
Lemondták a rendezvényeket 

A székelyudvarhelyi városvezetés lemond minden március 15-ei rendez-
vényt. A tervezett programok ügyében tegnap délután tartottak megbeszé-
lést a városháza és a polgárvédelmi felügyelőség képviselői, ott döntöttek 
erről. A megemlékezésre készített zenei és művészeti produkciók bemu-
tatását egy későbbi időpontra halasztják, akárcsak a lengyelországi Jasło 
városával megkötendő testvérvárosi szerződés aláírását.
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• Az oktatás felfüggesztése, az ezerfősnél nagyobb tömegrendezvények teljes be-
tiltása, a kisebb események megszervezésére vonatkozó kérések egyedi elbírálása, 
a kórházi beteglátogatások felfüggesztése, a légi közlekedés korlátozása, a kül-
földről érkező utasforgalom ellenőrzésének fokozása – hétfőn déltől országszerte 
átfogó szigorítások léptek életbe a koronavírus terjedésének megfékezése érdeké-
ben. Az intézkedések a március 15-ei rendezvényeket is érintik.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

R endkívüli szigorításokat 
vezetett be vasárnap a bel-
ügyminisztérium aláren-

deltségében működő központi ka-
tasztrófavédelmi bizottság, majd 
még a vasárnapról hétfőre virradó 
éjjel kibővítette a koronavírus ter-
jedésének megfékezését szolgáló 
intézkedéseket. Hétfőn déltől lép-
tek hatályba az előírások, amelyek 
értelmében betiltják az ezer főnél 
népesebb tömegrendezvényeket – a 
szabadtérieket és beltérieket egya-
ránt –, de ezer főnél kisebb rendez-
vényeket is csak egyedi engedéllyel 
lehet tartani.

A tilalom mindenféle rendez-
vényre kiterjed, legyen az kul-

turális, sport- vagy ifj úsági, 
főtérre, piactérre tervezett 
rendezvény vagy sportcsar-
nokban megtartandó ese-
mény – tájékoztatott Adrian 
Pănescu, a Hargita Megyei 

Prefektusi Hivatal szóvivője. 
Mivel a központi katasztrófavédel-

mi bizottság döntése értelmében egye-
lőre március 31-éig lesznek érvényben 
a vasárnap elrendelt intézkedések, 
ezek a március 15-ei megemlékezése-
ket is érintik. A belügyminisztérium 
által a témában kiadott közlemény 
szerint az intézkedések érvényessége 
meghosszabbítható.

Adrian Pănescu elmondta azt 
is, hogy az ezer főnél kisebb ren-
dezvényekről helyi szinten hatá-

rozhatnak, de ezek megtartásáról 
a végső döntést minden esetben a 
népegészségügyi igazgatóság hoz-
za meg, a járvány ügyi kockázate-
lemzés alapján. 

Letiltott légi közlekedés

A hétfőre virradó éjjel a katasztró-
favédelmi bizottság a Románia és 
Olaszország közötti légi közlekedés 

teljes leállításáról is döntött. Az 
Olaszországból, Kínából, Iránból 
vagy Dél-Koreából átszállással Ro-

mániába tartó hazai állampolgáro-
kat pedig a légitársaságok kötelesek 
fi gyelmeztetni arra, hogy megérkez-
ve karanténba vagy lakhelyi elkülö-
nítésre kerülnek. A belügyminisz-
térium hétfői közleménye szerint 
ugyanakkor az említett országokból 
átszállással is csak román állampol-
gárokat engedhetnek fel a Románi-
ába tartó gépeikre a légitársaságok. 
Az említett országokból szárazföldi 

határátkelőkön át érkezők automati-
kusan intézményesített karanténba 
vagy lakhelyi elkülönítésre kerül-

nek, attól függően, hogy az ország 
mely részében jártak. A felsorolt 
korlátozások a tengeri, illetve folya-
mi közlekedésre is érvényesek, a 3,5 
tonnás súlyt meghaladó szárazföldi 
árufuvarozás viszont kivételt képez 
az intézkedések alól. A katasztró-
favédelmi bizottság ugyanakkor 

a kórházi beteglátogatások márci-
us 31-éig történő felfüggesztését is 
elrendelte. A belügyminisztérium 

által hétfőn délelőtt közölt adatok 
szerint az országban 15 koronavíru-
sos fertőzést igazoltak a kór megje-
lenése óta, a betegek közül ötöt már 
gyógyultnak nyilvánítottak. 

Hargita megyében már keve-
sebben állnak lakhelyi elkülöní-
tés alatt, mint múlt héten, ugyanis 
csökkent az olaszországi utazások 
száma. Az elkülönítés alatt állók jól 
vannak, egyikük esetében sem me-
rült fel a koronavírus-fertőzés gya-
núja, azaz egyiküktől sem kellett 
mintát venni és koronavírus-tesztre 
küldeni – mondta el érdeklődésünk-
re Adrian Pănescu.

Elmaradó tantárgyversenyek

Az már biztos, hogy országszerte el-
maradnak a tantárgyversenyek, de 
arról még nem született döntés, hogy 
a későbbiekben megtartják-e eze-
ket – közölte lapunkkal az oktatási 
rendszert érintő óvintézkedésekkel 
kapcsolatban Demeter Levente Har-
gita megyei főtanfelügyelő. Tegnap 
délutáni megkeresésünkkor ugyan-
akkor azt is közölte, hogy központi 
szinten felmerült a kéthetes tavaszi 
vakáció idejének előrehozása, továb-
bá az oktatás teljes felfüggesztésének 
lehetősége is – ezekről mind a ka-
tasztrófavédelmi bizottság határoz. 
Ez tegnap este meg is történt, a dön-
tés értelmében szerdától országszer-
te felfüggesztik az oktatást egy hétre 
az iskolákban és óvódákban.

C síkszeredában már egy jégko-
rongmérkőzés és egy koncert 

nézők nélkül zajlott le vasárnap a 
koronavírus terjedése nyomán el-
rendelt óvintézkedések miatt, de azt 
még nem lehet tudni, mi lesz a továb-
biakban.

„Fontos tudni, hogy min-
den egyes helyzetet külön 
kell kezelni. Nem lehet azt 
mondani, hogy sem ez az 
esemény, sem az az ese-

mény nem lesz megszervez-
ve” – emelte ki Füleki Zoltán alpol-
gármester. Kérdésünkre, miszerint a 
március tizenötödikei ünnepi meg-
emlékezés meg lesz-e tartva a vá-
rosban, azt felelte, túlságosan friss 
a kialakult helyzet a döntéshez: „A 
vasárnapi két esemény előtt pár órá-

val jelent meg a hivatalos bejelentés. 
Én maximálisan meg tudom érteni 
a szervezőket, hogy nem engedték a 
nézők részvételét egyik eseményen 
sem. Nagy felelősség egy ilyen dön-
tést meghozni” – értékelt. Állítása 
szerint mindenképp arra fognak tö-
rekedni, hogy ne maradjon el az ün-
nepi megemlékezés, de ez nem csak 
rajtuk múlik.

Egyeztetni kell

A fi lmvetítésekkel és a színházi előa-
dásokkal kapcsolatban úgy fogalma-
zott, az ezer fő alatti rendezvények 
esetében a helyi önkormányzatnak 
van döntési hatásköre, de ugyanak-
kor hatóságok is rá kell bólintsanak. 
Elmondta, jogos a félelem a vírus 

terjedésével kapcsolatban, elég, 
ha csak a nyugat-európai országok 
korlátozásait nézzük. „Nemsokára 
meg fog jelenni a népegészségügyi 
igazgatóság (DSP) honlapján egy 
formanyomtatvány, ennek kitölté-
sével lehetőség nyílik az adott ese-
mény megszervezésére nézők előtt. 
Felhívom minden olyan szervező 
fi gyelmét, aki március 31-ig bármi-
lyen jellegű rendezvényt le szeret-
ne bonyolítani, hogy töltse ki ezt a 
nyomtatványt, hogy elemezzék az 
esemény rizikófaktorát. Senki ne 
szervezzen semmit a saját szakál-
lára a hatóságokkal való egyeztetés 
nélkül, a bírságok elkerülése végett! 
– hívta fel a fi gyelmet az alpolgár-
mester.  

Korpos Attila

Minden helyzetet elemeznek
Nem lesz megemlékezés március 15-én
Marosvásárhelyen a  Postarétre és a Petőfi-szoborhoz március 15-
re meghirdetett megemlékező ünnepségek elmaradnak. A Könyv és 
gyertya ünnepség és a Csík zenekar koncertje sem lesz megtartva. A 
koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott, országos 
szintű megszorító intézkedések miatt elmarad a március 15-én délután a 
Postarétre, a Székely Vértanúk Emlékművéhez tervezett, koszorúzással 
egybekötött emlékünnepség. Mint Kovács Levente, az RMDSZ 
ügyvezetője a Székelyhonnak elmondta, nem tartják meg a 
vasárnapra tervezett megemlékezést. De nemcsak a vasárnapra 
tervezett ünnepség, hanem a szombati Könyv és gyertya gálaest 
is elmarad. A gálán olyan Maros megyei személyeket szoktak 
kitüntetni, akik életük, munkásságuk során kiemelkedő módon 
segítették a magyar közösséget.  A közegészségügyi igazgatóság 
és a prefektúra képviselőivel való egyeztetés nyomán a Kultúrpalotába 
tervezett gálaestet sem tartják meg.  Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács  
Maros Megyei Szervezete hétfőn délben  törölte a közösségi oldalról 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére, 
a Petőfi-szoborhoz meghirdetett Bizony mondom, győz most a magyar 
elnevezésű! című megemlékezést és koszorúzást. (Simon Virág)
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Rendkívüli intézkedések
Számos szigorú korlátozás bevezetését rendelte el a belügyminisztérium

Fő az óvatosság. Az már biztos, hogy szerdától 
országszerte felfüggesztik az oktatást
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