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Maszk a szabadban is?
Egymásramutogatás a járvány terjedése miatt

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

Ludovic Orban miniszterelnök 
tegnap arról beszélt: fontolóra 
veszik, hogy a nyilvános zárt 

tereken túlmenően a zsúfolt sza-
badtéri helyszíneken is kötelezővé 
tegyék a szájmaszk viselését. Orban 
elmondta, több prefektussal és a me-
gyei katasztrófavédelmi bizottságok 
számos képviselőjével is egyeztetett, 
akik arra hívták fel a fi gyelmet, hogy 
bizonyos helyszíneken, például a pia-
cokon vagy a tengerparti sétányokon 
a tömeg miatt nő a fertőzésveszély, 

ezért a kormány tárgyal a maszk-
viselési kötelezettség bevezetéséről 
ezeken a helyeken. Emellett fölmerült 
a vendéglátóhelyek nyitvatartásá-
nak korlátozása és a távolságtartásra 
vonatkozó rendelkezés szigorítása 
is a tengerparton. Hozzátette ugyan-
akkor, hogy ez még csupán elemzés 
tárgyát képezi, döntés nem született 
róla. „Megpróbálunk célzott intézke-
déseket hozni, amelyek csökkentik a 
terjedés veszélyét a kockázati öveze-
tekben” – hangoztatta Orban.

Eközben a kormányoldal és az 
ellenzék között szóváltás alakult ki 
annak kapcsán, ki tehető felelőssé 
a járvány terjedésének gyorsulása 

miatt. Marcel Ciolacu, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke 
tegnap leszögezte: a kormánynak 
mennie kell, mivel nem sikerült a 
maga oldalára állítania a polgáro-
kat a járvány elleni küzdelemben. 
A PSD-elnök felrótta, hogy a 
kormány nem juttatta el az 
ingyen maszkokat a rászoru-
lóknak, nem kezdte el a júli-
us elsejétől meghirdetett or-
szágos antitest-tesztelést, és 
a beígért 400 lélegeztetőgé-
pet sem szerezte be. Ciolaci 
leszögezte: a PSD augusztusban 
mindenképpen benyújtja a bizalmat-
lansági indítványt a kormány ellen. 
Ionel Dancă, a kormányzó PNL szó-
vivője közösségi oldalán arról írt: ha 
együtt nem teszünk erőfeszítéseket 
a koronavírus-járvány terjedésének 
megfékezésére, nagyon nehéz lesz 
újraindítani a gazdaságot.

Fontolóra veszik, hogy a zsúfolt 
szabadtéri helyszíneken is 
kötelezővé tegyék a szájmaszk 
viselését
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A N T A L  E R I K A

A z Iránytű a munka világában 
elnevezésű, norvég támogatású 

négyéves projekt két éve zajlik Szé-
kelyföldön, településenként 
két-két mentorral, akik el-
igazítják a szakiskolában 
tanuló, illetve az iskolai 
rendszerből idejekorán ki-
került fi atalokat, együtt 
derítik ki és fejlesztik kész-
ségeiket, képességeiket, 
keresnek számukra mun-

kalehetőségeket. Ahogy Füzi 
Imola projektkoordinátor érdeklődé-
sünkre elmondta, két célcsoporttal 

dolgoznak. Az egyiket a szakiskolák 
tanulói alkotják, a másik, a nehe-
zebb, azokból tevődik össze, akik 
abbahagyták a tanulást, és munka-
helyük sincsen, hátrányos helyzetük 
miatt kisebb esélyük van a beillesz-
kedésre. Őket hivatalok, önkormány-
zatok, civil szervezetek együttműkö-
désével keresik meg, hogy aztán a 
csoportos, valamint a személyes fog-
lalkozásokon motivációt nyújtsanak, 
segítsenek a továbbtanulásban, vagy 
a munkahelykeresésben. „Azoknak 
sem könnyű eldönteni, hogy merre 
tovább a nagybetűs életben, akik 
elvégezték az iskolát, diplomát sze-
reztek, hát még akik szakiskolába 
járnak, vagy még oda sem” – hang-
súlyozta a programkoordinátor.

Motiválni a munkavállalási, 
fejlődési kedvet

A program legelején a mentorok a 
helyi szakközépiskolákkal vették 
fel a kapcsolatot, a pedagógusokkal 
együttműködve a diákok motiválása, 
fejlesztése érdekében, hogy miért ér-
demes tanulni, miért fontos oklevelet 
szerezni. Olyan kiegészítő tevékeny-

ségeket szerveztek számukra, ame-
lyekre a tanórák kereteiben már nem 
jutott idő és elengedhetetlen a sze-
mélyiségük fejlődéséhez, a felzárkó-
záshoz. A csoportos tevékenységeket 
követően  a mentorok minden fi atal-
lal, aki igényli, külön-külön foglal-
koznak, tanácsokkal látják el őket és 
végigkísérik a munkavállalás folya-
matában – mondta a Székelyhonnak 

Füzi Imola. Bár a járványügyi szük-
ségállapot idején nehezebben ment 
a munka, mégsem állt le, interneten 
és telefonon tartották a kapcsolatot. 
Most újra lehetőség nyílt a személyes 
találkozások és kiscsoportos foglal-
kozások bepótlására, ezért teljes lendü-
lettel dolgoznak azon, hogy a mentorált 
fi atalok számára esélyt teremtsenek, 
munkavállalási kedvüket ösztönöz-
zék. Ugyanakkor azokkal a helyi vál-
lalkozókkal is keresik a kapcsolatot, 
akik munkát adhatnak, alkalmaz-
nák a pályakezdőket, ezzel párhuza-
mosan pedig a fi atalokat is felkészí-
tik a munkaadók által kínálta állások 
betöltésére. Ez a kezdeményezés egy 
nagyobb projekt része, amely több 
civil szervezet részvételével Spanyol-
országban, Bulgáriában, Magyaror-
szágon és Romániában zajlik. 

Szakiskolásoknak és az iskolát elhagyóknak segítenek munkát találni
• Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen és Ma-
rosvásárhelyen olyan fiataloknak segítenek a Gyulafe-
hérvári Caritas katolikus szervezet szakemberei, akik-
nek iránymutatásra, tanácsra van szükségük a pálya- és 
munkahelyválasztásban. 

A csoportos tevékenységen a képességek fejlesztése az egyik cél
◂  F O R R Á S :  G Y U L A F E H É R V Á R I  C A R I T A S

Áramszünet Székelyudvarhelyen
A villamossági vállalat értesítése szerint, ma reggel nyolc és délután 
négy óra között szünetel az áramszolgáltatás a Rét, a Kadicsfalvi, az 
Átjáró, a Gát és a Fenyő utcákban, valamint a Viadukt, az ING Service 
és a NYKO vállalatoknál.

• RÖVIDEN 

K O V Á C S  E S Z T E R

A z Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) augusztus elsejét nyil-

vánította a szoptatás világnapjává, 
augusztus első hetét pedig a szopta-
tás világhetének, amelynek elsődle-
ges célja, hogy felhívja a fi gyelmet a 
szoptatás rendkívüli fontosságára és 
az édesanyák támogatására, hogy 
kizárólag anyatejjel táplálják gyere-
keiket. Idén kilencedik alkalommal 
került volna sor a Séta a szoptatásért 
rendezvényre, ám ezt ezúttal nem 
tudja a megszokottan lebonyolíta-
ni az egyesület. „Sok-sok vívódás, 
gondolkodás, és tanácskozás után 
arra jutottunk, hogy a jelenlegi jár-
ványügyi intézkedések betartsa mi-
att, a szokásos formában idén nem 
tudjuk kivitelezni a sétát, de bízunk 
benne, hogy jövőre a jubileumi 
évet, már méltó keretek között tud-
juk megünnepelni” – közölte Fekete 
Éva, az egyesület egyik vezetője. 

Ezúttal tehát nem lesz közös gyüle-
kező a székelyudvarhelyi Bethlen-la-
kótelepi parknál, és a közös felvonulás 
is elmarad, ellenben a szervezők arra 
kérnek mindenkit, továbbra is sétál-
janak ezen a napon, és a séta közben 
készített szelfi t küldjék el a Udvar-
helyszéki Anyák Facebook-oldalára. A 
sétának nem kell céltalannak lennie: 

a Kossuth-udvarban (a Kossuth Lajos 
utca 20. szám alatt) megtekinthetők 
lesznek az esemény részeként meghir-
dettet Anya melegében (l)enni című 
fotópályázatra, valamint a Mesélj a 
te(l)jességről történetíró, elmesélő pá-
lyázatra beérkezett munkák. A kiállí-
tást augusztus 1-jén délelőtt 10 órakor 
nyitják meg, 13 óráig pedig a kiállított 
munkákra szavazni is lehet. Egyéb-
ként szerdáig még mindkét pályázatra 
lehet beküldeni munkákat.

Előadásokkal is készülnek

A program részeként továbbá előa-
dások is lesznek a Kossuth-udvarbeli 
civil központban, 11 órától  Bodoni 
Imre Tímea Tünde laktációs 
szaktanácsadó, gyermek-
gyógyász szakorvos, fél 
12-től Fekete Éva képzett 
szoptatást segítő, dúla, 13 
órától pedig Mihály Izolda 
képzett szoptatást segítő, 
dúla, hordozási tanácsadó 
tart majd előadást. Fontos 
azonban tudni, hogy az előadá-
sokra előzetesen, az Udvarhelyszéki 
Anyák csoport Facebook-oldalán kell 
regisztrálni, hiszen a járványvédel-
mi szabályok betartása érdekében a 
szervezők korlátozzák a részvevők 
számát.  A helyszínül választott terem 
bababarát, de az épületben a védő-
maszk használata kötelező.

A járványhelyzethez igazodnak
• A megváltozott körülményekhez igyekszik iga-
zodni az Udvarhelyszéki Anyák Egyesülete is, ám így  
sem maradnak el a szoptatás világnapja alkalmából 
rendezett programok.

• További szigorításokat fontolgat a kormány a 
koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása 
érdekében. Ludovic Orban miniszterelnök szerint kiter-
jeszthetik a maszkviselési kötelezettséget.


