
Egyelőre még csak találgatások vannak a tanintézmények
újranyitását illetően, ami a rendkívüli helyzet lejártáig sem-
miképpen sem történhet meg. Addig is Monica Anisie, az ok-
tatási tárca vezetője az április 22-én kiadott miniszteri
rendeletben szabályozza azokat a lépéseket, amelyeket meg
kell tenni az egyetem előtti oktatás online, azaz interneten
keresztül történő megszervezésére, illetve a tevékenység
folytatására, ahol már elkezdődött. 

Interneten keresztül kell megszervezni az iskolákban a tanítást 
Az oktatási minisztérium a pedagógusok, tanulók és szülők rendelke-

zésére bocsátja az educred.ro (https://digital.educred.ro) digitális honla-
pon azoknak a lehetőségeknek a gyűjteményét, amelyek az online oktatás
folytatásához szükségesek. 

A diákok és tanulók részvételét ebben az oktatási formában a tanin-
tézmények fogják követni. Az oktatásban való részvétel fenntartására és
javítására vonatkozó hasznos tudnivalókat a romániai oktatásügy integrált

Világszintű kincses-
tár a Medve-tó
A kutatók állítása szerint a Medve-tó
víztömege egyféle „természetes
szendvicsként” képzelhető el: a tófe-
nék és tófelszín közötti vízoszlop fizi-
kai-kémiai, illetve biológiai jellemzők
alapján három jól elkülöníthető rétegre
oszlik. 

____________5.
Felszabadultan,
örömmel tanuló
kisdiákok 
Vannak iskolák, pedagógusok me-
gyénkben és feltehetően szerte Er-
délyben is, amelyekben, akikben volt
kezdeményező- és szervezőkészség,
és sikerült megnyerniük a szülők se-
gítségét, hogy felszabadult, örömmel
tanuló gyermekekkel tovább folytas-
sák az oktatást. Egy példát idézünk a
sokból, ami tanulságos lehet. 

____________18.

Fotó: Nagy Tibor  
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Bodolai Gyöngyi (Folytatás a 4. oldalon)

Lazítás és készülődés 
A kormány május közepétől megszüntetné a koronavírus-fertőzés

miatt márciusban bevezetett korlátozásokat, vagy legalábbis egy ré-
szüket. Meglepetés volt Klaus Iohannis erre vonatkozó szerdai be-
jelentése, hiszen alig pár nappal korábban még az a gondolat merült
fel egyes, vezető funkcióban levő emberekben, hogy tovabbi hóna-
pokra karanténba kellene zárni az időseket. Apákat, nagyapákat,
élettársakat. Az ötletgazda szerint ezt kizárólag az idősek érdekében
tennék, akiket hotel- vagy panziószobákban szállásolnának el, a gon-
dozásukat is megoldanák. 

Csakis a levegőt lehet kapkodni efféle eszement ötleteken. Az
egészségügyi miniszter, az államfő gyorsan reagált is a nyilatkoza-
tokra, cáfolta a tervet, ami állítólag már elemzés alatt állt. A történ-
tek azonban nem hagynak nyugodni: miféle társadalom az,
amelyikben valaki – orvos létére – azon mesterkedik, hogy idős em-
berek millióit kiszakítson családjából, lakóhelyéről, környezetéből,
elszigetelje őket, és ez az ördögi terv kormányszinten visszhangra
lel? 

Ezek után nem csoda – és a hatalmas közfelháborodás ellensú-
lyozása is közrejátszhatott benne –, hogy a kormány máris, három
héttel korábban az előrevetített időpontnál, sietve bejelentette, lazí-
tani fog a korlátozásokon. Május 15. után tehát megszűnik a kijárási
tilalom, újraindul a gazdaság. Pedig még vita tárgya, hogy a fertő-
zéshullám elérte-e a tetőfokát, és abban sem lehetünk biztosak, hogy
az egészségügyi rendszer – a sok, időközben beszerzett vagy segélyként

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Az Országos Diáktanács hátrányos megkülönböztetésnek nyilvánította

Miniszteri rendelet 
az online oktatásról 

A hosszú távú időjárás-előrejelzés szerint az
idei esztendő is igen száraz lesz, ami kedvezőt-
lenül hat a mezőgazdaságra. Mint ismeretes,
korábban Petre Daea miniszter kezdeménye-
zett egy erre vonatkozó  programot, annak ide-
jén a 2016–2020 közötti időszakra a
269/2016-os törvény és a 793/2016-os kor-
mányrendelet alapján 1,015 milliárd eurót irá-
nyoztak elő. A tervek szerint ebből az
összegből készült volna el a több mint 2 millió
hektár öntözését biztosító rendszer. Hogy mi
lett a beruházással, arról az utóbbi időben ke-
veset hallunk, azonban április közepén a kép-
viselőház mezőgazdasági bizottságának
elnöke, Alexandru Stănescu törvénytervezetet
terjesztett elő, néhány olyan intézkedéssel,
amelyekkel megelőzhetik a szárazság okozta
mezőgazdasági károkat. 

A képviselő arra hivatkozik, hogy januártól kevés
csapadék volt Romániában, ami eddig az ország termő-
talajának a 40%-át érintette. Az uniós előírások szerint
a szárazság természeti katasztrófának számít, ezért óv-
intézkedésekre van szükség. Ezek elsősorban az érintett
gazdáknak – a 154/2014-es törvény alapján termelői en-

gedéllyel rendelkező jogi és magánszemélyek –  szánt
pénzbeli támogatást jelentenek. A javaslat szerint a tör-
vényt a mezőgazdasági igazgatóságokon keresztül al-
kalmaznák. A kárt a már érvényben levő törvények
alapján szakemberekből összeállt bizottság kell megál-
lapítsa. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az érintett
kultúrát, a terület nagyságát és a kár mértékét. Csak
abban az esetben kapna kártérítést a gazda, amennyiben
a termés több mint 30%-a kárba veszett, a kármegálla-
pítás idejéig erre a mennyiségre kiszámított kiadások
70%-át térítenék meg. A kártérítést, amint korábban em-
lítettük, a megyei igazgatóságoknál lehet kérni. A dosz-
sziéban az érintett gazdáknak mellékelni kell a
személyazonossági igazolvány, a termelői engedély, a
mezőgazdasági regiszter, a cégjegyzék ide vonatkozó
másolatát, valamint a kármegállapításról szóló jegyző-
könyvet és egy bankszámlakivonatot. A mezőgazdasági
igazgatóságnál fel kell mutatni a dokumentumok erede-
tijét is. Az iratokat online is be lehet küldeni egy saját
felelősségre elektronikusan aláírt nyilatkozattal, amiben
felvállalják, hogy a másolatok megegyeznek az erede-
tivel (conform cu originalul). A továbbiakban az igaz-
gatóságon kiszámolják a kártérítés értéket, amit
közölnek a minisztériummal, az pedig közvetíti jóváha-
gyás végett a pénzügyminisztériumhoz. A mezőgazda-
sági szaktárca, miután engedélyezteti a pénzügyi

Törvénytervezet a szárazság leküzdésére 

(Folytatás a 3. oldalon)

Vajda György



A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, a romániai
magyar újságíró-társadalom reprezentatív szakmai szerve-
zete aggodalommal figyeli a Marosvásárhelyi Rádiónál ki-
alakult helyzetet, ahol egy látszólag munkahelyi konfliktus
feltételezett részletei a közösségi médiában kommentek
formájában, továbbá sajtóanyagokban is indulatokat szíta-
nak a romániai magyar közvélemény egy részében. Aggo-
dalomra ad okot, hogy a Marosvásárhelyi Rádió magyar
adásának vezetősége nem lépett fel kellő határozottsággal
a kialakult konfliktus szerkesztőségen belüli kezeléséért,
annál is inkább, mivel a közszolgálati médiában dolgozó
újságírók statútumának IV. fejezete részletesen taglalja, mi-
ként kell viszonyulniuk egymáshoz a közszolgálati média
munkatársainak, milyen elvárásoknak kell megfelelniük,
hangsúlyozva, nem tolerálható a tiszteletlen, megalázó,
megfélemlítő magatartás stb. „Mindenki biztonságban és
elemében kell érezze magát, azért, hogy szakmailag telje-
síteni tudjon. Nem tolerálható semmiféle zaklatás és disz-
krimináció” – áll az idézett statútumban, amire ráerősít a
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete etikai kódexének
18. paragrafusa: „az újságíróknak egymás között be kell
tartaniuk a kulturált érintkezés szabályait”.

Jelen állásfoglalásában a Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete abból indul ki, hogy etikai vétséget „megjelent
írással, képpel, rádióadásban elhangzott, televízióban su-
gárzott, az interneten közzétett, az újságírói műfajokhoz
tartozó alkotással lehet elkövetni” (etikai kódex, 4.§).

A Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségében tör-
téntek nem minősülnek sajtóetikai vétségnek, jellegük
munkahelyi konfliktus képét mutatja, ami személyes ellen-

tétbe csapott át, s amit az érintettek – nyilatkozataik szerint
– bírósági úton kívánnak rendezni. Mivel az ügyben érte-
süléseink szerint rendőrségi nyomozás is folyik, a MÚRE
nem tartja etikusnak, hogy e konfliktus esetében, annak
jogerős befejezéséig, bármelyik fél mellett vagy ellen állást
foglaljon.

Ugyanakkor emlékeztetünk a MÚRE 2016. február 10-
én közzétett állásfoglalására, melyben felhívta a közvéle-
mény figyelmét, hogy Románia alkotmánya 29-31.
cikkelyében garantálja a gondolat- és a véleményszabad-
ságot, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát, illetve
a tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz való jogot. Etikai kó-
dexünk appendixének 3.§-a alapján „meggyőződésünk,
hogy a megjelenés szabadsága, szabadossága tekintetében,
míg a közgondolkodás a posztokat és kommenteket lazáb-
ban értelmezi, elfogadja a durva, a közönséges kifejezése-
ket, a káromkodást, addig ezeket a kifejezéseket az
újságírószakma nyomdafestéket nem tűrőnek tekinti. Ezért
sajtóetikai vétséget követ el az az újságíró, aki ilyen jellegű
tartalmakat, kommenteket posztol saját idővonalon, online
média- vagy bármilyen közösségi felületen. Az újságíró
közszereplőként és közvélemény-formálóként munkaidőn
kívül sem fogalmazhat meg, illetve nem tehet közzé a köz-
beszédben, újságírásban, közösségi oldalakon vagy akár a
blogszférában az emberi méltósággal összeegyeztethetet-
len, etikailag vállalhatatlan, az elfogadható közösségi meg-
nyilvánulással ellentétes, uszító, kirekesztő, diszkrimináló
gondolatokat, nem élhet a gyűlöletbeszéd eszközével”.

A MÚRE igazgatótanácsa és becsületbírósága
2020. április 22.

Maros megyében közel kilencezren
váltak átmenetileg munkanélkülivé 

Maros megyében márciustól április 16-ig 8655 magán-
szektorban dolgozó személyt helyeztek technikai mun-
kanélküliségi státusba. Az átmeneti munkanélküliségre
kényszerült személyek az állami költségvetésből bérük
75 százalékát kapják meg. Eddig összesen 4,4 millió lejt
fizetett ki az illetékes ügynökség, amit 1319 cég közel
9000 személynek oszt szét – nyilatkozta Gheorghe Ştef,
a megyei munkaközvetítő hivatal igazgatója. Az ügynök-
ség továbbra is fogadja az iratcsomókat, azzal a kérés-
sel, hogy az áprilisi munkabeszüntetésekkel
kapcsolatos iratokat május elsejéig juttassák el az
ügynökséghez. 

Többszörös krízisek a karantén idején
A KarantÖRténetek szervezésében sorra kerülő első elő-
adásban Pavelka Attila kórházlelkész, az alkalmazott teo-
lógia mesteri szak hallgatója és dr. Nagy Alpár egyetemi
adjunktus a karantén idején halmozódó krízisekről beszél-
getnek, arról, hogy milyen ilyenkor műtét után talpra állni
vagy rehabilitációra szoruló beteget gondozni, milyen fo-
gyatékos gyerekkel elviselni a karantént, továbbá milyen,
ha az otthon ragadás, a vírustól való félelem mellett valami
más is gyötör. A közvetítés április 25-én 18 órától lesz a
KarantÖRténetek Facebook-oldalán. 

Megoldást keresnek 
a visszaélések elkerülésére 

Bodó Előd Barna mezőpaniti polgármester Facebook-ol-
dalán felhívást intéz azon személyekhez, akiket útban a
mezőre vagy kertbe a rendőrök igazoltattak, s a saját fe-
lelősségre tett nyilatkozat mellett más igazoló iratokat is
kértek tőlük. Ezt a visszaélést Császár Károly szenátornak
kell jelezni a következő elérhetőségeken: e-mail:
csaszar.karoly.74@gmail.com, telefon: 0749-210-454.

Szünetel a jogi tanácsadás 
A koronavírus-járvány elleni óvintézkedésként meghatá-
rozatlan ideig szünetel szerkesztőségünkben a jogi tanács-
adás. A helyzet alakulása függvényében időben értesítjük
olvasóinkat a legközelebbi alkalomról, amikor jogi ügyeik-
kel Molnár Loránd ügyvédhez fordulhatnak. 

Szülőföldön magyarul – módosult 
a határidő

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

Az iszapból mentettek ki egy tízéves
gyermeket

Szerdán délután szokatlan bevetése volt a nagysármási
tűzoltóalakulatnak: Mezőméhesen egy kiszáradt tó isza-
pos részén egy tízéves gyereket kellett kimentenie az
iszapból. A gyermek derékon felülig elsüllyedt, és egyedül
nem tudott kijutni belőle. 

Autóbusz gyúlt meg 
Dicsőszentmártonban 

Szerdán 14 óra körül Dicsőszentmártonban egy égő au-
tóbuszhoz riasztották a tűzoltókat. A jármű hátsó része, a
motor gyulladt ki. A tűzoltóknak elég gyorsan sikerült elol-
tani a tüzet, áldozat nem volt. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma GYÖRGY, 
holnap MÁRK napja.
MÁRK: a Márkus név rövi-
dült formája, de lehet a német
Mark átvétele is, ez pedig a
Marquard és a Markus német
utónevek közös rövidülése. A
Marquard jelentése: a határer-
dőnek, a határvidéknek és a
természetnek a védője.

24., péntek
A Nap kel 

6 óra 19 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 23 perckor. 
Az év 115. napja, 
hátravan 251 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. április 23.

1 EUR 4,8414
1 USD 4,4926

100 HUF 1,3538
1 g ARANY 249,4240

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos
Hőmérséklet:

max. 160C
min. 50C

Megyei hírek

Állásfoglalás

Korábbi ígéretéhez híven a marosvásárhelyi Rotary Club
Téka adománygyűjtésbe kezd, hogy segítséget nyújtson az
egészségügyi dolgozók áldozatos harcához. Ebben a harc-
ban támadni nem, csak védekezni lehet. Ahhoz viszont
eredményes védelmi eszközökre van égetően szükség. Ez-
úttal a lakosság, az adakozó lelkületű polgártársak segítsé-
gére számítunk.

CSATLAKOZZ TE IS A ROTARY CLUB TÉKA
ADOMÁNYGYŰJTÉSÉHEZ

ORVOSI VÉDŐFELSZERELÉSEKRE!
A nemzetközi Rotary-mozgalom 115 éve segíti a helyi

közösségeket, ahol a klubjai működnek. A Rotary Club
Téka március 31-én multifunkcionális, hordozható lélegez-
tetőgépet adományozott önerőből a Megyei Klinikai Kór-
ház intenzív terápiás részlegének. Szándékunk szerint ez
csak a kezdet. 

Segíts, hogy segíthessünk!
Orvosaink és az egészségügyi személyzet az első front-

vonalban harcolnak a mi életünkért, a mi egészségünkért. 
Fegyvertelenek ebben a harcban! 

Klubunk adománygyűjtésbe kezdett, hogy a kórházi al-
kalmazottakat és a családorvosokat ellássuk minőségi vé-
dőfelszereléssel. 

Kattints a www.rotaryteka.ro honlapra, és lehetőséged
szerint utalj át egy összeget az ott található bankszámla-
számra vagy...

...válassz ki tetszés szerint egy virtuális gombot, amely-
lyel tetszőleges összeget utalhatsz át online, azonnali kár-
tyás fizetéssel, e nemes célra. 

Szponzorszerződésünket is letöltheted Doc vagy PDF
formátunban.

ÚJDONSÁG: Kitöltheted és megoszthatod saját ado-
mányozói okleveledet, hogy ismerőseid is lássák, és kedvet
kapjanak a te példádból.

Gyűjtsünk össze 95.000 lejt minél hamarabb! Legyünk
gyorsabbak, mint a vírus!

A Rotary Club Téka garantálja, hogy a pénzed a megfe-
lelő helyre kerül.

Segíts, hogy segíthessünk!

Orvosi felszerelésre gyűjt 
a Rotary Club Téka
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Telefonos és e-mail-alapú tanácsadás, 
segítségnyújtás a Sapientián

A jelenlegi járványügyi helyzet idején a Sapientia
EMTE Marosvásárhelyi Karának közegészségügyi
szolgáltatások és politikák szakos oktatói telefo-
nos tanácsadást és segítségnyújtást biztosítanak
az érdeklődők számára. 

Szakembereink előre meghatározott időpontokban állnak
rendelkezésre a következő alapdíjas telefonszámon: 0040-
373-780851 és a segelyvonal@ms.sapientia.ro e-mail-
címen. E-mailben történő megkeresés esetén kérjük, a levél
tárgyában jelezzék a címzett nevét.

Oktatóink az alábbi tárgykörökben, a feltüntetett órarend
szerint válaszolnak a megkeresésekre:

* Dr. Bakos Levente közgazdász
Krízishelyzetben felmerülő gazdasági, anyagi nehézsé-

gek, munkahely elvesztésével kapcsolatos kérdések, krízis-
kommunikáció családban, cégen belül.

Szerdán 16-18 óra között.
* Dr. Harangus Katalin statisztikus
Számítógép-használat, egészségügyi statisztikák, Google

és Moodle oktatási felületek használata.
Szerdán 8-10 óra között.
* Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus
Párkapcsolati, családi problémák, nehézségek, gyermek-

nevelési kérdések; otthoni oktatás; stresszkezelés, feszült-

ségoldás, a női lét specifikus kérdései, családon belüli bán-
talmazás.

Csütörtökön 14-16 óra között.
* Dr. Lukács-Márton Réka pszichológus
Egészséges életmód, táplálkozás, sport a karantén idején,

gyereknevelési kérdések, az otthoni tanítás nehézségei, szo-
rongás, depresszió, magány.

Hétfőn 12-14 óra között.
* Dr. Sántha Ágnes szociológus
Társas kapcsolatok alakulása, a munka és a magánélet

egyensúlya.
Csütörtökön 10-12 óra között.
* Drd. Szabadi Ernő-Loránd közegészségügyi vég-

zettségű szakember
Közegészségügyi tájékoztatás (védőfelszerelés haszná-

lata, óvintézkedések, formanyomtatványok, kötelező elő-
írások stb.).

Szerdán 18-19 óra között.
* Dr. Sztranyiczki Szilárd jogász, ügyvéd
Jogi tanácsadás a jelen krízishelyzettel kapcsolatosan.
Kedden 10-12 óra között.
További információk: dr. Kovács Réka Rozália, 

tel: 0742-080-704.
E-mail: kovacsrekarozalia@ms.sapientia.ro

A szervezők



műveletet, az összeget az igazgatóságon keresztül a minisz-
térium mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási pá-
lyázati kiírása alapján a 40.15-ös, mezőgazdasági
termelőknek szánt támogatási programcsomagon keresztül
utalja ki. A kérvények 5%-ának valós voltát terepen is ellen-
őrzik, amennyiben eltérést tapasztalnak, a gazdának vissza
kell fizetnie az érdemtelenül kért és kapott összeget, amelyre

az odaítélés dátumától számítva büntetőkamatot is felszá-
molnak. A támogatási szándékot közlik az Európai Bizott-
sággal, hogy az összeg egy részét a „közös kasszából”
finanszírozzák, de az elképzelés szerint, amennyiben az eu-
rópai bürokraták nem támogatják a kezdeményezést, a hazai
(mezőgazdasági minisztérium) költségvetésből  fedeznék. A
törvénytervezet megtalálható a minisztérium www.madr.ro
honlapján is. 

kapott maszk, védőöltözet, gyorsteszt, lélegeztetőgép el-
lenére – felkészült-e, főleg ha a „lazítást” követően ismét
növekszik majd a fertőzöttek száma... Azt mondták, a kor-
látozások megszüntetése attól függ, hogy eredményesnek
mondhatók-e a szükségállapot idejére bevezetett intéz-
kedések, ezért volt meglepő a hirtelen bejelentés. 

A döntés valahol érthető, hiszen a halódó gazdaságot
fel kell pörgetni, közel másfél millió kenyszermunkanél-
külivé vált embernek ismét munkába kell állnia, a tarta-
lékok ugyanis fogytán vannak. 

Ha pedig május 15. után ismét „beindul az élet”, talán
arra is választ kapunk, hogy hogyan sáfárkodtak a 60
napos rendkívüli állapot idején a közpénzekkel, kik és
milyen értékű szerződéseket kaptak meg „direktben”,
hány intézményvezetőt váltottak le (nem csak kórház-
igazgatót), és milyen indokkal, liberális pártvonalon ne-
vezve ki utódjukat. Csak úgy, mert ez idő alatt erre
lehetőségük volt. Megtehették és megtették. 

De leginkább arról szeretnénk mielőbb hallani, hogy
levonták-e a következtetéseket az egészségüggyel kap-
csolatosan, szándékukban áll-e változtatni és kiemelten
kezelni, stratégiai fontosságúnak tekinteni és eszerint
megszervezni, finanszírozni az egészségügyet, oktatást? 

Az önkormányzattól pedig arról szeretnénk hallani,
hogy hogyan készülnek fel a jövőre, milyen környezetba-
rát programokban gondolkodnak, hogyan akarják élhe-
tőbbé, tisztábbá tenni a várost, ezáltal is csökkentve a
betegségek kialakulásának kockázatát. Mert ez most már,
egy ilyen világjárvány után, előreláthatólag komoly el-
várás lesz a polgárok részéről. 

Európában a halálos áldozatok
felét idősotthonokban regisztrálták

Az új típusú koronavírus-járvány európai halálos ál-
dozatainak körülbelül a felét idősotthonokban re-
gisztrálták – közölte az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) regionális igazgatója csütör-
tökön. Hans Kluge sajtótájékoztatóján „felfoghatatlan
tragédiának, mélységesen aggasztó jelenségnek”
nevezte a vírus terjedését az idősotthonokban. Kije-
lentette, hogy az ilyen létesítmények egészségügyi
dolgozói a járvány „meg nem énekelt hősei”, ennek
ellenére mégis gyakran túlterheltek és alulfizetettek.
Emellett megfelelő védőfelszereléseket sürgetett a
számukra. Az igazgató hangsúlyozta: noha egyes
európai országokban stabilizálódni vagy enyhülni
látszik a helyzet, a világjárványnak még messze
nincs vége. (MTI)

Elhalasztják a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust

A Budapesten idén szeptember 13. és 20. között ki-
tűzött 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus-
nak (NEK) az új koronavírus-járvány miatti 2021-re
történő elhalasztását jelentette be Matteo Bruni
szentszéki szóvivő csütörtökön. A vatikáni sajtóköz-
pont vezetője közleményben hangsúlyozta, hogy a
döntést Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusok Pápai Tanácsával és a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferenciával közösen hozta meg. Az
egy évvel történő halasztást a jelenlegi nemzetközi
egészségügyi helyzettel és ennek következményei-
vel indokolták, a hívők és zarándokok mozgására és
gyülekezésére tekintettel. Korábban a Vatikán már
más, nagy tömegeket vonzó, nemzetközi egyházi
találkozók megrendezését is jövőre halasztotta.
(MTI)

A betegek nyolcvan százaléka
tünetmentesen gyógyul fel

A koronavírusos betegek nyolcvan százaléka szinte
tünetek nélkül gyógyul fel, tíz százalékuk enyhe tü-
neteket produkál, a többiek, a súlyos betegek azon-
ban egy általános gyulladásos állapotba kerülnek,
amit úgy hívnak, hogy citokinvihar – ismertette a Dél-
pesti Centrumkórház főigazgatója csütörtök reggel
az M1 aktuális csatornán. Vályi-Nagy István el-
mondta, a citokinvihar egy nagyon erős immunvá-
laszt jelent, amikor ez már a beteg szerveit
fenyegeti, elsősorban a tüdőt, de a szívet és a ve-
séket is. A betegek ekkor általában nemcsak tüdő-,
hanem több szervi elégtelenségben halnak meg. Ki-
tért arra is a főigazgató, hogy a vírus ellen egyelőre
nincs oltás, viszont létezik olyan terápia, amely pasz-
szív immunizálással gyógyít. Ez azt jelenti, hogy
nem a betegek immunrendszerét stimulálják, hanem
már felgyógyult emberek ellenanyagait használják
fel a betegség leküzdésére. (MTI)

Ország – világTörvénytervezet a szárazság leküzdésére 

A megyei közegészségügyi igazgatóság csütörtöki
adatai szerint 325 koronavírus-fertőzöttet tartottak
nyilván a megyében, ez 13 újabb esetet jelentett az
egy nappal korábbi adatokhoz képest. Az áldozatok
száma eggyel, 27-re emelkedett, egy 56 éves, több
komoly betegséggel is küszködő férfiről van szó,
akit április 21-én utaltak kórházba. Április 22-én
igazolódott be esetében a fertőzés, ugyanazon
napon került az intenzív osztályra, ahol el is hunyt.

A csütörtöki adatok szerint 1410 személy tartózkodott ha-
tósági felügyelet alatti otthoni elkülönítésben, és 265 személy
intézményes karanténban. 54 személy volt kórházba utalva
koronavírus-fertőzés gyanújával, a betegségből felgyógyult-
nak nyilvánított páciensek száma 74-re emelkedett a hatóság
közlése alapján.
Meghaladta a tízezret a regisztrált fertőzések száma

Csaknem két hónappal az első igazolt fertőzés és egy hó-
nappal az első haláleset után csütörtökön meghaladta a tízezret
Romániában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma.

Az országban február 27-én jelentették az első új típusú ko-
ronavírus-fertőzést, az első Covid-19-ben szenvedő beteg
pedig március 22-én halt meg, amikor az igazolt fertőzések
száma 367 volt, naponta ezer tesztet végeztek, a 24 óra alatt
regisztrált újabb megbetegedések száma pedig még száz alatt
volt. Április első hetéig háromnaponta megduplázódott az új
fertőzések száma, azóta viszonylag egyenletesen, naponta át-

lagosan 350-nel nőtt a számuk, attól függetlenül, hogy közben
a tesztelés ritmusa a négyszeresére emelkedett.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) csütörtökön nem
sokkal dél után közzétett összesítése szerint az elmúlt 24 órá-
ban az utóbbi hét átlagát valamelyest meghaladó ütemben,
386-tal emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzések száma,
amely mostanra elérte a 10.096-ot. Közülük 2478-at azóta
gyógyultnak nyilvánítottak, 236-an viszont – az előző napinál
52-vel kevesebben – továbbra is intenzív kezelésre szorulnak.

A szerdai összesítés óta 19 újabb koronavírusos beteg vesz-
tette életét. Az országban eddig 527 halottja volt a járványnak,
külföldön pedig 66 Covid-19-ben szenvedő román állampol-
gár vesztette életét.

Bár az országban már a május 15-én véget érő rendkívüli
állapot utáni időszakra készülnek, a most még érvényben lévő
kijárási korlátozások megsértéséért továbbra is naponta több
mint ötezer emberre szabnak ki átlagosan 2200 lejes bírságot.

A karanténrendelkezések megsértéséért eddig 2185 otthoni
elkülönítésben lévő embert helyeztek már hatósági karan-
ténba, 139 karanténban lévő embert pedig újabb 14 napos
vesztegzár alá vontak. A rendőrök eddig 466 ügyben indítottak
bűnvádi eljárást a járvány megfékezésére irányuló erőfeszíté-
sek meghiúsítása címén.

Az utóbbi 24 órában további 13 ezer, eddig megfigyelés
alatt tartott ember hagyhatta el a karantént. Jelenleg több mint
12 ezer embert tartanak hatósági karanténban, 28 ezret pedig
otthoni elkülönítésben. (hírösszefoglaló)

Tizenhárom újabb eset

A kormány lemondott arról a tervéről, hogy fél hó-
napos kényszerszabadságra küldi a közalkalmazot-
tak egy részét – jelentette ki Ludovic Orban
miniszterelnök csütörtökön.

A kormányfő újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy
„már nem aktuális” a közalkalmazottak kényszerszabadságra
küldése, hiszen közeledik a rendkívüli állapot vége.

Orban szerint egy másik ok az, hogy a közalkalmazottak
nagy része az első vonalban küzd a koronavírus-járvány meg-
fékezéséért. Orban az egészségügyi, a védelmi, a belügymi-
nisztériumot és a munkaügyi minisztériumot említette
példaként.

„Még gondolkoztunk, elemeztük a helyzetet, és arra jutot-
tunk, hogy már nem aktuális ez az intézkedés” – mondta
Orban.

Klaus Iohannis államelnök egy nappal korábban jelentette
be, hogy május 15. után már nem fogják meghosszabbítani a

rendkívüli állapotot, és megszűnik a kijárási tilalom is, ugyan-
akkor a korlátozó intézkedések egy része továbbra is érvény-
ben marad.

A kormányfő április 8-án jelentette be, hogy fél hónapos
kényszerszabadságra küldik azokat a közalkalmazottakat, akik
munkájuk természeténél fogva nincsenek abban a helyzetben,
hogy az első vonalban vegyenek részt a koronavírus-járvány
elleni küzdelemben. Minden érintett intézményben két cso-
portra osztották volna az alkalmazottakat, egyik felük 15
napig biztosította volna a működést, majd cseréltek volna
azokkal, akik addig kényszerszabadságon voltak. A technikai
munkanélküliségnek nevezett kényszerszabadságon lévők
megkapták volna a bérük 75 százalékát.

Az intézkedés ellen foglalt állást nyíltan Florin Cîţu pénz-
ügyminiszter még április közepén, kijelentve, hogy a jelen-
legi helyzetben mindenkire szükség van a közszférában.
(MTI)

A kormány lemondott a közalkalmazottak 
kényszerszabadságra küldéséről

Metró és helyi érdekű vasút (hév) építésével enyhí-
tené Kolozsvár önkormányzata a város és környe-
zete közlekedési gondjait. Emil Boc polgármester
csütörtökön aláírta a szerződést a megvalósítható-
sági előtanulmányt és tanulmányt készítő cégcso-
porttal.

Az aláírás ceremóniáját az egyik közösségi portálon élőben
közvetítették.

A polgármester Kolozsvár története legnagyobb mobilitási
projektjének nevezte a metró és hév megépítését. Mindkét tö-
megközlekedési eszköz nyugat–kelet irányban köti majd össze
a várost a környezetébe tartozó településekkel.

Elmondta: a hév kiépítése a könnyebb feladat, hiszen ez a
Kolozsvárt átszelő, jelenleg is használatban levő vasútvonalon
közlekedhetne. A hév a nyugati Bánffyhunyadtól a keleti
Désig forradalmasítaná a vasúti személyszállítást.

Kedvező fejleménynek nevezte, hogy a Szállításügyi Mi-
nisztérium 2024 októberéig villamosítja és modernizálja a
Nagyvárad–Kolozsvár vasútvonalat. Ezen, valamint a Kolozs-
vár–Dés vasútvonalon fognak járni a helyi érdekű vonatok is,
amelyek számára a Kolozsvártól nyugatra fekvő Magyarnádas
és a várostól keletre fekvő Bonchida között új állomások sorát
alakítanák ki. A polgármester kiemelte: a helyi érdekű vasút
révén a repülőtér is megközelíthetővé válik.

Az elképzelt metró Gyalut kötné össze Kolozsvárral, és át-
szelné a várost. Elsőként a Szászfenes–Kolozsvár szakaszt
építenék meg, ezzel alternatívát kínálnának mindazok szá-
mára, akik a Kolozsvárral összenőtt, több mint 30 ezer lakost
számláló nagyközségből ingáznak a városba.

Emil Boc megemlítette: a Nagyvárad–Kolozsvár országút
Szászfenesen áthaladó szakasza Románia legforgalmasabb
útja, naponta átlagosan 75 ezer gépkocsi halad át rajta. A
metró Gyalu és Szászfenes területén a felszínen közlekedne,
Kolozsváron bújna a föld alá, és a Mărăşti lakótelep végén, a
jelenlegi vasúti felüljáró környékén lenne a végállomása. Itt
találkozna a helyi érdekű vasúttal.

A hév és metró megvalósíthatósági előtanulmányát, az ál-
taluk érintett területek urbanisztikai tervét és a megvalósítha-
tósági tanulmányt az olasz SWS Engineering SPA, a francia
Systra és a román Metrans Engineering SRL konzorciuma ké-
szíti el. Az erről szóló szerződés aláírása azután vált lehetsé-
gessé, hogy a bíróság elutasította a pályázaton alulmaradt
egyik cég óvását.

Az olasz–francia–román cégcsoport a várakozásnál jóval
olcsóbban, 35,9 millió lejért vállalta a tanulmányok elkészí-
tését, a hév esetében 14 hónapos, a metró esetében pedig 26
hónapos határidővel.

Emil Boc polgármester kijelentette: a kolozsvári hév és
metró megépítése az EU, Románia kormánya és a város pénz-
alapjaiból valósulhat meg. Azt sem tartotta azonban kizártnak,
hogy sikerül magántőkét is bevonni a fejlesztésbe. Hozzátette:
arra számít, hogy az infrastruktúrafejlesztési program költsé-
gei meghaladják az egymilliárd eurót.

A polgármester azt is megemlítette, hogy a tervek szerint
2023 végéig megépül Kolozsvár körgyűrűszakasza, amely az
A3-as autópálya gyalui csomópontjától indulva Szászfenesen
áthaladva délről kerüli meg a várost. (MTI)

Metró és helyi érdekű vasút épülhet Kolozsváron Lazítás és készülődés
(Folytatás az 1. oldalról)
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Dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti 
Líceum tanára:

Fontos a technika, de az embert nem
helyettesítheti

Az online oktatás alapvetően egy krízis-
helyzet kezelésére született intézkedés, a di-
ákokkal való lehető legjobb kapcsolattartás
érdekében. Mást-mást jelent az oktatásban
dolgozók, a diákok és a szülők számára. 

Az oktatási hatóságot a járványhelyzet
úgy érte, mint általában az első hó az útügyet
– felkészületlenül, de alapvetően gyorsan és
jól kezelte a helyzetet, amikor konkrét javas-
latokat fogalmazott meg az új oktatási forma
megvalósításához. Tény, hogy digitális esz-
közöket és felületeket korábban is használtak
a tanárok, és az iskolák is többé-kevésbé fel-
szereltek, de nagyon kevesen ismerjük az on-
line felületekben rejlő jó lehetőségeket.
Mentségünkre szolgál talán, hogy a frontális
és csoportos oktatásban alapvetően nincs
szükségünk pl. az élőkép- és hangátvitelre al-
kalmas felületekre. Ezért érthető, ha munkán-
kat az elején kissé a kapkodás jellemezte, és
egyértelműen előnyben voltak azok a taná-
rok, akik már korábban digitálisan előkészí-
tett tananyagot és felületeket használtak az
ismeretek átadásában. Úgy érzem, hogy az új
helyzetben a tanárok minden tőlük telhetőt
megtettek, és aki akarta, hamar alkalmaz-
kodva a helyzethez, megtalálta a tanulókkal
való kapcsolattartás online lehetőségeit is. De
el kell mondani azt is, hogy az igazság pilla-
natát is elhozta a járvány, mert rávilágított a
papíron létező látszat és a valóság közötti kü-
lönbségre a romániai oktatásban az iskolák
digitális felszereltségét, az online kapcsolat-
tartás technikai lehetőségeit, a tanárok digi-
tális oktatásra való felkészültségét illetően.
Sokatmondó, hogy miért nem lehetett köte-
lező jelleggel bevezetni Romániában, más or-
szághoz hasonlóan, az online oktatást, amiért
itthon ez a tanulási forma alapvetően a diákok
(és szülők) jóindulatú hozzáállásának függ-
vénye. A jövőt illetően úgy vélem, hogy az
oktatási rendszerre remélhetőleg serkentő ha-
tása lesz, mert számos online felületet meg-
ismertek, és az olyan jó kezdeményezések,
mint pl. a TeleSuli, a továbbiakban is fenn-
tarthatók, bővíthetők és tökéletesíthetők. Tan-
intézmények is elgondolkozhatnak azon,

hogy az online felületek bábeli zavarában
egy-két online felület mellett letegyék a vok-
sot, megkönnyítve tanárok, diákok és kisebb
osztályoknál a szülők munkáját is.

Mivel nem kötelező, a diákok számára az
online oktatás a felelősségre való nevelés for-
mája is, a tanulás mellett. A virtuális valóság
nem új nekik, könnyen feltalálják magukat az
online oktatásban. Számukra inkább a neve-
lési vonzata a meghatározóbb, mert tudatossá
válhat, hogy miért és kinek tanulnak, és rá-
döbbenhettek arra, hogy semmiből csak
semmi lesz, vagyis tanulás nélkül nincs fej-
lődés. Tehát felelősségtudatuk növekedhet
ebben az időben, a tudásszint mellett.

Természetesen, főleg a nagyobbak elmon-
dása szerint, végre azzal foglalkozhattak,
amihez kedvük van... 

Az online oktatás egyértelműen érinti a
szülőket és a családok életét is. Nehézséget
jelent a többgyermekes és nagy családokban,
ahol pl. csak egy számítógép van. Főleg a ki-
sebb osztályos gyermekek tanítása nagy ki-
hívás lehet, sokan talán most ismerték meg
gyermekeik tananyagát is. Talán sok szülő
most rádöbbent a pedagógus szerepére is, tu-
datosodott benne a tanár nélkülözhetetlen
szerepe, ezért a jövőben talán pozitívabban
értékeli a pedagógustársadalmat.

Zárógondolatként, a technika fontos és
szükséges, de nem helyettesítheti az embert,
és nem adja meg a tanítás és tanulás igazi em-
beri élményét.

Dr. Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum igazgatója 
és a TeleSuli tanára:

Ez az egész egy teljesen új helyzet

A TeleSuli mint program jó ötlet és kez-
deményezés, mert gyakorlatilag egy olyan or-
szágosan egységes felületet hozott létre,
amely lehetővé teszi, hogy a diákok egységes
felkészítésben vehessenek részt az adott tan-
tárgyakból. Nyilván vannak olyan problé-
mák, amelyekre a TeleSuli nem adhat választ.
A sugárzási műsorrács miatt csak bizonyos
tantárgyakból, csak a cikluszáró osztályok-
nak és csak a cikluszáró vizsgákra történik a
felkészítés. Ezen órák időtartama a sugárzási
időhöz kell alakuljon. Ugyanakkor nem tudja
teljes mértékben pótolni a tanórát, hiszen az
adott tantárgyakon belül nem minden tanár
tartott ugyanott a tananyaggal márciusban,

így az elhangzó leckék nem lehetnek azonos
mértékben hatékonyak minden diák számára.

A jelenlegi kényszerhelyzetben vélemé-
nyem szerint szükséges minden olyan kezde-
ményezés, amely azt célozza meg, hogy a
diákok a tanulási folyamat rutinjából ne es-
senek teljesen ki. Amit nem tud pótolni egy
online tevékenység sem, az a tanulási-tanítási
folyamatnak a rendszeressége, amelyre az is-
kolai tanórák, órarendi beosztás lehetőséget
adott. Nehezen pótolható a nevelés, amely az
iskolai nevelésnek hangsúlyos része. Úgy
gondolom, hogy sok diáknak, de akár tanár-
nak is a napi programot adó rutin hiánya
megnehezíti, hogy ugyanolyan hatékonyan
végezze vagy vegyen részt ezeken a tevé-
kenységeken. Ez az egész, teljesen új helyzet
egy olyan kihívás, amelyből megtanulhatjuk,
hogy mennyire fontos a tudatos tevékenység,
amelyre a jelenlegi helyzet előtt nem volt
annyira szükség. Könnyebb egy adott keret
kényszerítő körülményeihez alkalmazkodni,
mint ezt önállóan, egyedül, tudatosan tenni.
Ha a diák nem ér be órára, hiányzónak írják
be, ha nem készül napi szinten a tantárgyak-
ból, az érződni fog a médiáján, vizsgaered-
ményein. Most, amikor nem írunk
hiányzókat, nem adunk jegyeket, a diákoknak
maguknak kell tudatossá tenni, hogy sem
eddig, sem most nem a tanárnak és a „napló-
nak” készültek, hanem saját maguknak. Az
online kommunikáció felértékelődött, mert
egyszerűen most ez a kényszerítő körülmény
van. Viszont nagyon örülnék annak, hogy
amikor újra kontakttevékenységekre kerülhet
sor, azt tapasztalhatnánk, hogy a diákjaink,
kollégák tudatos részvétele a tevékenységek-
ben jelentősen megerősödött ennek az idő-
szaknak a tapasztalatai alapján.
Balogh Sarolta, a Bolyai Farkas Elméleti 

Líceum 11. osztályos tanulója
Még inkább függünk a digitális világtól
Az online oktatásnak megvannak a pozi-

tívumai és a negatívumai egyaránt. A pozití-
vumok közé tartozik, hogy lehet haladni a
tananyaggal, nem maradnak el teljesen az
órák. Reménykedem, hogy olyan döntést
hoznak, amely értelmében ezeket az órákat el
is fogadják, mert akkor kevesebbet kell majd
pótolnunk élőben, és ebben az esetben keve-
sebbet vennének el a nyári vakációból. To-
vábbá a pozitívumok között szerepel, hogy
láthatjuk az osztálytársainkat, igaz, csak virtu-
álisan, de az is több mint a semmi. Hiszen nem
minden osztály annyira összetartó, hogy órá-
kon kívüli beszélgetéseket szervezzen. Az ut-
cára pedig nem lehet kimenni, hogy ott
találkozzunk, tehát az online óráknak ilyen
szempontból is van pozitív oldala. Ami még
jó az online órákban, az, hogy sokkal lazábban
zajlanak, mint az iskolában, a padban ülve.
Gondolok itt arra, hogy például a tanár nem
látja azt, hogy én éppen az ágyon ülök pizsa-
mában, habár azt ajánlják, hogy ezt ne tegyük,
viszont szerintem kényelmesebb így tanulni.

Mint mindennek, az online oktatásnak is
megvan a negatív része. Ide tartozik például
az, hogy nincs mindenkinek lehetősége arra,
hogy csatlakozzon az online órához. Szemé-
lyesen nem tudok ilyen esetről, de ismerek
olyan családot, ahol csak egy számítógép
van, és ketten vannak testvérek. Ebben a
helyzetben sajnos nincs jó megoldás arra,
hogy hogyan lehetnének jelen mindketten az

órákon. Ugyanakkor a hálózat túl van ter-
helve. Nemegyszer történt meg, hogy ott
ültem a wifi közvetlen közelében, és nem hal-
lottam, hogy mit mondott a tanár, mert any-
nyira szakadozott. 

A helyzet szüleménye a TeleSuli is, ami
szerintem nagyon jó kezdeményezés, jó meg-
oldás. Én is belenéztem a tanáraim videójába,
és rájöttem, hogy ez mindenképpen jó meg-
oldás. Szerintem a diákok ebből ugyanúgy ta-
nulhatnak, mint az iskolában. Akinek van
számítógépe és internet-hozzáférése, az több-
ször is újranézheti, hiszen ezeket a felvétele-
ket feltöltik a YouTube-ra is. Ha elsőre nem
értették meg, amit a tanár mondott, akkor
annyiszor nézhetik vissza, ahányszor szüksé-
ges. Sokkal könnyebb úgy rögzíteni az anya-
got, ha mindenki a saját tempójában tud
haladni. Nagy pozitívum, hogy ábrákkal és
videókkal színezik ki az anyagot, mert így
sokkal látványosabb. 

Összehasonlítva a két tanítási formát, azt
tudom mondani, hogy az offline oktatásban
az a jó, hogy ott vagyunk együtt, tényleg tár-
saságban vagyunk. Most bezárva érezzük
igazán, hogy mennyire hiányoznak az em-
berek, a barátok. Az offline oktatásnak azon-
ban vannak hátrányai is. Tudom, hogy
furcsán hangzik, de kell tudni viselkedni. Hi-
szen nem szabad órán beszélni, nem szabad
enni-inni. Otthon viszont azt tesz az ember,
amit akar. Ki lehet kapcsolni a mikrofont, és
akkor nem hallják, hogy éppen valaki mással
beszél a diák, vagy nem muszáj bekapcsolni
a kamerát, és abban az esetben a tanár nem
látja, hogy pizsamában ülünk az ágyon. Az
online oktatásnak azonban van egy óriási hát-
ránya: az, hogy még jobban ragaszkodni fo-
gunk az internetes világhoz. Ez pedig még
inkább függővé teheti a fiatalokat, hiszen az
online óra után, lazítás gyanánt, még játsza-
nak egy kicsit a számítógépen, és észre sem
veszik, hogy 5-6 órát vagy még többet a szá-
mítógép előtt töltöttek. Persze a szocializáló-
dás hiánya miatt is többet ülünk a számítógép
előtt, hiszen most ez képviseli a találkozáso-
kat, amelyek régebb a szabadban vagy leg-
alábbis nem a számítógép képernyője előtt
történtek.

Puskás Attila
Forrás: Marosvásárhelyi Rádió, Nemes Attila

Balogh Sarolta

Tamási Zsolt Forrás: Wikipédia

Hogyan lehet most tanítani és tanulni?

informatikai rendszerében (SIIIR)
kell feltüntetni. A CNPEE félévi
felméréseket fog készíteni a diákok,
a pedagógusok és a tanintézmények
hozzáféréséről az online oktatáshoz
szükséges forrásokhoz. 

Indokolt esetekben és előzetes
utasítások alapján a szaktárca dönt-
het arról, hogy bizonyos tantár-
gyakból, modulokból a felmérés
online történjen. Ugyanitt ponto-
sítja a rendelet a tanfelügyelőségek,
az egyetem előtti oktatás tanintéz-
ményei, a pedagógusok, tanulók és
szülők felelősségét. A tanfelügyelő-
ségekre hárul a feladat, hogy a tan-
intézményekkel, helyhatóságokkal
közösen megoldást találjanak az is-
koláknak a szükséges informatikai
eszközökkel való ellátására és az in-
ternet-hozzáférhetőség lehetővé té-
telére, amiről rendszeresen

tájékoztatni fogják a tanügyminisz-
tériumot. 

Ugyancsak az utasítások között
szerepel, hogy a tanintézmények
fogják ellenőrizni és számontartani,
hogyan valósulnak meg a gyakor-
latban az online oktatást támogató
tevékenységek. Minden iskola ve-
zetősége támogatni fogja, hogy a
pedagógusok hozzáférjenek az ok-
tatási platformokhoz, és közösen
szervezzék meg minden tantárgyból
a heti online oktatási órarendet.

A rendelet előírja azokat az isko-
lai tevékenységeket is, amelyek 
a pedagógusokra hárulnak az okta-
tás felfüggesztése idején.

Az online oktatás beindítására
és/vagy megerősítésére vonat-
kozó előírások között szerepel,
hogy az iskolában folyó tanítás
újrakezdésekor a pedagógusok

minősítéssel vagy érdemjeggyel
ismerhetik el a diákoknak az on-
line oktatás keretében végzett
munkáját, ha abba a diák és a
szülő is beleegyezik.

Azon tanulók számára, akik ob-
jektív okokból nem vehettek rész
az online oktatásban, az iskolába
való visszatérést követően a tanin-
tézmények kell megszervezzék a
tananyag bepótolásának a módo-
zatát.

A létminimum alatt élő gyer-
mekek számára hozzáférhetetlen 

A miniszteri rendeletet közvetle-
nül a megjelenését követően disz-
kriminatívnak minősítette az
Országos Diáktanács. Gyermekek
százezrei élnek Romániában a lét-
minimum alatt, akiknek az otthoná-
ban nincsen számítógép, nincs
lehetőség az internetkapcsolat 
megteremtésére. Ennek ellenére az

oktatásügyi minisztérium rendelet-
ben kötelezi a diákokat, hogy ve-
gyenek részt az iskolák által
szervezett online oktatásban, anél-
kül, hogy megteremtette volna a
törvényes keretet arra, hogy a diá-
kok és tanárok is beszerezzék a
szükséges eszközöket (táblagépek,
számítógépek stb.).

Közleményében a diáktanács
emlékeztet arra, hogy a veszély-
helyzet bevezetését követően egy
sor ajánlást fogalmaztak meg a
szaktárcának az online oktatásra
vonatkozóan: az ismeretközlés ne
haladja meg a 40 percet, mert on-
line közegben nehezebb a figyelem
fenntartása, a viselkedési szabá-
lyok leszögezésének fontossága, a
Menti vagy Kahot interaktív isme-
retközlési módszerek használata,
az intim szféra védelme, észszerű
határidők kijelölése a feladatok
megoldására, a diákok folyamatos
ösztönzése az online oktatásban
való részvételre és a tanulási ne-

hézségekkel küzdő diákokkal való
foglalkozás.

A rendelet kibocsátásáig a Neve-
lés- és Kutatásügyi Minisztérium
nem vette figyelembe a diákoknak
az online oktatáshoz való hozzáfé-
résre vonatkozó igényét, nem fo-
galmazott meg egy határozott
véleményt ennek a szükségességé-
ről. Holott időközben olyan orszá-
gok, mint a Moldovai Köztársaság,
Olaszország, Új-Zéland, jelentős
összegeket folyósítottak eszközvá-
sárlásra a hátrányos környezetben
élő diákok számára. Az oktatásügyi
minisztérium,  bár a költségvetés-
kiegészítés lehetővé tette volna,
nem kért alapokat erre a célra.
Most pedig kötelezni akarják a di-
ákokat, hogy részt vegyenek az on-
line oktatásban, miközben a
hozzáférhetőség megoldása már
nem fontos a miniszter asszony
számára – nyilatkozta Antonia-
Lara Pup, az Országos Diáktanács
elnöke. 

Miniszteri rendelet az online oktatásról 
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Európában már több éve
megjelent piaci trendként,
hogy a házhoz szállítást is
vállaló éttermek elektromos
autóval hordhák ki az ételt. Az
oka nagyon egyszerű: ezek az
autók egy nap alatt több száz
kilométert tesznek meg, és
így nem kell számolni a fel-
merülő üzemanyag-költsé-
gekkel, azaz azt lehet
mondani, hogy a cég elfelejt-
heti az üzemanyagszámlát. Ez
pedig nagy költséget vesz le a
válláról. 

Egy ideje Romániában is megje-
lentek az elektromos futárautók.
Először Bukarestben, majd Kolozs-
váron, és Marosvásárhelyen is van
olyan cég, amelyik elektromos au-
tóval szállít, ez pedig a Country
Pub. 

Szinte egy éve vették meg az
elektromos Smartokat, és azóta
azokkal viszik házhoz az ételt.
Arról, hogy mennyire kifizetődő
elektromos autóval szállítani, a 
Country Pub tulajdonosát, Molnos
Ákost kérdeztük.

– Hogyan választott elektromos
autót?

– A Smartok előtt én is, mint a
legtöbben, azt gondoltam, hogy az
a jó megoldás, ha olcsó autókat
használok erre a célra, mert a futá-
rok nem ügyelnek a kocsikra. Éve-
kig Matizokkal történt a kiszállítás.
Azonban ezeket az autókat szinte
hetente kellett vinni a szervizbe,
mindig elromlott valami bennük.
Ilyenkor a kocsi – de volt, hogy
egyszerre több is – kiesett. A szere-
lőnek is kellett könyörögni, hogy
csinálja meg, lehetőleg minél gyor-
sabban, mert nagy szükség van rá.
A rossz, olcsó kocsiknak volt még

egy hátulütője: sok alkalmazott
ment át más cégekhez, mert ott jobb
autók voltak. Ez valamilyen szinten
logikus, hiszen a futárok a napjuk
nagy részét a kormány mögött töl-
tik, és fontos a számukra, hogy az
autó minél kényelmesebb legyen.
Oda jutottam, hogy alig kaptam em-
bert, kérlelni kellett őket, hogy jöj-
jenek dolgozni. Eldöntöttem, hogy
lecserélem az autókat. Először az
Egyesült Államokban vezettem
tisztán elektromos autót, és az az
érzés meghatározó volt számomra.
Innen jött az ötlet, hogy a céghez is
elektromos autókat veszek.

– Csak tisztán elektromos autóra
gondolt?

– Nem. A legelső ötlet egy gázas-
benzines autó volt. Utána gondol-
kodtam a hibrideken is. Csak ezek
után vettem számításba a tisztán
elektromos kocsi lehetőségét. Drá-
gább volt, mint az első két variáns,
még az állami támogatással is elég
nagy volt a különbség. De arra a kö-
vetkeztetésre jutottam, hogy a tisz-
tán elektromos autóval teljesen
megspórolom az üzemanyagköltsé-
get. Végül ezért választottam ezt az
alternatívát.

– Nem félt attól, hogy a futárok
nem fognak vigyázni az autókra?

– Megfordult a fejemben. Az au-
tókra van CASCO, de azt vettem
észre, hogy az alkalmazottak is job-
ban ügyelnek rá. Nyilván ők is fel-
mérték, hogy egy értékes autóról
van szó. Volt két-három kisebb koc-
canás, de ezek elkerülhetetlenek, tö-
kéletes sofőr nem létezik. És ha már
az alkalmazottaknál tartunk, el kell
mondanom, hogy megfordult a
kocka. Most már én válogathatok,
hogy kit veszek fel, egyáltalán nem
kell könyörögjek az embereknek,
hogy jöjjenek dolgozni. 

– Mennyire lehet spórolni az
elektromos autókkal?

– Az üzemanyagszámla és a javí-
tási költségek teljesen eltűntek. Ez
pedig nagyon is érezhető. Hiszen
minden autó napi több száz kilomé-
tert tesz meg, ez naponta több száz
lejes üzemanyagköltséget eredmé-
nyezett. És hát nem régi autókról
van szó, mint a Matizok, ezért javí-
tani sem kellett őket. Nyilván az
elektromos autóban sokkal keve-
sebb alkatrész van, ami elromolhat,
nem annyira bonyolult szerkezet,
mint egy belső égésű motorral ren-
delkező. Ez a tény pedig csak to-
vább csökkenti annak az esélyét,
hogy a kocsit szerelőhöz kelljen
vinni.

– Az elektromos autókat tölteni
kell. Ezt hogyan oldották meg?

– A cég udvarába telepítettem
egy gyors töltőt. Itt „tankoljuk” a
kocsikat. Egy teljes feltöltéssel az
autó elmegy 120-140 kilométert.
Amikor pedig a sofőr leül ebédelni,
bedugja telni, és fél óra alatt akár
50-60%-ra is fel tudja tölteni. Sokan
azt gondolták, hogy a töltő miatt
megnő a villanyszámla. Szinte sem-
milyen különbséget nem látok. Per-
sze azt sem szabad elfelejteni, hogy
a cégnél rengeteg hűtő van, elektro-
mos kályhák, elektromos pizzasütő

kemence, azaz nagy a fogyasztás,
ezek mellett nem tűnik fel, hogy az
autókat is tölteni kell. Kicsit utána-
számolva egy teljes töltés 10 lej
körül van. 

– Jelenleg csak elektromos autók
vannak?

– Nem. Télen a hideg miatt csök-
ken a hatótáv, ezért gyakrabban kell
őket tölteni. Azért, hogy ne gyűlje-
nek fel a rendelések, és az embe-
reknek ne kelljen várniuk, vettem
két belső égésű motoros autót is. Vi-
szont ezek csak csereautóként szol-
gálnak, arra az esetre, ha több autót
kell egyszerre tölteni. De idővel
ezeket is le szeretném cserélni
elektromosra. Az is fontos szem-
pont, hogy azok a kocsik, amelyek
egész nap járnak, ne szennyezzék
az amúgy sem túl tiszta levegőt.
Meglátásom szerint jó lenne, ha a
futárautók és a taxik is teljesen
elektromosak lennének. Szinte tel-
jesen ingyen megoldható a fenntar-
tásuk, és nem pufognak a városban.
Azoknak, akik többet kell autóval
járjanak a városban, és van ahol
töltsék, megéri a befektetés.

– Mennyire érdekli a vásárlókat,
hogy milyen autóval történik a ki-
szállítás?

– Eddigi tapasztalatom szerint
egyáltalán nem. Nem is figyelik,
hogy milyen autóval érkezik a
futár. Számukra teljesen mindegy,
hogy Matizzal vagy elektromos
Smarttal történik a kiszállítás. A
vásárlók számára az a fontos, hogy
minél gyorsabban megkapják a
rendelt ételt, és hogy az jó minő-
ségű, finom legyen. 

– Mikor eljön az a pillanat, hogy
lecserélik ezeket a kocsikat, szintén
elektromos autókat fognak vásá-
rolni?

– Egyértelműen igen. Ahogy már
mondtam, most van két csereautó,
ami nem elektromos. Ezeket is le
szeretném váltani tisztán elektro-
mosra. Úgy számoltam, hogy az
autók körülbelül 2-3 év alatt hoz-
zák vissza az árukat, de nem szeret-
ném megvárni, hogy teljesen
lejárjuk őket. Úgy tervezem, hogy
amikor 100.000 kilométer körül
lesznek, akkor eladom őket, és ve-
szek új, szintén tisztán elektromos
autókat, lehet, nem Smartot, de biz-
tos, hogy elektromosat, sőt amikor
majd lecserélem a saját autómat,
akkor magamnak is azt fogok
venni.

Pizzaszállítás elektromos autóval
Kiadja a matek?

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) kutatóinak jelentős szakmai
hozzájárulásával jelent meg az a tanulmány,
amely a szovátai Medve-tó ökoszisztémáját
térképezi fel interdiszciplináris módszerek-
kel. A huszonegy hazai és egyesült királyság-
beli szakemberből álló, dr. Horia Banciu, a
BBTE Biológia és Geológia Karának pro-
fesszora vezette kutatócsoportnak geokémiai,
biofizikai, statisztikai ökológiai, molekuláris
mikrobiológiai, valamint bioinformatikai
vizsgálatok segítségével sikerült egy sokdi-
menziós képet alkotnia a tó fizikai-kémiai, il-
letve biológiai rétegzettségéről. A kutatás
eredményei a nemzetközileg igen elismert
Environmental Microbiology című folyóirat-
ban jelentek meg.

A kutatók állítása szerint a Medve-tó víz-
tömege egyféle „természetes szendvicsként”
képzelhető el: a tófenék és tófelszín közötti
vízoszlop fizikai-kémiai, illetve biológiai jel-
lemzők alapján három jól elkülöníthető ré-
tegre oszlik. 

A felszíni, körülbelül három méter mély-
ségű vízréteg enyhén sós, oxigénes, áthatol
rajta a napfény, leginkább a cianobaktériu-
mok (Cyanobacteria) törzsébe tartozó mikro-
algák lakják be. Ez a biomassza képezi a
Medve-tó táplálékhálózatának az alapját. Ezt
követi egy átmeneti, hozzávetőlegesen ötven
centiméter „vastagságú” réteg, ahol az abio-
tikus, vagyis élettelen tényezők jelentősen el-
térnek a korábbiaktól. Az átmeneti réteg
hipersós, oxigénhiányos, valamint fényhiá-

nyos (afotikus). Ezt a közeget sűrűn benépe-
sítik a zöld kénbaktériumok (Chlorobium),
amelyek fotoszintézis során nem bocsátanak
ki oxigént, energiaforrásként pedig a kén-hid-
rogént használják. A kén-hidrogén gáz a tó
harmadik, legmélyebb rétegéből szabadul fel,
az emberi szervezetre káros, ugyanakkor szá-
mos prokarióta faj számára alapvető életfor-
rást jelent. 

A legalsó réteg körülbelül négyméteres
mélység alatt kezdődik, és egy szélsőségesen
sós (a tengervíznél tízszer koncentráltabb),
fény- és oxigénhiányos, ammóniumban, me-
tánban és a kén-hidrogénben bővelkedő élet-
teret képez. A harmadik réteg olyan
mikrobáknak, halofil, azaz extrém sós közeg-
hez alkalmazkodott fajoknak ad otthont, ame-
lyek anaerob módon, lassan bontják le a tó
felsőbb rétegeiből aláereszkedő, elhalt bio-
masszát.

A bioinformatikai módszerekkel támoga-
tott molekuláris vizsgálatok kimutatták, hogy
a legmélyebb, extrém sós réteg még számos
olyan, a tudomány számára ismeretlen pro-
karióta csoportot, leginkább baktériumokat és
archeákat rejt, amelyeket egyelőre nem sike-
rült laboratóriumi körülmények között izo-
lálni és tenyészteni.

A Medve-tó turisztikai célpontként eddig
is nagy népszerűséget élvezett, ugyanakkor a
Horea Banciu vezetésével végzett kutatás e
vízi ökoszisztéma olyan egyedülálló ökoló-
giai vonásaira hívja fel a figyelmet, amelyek
révén a joggal került be a nemzetközi tudo-
mányos kutatások látóterébe. 

A tanulmány szabadon hozzáférhető az
alábbi linkre kattintva: https://sfamjournals.
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1462
-2920.14909 (közlemény)

Világszintű kincsestár a Medve-tó

Nagy-Bodó Szilárd



E héten volt a Föld napja, április
huszonkettedikén, s mi ismét fogadkoztunk,
hogy jók és rendesek leszünk, gondoskodni
fogunk róla, hogy még sokáig élhessen. Nem
leszünk hálátlanok, hanyagok, felelőtlenek,
mondtuk, szeretni fogjuk nemcsak az
ünnepén, hanem mindig és szakadatlanul.
Ezen a napon reggeltől estig, vagy estétől
reggelig, ahogy fordult a bolygónk, szerte a
világban szóhoz jutottak a környezetvédők, a
tudósok; gyermekkórusok zengték a Föld
dicséretét, minden kontinensen
megemlékeztek róla gyermekei, az emberek.
Figyelmeztették egymást, hogy már számos
egyezményt írtak alá nemzetközileg a
védelmére, de tenni is kell valamit, nem csak
kinyilatkoztatni a jóra való szándékot.
Igyekezzenek hát a kormányok, a társadalmi
szervezetek és általában az emberek óvni a
természetet, mert bajban van a Föld – írta
néhány évvel ezelőtt Szakonyi Károly a
Földanyánk hátán című esszéjében. –
Bajban van, s rajta persze mi magunk is, még
ha nem vesszük is komolyan a veszélyt.
Vékonyodik az ózonréteg, savas esők marják
a növényzetet, pusztulnak az erdők,
rozsdásodnak a zöld fenyvesek, új területeket
hódít a terméketlen sivatag, ivóvizünk,
levegőnk szennyezett, mérgezett a talaj,
mérgezettek a tavak, folyók, patakok.

Beteg a Föld, gyógyítani kell. Kórságok
gyötrik az emberek kapzsisága,
hányavetisége, a háborúkban elszabadított
romboló vegyi anyagok, az ipari mellékter-
mékek, a szertelenül használt növényvédő 
szerek és egyebek miatt.

Néhány évvel ezelőtt senki emberfiának
eszébe nem ötlött, hogy éppen egy pandémia
fogja meginteni az emberiséget. 

Meg kell tanuljuk újra a természetet. Mert
ami körülöttünk van, az nem az. Az egy
mesterséges élettér. Aminek mi határoztuk
meg ökológiai paramétereit.

De a természet nem így működik.
Valójában csak benne és vele együtt van
esélyünk megtartani az életet ezen a bolygón.
Az ember pásztora kell legyen az élőknek.

Tavaszi kép Kányádi Sándor tollából:

Napfénnyel-vegyes, langyos 
földet hantolgat, reszkető 
csemeték tövére, egy gondos 
faültető. 

ő maga öreg fához 
hasonló: csupa dér, 
a két keze, két ráncos 
őszi levél. 

Tavasz van. Április. Utolsó hetébe léptünk.
…nincs oly kemény és irtóztató tél,

melynek alkalmatlanságit helyre ne
hozná, el nem felejtetné a gyönyörű
tavasznak kellemetes vidámsága.
Nem látod itt gyászban a magas
egeket, sem béfödött orcával; mert
eloszolván az ártalmas setét gőz,
vidámon, tisztán tűnik szemünkbe
azoknak tekintete, és mindenütt tet-
szeti azoknak vidámságát, vilá-
gosságát; a szeleknek szertelen
dühössége szokott barlangiba szorul,
és a könnyen, édesdeden fuvalló
szellők kerülnek elöl. Megfutamodván
amaz ősz és hóval hintett szakállos,
komor hideg, mind a havat, mind a
jeget utána folatja, és helyt ád ama
gyönyörű ábrázatú ifjúnak, a tavasz-
nak, ki mind az erdőket, mind a
kerteket, mind a hegyeket, mind a völ-
gyeket zöldelő füvekkel, kékes hy-
acinthussal, különb-különbféle
tulipányokkal, rózsákkal, liliomokkal
ékesíti, vidámítja – írta volt Simon
Máté pálos szerzetes valamikor a XIX.
század hajnalán a Gyönyörű tavasz
prédikációjában – …megszűnvén a
szörnyű kínoknak rettenetes tele, a
szép örömök gyönyörű tavasza tűnik
szemünkbe, …szalad kaszájával a halvány
halál, mert …már a dicsősségnek és vidám-
ságnak gyönyörű rózsái, tulipányi mosolog-
nak, a gyönyörűségnek pataki csörgedeznek.

A tavasz mindig megérkezik. Nem az
ember miatt, s nem az emberért. Hanem csak
abból a természeti törvényből következőleg,
hogy a Föld, tengelydőlése okán, északi
féltekéjét kínálja egyre jobban a Nap
fényének.

Igen, a Nap gyermekei vagyunk – idézem
egy gondolat erejéig Kliment Arkagyevics
Tyimirjazevet: A növények a Föld és a Nap
jegygyűrűje, és valójában szinte minden, amit
az ember valaha is energiatermelésre
használt, tőlük származik.

Képesnek lenni és előre látni: a csodatevés
és jövendölés képessége, erről álmodott
bölcsője óta az emberiség, felruházva velük
saját mitikus hőseit és szentjeit. – Ezt is az
egy évszázaddal ezelőtt meghalt orosz
botanikus mondta. – Csak a tudomány tanít
meg arra, hogyan tárhatjuk fel az igazságot
annak egyetlen kútforrásából, a valóságból.

Tavasz van. Néha szeszélyes, különös.

Az áprilisi délutánon
dalt hallani egyszerre, távol.
Az illatos, japáni égből
hull a napfény és hull a zápor.

Tömjénez a tavasz a légben,
virágos ágon kancsi fény ég.
Kis, ideges lányok kacagnak,
veri az ördög a feleségét.

Szeszélyes, kiszámíthatatlan. Esik, s
közben kisüt nap Az áprilisi délutánon,
Kosztolányi Dezső versében is.

Nyilt arccal isszuk az esőt fel,
agyunkba rózsaszínű láz kap.
Vékony, ezüst esőfonálon
dévaj angyalkák citeráznak.

Kigyúl a táj. Milyen vihar volt.
Villám se lobbant, ég se dörgött.
De láttuk a két ősi titkot:
itt járt az Angyal és az Ördög.

Ördög és angyal. Pandémia és az erről
tudomást sem vevő ember nélküli Természet.

Tavasz van, vagy tavasz se még.
Ez a nap olyan fiatal,
mint kislány arcán a mosoly:
szöveg nélkűli könnyü dal,
mely maga se tudja talán
hogy a témája szerelem,
csak a világba mosolyog
gyanútlan, csalva, szűzien.

Bambulok bele ebbe a Tavaszi szélbe,
Babits Mihály versébe:

Ez a friss nap se tudja még
hogy a földben zavart csinál
amely nem lesz se szelídebb,
se tisztább a tavalyinál;
sötét csirák kéjeiről
semmit se sejt; csak mosolyog
s édessen ömlik mint a must
mely bor lesz majd s égetni fog…

Tavasz van. Tavasz közepe. Ahogy a néhai
Mátyási József író, költő írta volt A tavasz-
nak mesés leírásában:

Álmomba vendége jött a Természetnek,
Magaviselete mutatta követnek (…)
„Kelj fel, mond a vendég, de hogy nincs

ideje,
Hiszen hogy ágyba vagy, majd féleszten-

deje,
Már megújulhatott vén tested ereje,
Kelj fel, hadd nyíljon ki a munkák műhelye.
Én vagyok a Szent György, a tőled várt

követ,
A tavasz címerét nézd bár e zöld övet,
Ilyet már idei zöldségekből szövet,
Melyeken magam is heverésztem jövet.
Jupiter maholnap megdördül egében,
Fiatal tüzekkel villog fellegében,
Új ménköveket rak Vulkán a zsebében,
Mert az avast s rosdást nem fogja kezében.
Junó asszonyához beljebb szövetkezik,
Mert hidegségéből már az is vetkezik,
S majd ha nyájasabban öszveölelkezik,
Kiki tudja onnan ami következik.
Fébus hosszabb útra keneti tengelyét,
A nyári járásra téríti négy pejét,
Úgy intézi nyugvó és felkelőhelyét,
Hogy felettünk járjon, s érezzük erejét…

Versének különös alcíme – melly a’ végin
György Napjára köszöntésképpen
alkalmaztatik 24. April. 1789 – utal
keletkezési idejére: éppen 231 éve. Tele a
vers ógörög és római istenekkel. Akárcsak
Csokonai Vitéz Mihály Ének a tavaszhoz
című verse.

Jer, kies tavasz! bocsássál
Éltető lehelletet,
Hogy kihalt mezőnkbe lássál
Újra vídám életet.
Száz zefir köszönti csókkal
Rózsaszínű lábadat,
A kiomlott nárcisokkal
Bársonyozván útadat.
Száz dryás mond a hegyekbe
Néked áldó éneket,
Hármas ekhó zeng ezekbe
Innepedre verseket.
Nyájasabb etéziákkal
Nyílik a nap reggele,
Tőlti édes balzsamával
Szűz virágidat tele.
Zengedeznek énekelve
Pándion leányai,
Rajta víg örömbe telve
Zúgnak a fák gallyai.
Sok szerelmest kis nyilával
Vérez a Vénus fia:
Érzi ezt hív Dafnisával
A mosolygó Lídia.

Április végén nyílnak a dafniszok – a
henye boroszlánok – is a Körösfő feletti
Riszeg-tetőn. Békességesen. Ki teheti, járjon
csodájára.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, Szent György napján

Kiss Székely Zoltán

Daphne cneorum, henye boroszlán a Riszeg-tetőn

A dicsősségnek gyönyörű tulipányi mosolognak
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(Folytatás április 3-i lapszámunkból)
Behajózunk a Csaophraja folyó egyik mel-

lékágába, megállunk egy haletetésre, egypár
kenyeret ezért hozott az idegenvezető. A
folyó mentén sok a lakóház, egyesek jól néz-
nek ki, de nagy részükre az ember fél ránézni,
nehogy összeomoljanak. Itt a milliomosok
nem laknak külön negyedekben, s a kunyhók
mellett ott van a király csónakmúzeuma is,
ahol az 50 m hosszú aranyozott királyi hajók
várnak a következő parádéra. A Csaophraja,
illetve csatornái fontos szerpet töltenek be a
bangkoki közlekedésben. Sok a csónak, és
szinte ingyen visznek át a város túlsó felébe
vagy egy sétahajózásra, de ehhez már ismerni
kell a nyelvet, mert a csónakosok nem tudnak
angolul.

Lassan visszafordulunk, és irány a nap fő
látványossága, a Grand Palace. Miután Bang-
kok Thaiföld fővárosa lett, a Grand Palace
1748-ben épült királyi lakként. A királyok
már régen nem laknak itt, de a palota egy cso-
dálatos példánya a thai építészetnek. 

Jártam már egy-két helyen az életben, de
nem emlékszem arra, hogy ennyi embert egy
helyen valaha is láttam volna. Állítólag 
ez azóta van, mióta a kínaiak utazhatnak 
külföldre; ez megnövelte a forgalmat, ugyan-
akkor jövedelmi lehetőség is a thaiföldiek-
nek. 

A közlekedésre egy szabály van: az ember
kinézi a pontot, ahova ki akar jutni, utána be-
csukja a szemét, és nekiiramodik, nem néz-
vén, hogy valaki útjában van-e vagy sem.
Kézzel, lábbal, minden erővel előre. Nem
rosszindulatból jönnek neked minden percben
és minden oldalról, úgy néz ki, ez itt a taktika,
és ha nem élsz vele, nem jutsz el sehova.
Sihanoukville (Kambodzsa)

Mintegy 50 éve alapították Kambodzsa
első mélytengeri kikötőjeként, nevét az egy-
kori uralkodó (Norodom Szihanuk) után
kapta. Viszonylag későn kötöttünk ki, az ég
borult, de ennek ellenére egy csepp hideg
sem volt, sőt. Egypár darut is láttam a kör-
nyéken, hajót is egyet, de ebből elég nehéz
arra következtetni, hogy ez kikötőváros. Bi-
zony szegény helynek néz ki, és nemcsak
szegény, hanem eléggé piszkos is. A turista-
kalauzunk szerint az embereket még nem si-
került megtanítani a tisztaságra, és én, aki
azt hittem, hogy a tisztaság természetes
dolog, ismét tévedtem. Úton-útfélen gyere-
kek, egy-egy szerzetes, nyomorékok kére-
getnek, állítólag a Vörös Khmer áldozatai.
Első utunk itt is egy pagodához (Intra Ngean)
vezetett, de ez messzemenően elmarad a
thaiföldiektől. A közeli sztúpák mellett hal-
mozódik a szemét, s a gyerekek és nyomo-
rultak hada nyújtja a kezét alamizsnáért.
Emlékszem, Peruban is sok gyermek kére-
getett, de az tulajdonképpen nem kéregetés
volt, egyszerű dolgokat igyekeztek eladni,
viszont legalább valamit akartak cserébe adni
a pénzért. Egy kis szorgalommal ezt itt is
megtehetnék, hiszen annyi a trópusi növény,

valami csecsebecsét lehetne csinálni a leve-
lükből, kérgükből. Sok a kutya, de azok nem
kéregetnek, túl meleg van hozzá, inkább le-
fekve lihegnek.

Innen a tengerpartra indultunk, mely szép,
habár a víz nem olyan tiszta, mint Thaiföldön
volt, a homok fehér. Meleg van, bennünket
percenként többször is megkérdeztek, hogy
nem akarunk-e egy masszírozást. 

Vasárnap van, a helybeliek nyugodtan he-
verésztek, kevesen fürödtek, mások pedig
gyümölcsöt, illetve sült tengeri herkentyűt
árultak, de azok sem kinézésre, sem illatra
nem voltak kívánatosak.

Az utcai árusok rambutánt és még sok is-
meretlen gyümölcsöt kínáltak, de nem mer-
tük kipróbálni őket. Mint kiderült, jól tettük,
mert ebédnél is nagy volt a választék, és va-
lószínűleg higiénikusabban voltak kezelve.

Indonéz ebéd: saláta, sült, köretek, gyü-
mölcsök, sütik, annyi van, hogy el lehet té-
vedni köztük. Igen, ezt nem az ittenieknek,
hanem a turistáknak készítették. A kísértés-

nek nem tudtam ellenállni, de nem voltam
egyedül, mások is igyekeztek kitenni magu-
kért, mindent megkóstoltak. Az ételek nem-
csak kívánatosak, az ízük is kellemes. Igaz,
egyes esetekben teljesen más a valós íz, mint
amilyenre gondolunk, de minden fogás ízletes.

Egy piacra is elmentünk. Beépített, mint a
jeruzsálemi vagy marrákesi, de teljesen más.
Az áru egymásra halmozva, úgy néz ki, az
eladó családja is itt él egy minimális területen,
de míg az arab vagy izraeli piacok élményt
nyújtottak, ez inkább csak szánalmat keltett.
Mindent lehet venni, ruhát, ékszert, gyümöl-
csöt, de semmi sincs ízlésesen elrendezve. Az
alkudozás pedig nagyon egyszerű, nem úgy,
mint az araboknál, ahol az egy művészet.

Az utolsó megállónk egy halászfalu volt.
Mintha legalább 200 évet utaztunk volna
vissza az időben. Egy hosszú épület valami

ócska deszkából és hullámlemezből, egy-egy
választófal – vagy 60-70 család él itt kutyás-
tul, gyerekestül, mindenütt piszok. Egy-egy
halász javítja a hálóját, egy-egy nő varrogat,
a gyermekek pedig játszanak. A bűz szinte el-
viselhetetlen, de hát végül is ez egy halászte-
lep. Egy-egy polcon rizsbor erjed a
benzinesüvegek mellett, melyek egyliteres
üdítősüvegekben vannak. 

Állítólag feketepiac, mert ez sokkal ol-
csóbb így. A házikók cölöpökre épültek, kö-
rülöttük a víz nagyon piszkos. Kellemetlen,
kiábrándító látvány, hogy így is lehet élni.
Remélem, az itteni hal nem exportra készül. 
Phu My – Saigon (Vietnám)

A kikötőben csak a mi hajónk van, egypár
jellegzetes kikötői daru, konténerek, de
semmi mozgás nincs, más hajót nem látni a
közelben. Az idő egy fokkal kellemesebb,
alacsonyabb a levegő nedvességtartalma, és
a hőmérséklet is elviselhetőbb. Hiába, hala-
dunk észak felé. Átjöttünk a Mekong folyó
deltáján, és látni lehetett, hogy a Mekong
által hozott iszap miatt a Dél-kínai-tenger
vize már nem türkizkék.

Kellemes meglepetés: a hely sokkal rende-
zettebb, mint gondoltam. No persze, nem
Szingapúr, de Kambodzsánál sokkal tisztább,
nincs sem kóbor kutya, sem kéregető, sem
szerzetes. A szocializmus – legalábbis a je-
lekben – még „tombol”, vörös zászló, Ho Si
Minh-képek mindenütt, és robogók, motorbi-
ciklik tömege. Persze akad egy-egy autó is,
sőt egy helyen hirdették, hogy lehet venni
Maseratit is, de ez a kivétel. 

A házak többsége helyi jellegű, nagyon sok
hihetetlenül keskeny, de akadnak nagyobb
házak is, és elvétve egy-egy szálloda. A helyi
jellegűekben a legszükségesebbet, az ágyat
biztosítják, de akad ötcsillagos is, ahol min-
den kényelem megvásárolható. Igaz, az árát
sem szégyellik megkérni, de minden jöve-
delmű turista ki tud igazodni, és az árak sok-
kal alacsonyabbak, mint mondjuk
Szingapúrban vagy Hongkongban.

Vendéglő is akad bőven, a gyakoribb a
helyi jellegű, ahol aprópénzért lehet enni, és
érdemes kipróbálni. Az étel sokkal ízléseseb-
ben van elrendezve, mint mondjuk Kambo-
dzsában, és az íze is jó. A francia hatás is
érződik, gyakori a pékség sütikkel meg kávé-
val. Idegenvezetőnk mondja, hogy Vietnám
jelentős kávéexportáló, amiről nem tudtam.
Rizsexportból is világelső, igaz, a thaiföldi
idegenvezető is azt állította, de kicsire nem
adunk.

Első utunk az egykori elnöki palotába
vezet, mely jó 90 perc vezetés a hajónktól. Az
út mellett rizsföldek, vízibivalyok, kócsagok,
de kevesebb a lakott terület, mint Thaiföldön
volt. Sok az út menti rizsföld, sok helyen dol-
goznak is rajta, s mindenkinek a fején ott van
a jellegzetes kúp alakú szalmakalap. 

A palota jelenkori neve Újraegyesülés pa-
lota, 1975-ben egy észak-vietnámi tank be-
tört, és ezzel véget vetett a vietnámi
háborúnak. Az egész palota szépen rendezett,
habár pompában messze elmarad a thaiföldi
elnöki palotától. Egykori tiszta gyűléstermek,
irodák sokasága, távolabb pedig Ho Si Minh
egykori szerény lakrésze. A várost mindenki
inkább Saigonnak nevezi az utcán is, valószí-
nűleg ez is úgy van, mint az egykori Sztálin-
város meg Leninváros esetében volt.
Útközben megszoktuk, hogy Ho tatának – így
becézik egymás között Ho Si Minht – minden
városban van legalább egy múzeuma és
szobra. Még mindig él a kultusza, habár a
meglátogatott helyeket nézve nem tűnik úgy,
hogy megalomániás lett volna. Igaz, egyesek
szerint nacionalista volt. 

A pincében bunkerek vannak, melyeket ki-
szélesítettek, hogy a nyugatiak is elférjenek
benne, meg tudják látogatni. Egy-egy kora-
beli iroda: ittmaradt amerikai írógépek, tele-
kommunikációs eszközök vannak kiállítva.

Innen a helyi múzeumba mentünk, ahol
semmi említésre méltó nincs, eléggé lerob-
bant helyiségek, de legalább tiszták. Az ud-
varon pedig a háborúban lelőtt amerikai
repülők, illetve helikopterek bizonyítják a vi-
etnámiak hősiességét.

Meglátogattunk egy helyi üzletet, ahol a
vidékre jellemző lakkozott dobozokat, tár-
gyakat készítik. Bizony hosszadalmas folya-
mat, és a munkakörülmények enyhén szólva
nem a legmegfelelőbbek. A végtermékek
azonban szépek, az áruk jutányos. A kérdés
csak az, hogy hova tegyük a lakásban, hisz
így is annyi kacat van, ahova utaztunk, onnan
mindig vittünk valami emléktárgyat, a gyere-
keknek lesz mit kidobni utánunk.

És hogy meggyőződjünk arról, hogy Viet-
nám lépést tart a korral, elvisznek a Bitexco-
torony, egy felhőkarcoló tetejére is. Ez
tulajdonképpen egy 68 emeletes épület, főleg
bankirodákkal, eléggé egyéni stílusban, állí-
tólag a lótuszvirág alakjára emlékeztet, mely
Vietnám nemzeti virága. A kilátóról valóban
be lehet látni egész Saigon területét. A meg-
szokott kávézó és emléküzlet vár a felső eme-
leten. Az épület földszintjén üzletek meg
vendéglők sora, s a látogatók nagy része ele-
gánsan van felöltözve, főleg a nők. Meg-
iszunk egy kávét, ez is jó. 
Az ebéd büfé típusú és jó, a sör kevésbé

Ebéd után meglátogattuk a működő posta
épületét. Eiffel tervezte, és úgy néz ki, megépí-
tése óta nem sokat változtattak rajta. Most is
postaépület, muzeális telefonfülkékkel és persze
üzletekkel. Szépen rendben van tartva, kifestve,
tiszta és rendezett. Szemben a Notre Dame im-
pozáns épülete. Habár az utca elég keskeny, ne-
hezen szántuk rá magunkat, hogy átmenjünk.
Idegenvezetőnk szerint Vietnámban a szabály
az, hogy zöldön lehet átmenni az úton, a sárgán
is lehet, és a piroson is lehet. Kezdetben elég hi-
tetlenkedve hallgattam, de hamarosan meggyő-
ződtünk, igaza van. Egy titka van az átkelésnek,
meg kell indulni, és állandó sebességgel kell
menni, nem szabad megállni még akkor sem,
ha úgy tűnik, valaki nekünk jön. 

Állítólag ők ki tudják számítani, merre me-
gyünk, és kikerülnek. Ehhez képest Thaiföl-
dön nagyon szabályosan közlekednek. A
templom mellett is sok az árus, de a templom
zárva volt, nem lehetett bemenni. 

(Folytatjuk)

Két hét Délkelet-Ázsiában
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Fodor Lajos

Gyümölcsárus

A Notre Dame

A Grand Palace
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 7-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Krúdy Gyula egyik
regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Szellőrózsa – Akadály, barikád. 7. Keleti játék – Résszélek! 8. Futva
menekül – Fesztelen, kötetlen. 9. Azon a helyen – RRM. 11. Római ötvennégy – Díj betűi.
12. Testrész – Roskad az épület. 14. Arrafele! – A rádium vegyjele. 15. Gyengén termő
búzafaj – Nyári mezei munka. 18. Alvás közben látjuk – Kis mértékben. 19. Disznó ki-
csinye – Folyosó a bányában. 22. Méltóság – Aggódni kezd! 23. Vízilabda – Semmikor.
25. Szlovák, gúnyosan – Páratlan csata! 27. Mongol vezető volt – Kötszer. 28. Lengő 
eszköz – Sziget, horvátul. 30. Téli csapadék – Láda része! 31. Leigázott terület – Bölcs
bibliai király.

FÜGGŐLEGES: 1. Mezőgazdaság mint előtag – Királyi szék. 2. Szent étek – Szab-
vány. 3. Magunk – Azonos betűk. 4. Osztrák és albán autójel – Kissé vonít! 5. Színes 
viráglevél – Ruhaféleség. 6. Alkalmatlankodik – Gonosz, elvetemült. 10. Lel –
Tengerzúgás. 13. Fejfedő – Amerikai focista (Alexi). 16. Rejtély – Lassan fut. 17.
Elővigyázatos – Fösvény. 20. Kedvelt női név – Nemesfém. 21. Bokros, cserjés hely –
Déligyümölcsfajta. 24. Halászeszköz – Könnyelmű, ledér. 26. Török tiszti rang – Taszít.
29. Kicsinyítő képző – Az argon vegyjele.

Koncz Erzsébet

AZ ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Hompót Csilla, 
Marosvásárhely
Balás B. Csaba, 

Marosvásárhely, 1848. út
A pályázati rejtvény megfejtése:

NADAR; LENIN; KLAPKA; SÁVOLY; RAFFAELLO; 
RAYMANN; GALAMBOS

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtés 
az április 10-i számból:

Skandi:
Ajkadon mindig csak boldogság
derüljön.
Ilyen jó érzések járják át szíve-
met,
Kívánok e háznál boldog ünne-
peket.
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VÍZSZINTES: 1. Fizikus, műegyetemi tanár, MTA-tag, 100 éve hunyt el (Alajos).
8. Diplomata, 300 éve halt meg (János Mihály). 9. München folyója. 10. Attila névvál-
tozata. 11. Botanikus, tanár, 150 éve született (János). 16. Disznó kicsinye. 18. Azonban.
19. … vincit amor (Mindent legyőz a szerelem). 20. Svájci matematikus (Leonhard).  21.
Életem apadó … (Ady). 22. Spanyol férfinév. 23. Lám. 24. Védelmez. 25. … Bates (angol
színész). 26. Diderot névjele. 27. Kohó mellékterméke. 30. Északjapán őslakó. 32.
Főszakács. 34. Popeye kedvese. 36. Menükártya. 39. Erek! 41. … Kindi, arab tudós,
filozófus. 42. Patás háziállat. 44. Hallgat a szavára. 45. Arra a helyre hullat. 48. Benti
helyen. 50. Francia személynévmás. 51. Visszataszítóan csúnya. 52. Finom húsú tengeri
rák. 53. Református (röv.). 54. Pedagógus, szakíró, újságíró, 150 éve halt meg (János).
55. Építész, MTA lev. tag, 150 éve született (Dezső).

FÜGGŐLEGES: 1. Könnyezik. 2. Csak félig! 3. Égéstermék. 4. Hatalmában tartó. 5.
Shakespeare-király. 6. Et cetera (röv.). 7. Skálahang. 8. Női név (aug. 12.). 11. Angol
költő, 250 éve született (William). 12. Várkonyi őrgróf (Tádé). 13. Antilopfajta. 14. …
Holgersson (S. Lagerlöf hőse). 15. Középen lead! 17. Bolgár pénz. 20. Zománc. 21.
Kötelékből kiszabadít. 23. Kellemes szag. 25. Páger … (színész). 28. Alfa és ómega. 29.
Kávé! 31. Páratlanul ítél! 33. Svájci pénz. 35. Iskola alsó tagozata. 37. Shakespeare légi
szelleme. 38. Szerkesztő, író, politikus, MTA lev. tag, 200 éve született (Albert, Pálffy).
40. Ránc. 43. Nobel-díjas vegyész (György). 46. Pinceszag. 47. Üveg, bögre (ang.). 48.
Belga, ománi és spanyol autójel. 49. Herélt juh. 52. A hidrogén és az ittrium vegyjele. 53.
Részvénytársaság (röv.).

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Házhoz röpítjük 
a legjobb könyveket. 

A Kobak könyvesbolt  házhoz
szállítja azokat a könyveket,

melyeket a szobafogság előtt
nem sikerült beszerezned.

N

ÉTTEREMBEN

A székely atyafi az étteremben
rendelés után hosszabb vára-
kozást követően így szól a fő-
pincérnek:
– Drága főúr, ha majd nyug-
díjba megy, ne felejtse el…

(a mondat befejező része a
rejtvényben található)
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Mehetünk-e orvoshoz 
a szükségállapot idején? 

Igen! 4-es számú katonai rendelet:
„A 65 éven felüliek, szükség esetén, napközben bármikor 

elmehetnek orvoshoz, ha gyógykezelésre vagy orvosi ellátásra
szorulnak. Ilyenkor ki kell tölteni egy egyéni felelősségvállalási

nyilatkozatot.”
A szükségállapot ideje alatt  rendelőintézetünk 9-től 16 óráig

lesz nyitva minden hétköznap.
A laboratórium továbbra is nyitva van 7-től 15 óráig, és április-

ban is végzünk ingyenes analíziseket küldőpapír ellenében.

Laboratórium: 0265-250-874
Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.

www.caritsanmed.ro

Rovarirtás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szep-

tember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április 27-30. között rovar-
és rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és ma-
gánterületein. Rossz idő esetén a határidő módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a rovarirtásnál a cipermetrin
és a bacillus thuringiensis s-metopren, a rágcsálóirtásnál pedig a
brodifacoum. A szerek az Egészségügyi Minisztérium által enge-
délyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritá-
lónak (Xi) minősülnek.

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. április 23-án kelt
267. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
a jelenlegi járványügyi helyzet alakulására, valamint a 2020/3-as katonai rendelet
által előírt tilalmakra és korlátozásokra való tekintettel,

mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosít-
ják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon az
előírt egészségügyi szabályok betartásával, 

a 2020/3. sz. katonai rendelet 2. cikkének rendelkezéseit elemezve és figyelembe
véve a tanács jelenlegi összetételét, illetve azt a kötelezettséget, hogy egyenlő
feltételeket kell biztosítani a helyi választott képviselők mandátumuk gyakorlá-
sához a tanács valamennyi tagja számára,

figyelembe véve a Maros Megyei Tanács szervezéséről és működéséről szóló ren-
delet 68. cikkében említett körülményeket, amelyeket a tanács utólag módosított
és kiegészített 2019/115. sz. határozatával hagytak jóvá, 

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányren-
delet 178. cikkelyének (1) bekezdését, 179. cikkelyét, alátámasztva a 134. cik-
kely (1) bekezdésének a) pontjával és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely
(1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:
1. cikkely (1): Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, rendkívüli ülésre
2020. április 24-én 13 órára. Az ülésre videókonferencia formájában kerül sor.
(2) A rendkívüli ülés napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező
mellékletben található.
2. cikkely (1): A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a videókonferencia élő
közvetítésével biztosítják a megyei önkormányzat Facebook közösségi oldalán.
(2): Alkalmazandóvá válnak a Maros Megyei Tanács szervezéséről és működéséről
szóló szabályzat IV. fejezetének 6. szakaszában szereplő speciális rendelkezések,
amelyeket a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 2019/115. sz.
határozatával hagytak jóvá.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzétesszük a helyi sajtóban és az intézmény web-
oldalán, és elküldjük a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Me-
gyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és
osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanácsnak elnöke 2020. 04. 23-i 267. sz. 
rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács április 24-i rendkívüli ülésének 

NAPIRENDTERVEZETE

1.Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének módosí-
tásáról.
2.Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK 
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Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.

Fizessen elő onlineonline
(a nepujsag.ro honlapon), 

a lapkihordóknál 
vagy a postahivatalokban!



Eléggé nagy az összevissza-
ság a veszélyhelyzet kihirde-
tése óta a romániai
oktatásügyben. Nagyobb fi-
gyelem övezte a cikluszáró
vizsgákra készülő diákokat,
ami azonban a többi évfolya-
mot illeti, egy hónappal az is-
kolák bezárása után jelent
meg a távoktatásra vonat-
kozó konkrét ösztönzés, ami-
hez az oktatásügyi tárca
útmutatókat ígért, és kilá-
tásba helyezte az online tevé-
kenység felügyeletét. Vannak
iskolák, pedagógusok me-
gyénkben és feltehetően
szerte Erdélyben is, amelyek-
ben, akikben volt kezdemé-
nyező- és szervezőkészség, és
sikerült megnyerniük a szülők
segítségét, hogy felszabadult,
örömmel tanuló gyermekek-
kel tovább folytassák az okta-
tást. Egy példát idézünk a
sokból, ami tanulságos lehet. 

Szilágyi Hajnal, az Európa Álta-
lános Iskola I. D osztályának taní-
tónője kolléganőihez hasonlóan már
a kezdetektől sikeresen tért át az on-
line oktatásra. Tanítványai (21-en
vannak) hamar megkedvelték, és a
szülők is elismeréssel figyelték,
hogy jó légkörben, nem megterhelő
módon, a gyermekek örömére fo-
lyik tovább a tanítás a számítógép
képernyője előtt. Kisdiákjai na-
ponta láthatták a „tancit”, hallhatták
a magyarázatot, kapcsolatban vol-
tak osztálytársaikkal, miközben
hasznosan telt el a délelőtt. Tény,
hogy ehhez a tevékenységhez vala-
melyik szülő segítségére és a meg-
felelő felszerelésre is szükség volt,
de 18 diák esetében ez nem jelentett
akadályt.

– Hogyan szervezted meg az on-
line „sulit”?

– Első osztályom van, amikor a
betűtanítás, az írás-olvasás oktatása
áll tevékenységünknek a közép-
pontjában. Lehetetlen tovább ha-
ladni anélkül, hogy a gyermekek ne
ismernék a betűket, ne tanulnának
meg olvasni. Ma sem tudhatjuk biz-
tosan, hogy az oktatásügyben mi
lesz a következő lépés. Ha felfüg-
gesztik az évet, vagy gyorstalpalás-
sal kell befejeznünk, az nem teszi
lehetővé, hogy az első osztályos
gyermeknek az összes betűt megta-
nítsuk. Vannak ugyan, akik tudnak
már írni-olvasni, de számuk a több-
séghez viszonyítva kevés. 

Van egy közös Facebook-olda-
lunk, amelyet a szülők hoztak létre
az előkészítő osztály megkezdése-
kor, hogy kapcsolatban legyünk
egymással, s bizonyos rendezvé-
nyeinket népszerűsíthessük. Ezen
keresztül beszéltük meg, hogy el-
kezdem az online tevékenységet a
gyermekekkel. Fiatal szülőkről van
szó, akik kivétel nélkül okostelefont
használnak, és egyetértettek a javas-
lataimmal. Két gyermek maradt ki
a közös online tevékenységből, de
nem eszközhiány miatt, hanem
azért, mert mindkét szülő dolgozott
délelőtt, és mivel még nem tudnak
a diákjaim írni-olvasni, a szóbeli
kommunikáción alapult a tanítás.

– Hosszú ideig az oktatásügyi mi-
nisztériumból a tanfelügyelőségen
keresztül érkező utasítások arról
szóltak, hogy a távoktatás során az
ismétlésre kell összpontosítani.

– Mi is kezdetben a tananyag el-
mélyítésére, begyakorlására helyez-
tük a hangsúlyt. Ebben a
segítségemre volt, hogy a Kreatív
kiadó digitális tankönyveket* bo-
csátott a rendelkezésünkre, amelye-
ket nagyon jól tudtunk használni. A
mi tankönyveink is elméletileg di-
gitális tankönyvek kellene hogy le-
gyenek, de nem azok. A digitális
tankönyvek használata újszerű volt
a tanítványaim számára. Ami
engem illet, minden feladatot előre
elvégeztem, felmértem, hogy
mennyi idő szükséges a megoldá-
sukhoz, és az esetleges nyomdai hi-
bákat is kiszűrtem. Az első
hetekben ezzel a módszerrel próbál-
tam a lelket tartani bennük. Azt kö-
vetően ajánlást kaptunk a megyei
tanfelügyelőségtől, hogy használjuk
a Zoom kommunikációs programot.

Ezt követően 9 órakor bekapcsol-
tam a gépet, a diákok is rákapcso-
lódtak, és háromnegyed tízig tartott
az óra, ha hosszabbra nyúlt, a tanít-
ványaim figyelmeztettek, hogy túl-
léptem az időkeretet. 

– Megkérlek, kicsit részletezd!
– Előttem van a számítógép kép-

ernyője, azon a diákok többségének
az arca. Leírtam ábécérendben a
nevüket, és próbáltam egy rend-
szert bevezetni úgy, hogy meghatá-
roztuk a szabályokat, akárcsak az
iskolában: először én mondom,
amit kell, utána ők, hogy elkerüljük
azt, hogy mindenki egyszerre be-
szél. 

– A program lehetővé teszi, hogy
a tanítót és egymást is lássák?  

– Igen, így van. Az első nap azt
beszéltük meg, hogy miért tartják
jónak és kevésbé jónak, hogy ilyen
módon fogjuk folytatni a tanulást.
Szinte mindenki számára az volt a
jó, hogy későbben kellett felkelnie.
Én 6 órakor keltem, előkészültem
minden szempontból, mint ha isko-
lába mennék, előkészítettem az órá-
hoz szükséges szemléltető anyagot
úgy, hogy néha két-három laptop is
volt körülöttem. Az elsőseim
ugyanis néha olyan kérdéseket tesz-
nek fel, hogy nem kapok levegőt.
Véleményükből az derült ki, hogy a
többségnek hiányoznak az osztály-
társak, a szünetek és a személyes
példa. Az órarendet úgy állítottam
össze, hogy a főtantárgyakra ala-
poztam, például magyar nyelvű
kommunikáció, matematika és kör-
nyezetismeret követte egymást egy-
egy fél órában. Ameddig
hozzászoktunk a módszerhez, más-
fél-két héten át a korábban tanult is-
mereteket mélyítettük el.

Kezdetben egymásnak ellent-
mondó utasításokat kaptunk, a na-
gyobb osztályokban valósággal
öntötték a tananyagot, a feladatokat,
ami egy idő után követhetetlen volt
a diákok számára, a szülőkről nem
is beszélve. Ahol két-három gyer-
meknek kellett volna megmagya-
rázni az új ismereteket, nagyon
nehezen ment, és nem jutott min-
denre idő. Nekem is egyeztetnem
kellett a kolléganőimmel, hogy
abban az esetben, ha egy családból
két testvér jár hozzánk (és sokan
vannak ebben a helyzetben), ho-
gyan állítsuk össze az órarendet
úgy, hogy mindkét gyermek hozzá-
férjen a számítógéphez. Az isko-
lánkban ugyanis a közvetlen
kolléganőim is megszervezték az
online oktatást. Ez könnyebb volt a
nagyobb gyermekek esetében, akik-
nél már nincsenek írási, olvasási
gondok. Az első osztályosoknál vi-
szont szülői segítség nélkül nem
működhet a távoktatás, különösen a
feladatkiosztás. Ilyen szempontból
nagyon jó helyzetben vagyok, a
szülői közösség nagyon segítőkész,
mert tudják, hogy közös a célunk: a
gyermekek előrehaladása. 

– Említetted, hogy egy idő után
az új leckékre is rátértetek.

– Amikor rájöttem, hogy gyorsan
telik az idő, levelet írtam a szülők-
nek, és a véleményüket kértem. Már
látszott, hogy a rendkívüli helyzet
elhúzódik, ezért a tanév végéig
fennmaradó időben nehéz lesz be-
pótolni az új betűk elsajátítását. A
szülők egyetértettek abban, hogy új
leckéket tanuljunk, és házi feladatot
is adjak a tanítványaimnak. Hetente
két új betűvel ismerkedtek meg, ez
nem volt nehéz, mert a kétjegyű be-
tűkről volt szó, amelyek jegyeit
külön-külön már korábban tanultuk.
A digitális tankönyv, amit a közös
Facebook-oldalon ők is használhat-
tak, nagy segítségünkre volt. Ro-
mánból új leckét továbbra sem
tanítottam. Mivel tavasz van, ezzel
a témával foglalkoztunk nagyon el-
mélyülten. Nagyon hasznos volt az
érmelléki kolléganők „telesulijá-
nak” az anyaga (Távoktatás Bihar
megyében), amit a gyermekek is
használhattak. Megtanultuk a vi-
rágok, vándormadarak nevét, és a
húsvétból is egy kis ízelítőt, vala-
mint a húsvéti köszöntést, miután
magyarul is megbeszéltük, amit az
ünnepről tudni kell. A leckékhez
kapcsolódó kézimunka sem maradt
el. Kisfilmet néztünk és beszéltünk
a bolygókról, a víz körforgásáról a
természetben. Voltak gyermekek,
akik feltették a közös Facebook-ol-
dalunkra a megoldott házi feladato-
kat. Ezek csak ajánlottak voltak,
nem kötelezők. A szülők kérték,
hogy tegyem fel a közösségi olda-

lunkra a leckét is az
ajánlott feladatok mel-
lett, és délután azok is
megtanították gyer-
meküknek, akik dél-
előtt nem tudtak a
tevékenységbe bekap-
csolódni. A tanítást
minden reggel zenével
kezdtük. Csoportfel-
adatokat is megoldot-
tunk, például
matematikából, és hi-
hetetlen, ahogy igye-
keztek, hogy ki számol
gyorsabban, ki tudja
jobban a szabályokat.
Kicsit nehéz kiválasz-
tani a képernyőn lát-
ható kezekből, hogy ne
mindig ugyanaz a
gyermek feleljen,
ebben segített a névsor,
hogy egyforma módon
foglalkoztassam őket.
Mivel nagyon közléke-
nyek, nem volt könnyű
megszokni, hogy meg-
hallgassuk türelmesen
egymást, már csak

azért sem, mert személyesen régen
találkoztak. Április elsején viccesen
bejelentettem, hogy másnap kezdő-
dik az iskola. Jó volt nézni, ahogy
örömmel csodálkoztak azon, hogy
valóban elkezdődik az, ami szá-
mukra az igazi iskolát jelenti, aztán
kiderült, hogy csak tréfa. Amikor
elköszöntem, mindig közöltem,
hogy másnap reggel milyen tan-
könyvük, füzetük legyen előké-
szítve. 

Látván, hogy a tanfelügyelőség-
től kapott Zoom program akadozott
néha, egy szülő felajánlotta az ő hi-
vatalosan megvásárolt programját,
ami megkönnyítette a dolgom. Bár
voltak szülők, akik igényelték
volna, hogy a vakáció idején is foly-
tassuk a távoktatást, mivel nem volt
egyértelmű a válasz, úgy döntöttem,
a szünidő a gyermekeknek is szün-
idő, és két hétre leálltunk. Április
21-én kezdtük újra, és minden tevé-
kenységet a Föld napjának szentel-
tünk. 

A szülők néha a véleményüknek
is hangot adtak, az első „zoomos”
óra után a közös oldalra írta az
egyik szülő, ami megható volt szá-
momra: „Drága tanítónő, úgy
érzem, hogy nem hallgathatom el a
visszajelzést. Ezúton szeretném
megköszönni a gyermekekre szánt
időt, energiát, a háttérben történt
szervezkedést, munkát. Nagyon
nagy hatással volt a kisfiamra, s
gondolom, a többi gyermekre is,
hogy láthatták egymást, hallhatták
a tancijukat, és meg tetszett hall-
gatni az érzéseiket. Eddig is tud-
tam, hogy mennyire fontos a
tanítónő a kisfiam számára, de ma
elkönnyeztem magam az óra
végén, amikor láttam az eltelt
napok szorongásai alól felszabadult
gyermeket, aki újra látta a tanító-
nőt, hallotta, hogy nincs vész,
együtt vagyunk. Még egyszer kö-
szönjük, kívánom, hogy Isten fi-
zesse vissza azt a sok jót, szeretetet,
időt, energiát, amit a »bogaraira«
pazarolt.”

Bajka Éva asszisztensnő három
gyermek édesanyja: – Jólesett a
gyermekeknek, hogy láthatták a ta-
nítónőt, hallhatták egymást a pajtá-
sokkal, érezték, hogy ha fizikailag
nem is, de mégis együtt vannak.
Hatékony volt az online oktatás, a
leckékkel is tudtak haladni. A tan-
anyagot, amit elmagyarázott, tudtuk
követni, és sikerült megoldani a fel-
adatokat. Sikeres próbálkozásnak
tartom – nyilatkozta. 

Lako Andrea főasszisztensnő, két
iker kisfiú édesanyjának vélemé-
nyét is lejegyeztem:

– A férjem foglalkozott a gyer-
mekekkel, mert ő tanár, nekem
pedig nagyon sok munkám volt
ebben az időszakban a kórházban.
A férjem szerint nagyon jól műkö-
dött, és sokkal rövidebb idő alatt
megtanulták a tananyagot, mint az
iskolában az ötvenperces órákon.
Az ikreink minden feladatot elvé-
geztek, amit a tanító néni kért.
Annak ellenére, hogy nem a mi kor-
osztályunkhoz tartozik, Hajni tanító
néni nagyon ügyesen beilleszkedett
az online rendszerbe. Hasznosak
voltak a magyarázatai, a gyermekek
aktívan bekapcsolódtak az órákba,
türelemmel kezelte őket. A férjem,
aki egyetemen tanít, el volt ragad-
tatva. Azt mondta, hogy nem bánná,
ha mindig így folyna az oktatás,
mert a gyermekek hamarabb meg-
tanulnák a leckét. 

– Szerintem minden kolléga
megtalálta a módját annak, hogy
felvegye a kapcsolatot a tanítvá-
nyaival, és közösen dolgozzanak.
Még egyszer szeretném hangsú-
lyozni, hogy a munkámat a fiatal
szülői közösség segítőkészsége
könnyíti meg, amely megjegyzé-
sek nélkül mellém áll, és nem a
hibát keresi, hanem azt, hogy
miben segíthet – összegzett Szilá-
gyi Hajnal.

Példamutató összefogás 
Felszabadultan, örömmel tanuló kisdiákok 
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Bodolai Gyöngyi 

Farsangi mulatságon az I. D osztály 

*Kocsis Annamária, Kerekes Izabella, Kisgyörgy Katalin, Vollancs Szidónia – Magyar anyanyelvi kommunikáció; Karp Ágnes, Makai Emese-Márta – Comuni-
care în limba română 



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. De-

cember 22. utca 113/A szám – elad új

ágybetéteket. Nyugdíjasoknak 20%

kedvezmény.  (22014-I)

ELADÓK 70-80 kg-os süldők. Tel.

0753-820-829. (7359-I)

LAKÁS

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

ELADÓ Eheden 2 szoba, kamra, 20
ár kert. Tel. 0771-029-589. (7355-I)

ELADÓ 4 szobás, I. osztályú, II. eme-
leti, felújított, azonnal beköltözhető
tömbházlakás. Ára: 80.000 euró.
Megtekinthető 9-16 óra között. Tel.
00-36-70-557-5224. (7368-I)

MINDENFÉLE

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

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

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (6607)

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

KERTI MUNKÁT, szobafestést válla-
lok. Tel. 0758-511-837. (7352-I)

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

VÁLLALUNK tetőfedést, cserép-
forgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját anyagunkkal dolgozunk.
Nyugdíjasoknak  18% kedvezmény. Tel.
0756-485-242, 0790-360-626. (7312)

MEGEMLÉKEZÉS

Ma is, mint mindig, szeretettel
gondolunk a jobbágytelki 
LENGYEL GERGELY nyugalma-
zott tanítóra, aki már 20 éve csak
emlékeinkben él. Hálásak va-
gyunk a sorsnak, hogy a miénk
volt, és mindaz, amit tőle kap-
tunk, azóta is meghatározza az
életünket. Soha nem feledjük el.
Szerető családja. (7356) 

ELHALÁLOZÁS

Összetört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, gyer-
mek, testvér, rokon, jó szomszéd
és barát,

PINTYI BARNA 
50. életévében, türelemmel viselt,
hosszas szenvedés után 2020.
április 22-én örökre megpihent. 
Örök nyugalomra helyezzük a
marosvásárhelyi katolikus teme-
tőben április 24-én, pénteken, 13
órakor, szűk családi körben. 
Drága emlékét, szeretetét, míg
élünk, megőrizzük. 

A gyászoló család. (7366-I)

Ifj. KERESZTESI JÓZSEF ATTILÁT
köszöntjük 15. születésnapja

alkalmából. Kívánjuk, hogy legyen
mindig boldog, vidám, és minden

vágya teljesüljön.
Öröm és boldogság legyen mindig

veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson

könnyeket.
Erő és egészség kísérjen utadon,

Nagyon boldog légy minden
szülinapodon!

Isten éltessen sokáig!
Köszönt téged

édesapád, id. Keresztesi
József Attila,

nagyszüleid, Keresztesi
Anna és Keresztesi

Árpád, valamint húgod,
Keresztesi Brigitta

Enikő. (7345)
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A múltat felidézni nagyon fáj, valaki
hiányzik, aki nincs már. Megállok
némán sírod mellett, szeretném
még egyszer megfogni a kezed.
Nélküled szomorú és üres a ház,
nincs, aki mindig hazavárt. Panasz-
szó nélkül könnyeztél, búcsúzás
nélkül, csendesen elmentél. Ha
nyugszol is a nehéz föld alatt, nem
vagy feledve, szívünkben örökre
megmaradsz.
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága jó, szere-
tett férjre, édesapára, TŐKÉS JÁNOS marosszentgyörgyi la-
kosra, akit 2019. április 26-án vitt el mellőlünk a kegyetlen
halál. 
Emlékét őrzi drága felesége, gyermekei és családjuk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (7334-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neu-
rológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64676-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Istenem, súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavar-
jam.
Álmomban keressen meg engem, 
még egyszer hadd lássam, hadd
öleljem!
Nem szólnék róla, hogy mélyen
gyötör a bánat, 
csak hadd lássam még egyszer
drága Apukámat! 
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,
súgd meg neki halkan, hogy nagyon szeretem, 
és én mindennap várom!
Fájó szívvel emlékezünk április 24-én a kibédi születésű 
ifj. KOVÁCS FERENCZRE halálának 26. évfordulóján.
Felesége, Imola és lánya, Baba. 
Nyugodj békében, drága Apukám! (7372)

Az anyakönyvvezető hivatal tájékoztat
a születési bizonyítványoknak 
a szükségállapot ideje alatti 

nyilvántartásba vételéről 
A szükségállapot ideje alatt a születésnek a törvényes 30 napos

határidőn belüli nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentu-
mokat az az egészségügyi intézmény továbbítja, ahol a szülés tör-
tént, elektronikus úton (fax, e-mail).

A születés bejegyzését követően az anyakönyvvezető megküldi
az igazolást kiállító orvosi egységnek a születés nyilvántartásba vé-
telének igazolását, amely tartalmazza az újszülöttnek rendelt sze-
mélyi számot, a születési bizonyítványt a szükségállapot megszűnte
után bocsátják ki.

A születési orvosi igazolások eredeti példányait megőrzik az
egészségügyi intézménynél, és megküldik a születést nyilvántar-
tásba vevő anyakönyvi hivatalnak a szükségállapot megszűnésétől
számított 90 napon belül.

A születés bejelentése és nyilvántartásba vétele élve született cse-
csemő esetében a 30 napos törvényes határidő után a szükségálla-
pot megszűnése után történik.

Ezt az intézkedést a Románia területén a rendkívüli állapot meg-
hosszabbításáról szóló, 2020.04.14-i 240-es számú rendelet 12. cik-
kelye előírásainak gyakorlatba ültetése érdekében hozták.

További információk a 0265-268-330-as telefonszám 193-as és
116-os mellékén igényelhetők.

Claudia Trif ügyvezető igazgató
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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


