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 Aktualizálta az Országos 
Közegészségügyi Intézet (INSP) 
a COVID-19-cel kapcsolatos 
esetdefiníciókat.
	 Az	 INSP	 szerint	 fertőzésgya-
núsnak	minősül	az	az	akut	légúti	
megbetegedésben	 szenvedő	
páciens, akinél hirtelen fellép 
legalább	 egy	 a	 következő	
tünetek közül: köhögés, 
láz, nehézlégzés; bármilyen 
tüdőgyulladásos,	 bronchop-
neumoniás (+/- mellhártyagyul-
ladás) személy; az a súlyos akut 
légúti megbetegedésben (SARI) 
szenvedő,	 lázzal,	 köhögéssel	
vagy	 nehézlégzéssel	 küzdő	

páciens,	akinek	az	állapota	egyik	napról	a	másikra	kórházi	kezelést	igényel.
	 SARS-CoV-2-vel	való	fertőzöttség	gyanítható	azoknál	a	16	év	alatti	kiskorúaknál,	akiknél	úgy	
lépnek	fel	gyomorrontásra	utaló	tünetek	(hányás,	hasmenés),	hogy	azok	nem	hozhatók	összefüg-
gésbe	a	táplálkozással	–	szögezi	le	az	INSP.	
                  folytatás a 3. oldalon 

Fennállásának	ezredik	évfordulóját	ünnepelte	a	magyar	nemzet	1896-ban.	Ezer	éve	múlt	amióta	
Ó-pusztaszeren	 megtörtént	 a	 hét	 vezér	 között	 a	 vérszerződés,	 és	 megalapozták	 a	 magyar	
államot.	Természetesen,	ez	nagy	ünnepségekkel	 zajlott	 le,	egész	évben	az	országban	megem-
lékezések,	előadások,	felvonulások	voltak.	De	ami	ennél	is	több,	az	akkori	kormány	úgy	döntött,	
hogy	a	Millennium	tiszteletére	az	országban	-az	akkori	igényeknek	megfelelően-	ezer	iskolát	fog	
építeni.	Az	ezer	iskola	közül	az	egyik	Kiskapuson	ugyan	abban	az	évben	fel	is	épült	és	megkezdte	
működését,	mint	magyar	állami	iskola.

A	730/896	sz.	levelében	a	fő-konzisztórium	elrendeli,	hogy	máj.	10	tartandó	ünnepi	istentisztelet	
keretében	emlékezzenek	meg	az	1000	éves	Magyarország	fennállásáról.	Szép	számban	jelentek	
meg	 az	 ev.	 hívek	 a	Millennium	 tiszteletére	 rendezett	 ünnepi	 istentiszteleten.	 Lehet	mondani,	
hogy	a	templomunk	úgy	megtelt	a	résztvevőkkel,	hogy	üllőhelyet	alig	lehetett	találni.	Az	ünnepi	
istentisztelet	oly	visszhangot	keltetett	a	lelkes	ev.	egyháztagok	és	presbitérium	soraiban,	hogy	
ezt	követően,	a	jún.	14	összehívott	presbitergyűlésen	napirendre	került.	Az	elnök	(Mihályi	Károly	
tiszteletes)	a	 jelenlevőket	 szívesen	üdvözli	és	 felhívja	figyelmüket,	hogy	 „édes	magyar	hazánk	
ezred	éves	fennállásának	évfordulójára	a	templom	köré	ültessünk	és	kereszteljünk	meg	14	fát,	
amit	 jegyzőkönyvileg	 is	megörökítsen	 azon	 fáknak	 neveit,	 valamint	 az	 egyházi	 tanács	 hivatala	
presbiteriális	tagjainak	neveit”.	

folytatás a 7. oldalon

Aktualizálták, ki számít 
fertőzésgyanúsnak vagy 

szoros kontaktnak

Millenniumi megemlékezés az egyháznál
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RMDSZ: megteremtettük 
a törvényes keretet arra, 

hogy az eddig be nem 
fejezett EU-s infrastruk-
turális beruházásokat a 

2021-2027-es ciklusban is 
finalizálni lehessen

 Elfogadta	ma	a	képviselőház	azt	a	törvényt,	amely	
megteremti	a	lehetőséget	arra,	hogy	azokat	az	infrastruk-
turális	 beruházásokat,	 amelyeket	 EU-s	 forrásokból	 nem	
tudtak	 2007-2013	 között	 befejezni,	 és	 az	 erre	 lehívott	
alapokat	 felhasználni	 a	 2014-2020-as	 időszakban	 sem,	
legyen	 lehetőségük	a	következő	2021-2027-es	ciklusban	
befejezni.	Benedek	Zakariás,	az	RMDSZ	képviselőházi	frak-
cióvezetője	 elmondta,	 országszerte	 52	 ilyen	 beruházás	
van,	amelyet	áthoztak	a	2014−2020	ciklusra,	ebből	9	beru-
házást	 törvény	 által	 kell	 átvinni	 a	 2021−2027	 időszakra	
ahhoz,	hogy	be	tudják	azokat	fejezni	és	ne	veszítsék	el	a	
lehívott	alapokat.

 A	képviselőházi	frakcióvezető	rámutatott:	az	RMDSZ	
támogatta ezt a törvényt, hiszen ez megteremti a keretet 
arra,	hogy	a	be	nem	 fejezett	 infrastrukturális	beruházá-
sokat	a	2021−2027-es	költségvetésből	lehessen	befejezni,	
továbbá	jelentős	mértékben	decentralizál.

	 „A ma megszavazott törvény értelmében a helyi 
integrált területi beruházásokért felelős szervezetek (ITI) 
is finanszírozhatóak uniós alapokból. Az RMDSZ módosí-
tásának köszönhetően ezentúl Székelyföldön támogatásra 
jogosult lesz a Kovászna és Hargita megyékért felelős ITI 
szervezet, valamint a Bálványos Csomád és Hargita kistér-
ségi fejlesztési társulások. Az ITI által kidolgozott stratégiák 

gyakorlatba ültetéséhez szükséges összegek értékét terület 
és lakosság arányosan számolják majd ki”	 –	 mutatott	 rá	
Benedek	 Zakariás,	 az	 RMDSZ	 képviselőházi	 frakcióveze-
tője,	a	módosító-javaslat	kidolgozója.

www.rmdsz.ro

Az RMDSZ támogatta 
szavazatával a karan-

tén-törvény javított terve-
zetét

	 Az	RMDSZ	módosításaival	fogadta	el	a	parlament	a	
karantén-törvényt.	A	Szövetség	olyan	javaslatokat	fogal-
mazott	 meg,	 amelyek	 a	 járvány	 hatékony	 eszközökkel	
való	visszaszorítását	célozzák,	és	nem	a	szabadságjogok	
korlátozását	 –	 jelentette	 be	Cseke	Attila	 szenátusi	 frak-
cióvezető.	A	törvény	az	államelnöki	kihirdetést	követően	
léphet	érvénybe.
	 Mint	ismert,	az	Alkotmánybíróság	döntése	semmissé	
nyilvánította	a	járványügyi	karanténba	vagy	elkülönítésbe	
helyezés	jogi	alapját.	A	ma	elfogadott	tervezet	pótolja	a	
joghézagot,	mutatott	rá	Cseke	Attila.
	 Az	RMDSZ	által	javasolt	egyik	módosítás	értelmében	
a	beteg	választhatja	ki,	hogy	milyen	lakcímen	helyezik	házi	
elkülönítésbe,	 illetve	az	orvos	csak	 javasolhatja	az	 intéz-
ményes	vagy	házi	elkülönítést,	de	a	közegészségügyi	igaz-
gatóság	dönt	erről	–	mondta	el	Császár	Károly	szenátor.
	 Szintén	 a	 közegészségügyi	 igazgatóság	 feladata	
betarttatni	 az	 elkülönítést,	 és	 elindítani	 a	 felelősségre	
vonási	 eljárást	 azok	 ellen,	 akik	 megszegik	 a	 törvényt.	
Amennyiben valaki megszegi a házi karantént, intéz-
ményes	 elkülönítésbe	 helyezik,	 és	 fizetnie	 kell	 az	 ezzel	
kapcsolatos	költségeket.
	 Az	alkotmánybírósági	döntés	értelmében	a	felsőház	
módosított	a	kormány	javaslatán,	így	a	beteg-elkülönítési	
döntés	bíróságon	megfellebbezhető,	a	bíróságnak	pedig	
kötelessége	 sürgősségi	 eljárásban,	 költségmentesen	
tárgyalnia	 azt	 –	 hívta	 fel	 a	 figyelmet	 Császár	 Károly.	 A	
felsőház	jogi	bizottságának	tagja	emlékeztetett:	a	képvi-
selőházban	már	 korábban	 elfogadott	RMDSZ-es	 javaslat	
értelmében	tolmácsot	kell	biztosítani	szintén	költségmen-
tesen	azok	számára,	akik	az	ország	nyelvét	nem	beszélik.
	 Egy	másik	fontos	módosítás	arról	az	esetről	rendel-
kezik, amikor egy kiskorú szülei (vagy egy gondozásra 
szoruló	 személy	 gondozója)	 betegednek	meg.	 Ebben	 az	
esetben a kiskorúnak nem kell állami gondozásba kerülnie 
–	elsősorban	valamely	családtaghoz,	rokonhoz	kerül,	csak	
utolsó	esetben	intézményesítik.	A	kormány	javaslata	értel-
mében	ugyanakkor	a	javakat	is	karanténba	helyezhetnék,	
ezt	a	rendelkezést	azonban	a	szenátus	jogi	szakbizottsága	
törölte	a	törvénytervezetből.

www.rmdsz.ro

RMDSZ Hírek
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folytatás az első oldalról
Közösségi eredetű megbetegedés:

-	a	koronavírus-fertőzés	tünetei	már	a	kórházba	utaláskor	vagy	
az	ettől	számított	48	órán	belül	jelentkeznek;
-	a	tünetek	a	kórházba	utalást	követő	3-7.	napon	jelentkeznek,	
és	erős	a	közösségi	fertőződés	gyanúja	(például	a	páciens	egy	
fertőzési	gócból	érkezik);

Az egészségügyi ellátással kapcsolatba hozható megbete-
gedés:

-	a	tünetek	a	kórházba	utalástól	számított	48	óra	múlva	jelent-
keznek,	és	erős	az	egészségügyi	ellátással	kapcsolatba	hozható	
megfertőződés	gyanúja;
-	 egészségügyi	 alkalmazottnál	 jelentkező	 megbetegedés,	
amennyiben	nincsenek	a	közösségi	terjedésre	utaló	jelek.

	 Azok	a	megbetegedések,	amelyeknél	a	tünetek	a	kórház	
elhagyását	 követő	 14	 napon	 belül	 jelentkeznek,	 lehetnek:	
az	 egészségügyi	 ellátással	 kapcsolatba	 hozható	 megbetege-
dések,	ha	a	kórház	elhagyását	követő	48	órában	jelentkeznek	a	
tünetek;	illetve	bizonytalan	eredetűek,	ha	a	kórház	elhagyását	
követő	 3-14-napban	 jelentkeztek	 a	 tünetek,	 és	 nincsenek	 a	
közösségi	 terjedésre	 vagy	 az	 egészségügyi	 ellátással	 kapcso-
latba	hozható	megbetegedésre	utaló	jelek.

	 Igazoltan	 fertőzöttnek	 minősül	 az	 a	 személy,	 akinél	 a	
laboratóriumi	 vizsgálatok	 kimutatják	 a	 SARS-CoV-2	 vírussal	
való	fertőzést,	a	klinikai	tünetektől	függetlenül.

Szoros kontaktnak minősül:

-	a	koronavírusos	beteggel	egy	háztartásban	élő	személy;
-	az	a	személy,	aki	közvetlen	fizikai	kapcsolatban	állt	egy	koro-
navírusos	személlyel	(például	kezet	fogott	vele,	és	nem	mosott	
kezet közvetlenül ezután);
-	az	a	személy,	aki	közvetlenül	érintkezett	egy	fertőzött	szek-
récióival	(például	köhögés	révén,	vagy	kesztyű	nélkül	megérin-
tette	a	zsebkendőjét);
-	az	a	személy,	aki	15	percnél	hosszabb	ideig	két	méternél	kisebb	
távolságra	tartózkodott	egy	fertőzöttől;
-	 az	 a	 személy,	 aki	 15	 percnél	 hosszabb	 ideig	 két	 méternél	
kisebb	 távolságra	 tartózkodott	 ugyanabban	 a	 helyiségben	 –	
például	 tanteremben,	 ülésteremben,	 kórházi	 váróteremben	 –	
egy	fertőzött	betegtől;
-	 az	 egészségügyi	 személyzet	 tagja	 vagy	 más	 személy,	 aki	
közvetlen	ellátást	 nyújt	 egy	 fertőzött	 betegnek,	 vagy	 a	 labo-
ratóriumi	személyzet	olyan	tagja,	aki	a	fertőzött	betegtől	vett	
mintákhoz	 védőfelszerelés	 megfelelő	 viselése	 nélkül	 nyúlt	
hozzá.
	 COVID-19-cel	 igazolt	 beteg	 elhalálozásának	 minősül	
“minden	 olyan	 haláleset,	 amely	 igazoltan	 koronavírussal	
fertőzött	 személynél	 következik	 be,	 leszámítva	 azokat	 az	
eseteket,	 amikor	 az	 elhalálozásnak	más	 egyértelmű	oka	 volt,	
amely	 nem	 hozható	 összefüggésbe	 a	 COVID-19-cel	 (például	
sérülés,	akut	vérzés	stb.).

	 Az	 igazoltan	 COVID-19-fertőzöttek	 elhalálozása	 nem	
írható	 más,	 korábbról	 fennálló	 betegségek	 (például	 rákos	
vagy	hematológiai	megbetegedések	stb.)	 számlájára,	és	 ilyen	
esetekben is a COVID-19-et kell feltüntetni a halál okaként, 
függetlenül	 attól,	 hogy	 más	 társbetegségek	 is	 fennálltak,	
amelyek	esetleg	súlyosbították	a	COVID-19	lefolyását.

A	halotti	bizonyítványban	a	COVID-19-et	kell	megjelölni	a	halál	
okaként minden olyan elhunyt személy esetében, akinek halálát 
a	koronavírus	okozta	vagy	okozhatta,	esetleg	hozzájárult	ahhoz	
–	szögezi	le	az	INSP.

Ha	 a	 halál	 okát	 tisztázni	 kell,	 javasolt	 a	 RT-PCR	 vizsgálat	
elvégzése	tüdőszövetből	vett	mintán	–	teszi	hozzá	az	INSP.

Július	31-éig	a	Wizz	Air	nem	indít	 járatokat	Románia	és	Svéd-
ország,	Portugália,	Izrael,	valamint	az	Egyesült	Arab	Emírségek	
között.	A	diszkont	légitársaság	közleménye	kitért	arra	is:	a	jelzett	
dátumig Románia és Ausztria között is fel vannak függesztve 
a	 járatok.	 Azok	 az	 utasok,	 akik	 a	 wizzair.com	 honlapon	 vagy	
a	 mobil	 alkalmazás	 segítségével	 foglaltak	 jegyet	 azokra	 a	
járatokra,	 amelyeket	 töröltek,	 e-mailben	 kapnak	 értesítést	 a	
légitársaságtól.

Az	 ügyfelek	 a	 WIZZ	 ügyfélszámlára	 megkapják	 az	 utazásra	
kifizetett	összeg	120	százalékát;	ezt	az	összeget	a	következő	
24	 hónapban	 bármikor	 felhasználhatják	 a	 Wizz	 Air	 szolgál-
tatásaira.	Az	összeget	vissza	 is	 igényelhetik,	ez	több	 időt	 fog	
igénybe	venni.	A	banki	átutalás	lépéseiről	külön	tájékoztatást	
fognak	 kapni.	 Amennyiben	 ezt	 választják,	 a	 kifizetett	 összeg	
100	százalékát	utalja	vissza	nekik	a	társaság.

Aki	 turisztikai	 ügynökségen	 keresztül	 foglalt	 repülőjegyet,	
annak	az	illető	ügynökséggel	kell	felvennie	a	kapcsolatot.	2020.	
augusztus	 15-éig	 ugyanakkor	 felfüggeszti	 az	 Egyiptomba,	
Izraelbe,	Jordániába,	Moldova	Köztársaságba,	Szerbiába,	Török-
országba	és	Libanonba	tartó	kereskedelmi	járatait	a	TAROM	is.	
A	román	légitársaság	kedden	jelentette	ezt	be	a	Facebookon.

A	megváltott	 jegyek	 visszaválthatók	 vagy	 becserélhetők	 egy	
későbbi,	a	jegy	kibocsátásának	napjától	számított	12	hónapon	
belüli	dátumra.	A	korlátozás	alól	mentesülnek	a	 teherszállító	
gépek,	 a	 hatósági,	 egészségügyi	 segítségnyújtást	 szolgáló	
járatok,	 illetve	 azok,	 amelyek	 mezőgazdasági	 idénymunká-
sokat	szállítanak,	 illetve	a	speciális	charterjáratok,	amelyeken	
az	egyes	államok	polgárai	visszatérhetnek	hazájukba.

Forrás:	maszol.ro

Két légitársaság is felfüggesztette 
a Romániából több országba tartó 

járatait
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10. A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)

Eleve II. Rákóczi Ferenc élete remek filmtéma lehetne, hát még a 
szabadságharc, mely az első igazi szembenézés volt a Habsburg 

uralommal. Egy esetleges erről 
szóló film a különféle kül- és belpo-
litikai csatározásoktól kezdve 
a valódi csatákon át egészen a 
hősies helytállásig elmesélhetné a 
magyar történelem egyik legjelen-
tősebb szabadságharcát. Izgalmas, 
látványos és megható filmes alap-
anyag.

9. Mária Terézia uralkodása (1740-1780)

A német-római császár felesége a Habs-
burg-ház szülöttjeként látta meg a napvi-
lágot, és aztán negyven éven át tartó 
uralkodása ellentmondásos mérföldkő 
a magyar történelemben. Intézkedései 
révén eleve helyet követel magának a 
listán, de az a tény, hogy a magyar törté-
nelem talán legfontosabb női szereplő-
jéről van szó, egyértelműen bizonyítja: 
uralkodása egy grandiózus filmvászonért 

kiált.

8. A pozsonyi csata (907)

Mi lehetne a legjobb reklám egy olyan csatának, mely mind a mai 
napig nem kellően megbecsült? Természetesen egy olyan film, 
mely a csata előzményeit, magát a diadalt és a harc következ-
ményeit mutatná be korhű módon és részletesen. A nagy sikerű 
csatáról eddig kevesen hallottak, pedig óriási jelentőséggel bírt, 
hiszen nemcsak ez volt a legelső honvédő háborúnk, hanem ezzel 
fejeződött be a honfoglalás is.

7. A Kádár-korszak, ill. Kádár János politikai szerepvállalása 
(1957-1989)

A korszakról valószínűleg nem lehetne egy mindenki számára 
elfogadható és tetsző alkotást készíteni, de mivel a filmművészet 
- ahogy azt neve is mutatja - művészet (nem pedig tudomány), 
szubjektív látásmóddal és értékeléssel hozzá lehetne nyúlni a 
témához. Mivel ez a korszak egyáltalán nem volt olyan régen, a 
film anyagi sikere garantált volna.

6. A tatájárás, ill. IV. Béla uralkodása (1241-1242; 1235-1270)

Az európai jelentőségű történelmi esemény igencsak rányomta 
a bélyegét a magyar történelem alakulására. Országunk pusz-
tulása és újjászületése - ezt lehetne filmre vinni, a harcokon túl 
IV. Béla, vagyis „a második honalapító” királyunk politikájára 
koncentrálva.

5. Horthy Miklós, ill. a Horthy-korszak (1920-1939)

A Horthy nevével fémjelzett korszakról is - akárcsak a Kádár-kor-
szakról - csak egy, politikától fűtött filmadaptációt lehetne készí-

teni, de nem baj, mert erre is szükség lenne. Jó-rossz intézkedé-
seinek okaira világíthatna rá a film, mégpedig úgy, hogy közben 
se a jó, se a rossz döntéseket nem hangsúlyozná túl. Nehéz lenne? 
Igen, de egy igazi alkotót a kihívások motiválnak.

4. A nándorfehérvári diadal, ill. Mátyás uralkodása (1456; 
1458-1490)

A nándorfehérvári diadal a magyar törté-
nelem legismertebb sikeres harca, Mátyás 
pedig a legnépszerűbb magyar uralkodó. E 
két témából egy igazi, lélekemelő, pátosszal 
átitatott filmkölteményt lehetne alkotni, 
melyre mind a szakma, mind a közönség 
kíváncsi lenne, ebben biztos vagyok. Érdekes 
megvilágítással a mondabeli Mátyást végre 
felválthatná Mátyás, az ember, és katartikus 
volna megtapasztalni a nagy formátumú 

királyt esendő halandóként látni.

3. Az 1848-1849-es szabadságharc és forradalom

Az 1848-49-es szabadságharc a magyar történelem leghíresebb 
háborús konfliktussorozata, és ez önmagában elegendő indok a 
filmadaptációra. Politikai ármánykodás, kisebb-nagyobb harcok 
tömkelege, nagyszerű hadvezérek és államférfiak színre lépése 
és elhullása, hősies fegyverletétel. Ezek mind filmvászonért kiál-
tanak, csak lesz-e bárki olyan bátor és öntudatos, hogy képesnek 
érezze magát arra, hogy elkészítse a filmet?

2. Az államalapítás (1000-1001)

I. (Szent) István színre lépésének eseményei (pl. Koppány lázadása, 
a kereszténység felvétele stb.) az államalapítás körülményeit 
jelentik, melyen nyomán egy film bemutathatná a magyar állam 
megszületésének visszásságait, ill. nehézségeit.

1. Trianon (1920 június 4.)

Listánk élén az a párizsi békeszerződés áll, melynek száz éves 
évfordulója 5 év múlva lesz, ami azt jelenti: most nyílna a legjobb 
alkalom arra, hogy végre méltó emléket állíthassunk a magyar 
történelem egyik legnagyobb tragédiájának. Több lehetőség is 
adott: a történéseket a film a nagypolitika szereplőinek a szem-
szögéből mutathatná be, vagy akár egy elszakított magyar család 
történetén keresztül.

A 10 legfontosabb magyar történ-
elmi esemény, mely filmvászonért 

kiált
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	 Több	 mint	 tíz	 európai	 ország	 utazási	 korlátozásokat	
vezetett	be	Romániával	szemben	az	utóbbi	hetekben	aggasz-
tóan	 megnövekedett	 fertőzéses	 esetszámok	 miatt.	 Finnor-
szág, Norvégia vagy Málta egyáltalán nem enged be a terüle-
tére	román	állampolgárokat,	Nagy-Britanniába,	Észtországba,	
Lettországba,	 Írországba,	Szlovéniába	vagy	Szlovákiába	utazó	
román	 állampolgároknak	 pedig	 14	 napos	 elkülönítésbe	 kell	
vonulniuk.

	 Július	13-ától	Litvánia	is	lezárja	a	határait	a	román	állam-
polgárok	előtt.	A	korlátozás	nem	érvényes	az	országon	átuta-
zókra,	 illetve	 a	 litván	 külügyminisztérium	 honlapján	 megje-
lölt	 más	 kategóriákba	 tartozókra.	 (https://urm.lt/default/en/
important-covid19)

	 A	Dániába	való	beutazás	feltétele	egy	legalább	hat	éjsza-
kára	szóló	foglalás	felmutatása	egy	dániai	szálláshelyen.

 Ciprus beengedi ugyan a romániaiakat, de csak egy 72 
órásnál	nem	régebbi	negatív	koronavírus-teszt	birtokában.

	 A	romániai	járványhelyzet	miatt	a	bécsi	kormány	is	korlá-
tozza	a	Romániából	érkezők	beutazását	Ausztriába	–	jelentette	
be	szerdán	Sebastian	Kurz	kancellár.	A	Romániából	érkezőknek	
egy	 negatív	 teszteredménnyel	 bizonyítaniuk	 kell	 a	 határon,	
hogy	 nem	 fertőzöttek.	Negatív	 teszteredmény	 hiányában	 14	
napra karanténba kell vonulniuk lakhelyükön vagy szálláshe-
lyükön.	 Ha	 sem	 a	 negatív	 teszteredményt,	 sem	 a	 szállásiga-
zolást	 nem	 tudják	 bemutatni	 a	 határnál,	 nem	 léphetnek	 be	
Ausztria	 területére.	Nem	 kell	 14	 napos	 elkülönítésbe	menni,	
ha a román állampolgárok megállás nélkül átutaznak Ausztrián 
egy	másik	ország	felé.	Ugyanakkor	az	áruszállító	kamionosokra	
se	vonatkozik	az	elkülönítés.

	 Csütörtöktől	kéthetes	elkülönítést	 javasolnak	a	holland	
hatóságok	 is	 azoknak,	 akik	 Romániából	 érkeznek	 –	 közölte	 a	

román	külügyminisztérium.	A	szaktárca	ugyan-
akkor	felhívja	a	figyelmet,	hogy	a	holland	egész-
ségügyi minisztérium rendelete értelmében a 
hollandiai	 repülőterekről	 induló,	 oda	 érkező	
vagy	ott	átszálló	minden	13	éven	felüli	utasnak	
kötelező	 módon	 ki	 kell	 töltenie	 egy	 egyéni	
felelősségvállalási	nyilatkozatot.	A	repülőterek	
személyzete	 szúrópróbaszerűen	 ellenőrzi	 az	
utasokat, akiknek fel kell mutatniuk a kitöltött 
és	aláírt	nyilatkozatot.

	 Július	 15-től	 igazolniuk	 kell	 az	 egyetlen	
jelenlegi	 szárazföldi	 határátkelőn	 Görögor-
szágba	belépő	külföldieknek,	hogy	nem	fertő-
ződtek	 koronavírussal	 –	 döntötte	 el	 pénteki	
rendkívüli	ülésén	az	athéni	kormány.	Az	intéz-
kedés	 a	 romániai	 turistákat	 is	 érinti.	 A	 görög	
kormány	szerdán	reggel	6	órától	hatályba	lépő	

határozata	szerint	a	Kulata–Promachonas	határátkelőn	Görög-
országba	 lépő	 személyeknek	 negatív	 koronavírusteszt-ered-
ményt	kell	felmutatniuk.	A	molekuláris	teszt	nem	lehet	régebbi	
72	 órásnál.	 Emellett	 a	 Görögországba	 utazóknak	 24	 órával	 a	
várható	érkezés	előtt	regisztrálniuk	kell	egy	angol	nyelvű	online	
adatlap	kitöltésével.	(https://travel.gov.gr/#/)		 	

	 A	görög	kormány	felfüggesztette	kedd	éjfélig	az	adatlap	
kibocsását	 a	 romániai	 turistáknak,	 akik	 autóval	 vagy	 busszal	
mennének	 az	 országba,	 a	 légi	 vagy	 hajóúton	 érkező	 turis-
táknak	továbbra	is	zajlik	az	adatlap	kiadása.	A	görög	hatóságok	
felhívták	a	figyelmet,	hogy	továbbra	is	számíthatnak	a	turisták	
szúrópróbaszerű	tesztelésekre.

	 Románia	uniós	szinten	az	első	öt	ország	között	van,	ahol	
100	ezer	főre	számolva	a	legnagyobb	a	fertőzési	ráta.

Forrás:	stirileprotv.ro,	digi24.ro,	maszol.ro,	agerpres.ro

Több európai országba csak korlá-
tozásokkal vagy egyáltalán nem 

utazhatnak a román állampolgárok
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Múlt	 héten,	 csütörtökön	 késő	 este	 fogadta	 el	 a	 szenátus	
plénuma	a	járványhelyzetben	és	biológiai	veszély	esetén	elren-
delhető	 intézkedésekről	 szóló	 törvény	 tervezetét.	 Többek	
között	 a	 fertőzött	 személyek	 és	 kiskorúak	 elkülönítéséről,	 a	
fellebbezési	 lehetőségről,	 a	 katasztrófavédelmi	 igazgatóság	
hatáskörének	bővítéséről	is	döntöttek.

A karanténtörvény 
néven közismert 
jogszabály	 elfoga-
dását	 115-en	 támo-
gatták, nyolcan ellene 
szavaztak, három 
szenátor	tartózkodott.	
A	tervezet	több	módo-
sítást	 szenvedett	 a	
hatnapos, többször 
éjszakába	 nyúló	 vita	

során	–	tájékoztatott	az	Agerpres	hírügynökség.	A	módosított	
jogszabály	 szerint	 egy	 személy	 karanténba	 helyezése	 akkor	
rendelhető	 el,	 ha	 olyan	 régióból	 érkezik,	 ahol	 az	 országos,	
európai	és	nemzetközi	szervezetek	által	közölt	adatok	alapján	
magas	 a	 járványügyi	 kockázat,	 vagy	 közvetlen	 kapcsolatba	
került	 olyan	 személyekkel,	 akik	 bizonyítottan	 fertőző	 beteg-
ségben	 szenvednek.	 Amennyiben	 ezek	 a	 személyek	 megta-
gadják,	hogy	otthon	vagy	az	általuk	meghatározott	más	helyen	
karanténba	vonuljanak,	valamint	ha	az	érintett	személyek	nem	
tartják	be	 a	 karanténintézkedést,	 jóllehet	 korábban	hozzájá-
rultak	 ehhez,	 az	 orvos	 vagy	 az	 ellenőrző	 szervek	 javaslatára	
a	 közegészségügyi	 igazgatóság	 (DSP)	dönthet	 arról,	 hogy	 az	
illető	 személyeket	 hatósági	 karanténba	 helyezi,	 amennyiben	
egy	 fertőző	 betegség	 közösségi	 terjedésének	 közvetlen	
veszélye	áll	fenn.	A	szenátorok	töröltek	minden	olyan	cikkelyt,	
amelyek	 a	 fertőzött	 személy	 javainak	 karanténba	 vételéről	
szóltak.

Fertőzöttek elkülönítése
A	bizottság	tárgyalt	a	fertőzött	személyek	elkülönítéséről	 is.	
Az	 elkülönítést	 a	 betegségben	 szenvedő,	 az	 eset	 meghatá-
rozására	 utaló	 tünetekkel	 rendelkező	 személyek,	 valamint	 a	
magas	patogenitású	kórokozót	hordozó	személyek	esetében	
rendelik	 el,	még	 akkor	 is,	 ha	 tünetmentesek.	 Az	 elkülönítés	
elrendelhető	otthon,	egy	bejelentett	helyen	vagy	egy	egész-
ségügyi	 egységben.	 A	 megvitatott	 szöveg	 előírja,	 hogy	 az	
elkülönítés	mértékét	korlátozott	időtartamra,	diszkrimináció-
mentesen és a tényleges helyzettel arányosan kell bevezetni 
a	 fertőző	 betegség	 terjedésének	 megakadályozása	 céljából,	
a	személyek	és	a	közegészség	védelme	érdekében.	Az	elkülö-
nítés	korlátozott	 ideig	tartható	fenn	a	közérdek	védelmében	
úgy, hogy ne bontsa meg az egyensúlyt a közegészség védelme 
és a személy szabadsága tiszteletben tartásának követelménye 
között.	„Egy	egészségügyi	egységben	egy	személyt	legfeljebb	
48	órán	keresztül	lehet	izolálni,	kizárólag	klinikai,	paraklinikai	
és	biológiai	vizsgálatok	céljából,	ha	az	orvos	a	fertőző	betegség	
terjedésének	 kockázatát	 állapítja	 meg,	 amely	 a	 közösségi	
terjedés	 közvetlen	 veszélyét	 hordozza‟–	 írja	 a	 jogszabály.	
Amennyiben	fennáll	a	közösségi	terjedés	kockázata,	az	orvos	
javasolhatja	 az	 elkülönítés	 meghosszabbítását	 a	 vonatkozó	
kormányhatározatban megszabott egészségügyi intézmények 
valamelyikében.

Otthoni elkülönítés
Az	otthoni	vagy	a	más	bejelentett	helyen	történő	elkülönítést	
akkor	 rendelik	el,	 ha	nem	áll	 fenn	más	 személyek	megfertő-
zésének	 vagy	 a	 fertőző	 betegség	 terjedésének	 veszélye.	 Az	
izolált	 személy	 nem	 hagyhatja	 el	 az	 egészségügyi	 egységet	
vagy	 a	 bejelentett	 helyet	 az	 orvos	 vagy	 a	 közegészségügyi	
igazgatóság	 képviselőjének	 jóváhagyása	 nélkül.	 Az	 elkülö-
nítés	azt	követően	szűnik	meg,	hogy	az	orvos	megállapította,	
a	páciens	meggyógyult,	 és	nem	áll	 fenn	a	betegség	 terjedé-
sének	kockázata.

Kiskorú fertőzött elkülönítése
Az	 elfogadott	 változat	 szerint	 kiskorú	 fertőzött	 személyt	
lehetőség	szerint	a	szülei	 lakásán	kell	elkülöníteni.	A	kiskorú	
hozzátartozói	szintén	elkülönítésbe	vagy	karanténba	kerülnek.	
Abban az esetben, amikor a karanténintézkedést vagy elkü-
lönítést	 egy	 olyan	 személy	 esetében	 alkalmazzák,	 akinek	 a	
gondozásában	 kiskorú	 gyermek	 vagy	 felügyeletet	 igénylő	
idős	 személy	 van,	 erről	 értesítik	 a	 szociális	 igazgatóságot,	
hogy	amennyiben	szükséges	–	kizárólag	a	karantén,	illetve	az	
elkülönítés	 idejére	–	gondoskodjék	az	 illető	személyekről.	Az	
állami	 felügyelet	 csak	abban	az	esetben	 foganatosítható,	ha	
a	karanténba	helyezett	személy	nem	jelölt	ki	egy	más	család-
tagot	vagy	rokont,	aki	az	elkülönítés	ideje	alatt	gondoskodik	a	
kiskorúról	vagy	a	rászoruló	idős	személyről.

A katasztrófavédelmi igazgatóság hatásköre
A szenátorok döntése szerint, amennyiben elkerülhetetlen 
járványtani	 és	 biológiai	 kockázat	 áll	 fenn,	 a	 katasztrófavé-
delmi	 igazgatóság	vezetője	karantént	rendelhet	el	egy	adott	
régióban.	A	katasztrófavédelmi	igazgatóság	vezetőjének	utasí-
tásait	az	 illetékes	hatóságok	kötelesek	haladéktalanul	végre-
hajtani.	Az	 intézkedést	 legtöbb	48	órán	belül	meg	kell	erősí-
tenie	az	országos	vészhelyzeti	bizottságnak.	Döntöttek	arról	is,	
hogy	az	Országos	Közegészségügyi	Igazgatóság	(INSP)	köteles	
naponta	közölni	az	új	esetek	számát,	a	tesztelt	és	az	újratesz-
telt	esetek	 számát,	 illetve	az	új	 és	 az	újratesztelt	esetekben	
elvégzett tesztek számát, külön országos és megyei szinten, és 
a	vizsgált	személy	lakóhelye	szerint	is.

Fellebbezési lehetőség
A	szenátorok	döntöttek	arról	 is,	hogy	miként	 lehet	 fellebbe-
zéssel	élni	a	karantén-	vagy	elkülönítési	intézkedés	ellen.

Minden olyan személy, aki úgy érzi, hogy karanténba vagy 
elszigetelésbe	 helyezésével	 megsértették	 jogait	 vagy	 jogos	
érdekeit,	a	területileg	illetékes	bíróságon	kérheti	a	rendelkezés	
megsemmisítését,	legfeljebb	24	órával	az	után,	hogy	az	erről	
szóló	döntést	kiközölte	a	közegészségügyi	igazgatóság	(DSP).	
A	tárgyalásra	sürgősségi	eljárással,	 legtöbb	48	órán	belül	sor	
kerül.

A	 korábban	 javasolt	 változatoktól	 eltérően	 a	 szenátus	 úgy	
döntött,	 hogy	 az	 esetleges	 orvoshiányt	 elsősorban	 önkén-
tesekkel	 kell	 pótolni,	 ha	 ez	 nem	 elégséges,	 akkor	 katonai	
orvosokat kell bevonni, és ha ez sem fedezi a szükségleteket, 
akkor	lehet	más	megyében	dolgozó	orvosokat	kirendelni,	ám	
ebben	az	esetben	gondoskodni	kell	ezek	szállításáról	és	szál-
lásáról,	 alapbérük	 2%-ának	 megfelelő	 napidíjra,	 és	 a	 bérük	
50	százalékáig	terjedő	pótjuttatásra	 jogosultak.	Járványhely-
zetben	és	biológiai	veszély	esetén	versenyvizsga	nélkül	alkal-
mazható	 személyzet	 az	 egészségügyi	 személyzet	 hiányának	
pótlására.	 A	 szenátus	 döntő	 ház	 volt	 e	 jogszabály	 esetén,	 a	
tervezetet	elfogadta	a	képviselőház.

Forrás:	Népújság

A Népújság összegezte a karanténtörvény-
nyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat
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	 Élt	 a	 falu	 szokásaiban,	 csendben	 és	 békében.	 Hagyo-
mányosan,	 vasár-	 és	 ünnepnapokon	 eljárogatott	 szerényen	 a	
templomba	Isten	igéjét	hallgatni.	Már	mindenki	várta	a	hideg	
tél	után,	hogy	beköszöntsön	a	tavasz,	ragyogó,	meleg	sugara-
ival,	várta	a	táj	újrazöldülését,	várta	a	természet	megelevení-
tését,	várta	Krisztus	Urunk	feltámadásának	ünnepét.
De a várva-várt tavasz helyet, egy más féle tavasszal volt része 
az	 emberiségnek,	 hiszen	 az	 egész	 világon	 tombol	 a	 szörnyű	
járvány,	mely	miatt	a	rendszer	tízesével	szórta	a	szigorúságot	
a	világ	emberiségére.

	 Egy	 modern	 világban	 le	 kell	 mondani	 mindenről,	 még	
a	 templomlátogatásról	 is!	Már	 ez	 sincs	meg	 engedve?	Nincs!	
Aki	 Isten	 igéjét	 akarja	 hallgatni,	 lehet,	 kérem,	 de	 otthon	 a	
családban,	a	–mindenkitől	használt-	„facebook”	segítségével.	A	
tudomány	és	a	tehnológia	már	megoldotta	ezt	a	gondot	is.	
Bár	 a	 lelkész	 öntudatosan	 az	 istentisztelet	 előtt	 hivatalosan	
bejelenti	egy	félórával	azelőtt,	a	szolgálat	kezdetét,	és	a	szol-
gálatot	 öntudatosan	 el	 is	 végzi,	 de	 ez	 nem	 olyan,	mint	 OTT,	
ahol az ember lelki nyugalmat talál; innen hiányzik a tanulsá-
gokkal	tele	szószéki	szolgálat,	na,	meg	a	szentségek	kiszolgál-
tatása.	Vajon,	mi	van	a	szívében	annak	a	lelkésznek,	mikor	látja,	
hogy	 puszta	 templomba	 szórja	 széjjel	 gondosan	 előkészített	
munkáját.	A	fiataloknak	meg	van	adva	az	ige	hallgatása,	ők	már	
el	sem	képzelik	az	életet	a	készülékek	nélkül,	de	a	50,	60,	70	
éves	korban	levők,	akik	már	nem	öregedtek	meg	ilyen	felszere-
léssel?	Pedig	ez	a	kor	vesz	részt	nagyobb	arányban,	jár	el	gyako-
ribban	istentiszteletre,	és	nem	a	modern	fiatal.
Fájdalom!	Amikor	–felekezetről	függetlenül-	összetalálkozunk	
az utcán (amennyiben ez meg van engedve), talán már felhábo-
rodva	kérdezzük	egymást,	 „már	nálatok	 se’	 lehet	 templomba	
menni?”	S	így	az		ember	leszokik	egy	olyan	dologról,	amit	nem	
kell	csinálnia,	és	nagyon	nehezen	szokik	vissza.	

Isten	áldja,	és	óvja	meg	otthonunkat!
Erős	vár	a	mi	Istenünk!

Czika	Béla,	Kiskapus	

folytatás az első oldalról

A	templom	kerítésén	kívül,	a	papi	lak	előtt	álló	nagy	fa	Magyar-
ország	(ez	volt	a	15-ik,	amit	nem	kellett	ültetni)	templom	bejá-
ratától	balra	indulva):	Árpád,	Álmos,	Előd,	Ond,	Kond,	Tas,	Huba,	
Töhötöm,	 Hunyadi	 János,	 Hunyadi	 Mátyás,	 Appafy	 Mihály,	
Petőfi	Sándor,	Széchényi	István,	Kossuth	Lajos.	„A	presbitérium	
tagjai	szívvel-lélekkel	azon	hőn	táplált	kívánságának	ad	kifeje-
zést, valamint édes magyar hazának egy ezred év lefolyása alatt 
minden	veszély	 közt	 atyailag	megőrizte,	 úgy	kéri	 a	 kegyelem	
istentől	[istenétől],	őrizze	meg	kisded	egyházunkat	a	jövőbe,	és	
minden viszonytagságok közt virágoztassa föl és tegye minden 
egyes	hívét	boldoggá.”	 	 	 (a	 fenti	kép:	két	fa	abból	a	négyből,	
melyek	még	őrizték	az	1970-es	években	a	millenniumi	faülte-
tést.	Ha	hitelt	adunk	a	jegyzőkönyv	pontosságának,	ezek	Árpád	
és	Álmos).

A	 beirt	 presbiterek:	Mihályi	 Károly	 –	 lelkész,	 Bartha	Mózes	 –	
tanító,	 jegyző,	 Czika	 Mihály	 (64),	 Geréb	 Mihály	 (180),	 Czika	
István	 (31),	 Székely	 Ferenc	 (39),	 Molnár	 Ferenc	 (80),	 Székely	
György	 (187),	Bartha	György	 (70),	Benkő	Ferenc	 (65),.	Bartha	
Mózes	indítványozására,	a	presbitérium	beleegyező	szavazata	
a	 jegyzőkönyvbe	belekerült	Székely	Ferenc	(55),	aki	már	több	
mint	30	éve	működött	mint	kántor	és	énekvezér.										

Czika	Béla,	Kiskapus

Támogatók - Partnerek

Gondolatok a karanténban
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