy Auxerre
nevű kis francia városkában. Édes-
apja szegény szabómester volt. Jo-
seph volt a család kilencedik
gyereke, de az életben maradottak
sorában a negyedik volt. Hamar vi-
lágossá vált, hogy a gyerek rendkí-
vüli képességekkel rendelkezik. A
kor lehetőségei szerint a városka
katedrálisa mellett működő „palota-
iskolában” kezdte tanulmányait. A
népművelő iskolát nem más, mint a
templom zenemestere vezette. Min-
den bizonnyal az írás-olvasás meg-
tanulása mellett bőségesen tanultak
éneket és zenét is.

A kis Fourier tizedik életévében
sorsdöntő tragédia következett be:
mindkét szülőjét elvesztette. Sze-
rencséje volt, mert rendkívüli elmé-
jével felhívta magára a figyelmet, és
az egyház püspöke segítette további
tanulmányai folytatását. 1780-ban
bekerült az auxerre-i katonai isko-
lába. A fiú is érezte, hogy nem sza-
bad elherdálnia tehetségét. Hogy
még többet tanulhasson, összegyűj-
tötte az elégett gyertyák viaszma-
radványait, ismét gyertyává
formálta azokat, és azokkal világí-
tott, miközben tanult. A katonai is-
kolában kezdetben az irodalom
terén jeleskedett, de hamarosan rá-
érzett a matematika szépségére.
1782-ben (alig 14 évesen!) elké-
szült a Bézout Cours de mathéma-
tiques című hatkötetes munkájával,
a következő évben pedig első díjat
kapott egy mechanikai tanulmányá-
ért.

1787-ben kilépett a katonai isko-
lából, és belépett a bencés szerzete-
sek sorába. Talán pap akart lenni.
Azonban felszentelése előtt abba-
hagyta egyházi tanulmányait, és

1789-ben Párizsba ment matemati-
kát tanulni. Bár sokszor próbálko-
zott, szegény származása miatt nem
vették fel tüzértisztnek sem.

1790-ben visszatért auxerre-i régi
iskolájába tanítani. Akkoriban
egyre feszültebbé vált a francia po-
litikai helyzet. Lázongások, kisebb-
nagyobb forradalmak toborozták a
híveket maguknak. Így történt,
hogy az immár tudós tanár is bele-
szólt a politikába. Mivel mérsékelt
nézeteket vallott, szálka lett Robes-
pierre szemében. Éppen akkoriban
vált divattá a nyaktiló (Guilottine
francia orvosról kapta a nevét)
használata. Csak hajszálon múlott,
hogy Fourier megúszta a kegyes
halál gépezetét. Szerencséjére – mi-
előtt lefejezték volna – Robespierre
megbukott.

1798-ban már Napóleon seregé-
ben találjuk. A hadvezér magával
vitte Egyiptomba a lángeszű fiatal-
embert mint tudományos tanácsa-
dót. Napóleon Fourier-nek is
köszönhette sikeres csatáit. Itt ve-
tette be először Bonaparte tábornok
a gyalogsági négyszög nevű felál-
lást. Ez a gyalogsági négyszög azt
jelentette, hogy a gyalogságot négy-
zet alakzatba állította, minden olda-
lon hat-hat sor katonával. Az
alakzat közepén a lovasság és az el-
látmány kapott helyet. Mivel ez a
felállás bármilyen irányba könnyen
mozgott, sikeresnek bizonyult. Egy
sikeres bevetés alkalmával jelen-
tette ki Bonaparte, hogy „a szama-
rakat és a tudósokat középre!”
Nyilván ez a kijelentés azt jelen-
tette, hogy középen volt a legna-
gyobb védelem.

Fourier Egyiptomban maradt tu-
dományos munkát végezni. Csak
1801-ben tért haza, amikor az ango-
lok elfoglalták Egyiptomot. A gent-
leman angolok megengedték, hogy
Fourier és tudóstársai magukkal vi-
gyék jegyzeteiket. Csak épp a hie-
roglifák megfejtéséhez szükséges
régészeti kincseket vették el tőlük,
hogy „nagyobb biztonságban legye-
nek”.

1802–1814 között Napóleon ki-
nevezte Isere megye prefektusává.
Nem szívesen vállalta ezt a felada-
tot, de nem utasíthatta vissza Bona-
parte parancsát. Ebben a
periódusban olyan sikeres terület-
rendezési tervet vitt véghez, amely-
nek egy magyar szót is
köszönhetünk. Lecsapoltatta a 
Bourgoin (burgony) mocsarakat, és
utat építtetett Grenoble-tól Tori-
nóig. A lecsapolt mocsarak helyén
egy Solanum Tuberosum nevű nö-
vényt termesztettek, ami magyaro-
sítva burgonya lett.

Igazi tudósi életmódját 1817-ben
kezdhette el, amikor beválasztották
a Tudományos Akadémia tagjai
közé. Csak nemes ember lehetett
akadémiai tag, és Fourier-nek azért
sikerült bekerülni az akadémiára,
mert érdemeiért kapta meg a rangot,
így a neve is megváltozott Jean-
Baptiste Joseph Fourier-ra.

A hőterjedést matematikai kép-
lettel sikerült leírnia, és ő volt az
első, aki a légkört tette felelőssé,
hogy nem hűlt ki a Föld. Lénye-
gében megjósolta az üvegházha-
tást.

Egy másik tudományos felfede-
zése – amint a bevezetőben már em-
lítésre került – a hullámmozgás
matematikai leírása. 1822-ben Fou-
rier abból a kijelentésből indult ki,
hogy a zenei hang periodikus rez-
gés, periodikus hullámmozgás. Ez a
mozgás lehet bármilyen bonyolult –
főleg, ha egyszerre szólal meg egy
zenekar –, mégis leírható. Mivel
minden nagyobb hullám előállítható
egyszerűbb részhullámokból, így
matematikailag is le lehet írni a bo-
nyolult hanghullámot. Ezt a mate-
matikai képletet nevezték el
Fourier-sorozatnak.

A Fourier-sorozatnak – bár érde-
kes matematikai problémát oldott
meg –, a széles körű felhasználásá-
val az 1960-as évekig kellett várni.
A számítógépek fejlődésével meg-
jelent a digitális hangfeldolgozás
igénye is. És ekkor a programozók
már készen kapták a matematikai
modellt, mely segítségével a számí-
tógép a hangokat számokká ala-
kítja, majd a számokat képes ismét
visszaalakítani eredeti hanggá. E
matematikai tudás segítségével mű-
ködik a számítógépünk hangkár-

tyája is. Ma már egyszerűen meg-
vesszük a készüléket az üzletből,
és eszünkbe sem jut, hogy annak
a működéséhez szükséges mate-
matikai modellt már kétszáz éve
leírta Fourier. Ezért lett ő a jövő ze-
nésze.

A Fourier-sorozat azonban még
egy hasznos tulajdonsággal bír.
Lehet, kevesen tudják, hogy a hang
nagyon nagy helyet foglal a számí-
tógépek memóriájában. Ez azért
van így, mert a mikrofonok olyan
rezgéseket is felvesznek, amelyeket
az emberi fül képtelen meghallani.
Képzeljük el, hogy miközben egy
számítógép hangfelvételt készít,
másodpercenként negyvennégyezer
hangmintát vesz (sőt, ma már el-
avultnak számít ez a minőség is).
Felfogni is nehéz, mekkora adat-
mennyiséget jelent egy néhány per-
ces zenei felvétel. Hogy
csökkenteni lehessen a hangfelvéte-
lek méretét, a Fourier-sorozat segít-
ségével kiszűrik azokat a
felhangokat a zenéből, amelyeket
az emberi fül amúgy sem hallana
meg. Így – mivel épp a felhangok a
nagy rezgésszámú hangok – nagy-
mértékben csökken a felvételek mé-
rete. A máig népszerű mp3
formátumú hangfájlok és zeneleját-
szók is e matematikai képlet alapján
teszik szórakoztatóvá az unalmas
időt az életünkből.

Fourier meggyőződése volt,
hogy az egészség titka a meleg.
Ezért lakásában mindig hőség volt,
miközben ő több rend ruhába bur-
kolózva őrizte az egészségét. Ma
mosolygunk e hóbort hallatán, de a
tudós még Egyiptomban beszerzett
egy életre néhány kínzó betegséget,
melyekre nem volt gyógymód, csak
találgatás.

A jövő zenésze 1830. május 4-én
leesett egy lépcsőről, súlyosan meg-
sérült, és két héttel a baleset után,
16-án meghalt. Párizsban helyezték
örök nyugalomra. Emlékét azonban
nem feledheti senki, aki úton-útfé-
len vagy otthon digitális zenét hall-
gat. Fourier találmánya ott él a
zenelejátszó és felvevő mikrocsipek
belsejében.
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Jean-Baptiste Joseph Fourier

A jövő zenésze

Mondják, hogy szükségállapotban va-
gyunk. Tudjuk, érezzük, tapasztaljuk nap
mint nap, de számomra ennek a kifejezésnek
az elkezdett sorozat befejezéseként más ér-
telme van, mely olyan szükséghelyzeteket
jelent, amelyekben a szervezet vagy a szerv-
rendszerek működési zavara negatívan befo-
lyásolja az egészségünket és ezáltal a
környezetünket is. Most, amikor a koronaví-
rus megelőzésére foganatosított rendeletek,
eljárások minden félórában elhangzanak a
médiában, mindenki csak erre fókuszál,
gyűjti a gyógyszereket, vitaminokat, élelmi-
szereket, fertőtlenítő és mindenféle jónak
gondolt szereket. Lelkünk mélyén pánik van,
hiába is titkoljuk, félünk az ismeretlentől, a
bekövetkező járványtól, mely ide is eljön, s
mely Olaszországban és Spanyolországban
ezrek halálát okozta. Másra gondolni nem jut
idő, más bajokat, egészségi problémákat tel-
jesen elfed az adott helyzet. Pedig ezekről is
beszélni kell, tudni kell megoldani őket, főleg
ha ilyen nehéz periódusban jelentkeznek,
mikor a kórházak speciálisan életmentésre
vannak berendezkedve. Lássuk, milyen ter-

mészetes gyógymódokat javasol az emésztési
zavarokra Váradi Tibor az egyik előadásában
(www. napfenyes.hu) és Nagy Géza fitotera-
peuta.

Az emésztési zavarok hátterében állhat
többek között bélfertőzés, gyulladásos pa-
nasz, stressz, ételallergia, gyomorrontás, he-
veny bélhurut, illetve a máj és a
hasnyálmirigy zavarai. Hasmenés esetén ál-
talában tisztulási folyamat zajlik, ezért felnőtt
embernél minimum egy, esetleg másfél napig
nyugodtan lehet hagyni, hadd ürüljön ki
mindaz, amire a szervezetnek nincs szüksége.
Hirtelen fellépő hasmenéses panasz esetén
egy-két napos böjt javasolt, bőséges folya-
dékbevitellel, teákkal, zöldséglevekkel és cit-
romos vízzel, hogy a hasmenéssel kiürülő
folyadék pótlódjon. Az első ételek áztatott ga-
bonapelyhek legyenek, esetleg főtt rizs. Ke-
rülendő a tej és a tejtermékek, a zsíros cukros,
fűszeres ételek, a kávé, az alkohol. Diétás kí-
mélő ételként fogyasztható a főtt krumpli, re-
szelt murok, a párolt zöldségek, illetve
áfonya-, borsmenta-, ezerjófű-, cickafarktea,
valamint a libapimpó- és a lósóskatea, me-
lyek kifejezetten székletfogó hatásúak. Ideá-
lis, ha a hasmenés után pár napig csak almát

fogyaszt az ember. Ez tisztítja és fertőtleníti
a bélrendszert, ezért – akár gyulladásról, akár
fertőzésről van szó –, mindenképpen hatásos.
A hasmenés mindig arra utal, hogy valamitől
meg kell szabadulnia a szervezetnek, de min-
denkivel előfordult már, hogy egy-egy fontos
értekezlet vagy vizsga előtt, a reggeli nagy si-
etségben „idegi alapon” hasmenést kapott.
Ilyen esetekben segíthet a diókopács tinktúra
(diókopácsnak nevezzük a dió termésén kívül
lévő zöld burkot, mely érés közben berepe-
dezik), illetve, ha nincs módunk ilyent készí-
teni, akkor diólevélből is készíthetünk
tinktúrát vagy jó erős teát. A tea hatása 4 órán
át tart. Hatóanyagai, csersavtartalma össze-
húzzák a gyulladásban lévő vékonybél fella-
zult nyálkahártyáját, s védő filmréteget
képeznek rajta, amely alatt folyamatosan
gyógyulhat. 

Székrekedés esetén méreganyagok szívód-
nak vissza a szervezetbe, ezért közvetve a
különböző betegségek fellépésével is kell
számolni: rendszeres fejfájás, krónikus fára-
dékonyság, vese- és májbetegségek, vastag-
bélgyulladás, vastagbélrák, ízületi
fájdalmak, szív- és érrendszeri betegségek,
idegesség, ingerlékenység és depresszió is

előfordulhat. A székrekedést okozó legfon-
tosabb tényező a helytelen étrend, azon belül
is a rosthiányos táplálkozás. A túlzott hőke-
zelés és a finomítás során az étel részben
vagy teljesen elveszíti rosttartalmát. Kerü-
lendők tehát az agyonsütött, -főzött ételek,
különösen a húsok, a tojás, tejtermékek, a fe-
hérliszt, az abból készült pékáruk, cukros
ételek, illetve a cukros üdítőitalok. Ezek he-
lyett sok rostos ételt érdemes fogyasztani,
mint pl. gyümölcsök, zöldségek, hántolatlan
gabonafélék, olajos magvak, barna kenyér,
teljes kiőrlésű lisztből készült gabonafélék.
Több nyers étel fogyasztása és több folya-
dékbevitel javallott. Citruslevek vagy az
előre beáztatott aszalt szilva, aszalt füge segít
meghozni a kívánt hatást. Hasonlóan ajánla-
tosak a nyers gyümölcslevek, a savanyú ká-
poszta sótlan leve, illetve az éhgyomorra
elfogyasztott meleg víz, a hashajtó gyógyvi-
zek és ásványvizek. Mellőzzük ugyanakkor
az alkoholt és a koffeintartalmú italokat. A
lenolaj és általában az olajok székletlágyító
és epehajtó hatásúak. Fontos a rendszeres
mozgás is. Lelki szinten pedig érdemes meg-
vizsgálni, hogy mi az, amit nem tud elen-
gedni a beteg, amihez görcsösen
ragaszkodik. Ez lehet pénz vagy vagyon-
tárgy, vagy valamilyen érzés, gondolat.

A szükségállapotok természetes gyógymódja

Szilágyi Mihály

Bogdán Emese



Finomságok 
az otthonülős napokra

Serpenyőben sült ropogós tojásos burgonya

Szükséges hozzá öt ökölnyi nagyságú krumpli, amelyeket
nyersen lereszelünk. Hét tojást jól felverünk, sózzuk, borsoz-
zuk, 2 cikk zúzott fokhagymát, 5 kávéskanál zabpelyhet
adunk hozzá. Jól összekeverjük. Egyujjnyi vajat teflonban
felolvasztunk, kevés olajat is adunk hozzá. Amikor felforró-
sodik, beleöntjük a masszát. Kis lángon, lefedve kb. 10 percig
sütjük. Átfordítjuk a fedő segítségével, majd visszacsúsztat-
juk a teflonserpenyőbe, és lefedve még 10 percet sütjük. Ki-
borítjuk, szeleteljük, és zöldséggel, savanyúsággal
fogyaszthatjuk.
Csípős-savanyú leves

Hozzávalók: 5 dkg ázsiai levesbe való laska, 20 dkg ázsiai
pikáns paszta (Tom yum stb.), 1 liter marhahúsleves vagy 2
marhahúskocka és 1 liter víz, 10 dkg marhahús vékony csí-
kokra vágva, 20 dkg csiperkegomba szeletelve, fél piros

kápia- vagy kaliforniai paprika szeletelve, 1 kanál szezám-
magolaj, 1 mokkáskanál darált fehér bors, 7 cikk finomra vá-
gott fokhagyma, kevés csili, 2 teáskanál ecet, 1 teáskanál
balzsamecet. A tésztát tálba tesszük, és annyi forró vízzel önt-
jük le, hogy ellepje. Öt perc után leszűrjük. A csíkokra vágott
húst, a gombát, a paprikát kevés szezámmagolajon átforgat-
juk folytonos keverés közben kb. 8–10 percig, hozzáadjuk az
ázsiai krémet, az ecetet, a csilit, a fokhagymát, a laskát, a
fehér borst, átforgatjuk, feltöltjük a marhahúslével, és felfor-
raljuk. Tálaláskor friss zöldhagymát is szórhatunk rá.
Finom báránycomb

A gondosan megmosott báránycombot tetszés szerint fel-
daraboljuk, 2 fej fokhagymát megtisztítunk. A többi hozzá-
való: kis csokor rozmaring apróra vágva, só, bors ízlés
szerint, 3 paszternák, 2 murok kockára vágva, 1 fej hagyma,
3-4 dl vörösbor, 1 babérlevél, pár szem borókabogyó, kis cso-
kor majoránna, 2 fej hagyma nagyobb darabokra vágva. A
húsdarabokat 2-3 helyen bemetsszük, apróra vágott fokhagy-
mát és rozmaringot teszünk bele. A húst sózzuk, borsozzuk.
A tepsit kizsírozzuk, rászórjuk a feldarabolt zöldséget és a
hagymát. Rátesszük a húst, ráöntjük a bort, kb. 2 dl vizet, el-
helyezzük a többi fűszernövényt is a húson és melléje. Lefó-
liázzuk, majd kb. 2 órát sütjük 170 fokon. Időnként
meglocsoljuk a levével. Amikor megpuhult, levesszük a fó-
liát, és pirosra sütjük. 

A combot készíthetjük úgy is, hogy egészben hagyjuk. A
megsült húst kivesszük – a pecsenyelevet le szoktam tölteni
–, és párolt zöldséggel, valamint mártásként a pecsenyelével
tálaljuk, de krumplisaláta is illik hozzá.
Karfiollal töltött gombafejek fehér mártással, 
sajttal összesütve

A karfiolt rózsáira szedem, és 3 percig sós vízben főzöm.
Az egész fej gombát sózom, borsozom, és kevés vajon egész-
ben megpárolom (kb. 10 percig). A gombafejekbe egy-egy
karfiolrózsát helyezek. A jénai tálat kivajazom, és a megtöl-
tött gombafejeket belehelyezem. Egy szelet vajat felolvasz-

tok, 3 evőkanal liszttel, 3,5 dl tejjel, szerecsendióval, sóval,
borssal sűrű krémmé főzöm, majd kissé kihűtöm. Három to-
jást, 3 evőkanál tejfölt keverek hozzá. Ráöntöm a gombára,
és sütőben 180 fokon összesütöm (20 perc). Jól megszórom
reszelt sajttal, és szép pirosra pirítom. Magában is nagyon
finom, de tálalhatjuk rizzsel, krumplival is.
Tejberizs

Hozzávalók: 18 dkg kerek szemű rizs, 6 dl tej, 2 tojás
(szétválasztva a sárgáját a fehérjétől), 3 evőkanál barna cukor,
4 vaníliás cukor, 1 narancs héja, gyümölcs vagy lekvár. 

Egy közepes méretű lábasban a rizst kevés vízzel előfő-
zöm, majd hozzáadom a tejet, és 25–30 perc alatt krémesre,
puhára főzöm. Folyamatosan kell kevergetni, mert könnyen
odasülhet. A tojássárgát a cukorral, vaníliával habosra keve-
rem. A langyos rizsbe vegyítem, és hozzáadom a narancshé-
jat. A tojások fehérjét kemény habbá verem, a legvégén a
rizshez keverem. Tálkákba teszem, hűtőszekrényben jól le-
hűtőm. Szezongyümölcs-darabokkal megszórhatjuk, esetleg
barack-, eper-, áfonya- vagy meggylekvárral tálaljuk. Én
mindig fahéjjal is megszórom.

Jó étvágyat!

• Milyen hatásai vannak a ko-
ronavírusnak a várandós nőkre?

A várandós nők nem fogéko-
nyabbak a koronavírus-fertőzésre,
mint a lakosság többi része. Ez a
várandós nőknél enyhe megfázás-
/influenzatüneteket produkál. Nyil-
vánvalóan magasabb a kockázat, ha
a kismama asztmás vagy cukorbe-
teg, esetleg más krónikus betegség-
ben szenved. Eddig egyetlen
várandós nőről sincs adat, hogy
meghalt volna a koronavírus miatt.

• Milyen hatása lehet a mag-
zatra nézve, ha elkaptam a fertő-
zést?

Egyelőre nincs bizonyíték arra,
hogy a vírus átterjedhet a magzatra
is. Nem valószínű, hogy a vírus ve-
leszületett rendellenességeket okoz.
Nincsenek adatok a vetélés megnö-
vekedett kockázatáról sem.

• Mit tehetek, hogy elkerüljem
a koronavírus-fertőzést?

A legfontosabb, amit tehet, ha
rendszeresen és alaposan kezet
mos, és kerüli a tömeget, a zsúfolt-
ságot.

• Mit tegyek, ha fertőzésgyanús
vagyok?

Maradjon otthon 14 napig. Ha
magas láza van és köhög, ne men-
jen a háziorvosi rendelőbe vagy sür-
gősségi osztályra, hanem hívja a
112-es segélyhívó számot, és az ott
kapott utasítások szerint járjon el.

• Mit tegyek, ha igazoltan fer-
tőzött lettem?

Ha pozitív lett a koronavírus-
tesztje, értesítse erről a kezelőorvo-
sát.

• Milyen szabályokat kell be-
tartani a házi elkülönítésben?

Otthon használjon külön törülkö-
zőket, evőeszközöket és személyes
tárgyakat, az étkezés is a család
többi részétől eltérő időben történ-
jen; a család, a barátok és a házhoz
szállítással hozott tárgyakat hagyják
a lakás ajtaja előtt. Ne fogadjon lá-
togatókat, és szellőztessen gyakran.

• Mit tegyek, ha nőgyógyászati
rutinvizsgálatra van időpontom,
de házi elkülönítésben vagyok?

Hívja fel kezelőorvosát, és kérjen
tanácsot tőle. Valószínű, hogy java-
solni fogja a vizsgálat halasztását.
Amennyiben halaszthatatlan a ki-
vizsgálás, orvosa külön, a rendelési
idő végére fogja beütemezni.

• Mit kell tennem a terhessé-
gem további szakaszában, miután
meggyógyultam?

14 napra rá érdemes elmennie
egy ultrahangvizsgálatra, hogy győ-
ződjön meg arról, hogy a babájával
minden rendben van.

• Mit tegyek, ha megbetegszem
a házi elkülönítés ideje alatt?

Szülészetre vagy sürgősségi osz-
tályra csak akkor menjen be, ha sür-
gős ellátásra van szüksége. Ez
esetben telefonon előre értesítse a
szülészetet, személyautóval közle-
kedjen, és a kórházba való belépés
előtt értesítse a szülészetet arról,
hogy megérkezett.

• Befolyásolja a szülést, ha fer-
tőzöttgyanús vagy igazoltan fer-
tőzött vagyok?

Semmilyen bizonyíték nincs arra
nézve, hogy a természetes úton tör-
ténő szülés kockázatot jelentene
ebben az esetben, vagy hogy a csá-
szármetszés biztonságosabb lenne.
Természetesen ha légzési problé-
mák merülnek fel, javasolt a csá-
szármetszés. Arra sincs bizonyíték,
hogy az epidurális vagy gerincér-
zéstelenítés ellenjavallt lenne koro-
navírus jelenlétében.

• Mit tegyek, ha beindult a szü-
lés a házi elkülönítésben?

Hívja fel a kezelőorvosát és/vagy

a szülészetet, és tájékoztassa, hogy
fertőzésgyanús vagy igazoltan fer-
tőzött. A vajúdás korai szakaszában
érdemes még otthon maradni. Fo-
lyamatosan konzultáljon orvosával.

• Átadhatom a koronavírust a
babának?

Mivelhogy egy új vírusról van
szó, nincs bizonyíték arra, hogy a
szülés alatt a babák elkapták volna
a koronavírust. Nincs adat arról,
hogy a terhesség harmadik trimesz-
terében a magzat megfertőződött
volna az anyaméhben.

• Elvégzik a tesztet az újszülött
babán?

Igen. Ha ön fertőzésgyanús vagy
igazoltan fertőzött volt, a babán is
elvégzik a koronavírustesztet.

• Maradhatok az újszülött
gyermekem mellett, ha fertőzött-
gyanús vagy igazoltan fertőzött
vagyok?

Igen. Ha a gyermeke jól van,
mindenképpen az anya mellett van
a helye.

• Biztonságos a szoptatás, ha
fertőzött vagyok?

Igen. Nincs bizonyíték a korona-
vírus anyatej útján történő terjedé-
séről. A jelenlegi ismeretek alapján
a szoptatás előnyei jelentősen meg-
haladják a lehetséges kockázatokat.
Szoptatáskor ajánlatos az elővigyá-
zatosság, a fokozott tisztasági kö-
vetelmények betartása. Ne
köhögjön vagy tüsszentsen a kisba-
bára.

A válaszok a brit Királyi Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Kollégium
iránymutatásai, valamint a romániai
eljárás alapján készültek.

(Forrás: korona.rmdsz.ro)

15 kérdés és válasz várandós nőknek a koronavírus-járványban
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A Marosvásárhelyi Magyar Di-
ákszövetség, az Erdélyi Rezi-
dens Orvosok Szövetsége, az
MMDSZ-elnökök konzultatív
tanácsa és dr. Vass Levente
képviselői irodája együttesen
megszervezi a Marosvásárhelyi
diákok az idősekért nevű akciót,
mely során a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt kijárási
tilalom idején megkönnyíte-
nék a 65 év felettiek minden-
napjait.

Ehhez önkéntes diákokat tobo-
roznak, akik vállalják az élelmisze-

rek, gyógyszerek, tisztálkodási esz-
közök megvásárlását és házhoz vi-
telét az elkövetkező két hétben.
Elsősorban hajtási jogosítvánnyal
rendelkező diákok jelentkezését
várják, de bárki segítségét szívesen
fogadják, olyan fiatalokét is, akik
vállalják, hogy gyalogosan vagy bi-
ciklivel juttatnák el a legszüksége-
sebbeket az idősek otthonaiba. 

Marton László, a Marosvásárhe-
lyi Magyar Diákszövetség elnöke
lapunk érdeklődésére elmondta, a
kényszervakáció idejére a nem ma-
rosvásárhelyi hallgatók hazamen-

tek, a felhívásukra tegnap délelőttig
heten jelentkeztek, de arra számíta-
nak, hogy húsz-harminc fiatal kap-
csolódik majd be az akcióba. Mint
mondta, a tervek szerint húsvétig
mindennap napi 4-8 órában lenne
szükség az önkéntesek segítségére,
a jelentkezőket nyilvántartásba ve-
szik, majd egy erre a célra létreho-
zott csoportban közlik velük a
beosztás szerinti teendőket, és gép-
kocsit is biztosítanak annak érdeké-
ben, hogy eljuttassák az idősekhez
a szükséges élelmiszereket, gyógy-
szereket. (menyhárt)

Marosvásárhelyi diákok az idősekért
   8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ HARMÓNIA ___________________________________________2020. március 26., csütörtök

A rejtvény fősoraiban 
egy francia matematikus,

filozófus családnevét 
és egyik szentenciáját

idézzük.
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Március 19-i rejtvényünk megfejtése: A lányszemek néha többet mondanak, mint amit olvasniuk szabadna.

Megalapozatlanok azok a félel-
mek, hogy az elektromos autók
használata végső soron növelné a
karbonkibocsátást, ez legfeljebb a
világ 5 százalékára igaz, ahol még
környezetszennyező szénerőmű-
vekben termelik a villamos áram
zömét – állítja nyugat-európai
egyetemek egy közös kutatása.

A nijmegeni Radboud Egyetem-
nek az exeteri és a cambridge-i
egyetemmel közös kutatása cá-
folja azokat a médiában újra és
újra megjelenő vélekedéseket,
amelyek szerint a villanyautók
gyártását és üzemanyaguk, a vil-
lamos áram fosszilis tüzelőanya-
gokból való előállítását is
figyelembe véve talán nem is ki-
sebb az elektromos autók környe-
zetszennyezése, mint a
hagyományos gépkocsiké.

A villanyautók gyártása és hasz-
nálata összességében még akkor is
kevesebb karbonkibocsátással jár,
ha üzemanyaguk jelentős részét
fosszilis energiahordozókból állít-
ják elő – olvasható a hollandiai
Radboud Egyetem kedden publi-
kált közleményében.

A világ 95 százalékán már a je-
lenlegi körülmények között is elő-
nyösebb a klímára nézve az
elektromos autók használata, mint
a benzineseké. Az öt százalék ki-
vételt olyan helyek képezik, mint
Lengyelország, ahol a megtermelt
áram többsége széntüzelésű erő-
művekből származik. Olyan orszá-
gokban, mint Svédország vagy
Franciaország, ahol megújuló
energiaforrásokból vagy atomerő-

művekből származik a villamos
áram többsége, egy-egy elektro-
mos autó szennyezőanyag-kibo-
csátása teljes élettartama alatt akár
70 százalékkal is kisebb lehet,
mint a hagyományos autóké,
Nagy-Britanniában ez az adat 30
százalék – számították ki a holland
és a két brit egyetem kutatói.

A legtöbb országban néhány
éven belül a rossz hatásfokú elekt-
romos autók is kevesebb szennye-
zőanyagot bocsátanak majd ki,
mint a legtöbb új benzines autó,
mivel az elektromos áram terme-
lése kevesebb karbonkibocsátással
fog járni – állítják a kutatók, akik
szerint 2050-ben már minden má-
sodik autó elektromos meghajtású
lesz, világméretekben évi 1,5 giga-
tonnával csökkentve a szén-dio-
xid-kibocsátást, ami megfelel
Oroszország jelenlegi teljes emisz-
sziójának.

A techxplore.com internetes ol-
dalon közzétett kutatás szerint az
elektromos háztartási hőszivattyúk
is környezetkímélőbbek hagyomá-
nyos társaiknál a világ 95 százalé-
kán, és 2050-ben évi 0,8
gigatonnával kevesebb szén-dioxi-
dot fognak kibocsátani, nagyjából
annyival kevesebbet, mint ameny-
nyi Németország jelenleg teljes ki-
bocsátása. Csak mítosz, hogy az
elektromos autók vagy az elektro-
mos hőszivattyúk növelhetik a
szennyezőanyag-kibocsátást – szö-
gezte le Florian Knobloch, a Rad-
boud Egyetem kutatója, a
tanulmány vezető szerzője. 
(MTI)

Már most is zöldebb a villany-
autó a hagyományosnál



Románia az Emberi Jogok Európai
Egyezménye (EJEE) felfüggesztését
kérte a koronavírus-járványra hivat-
kozva. Ráadásul elhallgatta a közvé-
lemény előtt, ezért több jogász is
felhívta a figyelmet, hogy az egyez-
mény 15. cikkelyének aktiválása alatt,
leszámítva az élet védelmét és a tor-
túra tilalmát, Románia semmilyen
más előírást nem köteles betartani.
Mindaddig, amíg az egyezmény hatá-
lyának felfüggesztése tart.

Amint szerdai lapszámunkban olvashatták,
az Európa Tanács (ET) arra figyelmeztet,
hogy rendkívüli helyzetben is be kell tartani
az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Az
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének
(PACE) elnöke, Rik Daems arra figyelmez-
tetett, hogy vészhelyzetben az Emberi Jogok
Európai Egyezménye által rögzített korláto-
kat meghaladó intézkedések bevezetésére is
szükség lehet, megfelelő garanciák nélkül
azonban ezek az intézkedések komoly koc-
kázatot jelenthetnek a demokráciára, az em-
beri jogokra és a jogállamiságra nézve.
A vészhelyzeti hatásköröket csak az adott cél
érdekében szabad kiterjeszteni

A PACE elnöke hangsúlyozta: a közbiz-
tonság, az egészség megőrzése és a rend
fenntartása érdekében hozott intézkedések-
nek vagy korlátozásoknak arányosnak kell
lenniük. Az egyezménytől való eltérést
igénylő vészhelyzet időtartamát, körülmé-
nyeit és hatályát korlátozni kell. A vészhely-
zeti hatásköröket pedig csak az adott cél
érdekében szabad kiterjeszteni.

Bukarest elhallgatta az emberi jogi 
egyezmény felfüggesztését

Ezzel szemben több romániai országos saj-
tóorgánum is arról számolt be, hogy Bukarest
elhallgatta az emberi jogi egyezmény felfüg-
gesztését.

„Többen bírálták a román kormányt, ami-
ért a koronavírus-járvány ürügyén kérte az
Emberi Jogok Európai Egyezménye hatályá-
nak felfüggesztését. Az ügyben az Európa Ta-
nács is megszólalt, szintén elmarasztalólag”
– mondták a bírálók.

Az Európa Tanács (ET) nem bátorítja a
tagállamokat, hogy az Emberi Jogok Európai
Egyezménye (EJEE) hatályának felfüggesz-
téséhez folyamodjanak. Ugyanis a koronaví-
rus-járvány ellen már meghozott
intézkedéseket – beleértve a mozgási és gyü-
lekezési szabadság korlátozását – lefedi az
egyezmény 11. cikke. Ez a szakasz is megen-
gedi bizonyos törvényes korlátozások foga-
natosítását, ha az intézkedések szükségesek
egy demokratikus társadalomban a közegész-
ség védelme érdekében – idézte az AFP az
ET egyik szóvivőjét. 

Az ET azután szólalt meg, hogy Románia,
a Moldovai Köztársaság, Lettország, Észtor-
szág és Örményország kérte az egyezmény
15. cikkének aktiválását, azaz az egyezmény
hatályának felfüggesztését a COVID-19 jár-
ványra hivatkozva. 

Az AFP francia hírügynökség szerint ezt a
bukaresti hatóságok „elfelejtették” nyilvános-
ságra hozni a Stratégiai Kommunikációs
Csoport rendszeres tájékoztatóin vagy közle-
ményeiben. 

Az említett 15. cikk megengedi a szerződő
feleknek, hogy „háború vagy a nemzet létét
fenyegető más rendkívüli állapot esetén”, 

„a helyzet szükségessége által feltétlenül
megkívánt mértékben” eltekintsenek az
egyezményben vállalt kötelezettségeiktől,
azaz korlátozzanak bizonyos jogokat. 

A sajtó több jogász véleményét, többek kö-
zött Cristi Danileţ kolozsvári bírót is idézi,
aki szerint „Románia gyakorlatilag kivonja
magát a jogok szavatolása vagy a – szükség-
állapot idején bekövetkező – áthágásuk miatti
utólagos felelősség bármilyen formája alól”.
Kifejtette: az emberi jogi egyezmény 15. cik-
kének aktiválása azt jelenti a gyakorlatban,
hogy az élet védelmét és a tortúra tilalmát le-
számítva Románia semmilyen más jogot nem
köteles betartani mindaddig, amíg az egyez-
mény hatályának felfüggesztése tart. Mint
mondta, Törökország lépett hasonlót, hogy a
játékszabályok kijátszásával rács mögé küld-
hesse és elítélhesse a rendszer ellenzőit. 

Ezért kötelességének érezte felhívni a köz-
vélemény figyelmét erre a meglátása szerint
megengedhetetlen lépésre. Ráadásul a ható-
ságok elhallgatták a nagy nyilvánosság előtt
az emberi jogi egyezmény hatályának felfüg-
gesztését, az információt a France Presse hír-
ügynökség tette közzé.
A lépés jogi aggályokat is felvet

A magisztrátus rámutatott: a szükségálla-
pot kihirdetéséről szóló, március 16-i kelte-
zésű elnöki rendelet 48. cikke ugyanis
utasítja a külügyminisztériumot, hogy tájé-
koztassa az ENSZ és az Európa Tanács főtit-
kárát a hozott intézkedésekről, amelyek
bizonyos alapvető jogok és szabadságok kor-
látozását eredményezhetik, Románia nemzet-
közi kötelezettségeinek megfelelően. Két
nappal később Románia képviselője az idé-
zett cikk alapján tájékoztatta az Európa Ta-
nácsot, azonban anélkül – hangsúlyozza

Danileţ –, hogy konkrétan megnevezte volna
a jogokat, amelyeket korlátozni vagy meg-
vonni szándékszik. 
Románia miért nem képes megoldani 
a rendkívüli állapot bevezetését az alapvető
jogok korlátozása nélkül?

A Helsinki Bizottság (APADOR-CH) em-
beri jogi szervezet is azt kifogásolta, hogy a
román nyilvánosságnak csaknem egyhetes
késéssel, egy külföldi hírügynökség útján
kellett értesülnie az EJEE hatályának felfüg-
gesztéséről. 

A szervezet szerint Klaus Iohannis állam-
főnek, Ludovic Orban miniszterelnöknek
vagy a külügyminisztériumnak már csak
azért is tájékoztatnia kellett volna az embe-
reket a derogálásról, mert hetek óta követelik,
hogy „kizárólag hivatalos forrásból tájéko-
zódjunk, és ne higgyünk az összeesküvés-el-
méletekben”. Az APADOR-CH szerint
kérdés ugyanakkor, hogy más országok ho-
gyan tudják megoldani a rendkívüli állapot
bevezetését az alapvető jogok korlátozása
nélkül, és Románia miért nem képes erre?
Klaus Iohannis államfő és a liberálisok ko-
rábbi politikai szövetségesei is bírálták az
EJEE hatályának felfüggesztését. 
A PLUS felszólította Klaus Iohannist, hogy ren-
delje el a 15. cikk aktiválásának visszavonását

Ramona Strugariu, a PLUS párt európai
parlamenti képviselője Facebook-bejegyzé-
sében úgy értékelte, hogy szóvivője útján az
Európa Tanács túlzónak minősítette a román
(lett, észt, örmény, moldvai) lépést, és felszó-
lította Klaus Iohannist, hogy rendelje el a 15.
cikk aktiválásának visszavonását. „ A jelen-
legi helyzetben aránytalan és túlzás mentesí-
tést kérni az egyezmény által szavatolt
alapvető jogok alól” – írta a politikus. Nyo-
matékosította: a román kormány sietett ki-
vonni magát az egyezmény hatálya alól
anélkül, hogy meghatározta volna a korlá-
tozni szándékozott jogok körét és a korláto-
zás mértékét, ami rendkívül veszélyes.
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Románia kibújna nemzetközi kötelezettségei alól?

Mózes Edith 

Váratlan, sokak számára
sosem tapasztalt helyzetbe
állította a vendéglátóipari
egységeket a múlt héten ho-
zott első katonai rendelet, mi-
szerint tilossá válik az étel- és
italfelszolgálás az éttermek-
ben, bárokban, lokálokban.
Viszont megengedett az elvi-
telt vagy kiszállítást célzó
szolgáltatás. A piacok bezá-
rása ellehetetleníti a kister-
melőket is. Körképünkben
arra kerestük a választ, hogy
mit tehetnek ilyenkor az érin-
tett egységek, egyáltalán túl-
élik-e a meghatározatlan
időszakot.

A lassan turisztikai övezetté váló,
hétvégéken zsúfolásig telt Felső-
Nyárád menti Vármezőben elcsen-
desedett az élet. A legnagyobb
étterem, a Halászcsárda is bezárt,

egyelőre pisztrángot sem horgászni,
sem fogyasztani nem lehet. A közel-
ben levő másik étterem, a Vándor
fogadó sem tárja szélesre ajtaját,
de nem zárt be végleg, konyhájá-
nak termékeit kínálja elvitelre, és
házhoz is szállít 20 kilométeres
körzetben 10–19 óra között, 50 lej
fölötti rendelés esetén a szállítás
ingyenes.

Hasonló szolgáltatást ígért szer-
dától a nyárádszeredai Csámborgó
étterem is, az érdekelteket 15 lejes
napi menüvel vagy az étlapról ren-
delhető fogásokkal szolgálja ki
vagy elvitellel, vagy kiszállítással:
a városban ingyen, a közeli telepü-
lésekre felár ellenében. Szombaton
azonban bejelentették: a helyzetre
való tekintettel, az alkalmazottak és
az ügyfelek egészsége érdekében,
teljesen bezárnak. Remélik, hogy
ez az időszak mihamarabb lejár, azt
ígérik, hogy az újranyitást megün-
neplik majd, ahogy illik. Váltott a
Füles Pub is: az eddigiekhez hason-

lóan továbbra is kiszállít napi
menüt a településen és környékén,
de az étlap- és pizzakínálatból is
lehet házhoz rendelni: helyben in-
gyenes, más településekre ár elle-
nében szállítanak. A Kaxo pizzázó
11 és 22 óra között házhoz szállí-
tással vagy elvitelre kínál nemcsak
pizzát, hanem salátákat, hidegtála-
kat is.
Megtartanák az alkalmazottakat

A megszorító intézkedés bezá-
rásra ítélte a nagyobb vendéglátó-
egységeket, illetve szállókat. A
balavásári Romantik eddig 27 szo-
bával, étteremmel és két rendez-
vényteremmel állt az ügyfelek
rendelkezésére, de most teljes csőd
vár rájuk, ha az állam nem vállal át
bizonyos terheket a munkáltatóktól
– véli Iszlai Jenő tulajdonos. Az
egységben éppen a közeljövőben
indult volna be az idény, számos
konfirmációi, ballagási, esküvői
rendezvény következett volna.
Nem tudni, meddig tarthat a szük-

ségállapot előírta tilalom, de nem
szeretnék az alkalmazottakat elbo-
csátani: ha az állam valóban felvál-
lalja a kényszerbezárás miatt
munka nélkül maradt alkalmazot-
tak bére 75 százalékának biztosítá-
sát, akkor megpróbálják
megtartani őket, és a saját pénzük-
ből túlélni ezt az időszakot. 

A vállalkozó azonban úgy gon-
dolja, hogy az eddigi kormányin-
tézkedések nem oldják meg a
problémát: ha az államnak fize-
tendő járulékokat csak bizonyos
ideig tolják el, az csak porhintés.
Inkább az Orbán Viktoréhoz ha-
sonló gazdaságsegítő intézkedése-
ket kellene itt is hozni, azaz egy
időre elengedni a befizetéseket,
hogy ha majd a sürgősségi helyzet
feloldása után újraindulnak is a
vállalkozások, legyen elegendő
idejük és erejük arra, hogy a klien-
sek visszatérjenek, és a felhalmo-
zódó rezsiszámlákat ki tudják
fizetni. Ha a sok vállalkozás bezár,
akkor esélye sincs a kormánynak,
hogy az országot kivezesse a gaz-
dasági hanyatlásból, ugyanis elma-
radnak az adóbevételek. Ehelyett
inkább segíteni kellene a működő
vállalkozásokat és az itthon maradt,
adót és társadalombiztosítást fizető
állampolgárokat. Mostanság na-
gyon sok román állapolgár tér haza
külföldről, akik sem ott, sem itt nem
járultak hozzá az állami tehervise-
léshez, de most igényeik lesznek.
Segíteni kell a bajbajutottakon, de
azokat kellene előnyben részesíteni,
akik befizettek az államkasszába –
taglalta a helyzetet lapunknak a
cégvezető.

A nyárádszeredai Bekecs szál-
loda és étterem is bezárt a rendelke-
zés nyomán. Tordai Levente
cégvezetőtől megtudtuk: viszony-
lag sok rendezvényük lett volna az
év során, és ezeket most nemcsak
elnapolják, hanem sok esetben le is
mondják az érintettek. Mivel önhi-
bájukon kívül kellett bezárniuk, élni
fognak az állam által felajánlott le-
hetőséggel, és ideiglenes szabad-

ságra küldik az alkalmazottakat,
akiket viszont nem szeretnének el-
bocsátani, ugyanis az újraindulás-
kor – akár idén, akár a következő
évben – szükség lesz rájuk a folyta-
táshoz. Arra azonban nem sok
esélyt lát, hogy idén talpra álljanak
ezek a vállalkozások: ha újra is
kezdhetik a tevékenységet, jövedel-
met nem tudnak termelni.

A szálloda mellett a cégnek be
kellett zárnia a Tordai pizzázó és
gyorséttermet is. A tulajdonos nem
kíván belevágni az ételkiszállításba,
ugyanis a kisvárosban van már két-
három ilyen szolgáltatás, így ezzel
nem tenne szert nagy bevételre, de
a többiek piaci részesedését is csök-
kentené – magyarázta Tordai Le-
vente. 
Otthonról értékesítenek

A napi- és hetipiacok bezárásával
lehetetlen helyzetbe kerültek a vi-
déki kistermelők is, akik eddig a
kisvárosok, nagyközségek vásárte-
rein kínálták eladásra terményeiket. 

Azonban úgy tűnik, néhányan
rögtön képesek voltak váltani. Nyá-
rádszentmártonban a Csont és De-
meter család otthonról kínálja
eladásra a zöldséget, befőttet, za-
kuszkát, fűszernövényt, száraztész-
tát, de egyelőre házhoz szállítást
nem vállalnak. Az ugyancsak szent-
mártoni Szőke Tímea közösségi ol-
dalán biztosította eddigi vásárlóit,
hogy a sajtmanufaktúra továbbra is
üzemel. Megkeresésünkre el-
mondta: egyelőre csak otthonról ér-
tékesíti sajtfinomságait, nem vállal
kockázatot a kiszállítással. Néhány
törzsvásárlója már felkereste, a kellő
fizikai távolságot és egyéb óvintéz-
kedéseket szigorúan betartják ilyen-
kor, a termékeket pedig
vákuumfóliázva tárolja. Házhoz
szállítás csak akkor lesz, amikor a
fertőzésveszély elmúlik, és ismét
mozogni lehet megszorítás nélkül.
A székelytompai Szövérfi családot
is fel lehet keresni otthonában, a ha-
gyományos sajt, orda, túró és egyéb
tejtermékek ezután is megvásárol-
hatók náluk. 

Gligor Róbert László

Az új helyzethez új lehetőségeket keresnek 
A vendéglátósok megpróbálnak túlélni 

Számos szállodát, kiséttermet voltak kénytelenek bezárni a múlt heti katonai rendelet intézkedései miatt        Fotó: Gligor Róbert László



Új, átalakított versenynaptárral, 15-
18 hétvégével, nyári kezdéssel számol
a Forma–1-es (F1) autós gyorsasági vi-
lágbajnokság elnöke. Chase Carey hét-
főn késő este közleményt adott ki,
amelyben azt írta, „elkötelezettek“ a
2020-as idény megrendezésével kap-
csolatban.

A sportvezető emlékeztetett arra,
hogy az elmúlt héten az F1, a tíz istálló,
valamint a Nemzetközi Automobil-szö-
vetség (FIA) közösen hozott azonnali
és hatékony intézkedéseket a koronaví-
rus-járvány terjedésével összefüggés-
ben. Hozzátette, hogy bár egyelőre nem
lehet megjósolni, mikor javul majd a
helyzet, biztosan javulni fog, ők pedig
akkor készen állnak majd elindítani a
vb aktuális idényét.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az
eddigieken túl további versenyek is a
halasztás sorsára juthatnak, ugyanakkor
a partnereinkkel együtt arra számítunk,
hogy valamikor nyáron elkezdődhet a
szezon, ezért is hoztuk előre az augusz-
tusra tervezett szünetet március-ápri-
lisra” – írta Chase Carey.

Az F1 első embere úgy fogalmazott,
„jelentős mértékben módosítják“ az év
elején kiadott versenynaptárat, az idény
eredetileg tervezett november 29-ei be-
fejezése pedig biz-
tosan csúszni fog.
Hozzátette, hogy a
jelenlegi helyzet-
ben nem áll ren-
delkezésre ele-
gendő és megfe-
lelő információ ah-
hoz, hogy elkészít-
sék a naptárat, de
arra számít, hogy a
következő hónap-
ban ebben a tekin-

tetben javul a szituáció. Hangsúlyozta,
a lehető leghamarabb vissza akarnak
térni a versenypályákra, de a legfonto-
sabb változatlanul a versenyzők, a csa-
pattagok és a szurkolók egészsége,
ezért folyamatosan egyeztetnek és ta-
nácsokat kérnek az egészségügyi szak-
emberektől.

A Forma–1 71. idénye március köze-
pén rajtolt volna Ausztráliában, de rö-
viddel az első szabadedzés előtt
törölték a teljes versenyhétvégét Mel-
bourne-ben. Ezután sorrendben a bah-
reini, a vietnami, a kínai, valamint a
holland, spanyol és monacói futam el-
halasztását jelentették be, hétfőn pedig
a bakui Azerbajdzsáni Nagydíj szerve-
zői közölték, hogy nem tudják megren-
dezni június 7-én a versenyt –
emlékeztetett jelentésében az Infostart.
Június közepén Kanadába, június
végén pedig Franciaországba látogatna
el a mezőny, de a világjárvány miatt
ezeknek a futamoknak is kérdéses a
megrendezése. Franciaország a fertő-
zéstől leginkább sújtott államok között
van, és szigorú intézkedések vannak ér-
vényben, Kanada pedig lezárta határait.

A Magyar Nagydíjat az eredeti ter-
vek szerint augusztus 2-án rendezik
meg.

Nyáron kezdenék el a Forma–1-es idényt
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hiva-

talosan bejelentette: Thomas Bach elnök és Abe
Sindzó japán miniszterelnök megállapodott abban,
hogy a tokiói olimpiát a jövő évre halasztják, és
legkésőbb 2021 nyarán kell megrendezni.

A két vezető kedden telefonon egyeztetett egy-
mással, és a koronavírus-járvány miatt kialakult
kiszámíthatatlan helyzetre hivatkozva, valamint az
Egészségügyi Világszervezettől (WHO) kapott
legfrissebb tájékoztatásra alapozva foglalt állást a
játékok elhalasztása mellett, a sportolók és vala-
mennyi résztvevő egészségének a megőrzése ér-
dekében. A megbeszélésbe bekapcsolódott Mori
Josiro, a szervezőbizottság vezetője, Hasimoto
Szeiko olimpiáért felelős miniszter, Koike Juriko,
Tokió kormányzója, valamint John Coates, a NOB
koordinációs testületének vezetője, Christophe De
Kepper főigazgató és Christophe Dubi sportigaz-
gató.

„Arra kértük Bach elnököt, fontolja meg a nagy-
jából egyéves halasztást, hogy ezzel lehetővé vál-
jon a sportolók számára, hogy a legjobb feltételek
között versenyezhessenek, és a nézők számára biz-
tonságos legyen az esemény. Bach elnök azt
mondta, százszázalékban egyetért ezzel” – tájé-
koztatta az újságírókat Abe Sindzó.

A NOB – amely kicsivel később megerősítette
ezt – közleményében kiemeli, hogy az olimpiai
láng marad Japánban, és egyezség született arról
is, hogy az elnevezés nem változik, a jövő évi já-
tékoknak is 2020-as olimpiai és paralimpiai játé-
kok lesz a neve.

A XXXII. nyári olimpiát idén július 24. és au-
gusztus 9. között rendezték volna meg. Szakértők
szerint a halasztás Japánnak 670 milliárd jenbe
kerül.

A modernkori játékok 124 éves történetében ko-
rábban nem volt példa halasztásra. Törlés már volt,
mégpedig ötször: az első világháború idején az
1916-os berlini játékok maradtak el, majd a máso-
dik világháború alatt az 1940-es, eredetileg Toki-
ónak, majd Helsinkinek ítélt, valamint az 1944-es
londoni nyári, továbbá az 1940-es szapporói és az
1944-es Cortina d’Ampezzó-i téli olimpiát nem
rendezték meg.

A törlés most nem merült fel, korábbi sajtóin-
formációk szerint három halasztási forgatókönyv
volt, idén őszi, jövő nyári és 2022-es rendezés le-
hetősége vetődött fel.

Az elmúlt hetekben a kvalifikációs versenyek,
Európa- és világbajnokságok sorozatos halasztása
után – sportolók, sportszövetségek, politikusok
mellett – egyre több olimpiai bizottság jelezte,
hogy a halasztás lenne a legjobb megoldás a koro-
navírus-járvány miatt kialakult helyzetben az olim-
pia esetében is. Kanada vasárnap elsőként
jelentette be, hogy ha az eredeti időpontban tarta-
nák meg a játékokat, bojkottálja az eseményt.

A NOB álláspontja a fokozódó nyomás ellenére
sokáig az volt, hogy nem kell elhamarkodottan
dönteni, májusban is elég lehet határozni az eset-
leges módosításról, és a japán szervezők is rend-
szeresen úgy foglaltak állást, hogy tartják magukat
az eredeti időponthoz. Thomas Bach ugyanakkor
vasárnap már azt mondta, hogy a döntés négy
héten belül megszületik, Abe Sindzó pedig erre re-
agálva hétfőn először beszélt az esetleges ha-
lasztásról. Kedden a Reuters brit hírügynökség 
azt jelezte, hogy napokon belül eldől az olimpia
sorsa.

Az események felgyorsulásában vélhetően ko-
moly szerepet játszott, hogy az Egyesült Államok
Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága (USOPC) is je-
lezte: a halasztást tartja a legjobb megoldásnak. Az
Egyesült Államok nemcsak messze a legsikere-
sebb nemzet a modern olimpiák történetében, de a
NOB bevételeinek több mint felét is biztosítja a te-
levíziós jogdíjak és szponzorok révén.

Hivatalos: 2021-ben lesz az olimpia

Különleges körülmények között
kerül sor az asztalitenisz világnap-
jára április 6-án; a koronavírus-jár-
vány miatt a nemzetközi szövetség
(ITTF) mindenkitől azt kéri, hogy
otthon – de kreatívan – ünnepelje a
sportágat.

Az ITTF honlapján szerdán meg-
jelent közleményben emlékeztet-
nek, hogy az immár hagyomá-
nyos „ünnepnap” tavaly 107 or-
szágban 922 eseményt generált,

idén azonban leginkább a közösségi
médiában lehet majd együtt ját-
szani.

A szervezők közös pingpongo-
zásra hívják az asztalitenisz szerel-
meseit, mindenkitől azt kérik, hogy
otthonukban – lehet az a hálószóba,
a nappali, a konyha, a kert vagy a
garázs – filmezzen le egy mozdula-
tot, amikor üti a labdát, mindegy,
hogy milyen tárggyal, a lényeg,
hogy kreatív, akár trükkös legyen a

mozdulat.
A beküldött videókból a

ITTF összeállít egy „labda-
menetet”, amely a remények
szerint minden idők leg-
hosszabb „ütésváltása” lesz.

A klipet április 6-án hoz-
zák nyilvánosságra, az ér-
deklődők április 2-án
küldhetik be saját gyártású
kisfilmjeiket az ITTF-hez.
Részletek a nemzetközi szö-
vetség honlapján.

Otthoni pingpongozásra buzdít az ITTF
az asztalitenisz világnapja alkalmábólA koronavírus-járvány

miatt kialakult helyzetre
való tekintettel elektroni-
kus, valamint telefonos úton
is van lehetőség a jelölé-
sekre és az új nemzet spor-
tolója megválasztására.

Amint azt Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár
az MTI-nek szerdán el-
mondta, Székely Éva olim-
piai bajnok úszó és
mesteredző halálával a
Nemzet Sportolóinak száma
tizenkettőről tizenegyre
csökkent, emiatt új tagot
kell választani.

Szabó Tünde ismertette,
hogy a választásra jogosul-
takat előzetesen tájékoztatták a választás menetéről
és arról, hogy jövő kedden tudják leadni jelöléseiket
és szavazataikat. 

A szavazás eredményeként arra a jelöltre vonat-
kozó javaslat terjeszthető – a nemzet sportolóinak 
javaslataként – döntésre a magyar kormány elé, akire
a nemzet sportolóinak egyszerű többsége egybe-
hangzó javaslatot tesz, azaz aki a szavazó nemzet

sportolói 50 százalék plusz egy fő szavazatát meg-
kapja.

„A Nemzet Sportolója egy kitüntető cím Magyar-
országon, amivel megbecsülésünket és hálánkat tud-
juk kifejezni olyan sportoló nagyságaink előtt, akik
nem csupán pályafutásukkal, de azt követően is meg-
határozó szerepet töltöttek be a magyar sport éle-
tében” – fogalmazott az államtitkár.

Jövő kedden választanak új tagot a nemzet sportolói

Székely Éva olimpiai bajnok úszó és mesteredző halálával a nemzet sportolóinak száma tizenkettőről
tizenegyre csökkent, emiatt kell új tagot választani

A koronavírus-járvány a román
labdarúgó-bajnokságban is érezteti
hatását: a betegség terjedésének
megakadályozására elrendelt kény-
szerszünetben a bajnoki címre pá-
lyázó CSU Craiova vezetői
bejelentették, hogy tárgyalásokat
kezdeményeznek a játékosaikkal a
szerződések értékének csökkentése,
esetenként az egyezmények fel-
mondása céljával.

Az oltyán klub háza táján történ-
tekről az Amatőr és Nem Amatőr
Labdarúgók Szövetségének elnöke,

Emilian Hulubei tájékoztatta a köz-
véleményt.

„Vannak vezetők, akik megfon-
tolják a lehetőséget, egyesek már
intézkedtek is. Például Craiován
egyéni megbeszéléseket folytattak
a futballistákkal a megállapodások
újratárgyalására vagy felmondására.
Ezt azonban csak a felek közös
megegyezése alapján lehet meg-
tenni, a szándékot pedig egy szer-
ződéskiegészítő okiratban kell
rögzíteni” – mondta Emilian Hulu-
bei.

Craiován csökkentik 
a fizetéseket, felmondanak

szerződéseket
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MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium

redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmo-

nikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.

0744-121-714, 0265/218-321. (7011)

VÁLLALUNK tetőfedést Lindab le-

mezzel, cserépforgatást, festést, ke-

rítésjavítást és szigetelést kátránnyal.

Tel. 0742-421-164. (7106)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk szere-

tett édesapánkra, a marosvásár-

helyi id. JÁNOSI SÁNDORRA

halálának 20. évfordulóján. Ál-

dott legyen emléke, és  nyugalma

csendes! Szerető családja. 

(7203-I)

ELHALÁLOZÁS 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, dédnagyapa, após, rokon és
jó szomszéd, 

PUSKÁS ISTVÁN 
életének 95. évében rövid szen-
vedés után 2020. március 25-én
csendesen megpihent. 
Drága halottunkat 2020. március
27-én délután 2 órakor helyezzük
örök nyugalomra a lőrincfalvi re-
formátus temetőben.
A járványügyi helyzet miatt kor-
látozott a temetésen részt vevők
száma, kérjük a gyászunkban
osztozókat, hogy otthon mondja-
nak imát drága halottunk csen-
des nyugalmáért.
Derűje, szeretete, emléke örökké
velünk marad.

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
gyermek, édesapa, testvér, nagy-
bátya, rokon, jó barát és ismerős,

ifj. SZÁSZ DEZSŐ
türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után, életének 51. évében,
2020. március 24-én 13.20-kor
hazatért Megváltó Urához. Utolsó
útjára 2020. március 26-án 13
órakor csak szűk családi körben
kísérjük a marosvásárhelyi kato-
likus temetőben, római katolikus
szertartás szerint. Drága emléke
szívünkben él. 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, szeretett
nagymama, anyós, testvér,
rokon, barát, ismerős, szom-
széd,

GÁL REGINA
szül. Kiss

életének 74. évében, hosszú be-
tegség után csendesen megpi-
hent. Temetése 2020. március
27-én 13 órakor lesz a reformá-
tus temetőben, szűk családi kör-
ben. 

Búcsúzik a gyászoló család. 
(-I)
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Nyolc éve, március 23-án eltűnt e
földi létből e mosoly. 26-án szere-
tett szülei mellé, a református te-
metőbe költözött PORTIK
IBOLYKA TATÓKA. Bordy Margit
soraival emlékezünk rá: 
„viharűző harang kondul
valahol Erdélyben.
Felnyög a föld, sírokkal terhes.
A bejárt utak mentén
emlékek lánca szakad.”
Próbáljuk épen megőrizni a sze-
retet láncát. Akik ismerték, gon-
doljanak rá, mint mi, gyerekei,
szerettei: Öcsi, Baba és Péter. (-I)

Elindult a Segítséget kérek! idő-
seket támogató kezdeménye-
zés. A Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármes-
ter- jelöltje és csapata által
elindított kezdeményezéshez
csatlakozott az RMDSZ Maros
megyei szervezete és Nőszer-
vezete, valamint a Maros Me-
gyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács (MIET), így közös ösz-
szefogással segítik a rászo-
ruló idős személyeket. 

„Nem tudjuk, meddig fog tartani
a járvány, de most az a legfonto-
sabb, hogy maradjunk otthon. Ez
sok ember számára problémát je-
lent, hiszen sokan nem tudják meg-
vásárolni az alapélelmiszereket
nagy tételben, és nem tudják ellátni
magukat. Mi ebben segítünk, le-
gyen szó bevásárlásról vagy gyógy-
szerbeszerzésről. Önkéntes
csapatunk tudja, hogy milyen ko-
moly ez a helyzet, épp emiatt sze-
retnének segíteni a rászoruló
időseken, vigyázni rájuk” – fogal-
mazott Soós Zoltán az időseket se-
gítő program kapcsán.

Az RMDSZ Maros megyei szer-
vezetének elnöke, Péter Ferenc ki-
emelte: „Ez a kampány a társadalmi
összefogásról, szolidaritásról,
ugyanakkor a segítségnyújtás fon-
tosságáról szól, arról, hogy egy erős
közösségben segítjük egymást. Bí-
zunk abban, hogy összefogással sok
időskorú embernek tudunk segíteni,

ebben a törekvésünkben számítunk
a civil szervezetekre, a sajtóra és
minden segíteni akaró emberre”.
Továbbá mindenkinek felhívta a fi-
gyelmét arra, hogy: „Ebben a hely-
zetben, különösen az időseknek,
nagy szükségük van az odafigyelé-
sünkre! Biztonságos módot kell
arra találni, hogy tudjunk nekik se-
gíteni!”

A segítséget kérő időskorú sze-
mély (vagy távol élő aggódó csa-
ládtagja) a sooszoltan.ro oldalon
regisztrálhat a Koronavírus – Segít-
séget kérek! címszó alatt. Itt jelez-
heti, hogy hol lakik, pontosan mire
van szüksége, és az önkéntesek fel-
veszik vele a kapcsolatot. Továbbá,
telefonos bejelentkezésre is lehető-
ség van, a Maros megyei RMDSZ
jóvoltából a 0721-297-417-es tele-
fonszámon várják a hívásokat. 

Ha Ön is szeretne segíteni, nem
tartozik a vírus által veszélyeztetett
korosztályba, és van ideje, energiája
bekapcsolódni önkéntesként, akkor
jelentkezzen! A csapat azonosítja az
Ön lakhelyéhez legközelebbi segít-
séget kereső idős személyeket, vagy
megtalálja azt a feladatot, amelyben
hasznos lehet. 

Segítsen másokon! Jelentkezzen
önkéntesnek! Most mindenkire
szükség van! Töltse ki az űrlapot a
sooszoltan.ro oldal Koronavírus –
Segíteni akarok! címszó alatt. 

Az RMDSZ Maros megyei
szervezete

Marosvásárhelyen is önkéntesek
segítenek az időseknek

A lakhelyük környékén kutyasétáltatás vagy
egyéni sportolás, mozgás céljából kimenő
személyeknek nem szükséges saját felős-
ségre kiállított nyilatkozatot magukkal vin-
niük, mivel az igazoltatást végző rendőr
ellenőrizni tudja a lakhely címét a személyi
igazolványból – pontosított a kedd este kia-
dott katonai rendelettel kapcsolatban Marcel
Vela belügyminiszter. 

A Digi 24 hírtelevíziónak adott nyilatkozatában a
belügyminiszter elmagyarázta: a munkába, munka-
helyre igyekvő személynek szüksége van egy saját fe-
lelősségre megírt nyilatkozatra vagy a munkáltató által
kiadott igazolásra, amelyre nem szükséges feltétlenül
pecsét. 

„A rendeletben nagyon világosan írja: vagy igazolás,
vagy saját nyilatkozat, vagyis nem kell mindkettő.
Nem kell lepecsételni, be lehet mutatni mobiltelefonon
is, pont úgy, mint a repülőjegyet a repülőtéren. (…)
Nem muszáj papírokat vinnie magával” – hangsúlyozta
Marcel Vela. 

Hozzátette, a rendelkezéseknek nem az a céljuk,
hogy feszültséget keltsenek a lakosság körében, hanem

pont az emberek érdekében hozták őket.  „Az állam-
polgároknak együtt kell működniük, mindenkinek tu-
datosítania kell magában, hogy ez az ő érdekében
történik. Nem az állam, a kormány érdekében hozzuk
meg ezeket a megszorító intézkedéseket. Minden, amit
teszünk, a lakosság támogatására szolgál, és a lakos-
ságnak tudatosítania kell, hogy mi azért vagyunk itt,
hogy őket segítsük” – mondta Vela. 

Arra a kérdésre, hogy következnek-e még ennél is
drasztikusabb intézkedések,  a miniszter azt válaszolta,
hogy betartották a fokozatosságot a meghozott intézke-
déseket illetően, miután az országos vészhelyzeti bizott-
ságban elemeztek minden lehetséges forgatókönyvet
velük kapcsolatban, illetve azt, hogy milyen következmé-
nyekkel járhatnak. 

„Fokozatosan akarjuk bevezetni ezeket, csak
akkor, ha feltétlenül szükségesek. Ha az emberek
betartották volna a 2-es számú rendelet előírásait,
talán nem került volna sor a 3-as számú rendelet sza-
bályozásaira, azonban az emberek tréfának vették a
javaslatokat, a közösségi oldalakon is megjelentek
viccek ezekkel” – mutatott rá a belügyminiszter.
(Agerpres)

Nincs szükségük nyilatkozatra azoknak, 
akik a lakhelyük környékén sportolnak

vagy kutyát sétáltatnak

Az Aquaserv Rt. minden formanyomtatványt 
interneten bocsát a fogyasztók rendelkezésére
A COVID-19 vírus terjedésének korlátozásáért hozott biztonsági intézkedéseknek

megfelelően, a személyes érintkezés minimálisra csökkentése érdekében az Aquaserv
Rt. minden szükséges formanyomtatványt interneten bocsát a fogyasztók rendelkezésére 
a http://aquaserv.ro/clienti/formulare honlapon.

Arra biztatunk mindenkit, aki a szolgáltatásunkat igénybe veszi, hogy előzetesen töltse le, töltse ki
és szkennelje a szükséges iratokat, amelyek így e-mailen elküldhetők. Amennyiben e-mailen való el-
küldésük nem lehetséges, azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy jelenjenek meg a közönségszolgálati
központokban a készen kitöltött, borítékolt iratokkal, hogy az ügyfélfogadás ablakainál töltött idő
minél rövidebb legyen.

Kapcsolat
Call Center

Marosvásárhely 0265-208-888 client@aquaserv.ro
Szászrégen: 0265-512-800, reghin@aquaserv.ro
Segesvár: 0265-772-350, sighisoara@aquaserv.ro
Dicsőszentmárton: 0265-441-035, tarnaveni@aquaserv.ro
Marosludas: 0265-411-425, ludus@aquaserv.ro
Radnót: 0265-471-394, iernut@aquaserv.ro
Székelykeresztúr: 0266-242-703, cristuru@aquaserv.ro

www.aquaserv.ro
facebook.com/compania.aquaserv

Szem előtt tartva felelősségünket a vízellátás létfontosságú szolgáltatását illetően, biztosítjuk Önöket,
hogy felkészültünk arra, hogy az elkövetkező időszakban megküzdjünk a COVID-19 terjedésével járó
minden kihívással, és minden fogyasztó számára biztosítsuk a folyamatos ivóvíz- és szennyvízszolgál-
tatást.

Megértésüket köszönjük!
Az Aquaserv Rt. 

Fotó: Antalfi Imola

A hirdetési rovatban megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!



FONTOS  TELEFONSzÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSzÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
ADMINISZTRATÍV-BEAVATKOZÁSI OSZTÁLY  

HIRDETÉS
A Maros Megyei Tanács beépíthető földterületet vásárol az Adminisztra-
tív-Beavatkozási Osztály részére csarnoképület  építése céljából

A földterületre vonatkozó feltételek:
- legyen egy településhez tartozó kül- vagy beltelek;
- legyen hitelesen telekkönyvezett, pontos helymeghatározással;
- legyen minden tehertől mentes, ne legyen jelzálog terhe alatt, ne legyen
bérbe, haszonbérbe vagy használatba adva;
- az eladó a földterületnek a tulajdonosa kell legyen; ha a földnek több
tulajdonosa van, az árajánlathoz kötelezően mellékelni kell egy közjegyző
előtt tett nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonosok egyetértenek a földte-
rület eladásával;
- a terület nagysága: 3500-4000 négyzetméter;
- a település általános településrendezési terve (PUG) szerint legyen beé-
píthető;
- maximum 25 kilométeres távolságra lehet a Maros Megyei Tanács szék-
helyétől;
- ne legyen valamely történelmi műemlék védőövezetében;
- ne legyen lakóövezetben; 
- ipari (csarnok típusú) építkezéseknek megfelelő legyen;
- utcai frontja: minimum 40 méteres;
- sík fekvésű;
- szabályos formájú;
- ne legyen árterületen;
- egy legalább 4-5 m szélességű, terhelési korlátozás nélküli közútról le-
hessen ki- és behajtani gépjárművel, illetve munkagépekkel, maximum
500 méterre legyen egy megyei úttól, vagy közvetlenül egy megyei útra
legyen kijárási lehetőség;
- lehetőség legyen a mono- és háromfázisú elektromos hálózathoz való
csatlakozásra;
– lehetőség legyen a gázhálózatra való csatlakozásra;
- a közelében kell lennie egy vízforrásnak, amelyre rá lehet csatlakozni a
gépjárműveknek és a munkagépeknek a lemosásához szükséges víz bizto-
sítása érdekében, illetve a belső víz- és csatornahálózat működéséhez
szükséges víz biztosításához.

Az eladásban érdekelt tulajdonosok 2020. április 2-ig a következő doku-
mentumokat kell benyújtsák a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 1. sz. alatti székhelyére:
- az ingatlan telekkönyvi kivonata, mely 30 napnál nem régebbi az ajánlat
benyújtásától számítva;
- a  tulajdonos személyazonosító okmányai;
- több tulajdonos esetében  a tulajdonosok közjegyző előtt tett nyilatko-
zatai arról, hogy hajlandók a földterületet a Maros Megyei Tanácsnak el-
adni;
- a szomszédok beleegyező nyilatkozata az építkezés kivitelezésére és a
tevékenység végzésére vonatkozóan;
- a kért négyzetméterenkénti eladási ár és a teljes telekár.
Az ajánlatokat átirat kíséretében, lezárt borítékban kell benyújtani, amin
a következőt kell feltüntetni: „Achiziţie de teren construibil pentru SAI”.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
MEGYEMENEDZSER

Ovidiu Dancu
ALELNÖK
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