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Gazdaságilag érthető a nagyvá-
rosok polgármestereinek kérése, 
hogy változtassanak a járvány-
ügyi korlátozások bevezetésének 
módszertanán – szögezte le 
megkeresésünkre Lorenzovici 
László orvos, közgazdász vég-
zettségű egészségügyi elemző. 
Mint mondta, a harmadik hullám 
amplitúdója kisebb lesz, hiszen 
már sokan átestek a fertőzésen, 
és az oltás is jó ritmusban halad.
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S zakmailag megalapozatlan, de 
gazdaságilag érthető a nagyvá-
rosok polgármestereinek kéré-

se, hogy változtassanak a járványügyi 
korlátozások bevezetésének módszer-
tanán – szögezte le megkeresésünkre 
Lorenzovici László orvos, közgazdász 
végzettségű egészségügyi elemző. 
Mint ismeretes, több nagyváros pol-
gármestere fejezte ki nemtetszését a 
településeken elrendelt járványügyi 
intézkedések, korlátozások bevezeté-
sének módszertanával kapcsolatban, 
ezek módosítására szólítva a bukares-
ti hatóságokat. Kolozsvár, Temesvár, 
Gyulafehérvár polgármestere szerint 
a koronavírus terjedésének megféke-
zését célzó járványügyi intézkedések 
rögzítése során fi gyelembe kell venni 
a helyben elvégzett tesztek számát is.

Fontos, hogy minél többet
teszteljenek
Gabriel Pleşa, Gyulafehérvár kor-
mánypárti, az USR–PLUS színeiben 
megválasztott elöljárója azt javasolta, 
a járványügyi korlátozások foganatosí-
tásakor vegyék fi gyelembe az elvégzett 

tesztek számát, ugyanakkor a nagy-
számú tesztet végző településeken ne 
három, hanem öt ezrelék legyen az az 
esetszám, amelynek nyomán elren-
delik a szigorú korlátozásokat felté-
telező vörös forgatókönyvet. Andreea 
Moldovan egészségügyi államtitkár a 
Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva azt 
mondta, statisztikailag nem vehetik 
fi gyelembe az elvégzett tesztek szá-
mát, valójában a tesztek pozitivitási 
aránya számít. „Nem lenne korrekt, 
ha ezekben a megyékben módosí-
tanánk a határértékeket, a cél, hogy 
minél szélesebb körben biztosítsák a 
lakosság hozzáférését a teszteléshez” 
– mondta az államtitkár. Hozzátette, 
fontos, hogy minél többet teszteljenek, 
az eredményeket jelentsék, mert csak 
így lehet megfelelő következtetéseket 
levonni. Meglátása szerint a tesztelési 
kapacitást nem kell növelni, viszont 
tudatosítani kell a lakosságban, hogy 
a legkisebb tünet esetén is kérjék a 
tesztet, mert így orvosi felügyelet alatt 
vészelik át a betegséget.

A határértékek megállapítása 
adminisztratív kérdés
„A polgármesterek és a kormány kép-
viselője elbeszélnek egymás mellett, 
az egyik körtét kér, a másik azt mond-
ja, van almám, közben az igazság kö-
zépen van” – mutatott rá Lorenzovici 
László. A szakember kifejtette, szak-
mailag nem megalapozott, hogy a 
tesztek számának fi gyelembevételét 
kérik, viszont más kritériumokat fi gye-
lembe lehet venni, például a kórházba 
beutaltak számát. A járványügyi korlá-
tozások bevezetésének módszertana, 
a határértékek megállapítása admi-
nisztratív kérdés, bármikor módosít-
hat ezen a kormány, mint ahogy az is-
kolakezdéskor már meg is tette, amikor 

1,5 ezrelékről 1 ezrelékre „húzta le” a 
sárga forgatókönyv küszöbét. Mindig 
be lehet vezetni újabb és újabb határ-
értékeket, ez politikai akarat kérdése 
– mutatott rá az elemző, hozzátéve: 
az viszont megalapozatlan érv, hogy 
azért vannak betegek, mert tesztelnek. 
„Egy város főterén végezhetünk vélet-
lenszerűen ezer tesztet, ha nincs egyet-
len fertőzött, akkor nem lesz pozitív 
eredmény. Nagyon kis mértékben fedi 
a valóságot, hogy azért van sok beteg, 
mert sokat tesztelnek. Azért vannak 
fertőzöttek, mert terjed a járvány” – 
szögezte le Lorenzovici László. Kifej-
tette, a nagyvárosokban jobban terjed 
a fertőzés, mert pezsgőbb az élet és na-
gyobb az aktív, fi atalabb lakosság ará-
nya. Ahol kevesebbet tesztelnek, rész-
ben a beteg is kevesebb, ezért releváns 
a kórházba beutaltak száma, hiszen a 
súlyos esetekben már nem a tesztelés 
kérdése, hogy bekerülnek-e a nyilván-
tartásba. Lorenzovici úgy véli, érthető 
a kormány visszafogottsága, hiszen kö-
zeledik a járvány harmadik hulláma, 
öt napja folyamatosan 15-20 százalék-
kal növekszik az esetszám, Románia 
most tart ott, ahol Magyarország tíz 
nappal ezelőtt. A szakértő becslése sze-
rint a harmadik hullám amplitúdója 
kisebb lesz, hiszen már sokan átestek 
a fertőzésen, és az oltás is jó ritmusban 
halad. Ugyanakkor az egészségügyi 
közgazdász úgy fogalmazott: érthető 
a polgármesterek gazdasági érvelése, 
szerinte is lazítani kell a szigorításo-
kon, engedni működni a gazdaságot, 
hiszen a veszélyeztetettek többsége 
már megkapta a vakcinát. „A korláto-
zások szétverik a gazdaságot, az elmúlt 
év utolsó negyedében mért gazdasági 
növekedést adósságból generálta az 
állami szektor” – hívta fel a fi gyelmet 
lapunknak Lorenzovici László.

Ú j légi szolgáltató jelent meg a ko-
lozsvári nemzetközi repülőtéren, a 

HiSky vállalat két újabb európai fővá-
rosba repítené az utasokat. A Moldovai 
Köztársaságban bejegyzett szolgáltató 
Portugália, illetve Írország fővárosába 
indít járatokat áprilistól – számolt be 
közleményében a kolozsvári repülőtér 
vezetősége. Mint írják, reményeik sze-
rint az új célpontok is hozzájárulnak 
majd ahhoz, hogy ismét szárnya kap-
jon a pandémia miatt megzuhant légi 

közlekedés. A HiSky vállalat Airbus 
A-320 típusú gépekkel repítené az uta-
sokat Lisszabonba, illetve Dublinba. A 
portugál fővárosba április 25-étől kez-
dődően szerdán és vasárnap esti órák-
ban landolnak a gépek, míg Írország 
fővárosába április 22-étől hétfőnként 
és csütörtökönként lehet majd repülni. 
Iulian Scorpan, a HiSky vezérigazga-
tója szerint a moldovai vállalat azért 
döntött a kolozsvári bázis létrehozása 
mellett, mivel a kincses városban nagy 

az igény az említett járatokra, nem 
utolsósorban a turisztikai társaságok 
részéről. Mint mondta, további bőví-
tésben gondolkodnak Kolozsváron, 
így hamarosan újabb bejelentéssel je-
lentkeznek. David Ciceo, a kolozsvári 
nemzetközi repülőtér igazgatója rámu-
tatott: a világjárvány miatt megviselt 
légi forgalomnak jót tesz egy új szol-
gáltató megjelenése a piacon, főleg, 
hogy a lisszaboni járat újdonságként 
hat majd a régióban. (Krónika)
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Négy bocs,
négy ember

Sokakat felháborított, hogy négy kicsi, védtelen med-
vebocsot dobott ki kíméletlenül a barlangból ugyan-
ennyi favágó a minap. A rendőrség eljárást indított a 
Neamţ megyei erdőmunkások ellen, a kis állatokat 
lapzártánkig nem találták meg, az azonban sejthető, 
hogy anyjuk hiányában nem élhetnek túl sokáig. Az 
is felvetődött, hogy a Gyergyószentmiklóshoz közel 
történt esetnek köze lehet az illegális medvekereske-
delemhez.

Az „ember a medve ellen” jelenség szempontjából 
azonban talán mindegy is az adott történet végkifej-
lete, ugyanis a lényeg, hogy a jelek szerint a magát 
intelligensnek mondó kétlábú gátlástalanul próbál 
beavatkozni a ragadozók amúgy is felbolygatott éle-
tébe. És valószínűleg nem elszigetelt az eset, hiszen 
az erdőkitermelésben dolgozóknál bevett gyakorlat: 
megpróbálják elválasztani a bocsokat az anyjuktól, 
így az anyamedve már nem tér vissza a helyszínre, 
nem zavarja őket a kitermelésben. De nem ritka, hogy 
az ember meggondolatlanul, bután, zsigerből reagál 
a nagyvad közelségére. Eszünkbe juthat a nem meg-
felelő emberi viszonyulás kapcsán a két évvel ezelőtt 
történt eset is, amikor falustársai fi gyelmeztetése elle-
nére közelítette meg és hergelte a vadállatot a kőrispa-
taki medvetámadás áldozata. A meggondolatlanság 
tragédiába torkollt, a ragadozó halálosan megsebesí-
tette a férfi t.

Jó régóta zajlik már párhuzamosan a kétféle harc: a 
„medve az ember ellen” és az „ember a medve ellen” 
is elkeseredett, meddő küzdelemnek tűnik, a medve-
kérdés pedig társadalmi problémává vált Erdélyben, 
különösen a Székelyföldön. Vitathatatlan, hogy vér-
lázítóak a medvekárok, akárcsak az, hogy vannak 
esetek, amikor a vadállatok közelsége, a lakott te-
rületeken való gyakori felbukkanása ellehetetleníti 
az emberek életét. Azonban ettől elválaszthatatlan, 
hogy perspektívából nézve épp az ember az, aki el-
foglalja a medvék élőhelyét, a vadaknak pedig nin-
csen hova visszahúzódniuk, így nyilván keresztezik 
az ember útját.

Az új környezetvédelmi miniszter – aki elfogadhatat-
lannak tartotta a Gyergyószentmiklós környéki fakiter-
melésen történteket – azt ígérte, egyszer s mindenkor-
ra rendezné a medvekérdést: tudományosan fel kell 
mérni a vadak létszámát, szükség van a medvepopu-
lációt szabályozó összetett intézkedéscsomagra, élet-
hely-biztosító intézkedésekre, mivel az eddigi rendel-
kezésekről bebizonyosodott, hogy nem hatékonyak. 
Valószínűsíthetően sokan várják, mikor valósul meg 
mindez, mikor éri el Románia, hogy bár kvázi nyugod-
tabban elférjen egymás mellett az ember és a medve. 
Akik közt egyenlőtlen az esetleges összeütközés, a 
küzdelem, ugyanakkor reménytelen, szomorú a harc 
végkifejlete. Nemcsak azért, mert a medve erősebb, 
hanem azért is, mert az ember nem elég okos, nem 
elég bölcs, nem elég ügyes, hogy mindkét fél számára 
elfogadhatóan rendezze a problémát.

A barlangból bocsokat kidobó emberekről szóló tör-
ténetben négy megtermett férfi  lépett fel négy védte-
len pici állat ellen. Azonban csak a létszámuk volt azo-
nos, erőviszonyaik nem hozhatóak közös nevezőre. És 
egészen biztos, hogy az embernek kellene helyesen, 
belátóan és előrelátóan gondolkoznia, a medve he-
lyett is, mindkettőjük jövőjéről.
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Engedjük működni a gazdaságot
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Gyulafehérváron is azt szeretné a városvezetés, ha változtatnának a szigorú korlátozások bevezetésének módszertanán 
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Vándorbölcsőt indítanak útjára Biharban is
Két vándorbölcső indul útnak Bihar megyében a nagy-
váradi Szent László Egyesület és az Érmelléki Gazdák 
Egyesülete kezdeményezésére, a cél, hogy ösztönzést és 
segítséget nyújtson a mostani nehéz időkben is gyerme-
ket vállaló párok számára. A kis fekhelyek civil összefo-
gás eredményeként, a két egyesület tagjai által nyújtott 
adományok és hozzájárulások segítségével készültek 
el. A kezdeményezők most olyan családok jelentkezé-
sét várják, akik babát várnak, vagy gyermekük nemrég 
látta meg a napvilágot. A vándorbölcső iránti igényt a 
szentlaszloegy@gmail.com e-mail-címen lehet jelezni, 
több jelentkező esetén sorsolással dől el, kihez kerül 
első körben a két bölcső. 

Újabb európai fővárosok válnak elérhetővé




