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A kormány fi zet
Gazdasági mentőcsomagot fogadott el a kormány

B Á L I N T  E S Z T E R

A munkatörvénykönyv sze-
rint a munkaszerződés fel-
bontása nélkül ideiglene-

sen kényszerszabadságra küldött 
alkalmazottaknak havi bruttó 

bérük legalább 75 százalé-
kát kell fi zetnie a munkál-
tatónak. Ezt a költséget 
mostantól a munkaügyi 
minisztérium a munkanél-
küli segélyalapból fedezi, 
amennyiben az érintett 
munkáltatók a kormányza-
ti tiltások miatt szüntették 
be tevékenységüket (mint a 

vendéglátóhelyek és rendez-
vényszervezők), vagy arról nyilat-
koznak, hogy forgalmuk legalább 
25 százalékkal esett vissza a koro-
navírus-járvány miatt.

Ludovic Orban rámutatott: az ál-
lamnak kötelessége mentőövet dobni 
az egyébként jól működő, jó adófi zető, 
nyereséges vállalkozásoknak, hogy 
átvészeljék a járvány okozta rossz 
gazdasági konjunktúrát. Felmerült 
a bérköltségek átvállalása is, végül 
azért döntöttek a kényszerszabadság 
támogatásáról, hogy minél keveseb-
ben járjanak be munkahelyükre. 
Ludovic Orban különben szerda este, 
a kormányülés elején már bejelen-
tette, hogy az állami költségvetésből 
fi zetik a koronavírus-járvány miatt 
kényszerszabadságra küldött mun-
kavállalók juttatását. A kormányfő 
hangsúlyozta: nagy fi gyelemmel kö-
vetik a koronavírus-járvány gazda-
sági hatásait mind belföldön, mind 
azokban az országokban, amelyekkel 
Románia gazdasági kapcsolatban 
áll. Orban szerint azt a módszert vá-
lasztották, hogy a költségvetésből 
fedezik a koronavírus-járvány miatt 

kényszerszabadságon lévő munka-
vállalók juttatását. Ludovic Orban 
hozzátette, arra számítanak, hogy 
a jól működő, tisztességes adófi -
zető vállalatok a válság után rövid 
időn belül ismét megerősödnek és 
folytatják tevékenységüket. „Ehhez 
nagyban hozzájárulna, ha a járvány 
ideje alatt nem menesztenék, hanem 
kényszerszabadságra küldenék al-
kalmazottaikat, ezért az állam átvál-
lalja ennek költségeit” – jelentette ki 
a miniszterelnök.

A bukaresti kormány által elfo-
gadott gazdasági intézkedések so-
rában első körben 5 milliárd lejjel 
emelik a kis- és középvállalkozások 
(kkv) állami garancialapját. Orban 
azt ígérte: később megduplázzák, 
szükség esetén megháromszoroz-
zák az alapot, amelyből – a garanci-
án kívül – a kkv-k hiteleinek kamat-
terheit is fedezik. Az Orban-kabinet 
az áfa-visszaigénylések gyors kifi -
zetésével további 9 milliárd lejt 
akar visszaforgatni a reálgazda-
ságba. Intézkedtek arról is, hogy az 
állam késedelem nélkül megtérítse 
a betegszabadságon lévőknek járó 
juttatást a munkáltatóknak, aminél 
eddig egyéves késések is voltak.

Üres étterem. A koronavírus-
járvány minden szektort 
érzékenyen érint
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H I R D E T É S

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében a 
Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezériga-
zatóság alternatív módszerek – telefon, posta, gyors-
posta, e-mail – segítségével folytatja a munkát, annak 
érdekében hogy megfelelő támogatást nyújthasson az 
intézményhez forduló személyeknek, fogyatékossággal 
élő embereknek. Ennek értelmében elküldhetik a doku-
mentumokat, és információkat kérhetnek az érdekelt-
ségi területtől függően a munkanapokon, 8 és 16 óra 
között. A vezérigazgatóság titkárságának telefonszáma: 
0266-207770; e-mail: office@dgaspchr.ro; Csíkszereda, 
Szabadság tér, 5. szám; havi juttatási megállapodás 
kiadása/személyi asszisztens: 0266-207764; e-mail: 
asistentasociala.adulti@yahoo.ro; gyermekek fogyaté-
kosságát felmérő bizottság: secharghita@yahoo.com 
vagy sec_copii_hr@dgaspchr.ro; Csíkszereda, Zöld 
Péter út, 6. szám; felnőttek fogyatékosságát felmérő 

bizottság: 0266-206028; sec_adulti_hr@dgaspchr.
ro; Csíkszereda, Zöld Péter út, 6. szám; sürgősségi 
befogadó központ: 0266-312270; családon belüli erő-
szakkal foglalkozó részleg: 0726-123330; fogyatékkel 
élő személyek juttatásait megállapító és nyilvántartó 
iroda, közönségszolgálat felnőtteknek: 0266-371216; 
acordaredrepturihr@gmail.com; Csíkszereda, Zöld 
Péter út, 6. szám; a szociális juttatásokkal kapcsola-
tos űrlapokat, kérvényeket megtalálják az intézmény 
honlapján: http://www.dgaspchr.ro. Az érdekeltek 
tudomására hozzák, hogy a szükségállapot végéig 
érvényesek lesznek a következő dokumentumok: a 
gyermek fogyatékossági fokozatát bizonyító igazolás; 
a gyermekvédelmi bizottság által kiállított hivatásos 
nevelőszülői bizonyítványok; a fogyatékossággal élő 
felnőttek értékelésével foglalkozó bizottság által kiadott 
fokozat-és típusbesorolási bizonyítvány.

• RÖVIDEN

A megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság közleménye

Tavaszköszöntő, meleget hozó Benedek
A jelesnapi szokáskört alkotó szentek, Sándor és József után, a tavaszi 
napéjegyenlőség napján, március 21-én Benedek következett. Ha ezen 
a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár, mondták elődeink. Benedek 
napjának sokféle mágikus erőt tulajdonítottak. Szokás volt fokhagymát 
szenteltetni, amelyet a későbbiekben a betegek gyógyításában alkal-
maztak. Az ezen a napon vetett hagymának a levét tífuszos betegek 
fájdalmainak enyhítésére használták. A halál órájának őrszeme-
ként is nyilvántartották, Benedek csengettyűjével csengettek, 
hogy a haldoklótól távol tartsák a gonosz szellemeket. Ismert 
gyógynövények a Benedek-káposzta és -gyökér. A paraliturgikus 
gyakorlat ismeri a Benedek-áldást, továbbá ember és állat számára 
a Benedek-érméket valamint gyógyító, szakrális amuletteket. Nursiai 
Szent Benedek apát, a nyugati szerzetesség atyja, a bencés rend alapítója 
és regulájának kidolgozója, a bencések illetve a benedikák patrónusa, Eu-
rópa fővédőszentje. Védelme alatt állnak a barlangkutatók, a rézművesek, 
a tanítók, iskolások, a haldoklók, bronzművesek és a bányászok. Az általa 
alapított Monte Cassino-i kolostor szellemisége az európai szerzetesi élet 
alapjává vált. Máig érvényben lévő szabályzatának követői az európai 
kultúrateremtő bencések. Boldog VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa 
fővédőszentjévé nyilvánította. A naptárreform során liturgikus ünneplését 
a nagyböjtből kiemelve július 11-re helyezték át. (Molnár Melinda)
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• A kormány átvállalta a koronavírus-válság miatt
bajba jutott munkáltatóktól a kényszerszabadságra
küldött alkalmazottak segélyezését.  Az erről szóló,
szerda éjjel elfogadott sürgősségi rendeletről csütör-
tökön számolt be Ludovic Orban miniszterelnök.

B A L O G H  L E V E N T E

A büntető törvénykönyv módosítá-
sával durván szigorítja a kormány 

a karanténszabályok megszegéséért, 
a hatóságok megtévesztéséért vagy a 
betegségek leküzdésének akadályo-
zásáért kiróható büntetéseket a kor-
mány a tüdőgyulladást okozó új ko-
ronavírus (Covid-19) elleni küzdelem 
hatékonyabbá tétele érdekében. Lu-
dovic Orban kormányfő csütörtökön 
bejelentette: mivel fölmerült a gyanú, 
hogy egyesek – elkerülendő a karan-
tént – nem mondanak igazat arra a 
kérdésre, honnan érkeznek, növelik a 
hamis nyilatkozattételért és a karan-
ténszabályok megsértéséért kiróható 
büntetést, hiszen mindez bűncselek-
ménynek minősül, és börtön járhat 
érte. A büntetés hat hónaptól két évig 
terjedő szabadságvesztés lehet a sür-
gősségi kormányrendelet tervezete 
szerint. A betegségek leküzdésének 

ellehetetlenítéséért kiszabható bün-
tetést – ez például a karanténszabá-
lyok megszegését jelenti – is növelik, 
ezért hat hónaptól három évig terjedő 
szabadságvesztés róható ki. Ha ez-
által valakinek sérülést okoz, 2-től 
7-ig, ha halált, 5-től 12 évig terjedő
börtönt kaphat. Ha valaki megfertőz 
valakit úgy, hogy tud a saját beteg-
ségéről, az 2-től 7 évig terjedő sza-
badságvesztéssel sújtható. Ugyan-
akkor ha ez halált okoz, akár 15 év
szabadságvesztés is kiróható.

Ezrek léptek be Romániába

Eközben a határrendészet közlése sze-
rint több mint tizenkétezren léptek be 
csütörtök reggelig Romániába a nagy-
laki autópálya-határátkelőnél azon 
konvojokban, amelyeket az osztrák–
magyar határon rekedt román és bol-
gár állampolgárok számára a magyar 
hatóságok nyitotta humanitárius fo-
lyosón keresztül engedtek át Magyar-
országon az elmúlt két napban. 

Büntetések a szabályszegőknek
• Miközben a Magyarországon átvezető humanitárius
folyosó megnyitását követő két napban több mint 12 ezren
érkeztek Romániába, a kormány úgy döntött: drasztikusan
szigorítja a Btk.-t a járvány megfékezése érdekében.




