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Terv: későbbre tolni
Halasztaná az önkormányzati választást a hatóság

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

A Klaus Johannis államfő-
nek, Ludovic Orban minisz-
terelnöknek és a parlament 

házelnökeinek elküldött dokumen-
tumban a választási hatóság leszö-
gezi: a koronavírus-világjárvány 
nyomán kialakult helyzet miatt a 
parlamenti pártok többsége által jú-
nius 28-ára javasolt önkormányzati 

választás megtartása „szinte lehe-
tetlen”. Constantin Mitulețu-Buică, 
a választási hatóság elnöke pén-
teken elmondta: az érintetteknek 
már egy törvénytervezet szövegét 
is elküldte, amelyben a jelenlegi 
választott helyi önkormányzati 
tisztségviselők mandátumának 
meghosszabbítását javasolja. A le-
vélben felhívja a fi gyelmet, hogy 
már eddig is több ország halasz-
totta el a választásokat a koronaví-
rus-járvány miatt.

Hogyan tovább?

A Mitulețu-Buică által javasolt 
törvénytervezetben az áll, hogy 
a helyi választott elöljárók man-
dátumát hosszabbítsák meg a 
szükségállapot időtartamára, az 
önkormányzati választásokat pe-
dig a szükségállapot lejárta után 
legtöbb hat hónappal rendezzék 
meg. Az AEP vezetője emlékeztet: 
ahhoz, hogy a választás június 28-
án megtarthassák, április 13-áig el 
kellene fogadni az ehhez szüksé-
ges rendelkezéseket, amire szerin-
te kevés az esély. Ludovic Orban 
miniszterelnök pénteken kijelen-
tette: a választás időpontjának té-
májában egyeztetést kezdeményez 
a parlamenti pártokkal.

Semmi sem biztos. A korona-
vírus-járvány mindent felülírhat 
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Rettenetesek voltak az elmúlt na-
pok: több, mint 900-900 halott pén-
teken és szombaton. Nagyon letört, 
nagyon rossz volt a hangulatom. 

Úgy tűnt az ország túl van a járvány 
csúcspontján. Lombardia kormány-
zója, Attilio Fontana azt mondta egy 
sajtótájékoztatón, hogy a koronaví-
rusos esetek száma növekszik, de a 
növekedés lassabb, mint az elmúlt 
héten. A Genovai Egyetem járvány-
szakértői közel egy hete mondták 
azt, hogy az olasz fertőzöttek szá-
mának tetőzése március 23-25-re 
várható, ez azonban nagyban függ 
szerintük az olaszok magatartásától 
is. Olaszország március 9-e óta van 
karanténban, az akkor meghozott 
intézkedéseknek mostanában kéne 
éreztetniük a hatásukat. Ehhez ké-
pest most halnak meg a legtöbben, 

és a polgári védelem vezetője azt nyi-
latkozta, hogy tízszer több fertőzött 
lehet Olaszországban, mint ahogy 
azt a statisztikák mutatják. 

Pénteken kimentem bevásárol-
ni, és ez az egyedüli kilépésem volt 
a házból egy hét alatt. Nem tett jót 
az sem. Teljesen kihalt utcák, talán 
három autót láttam közlekedni ösz-
szesen, abból is az egyik rendőrau-
tó. A rendőrség még nagyobb figye-
lemmel kíséri, hogy aki kimegy, 
hova is megy, illetve mennyi időt 
tartózkodik kint. Esett az eső, de a 
szabályok nem változtak: az üzlet 
előtt ázva álltunk, várva, hogy be-
mehessünk. Szigorúan másfél-két 
méter távolságra egymástól. Ami-
kor valaki kijött, egy várakozó be-
mehetett. A pénztárakhoz is csak 
akkor léphettünk, amikor az eladó, 
vagy a biztonsági ember intett. So-

kat zokogtam aznap, úgy éreztem, 
ennek sosem lesz vége. 

Emlékek a múltból

Éjszaka a gyergyószentmiklósi gye-
rekkoromról álmodtam, leírom, re-
mélem, nem zavarok vele. A vizet a 
kútról hoztuk. Ha meleget akartunk, 
tüzet kellett tenni, ahhoz fát kellett 
hasogatni. Csak hétvégén ettünk 
húst, amikor a nagymamám tyúkot 
vágott, amit mi otthon neveltünk, 
mint ahogy tehenet, disznókat. Az 
ételmaradékból lett az állatoknak a 
moslék, a kutyánk és a macskánk 
is azt ette. Hétvégenként a kemen-
cében kenyeret, kifl it sütöttünk. A 
nyári szünetben elmentem gombát, 
málnát szedni, amit leadtam és 
az így kapott pénzemből szomba-
ton a piacon megvettem a kedvenc 

együttesem (Bon Jovi) kazettáját. 
Nyaralás helyett a nagyszüleim-
nél segítettünk takarni, kapálni, a 
krumplilevelekről egyesével le-
szedtük a kolorádóbogarakat. Édes-
anyám minden nyáron a patakban 
súrolta a szörnyegeket. Porcióra 
adták minden hónapban a cukrot, 
lisztet, olajat... Sokszor vizes kenye-
ret mártottam cukorba, ha édességet 
kívántam. Petróleumlámpa mellett 
írtam és tanultam a leckét, de fel-
készültem másnapra az iskolába. 
Ha épp elfogyott otthon a só vagy 
valami egyéb, nyugodtan átfuthat-
tam bármelyik szomszédhoz kérni, 
szívesen adtak. Hétvégén süteményt 
sütöttünk és megkínáltuk a szom-
szédokat is. Minden vasárnap temp-
lomba mentünk és utána együtt ebé-
delt a család. Nem volt bőség, de volt 
szeretet és összetartás...

Ez az álom erőt adott: sosem volt 
könnyű, de mindig túl tudtak lépni az 
emberek a gondokon. Most is sikerülni 
fog. Nagyapáink háborúban harcoltak, 
sokan elestek, mások hadifogságban 
szenvedtek éveket. Itthon nagymamá-
ink egyedül neveltek akár 7-8 gyerme-
ket, dolgoztak, vezették a gazdaságot. 
Volt éhínség, menekülés. Mi ahhoz 
képest az a feladat, ami a miénk? Hogy 
bent kell ülnünk a házban? Nevetséges. 
Csak ülnünk kell és várnunk. 

A nehézség igazából annyi, hogy 
semmi dolgunk, tehetetlenül nézzük, 
hogy mi történik, s várjuk, hogy telje-
nek a napok. Tudnánk örülni, ha min-
den nap kötelezően el kéne végezni 
valami nehéz, de fontos feladatot. Ha 
tehetnénk valamit a járvány ellen. 

Kisütött a nap.

Katona Era, Olaszország

A gyergyószentmiklósi gyerekkoromról álmodtam

• Elhalaszthatja a júniusra tervezett önkormányza-
ti választásokat a koronavírus-járvány: az Állandó 
Választási Hatóság (AEP) levélben fordult az állami 
vezetőkhöz, a megmérettetés későbbi időpontra való 
kitűzését kérve.

A várakozásokkal ellentétben nem 
vonatkozik valamennyi hiteles 

természetes személyre és kereske-
delmi társaságra automatikusan a 
törlesztési moratórium. A rendelet a 
bankoktól vagy nem banki pénzinté-
zetektől felvett hitelekre vonatkozik, 
amelyek törlesztését a hiteles kéré-
sére egytől kilenc hónapig terjedő 
időszakra, legfeljebb az év végéig 
függesztik fel – magyarázta Florin 
Cîţu pénzügyminiszter. A tárcavezető 
által ismertetett sürgősségi kormány-

rendelet alapján a törlesztő-
részletek fi zetését legtöbb 
9 hónapig lehet majd elha-
lasztani, és a hiteltörlesztés 
felfüggesztése 2020. decem-

ber 31-ével bezárólag történ-
het meg. A pénzügyminiszter közölte, 
a rendelet kimondja, hogy a kereske-
delmi bankokkal és pénzintézetekkel 
kötött szerződések révén kölcsönnel 
rendelkező magánszemélyek és cé-
gek kérése alapján történik a tör-
lesztőrészletek felfüggesztése.

További feltétel

Feltétel az is, hogy a hitelesek nem 
rendelkezhetnek hátralékkal a köl-
csön felfüggesztését célzó kérvény 
beterjesztésekor. A tárcavezető nem 
pontosította, milyen arányú bevé-
telkiesés jogosít fel a hiteltörlesz-
tés felfüggesztésére, és azt hogyan 
ellenőrzik. A miniszter arra sem 

tért ki, miként támasztható alá, ha 
valakit „közvetve” érintett a koro-
navírus-járvány. Hozzátette, ez „ter-
mészetes személyek széles körét” 
jelenti, mert Romániában „szinte 
mindenkit érint ez a járvány, köz-
vetlen vagy közvetett módon”. Kö-
zölte, a törlesztés felfüggesztésének 
időszakában esedékes kamatokat 
tőkésítik és szétosztják a törlesztés 
fennmaradó időszakára, tehát a ké-
sőbbi törlesztőrészletek nagyobbak 
lesznek az eredetieknél. Ez szakér-
tők szerint gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a bajba jutott hiteleseknek a 
törlesztés felfüggesztése esetén ka-
matos kamatot kell majd fi zetniük. 
A hitelesek telefonon és elektroni-
kus formában fogalmazhatják meg 
igényüket, és nem szükséges szerző-
désmódosítás. A törvényerejű rende-
let alkalmazási szabályait 15 napon 
belül kormányhatározatban részle-
tezik – ígérte a miniszter. Florin Cîţu 
kiemelte még: azoknak, akik élni 
kívánnak a hiteltörlesztés felfüg-
gesztésének lehetőségével, a szük-
ségállapot végéig, tehát a következő 
két-három hétben kell jelezniük ezt a 
pénzintézeteknek. A rendeletet az el-
múlt napokban nem csak az ellenzé-
ki pártok, hanem független elemzők 
és az adósok érdekvédelmét ellátó 
szervezetek egyaránt bírálták, véle-
ményük szerint egyszerűen átverés, 
hiszen megnő a törlesztőrészlet, mi-
vel kamatot kell fi zetni a kamatra.

Hitelfelfüggesztés feltételekkel
• Feltételekkel teszi lehetővé a kormány a koronaví-
rus-járvány miatt nehéz helyzetbe került magánsze-
mélyek és cégek hiteltörlesztésének felfüggesztését 
– jelentette be Florin Cîţu pénzügyminiszter. 

Hasonló, mégis más
A román kormány döntése hasonló az Orbán Viktor vezette magyar kabinet 
által egy héttel ezelőtt hozott döntéshez, ám mégis eltér attól. Magyar-
országon ugyanis az év végéig felfüggesztik minden magánszemély és 
vállalkozás március 18-áig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési 
kötelezettségét. A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem 
a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium 
ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.




