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Nem tilos az ajándékozás
Nem a tavaszköszöntő virág, hanem a közös eszem-iszom terjeszti jobban a vírust
• Nem tiltja meg a 
tanügyminisztérium a 
nőnapi virág- és már-
ciuskaajándékozást az 
iskolákban. A hang-
súly a testi érintke-
zések és a csoportos 
találkozások mellőzé-
sén van, hisz olyankor 
terjed legjobban a 
vírus, amikor a maszk 
lekerül és közös evé-
szet, ivászat van. Tar 
Gyöngyivel, a Hargita 
megyei közegész-
ségügyi igazgatóság 
vezetőjével beszél-
gettünk a tavasz első 
ünnepeiről járvány-
ügyi szempontból.

H A J N A L  C S I L L A

A z iskolák újranyitását szabá-
lyozó rendelet szerint tilos a 
személyes tárgyak egymás 

közötti cseréje az iskolákban, viszont 
az oktatási szaktárca illetékesei úgy 
fogalmaznak, hogy nem szeretnék 
az olyan szimbolikus értékeket, mint 
a márciuska (románul: mărțișor), il-
letve a virágok, a személyes tárgyak 

kategóriájába sorolni. Nem tiltják 
meg a tanintézményekben a nőnapi 
virágajándékozást, akárcsak a román 
kultúrkörben hagyományos március-
kával való köszöntést sem, még csak 
ajánlást sem tesznek ennek mellő-
zésére – jelentette ki Sorin Cîmpea-
nu tanügyminiszter. Egy televíziós 
interjúban pedig hangsúlyozta, ha 
ezt betiltanák, akkor akár a tanulók 
felmérő tesztjeinek átadását is be kel-
lene tiltani, hiszen azok is személyes 
tárgyak. Viszont felhívják a fi gyelmet 
a járványügyi szabályok – különösen 
a megfelelő távolságtartás – betartá-
sára a koronavírus terjedésének meg-
előzése érdekében.

Nem ördögtől való

Járványtani szempontból nem va-
lószínű, hogy nagy jelentősége van 
a márciuskaosztásnak, ha nem jár 
testi érintkezéssel. A nálunk annyi-
ra bevett szokást, a kézfogást kell 

inkább kerülni az iskolában – fogal-
mazta meg Tar Gyöngyi, a Hargita 
megyei közegészségügyi igazgatóság 
vezetője. „Ezt az aranyszabályt most 
is be kell tartani, akárcsak a spa-
nyolnátha idején, és ha nem jár testi 
érintkezéssel a márciuskaosztás és 
a virágajándékozás, akkor nem tar-
tom ördögtől valónak, hisz nem lehet 
minden hagyományunkat feladni” – 
fejtette ki a Hargita megyei tisztifőor-
vos. Hozzátette azonban, hogy meg-
várja még az egészségügyi miniszter 
nyilatkozatát ebben a témában, mert 
az lesz a mérvadó.

Inkább az eszem-iszom miatt 
terjedhet

Mint hangsúlyozta, a Székelyhon ol-
vasói körében, magyar kultúrkörben 
nem annyira elterjedt a márciuska-
osztogatás szokása, csak a román 
kultúrából átvett szokásként létezik, 
ezért nem is valószínű, hogy tartani 

kell ennek a szokásnak a veszélye-
itől. Inkább arra hívná fel az olva-
sók fi gyelmét, hogy a szoros érint-
kezések, a találkozások, csoportos 
gyülekezések, az ilyen alkalmakkal 
szervezett bulik a veszélyesebbek, 
amikor leveszik a maszkot, együtt 
esznek, isznak, tehát olyan érintke-
zési forma jön létre, amelynek alkal-
mával a vírus könnyen átjuthat egyik 
szervezetből a másikba. „Sajnos 
növekszik a vírus terjedése, látjuk, 
hogy az iskolások és tanárok körében 

is növekedik az esetszám, ez egyér-
telműen összefügg az iskolakezdés-
sel. Ha azt akarjuk, hogy az iskolák 
nyitva maradhassanak és tovább ha-
ladjunk a normalitás felé, akkor mi-
nél többen oltassák be magukat a ta-
nárok és iskolai dolgozók közül, akik 
jogosultak rá, és minél szorosabban 
felügyeljék a járványügyi előírások 
betartását az iskolákban” – hívta fel 
a fi gyelmet Tar Gyöngyi. Hargita me-
gyében is több osztályt kellett már 
bezárni, mert egymás után jelennek 
meg az esetek, és néha halmozottan 
is. Mint elmondta, gyorsabb 
a vírusterjedés üteme, mint 
amennyire sikerült letornáz-
ni, Hargita megye ugyanis 
nagyon jó pozícióból indult, 
gyakorlatilag átlagosan tíz 
alatt volt megyeszinten a fer-
tőzések száma, mielőtt meg-
kezdődött az iskola, vagy a fél-
év első napjaiban, amikor még csak 
az otthonról hozott fertőzések voltak 
az iskolákban. Most már 20–30, sőt 
e fölötti esetszám is volt egy-egy na-
pon, azaz megháromszorozódott az 
esetszám két héttel az iskolakezdés 
után, ami egybeesik a koronavírus 
terjedési idejével. „Sajnos az a baj, 
hogy hamarosan begyűrűzik az idős 
korosztályba is a vírus, ahonnan az 
áldozatok kikerülnek, mert a gyerek 
kapcsolatba lép velük, még mielőtt 
megjelennek az első tünetei” – hívta 
fel az olvasók fi gyelmét a közegész-
ségügyi igazgatóság vezetője.

Járványügyi szempontból nem tekinthető veszélyesnek virág 
ajándékozása. Inkább a csoportos gyülekezésektől kell tartani

◂  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Két mondat 
a spanyolnátháról
A spanyolnátha a történelem 
egyik legnagyobb világjárványa 
volt, amit az influenza A nevű víru-
sa okozott 1918–19-ben, és ami a 
Föld teljes lakosságának mintegy 
3–5 százalékát elpusztította. Már 
1918-ban több áldozatot követelt, 
mint az egész első világháború.

Márciuska, azaz mărțișor
A márciuska (románul: mărțișor) apró, többnyire aranyozott fémből 
készült ékszer, román néphagyományhoz kötődő jelképes ajándéktárgy, 
ami mára elvesztette hagyományos jelformáját. Sokáig négylevelű lóhe-
rét formázott, manapság egyre több alakot és jelet vonultat fel. Március 
1-jén márciuskát ajándékozni szinte kötelező figyelmesség Romániában. 
Ilyenkor árusok hada lepi el az utcákat. Egy olyan román népszokásról, 
tavaszváró gesztusról van szó, amit az idők folyamán sokan a romániai 
magyarok közül is átvettek. (forrás: Wikipédia)

A Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem akadémiai 

közösségének decemberi döntése 
értelmében Tonk Márton fi lozófust 
választották a felsőoktatási intéz-
mény rektorává. Esetében mondhat-
ni családi hagyománynak számít ez 
a magas rangú akadémiai tisztség, 
édesapja, néhai Tonk Sándor ugyan-
is a Sapientia első rektora volt. A 
kolozsvári kar korábbi dékánjának, 
a szenátus volt elnökének fő cél-
kitűzései között szerepel a doktori 
iskola beindítása és a negyedik, 
sepsiszentgyörgyi kar létrehozása. 

Tonk Márton egyebek közt arról be-
szél a Székelyhon TV-nek adott in-
terjúban, hogy pontosan hol is tart 
a húsz éve alapított, a magyar állam 
támogatásával működő egyetem, 
illetve melyek a céljai rektorként. 
A felsőoktatási intézmény vezetője 
a Nézőpontban kifejti, melyek az 
erősségei húsz év elteltével a Sapi-
entiának, mely területeken nyújt 
kiemelkedő képzést, miért érdemes 
ezt az egyetemet választania egy fi -
atalnak. Miután a marosvásárhelyi 
magyar orvos- és gyógyszerészkép-
zés önállóságának ellehetetlenítése 

miatt többször felmerült, hogy a 
Sapientia keretében lehetne mű-
ködtetni ezt a területet, Tonk Már-
ton ennek esélyére, lehetőségére is 
választ ad. A rektor ugyan-
akkor arról is beszél a Né-
zőpontban, van-e esély 
arra, hogy a magyar állam 
támogatásával működő 
egyetemet a román állam 
is fi nanszírozza. A Tonk 
Márton rektorral készült in-
terjút pénteken 12 órától tekinthetik 
meg a Székelyhon TV YouTube-csa-
tornáján. (Rostás Szabolcs)

Miért jó sapientiásnak lenni?
Különleges lemezbemutatóra készülnek
Romániai idő szerint ma 21 óra 30 perckor kezdődik a Bagossy Brothers 
Company különleges streamkoncertje. A koncert egyben lemezbemutató 
is lesz. Jegyek a jegy.hu oldalon válthatók, különböző árkategóriában, 
akár többen is nézhetik, hallgathatják közösen a koncertet. A felvétel 
26 órán keresztül lesz elérhető, a jeggyel rendelkezők ezalatt bármikor, 
akár többször is megtekinthetik. Eddig 14 országból vásároltak jegyet a 
Bagossy Brothers Company legújabb, negyedik nagylemezét bemutató 
streamkoncertjére, hiszen a világ bármely pontján követhető lesz a külön-
leges online produkció. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószent-
miklóson, több éve együtt zenélő zenészek közreműködésével. A zenekar 
nevét a Bagossy testvérpár – Bagossy Norbert (gitár/ének) és Bagossy 
László (basszusgitár/vokál) – családneve ihlette, hozzájuk csatlakoztak 
zenésztársaik, Bartis Szilárd (dobok), Tatár Attila (gitárok, vokál) és Kozma 
Zsombor (hegedű, harmonika, billentyűk). (Barabás Orsolya)
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