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Országos óvintézkedések

Továbbgyűrűzik a koronavírus

Talpra állnak
a héderfájaiak

Egy hónappal ezelőtt égett le a héderfájai reformátusok műemlék haranglába. A csapás után egyre inkább
körvonalazódik az újjáépítés. A hét
végén újabb lelki támaszt kapott a
gyülekezet.

____________5.
Szovátai
házmester, aki
52 nyelven beszél

Fotó: Nagy Tibor

Március 9-én délután ülésezett az Országos Katasztró- rült kórházi karanténba. Megyénkben követik az orszáfavédelmi Bizottság, és több, a COVID-19 elnevezésű gos bizottság által meghozott óvintézkedéseket, és bekoronavírus elterjedését megelőző, meggátoló kötelező tiltották a látogatást a kórházakban.
óvintézkedést hozott, amelyeket az alábbiakban összefoglaltunk. Maros megyében, a prefektúra közlése sze- Vajda György
rint március 10-én egy fertőzött személyt kezeltek,
(Folytatás a 4. oldalon)
134-en önkéntes házi karantént vállaltak, senki sem ke-

Mondta-e már hangosan egy ablaknak, hogy nyíljon ki? Önnek lehet,
hogy még nem, de Ali babának már sikerült hangvezérléssel ajtót nyitnia.
Innen már csak egy lépés, hogy egy
hűtőszekrényt felszólítsunk, nyilatkozzon a tartalmáról, de a gépekkel beszélgető háziasszonyok – vagy
háziférfiak? – világa egyre közelebb
kerül Maros megyéhez, és ebből egy
szovátai start-up díjnyertes fejlesztése
is bőven kiveszi a részét.

____________6.

Karanténban az ész

Benedek István

Holnap lesz az új kormány beiktatására irányuló bizalmi szavazás
a parlament két házának együttes ülésén, ha addig a koronavírus miatti gyülekezési tilalmat nem terjesztik ki a törvényhozási munkára
is. Valaki simán megtehetné, mert a körvonalazódó válsághelyzetben,
amikor komoly döntéseket kellene meghozni, a regáti politikai pártok
az észt karanténba zárva azon spekulálnak, hogy a vírushelyzetből
hogyan teremtsenek politikai hasznot. Ezért már világos, hogy a járvány gazdasági hatásai, amelyek a betegségtől eltérően mindenkire
kihatnak, nálunk tovább fognak tartani, mint a komolyabb országokban.
A bizalmi szavazást illetően a kicsik nem sokat számítanak, a lényeg a két nagy párt döntésein múlik. És úgy tűnik, a liberálisok nem
igazán akarják megszavazni a saját kormányukat, mert inkább a parlamenti választások előre hozására játszanak. A szociáldemokraták
viszont nyíltan nem, de egyes hangok szerint a háttérből annál inkább
támogatják az új kormány beiktatását, mert ha ezt sikerül kenyérbe
ültetni, akkor a válsághelyzetbe majd beletörik a bicskája, amiből a
választásokon ők, a mostani ellenzék profitálhatnak.
Mindeközben az országnak egy valódi, teljes jogkörrel rendelkező
kormányra lenne szüksége mihamarabb, mert a krízishelyzet kezelése
ezt követelné meg. A nyakunkon levő járvány okozta válsághelyzetben határozott lépésekre lesz szükség, ez pedig teljes jogkörű
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 42 perckor,
lenyugszik
18 óra 23 perckor.
Az év 71. napja,
hátravan 295 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma SZILÁRD,
holnap GERGELY napja.
GERGELY: a görög Grégoriosz név (jelentése: éber, őrködő) latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből
alakult ki.

Borús idő
Hőmérséklet:
max. 110C
min. 60C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. március 10.
1 EUR
4,8170
1 USD
4,2433
100 HUF
1,4332
1 g ARANY
226,6269

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Filmzenétől operáig, operettig

Filmzenétől operáig, operettig címmel rendkívüli vokálszimfonikus hangversenyt tartanak március 12-én, csütörtökön
19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Victor Dumănescu, közreműködnek: Lorena Puican szoprán, Cristian
Mogoşan tenor, illetve a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara és szimfonikus zenekara. A hangversenyen
népszerű filmzenék, Zimmer-, Morricone-, Horner-, Williams, Bernstein-, Lehár-, Puccini-, Verdi-, Gounod-, Csajkovszkij-, Leoncavallo-, Massenet-, Dendrino-művek hangzanak
el. A koncertre a 21-es számú bérletek érvényesek.

Kiállítás a nemzetközi magyar
szalon fotóiból

Március 12-én, csütörtökön 18 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban fotókiállítás nyílik a Magyar Fotóművészek Világszövetsége által szervezett budapesti nemzetközi magyar fotószalon 2019-es díjazott és válogatott
fotóiból. Megnyitja Fülöp Jenő, a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub tagja és Magdó István, az MFVSZ alelnöke.
A szalont évente megszervezi a Magyar Fotóművészek Világszövetsége. A tárlat anyagából összeállított válogatást
egyszerre több városban állítják ki. Tavaly, a 19. kiállításon
II. Rákóczi Ferenchez kapcsolódó, a Kárpát-medencei magyar népcsoportokról szóló fotókat, természet- és általános
szociofotókat fogadtak el. A fotósok témánként négy képpel
nevezhettek be. A kiállítás április 2-áig látogatható hétköznap 8-18 óra között.

Megnyílik a Kilátó közösségi tér

Az AntePortum Egyesület március 14-én délután 6 órakor
megnyitja a Kilátó közösségi teret a marosvásárhelyi Posta
utca 1. szám alatt. A kulturális tér megnyitóján bemutatják
Tisza Kálmán A Tisza család krónikája című könyvét, beszédet mond Szekeres-Ugron Villő, az egyesület alelnöke
és Ugron Győző, a Kilátó közösségi tér ügyvezetője. Áhítatot tart Papp László plébános. A kötetet bemutatja Haller
Béla, Kálmán Attila és Tisza Kálmán.

Látó Irodalmi Játékok – lapbemutató

A Látó szépirodalmi lap márciusi számának bemutatójára
várják az érdeklődőket március 11-én, ma 17 órától a marosvásárhelyi, Cuza Vodă utca 33. szám alatti G Caféba. A
lap két szerzőjével, Amik Annamáriával és György Andreával Codău Annamária és Láng Zsolt a kortárs szépirodalmi kritika műfajairól, útjairól, lehetőségeiről beszélget. A
rendezvény önerőből, támogatás nélkül valósul meg.

Aranypénz

Székely Ferenc beszélgetőkönyv-sorozata színes és átfogó képet nyújt erdélyi és Erdélyhez szorosan kapcsolódó
személyiségek nagy ívű, maradandó, korszakos munkájáról. A legújabb, 8. kötet bemutatója március 11-én, ma délután 5 órától lesz a Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. A kötetben szereplő tíz személyiség
közül jelen lesz Farkas Árpád Kossuth-díjas költő, Horváth
Arany író, szerkesztő, Kilyén Ilka színművész, Kuti Márta
szerkesztő-publicista, Székely Szabó Zoltán színművész,
író. A kötetet Gáspár Sándor mutatja be, házigazda Nagy
László unitárius lelkész.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Bemutatják Marosvásárhelyen a Londonban is taroló erdélyi rockoperát

Cruel

Marosvásárhelyi szerző új darabját mutatják be hamarosan a Nemzeti
Színház
Nagytermében.
Molnár Tibor hegedűművészről és
zeneszerzőről van szó, akinek a
neve egyre ismertebb a vásárhelyi
és erdélyi komolyzenei körökben:
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia hegedűművésze, ezen belül
a Tiberius Quartet tagja, a Tiberius
Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál
rendezője, valamint a címben szereplő Cruel rockopera zeneszerzője.
A március 20-án, pénteken Marosvásárhelyre érkező előadást a
Nemzeti Színház Nagytermében 19
órától tekintheti meg a nagyérdemű.
Amint azt az előadás szervezői
írják, a Cruel fokozottan rendhagyó
rockopera: a színpadon rockzenekar,
vonósnégyes, rock-, pop- és operaénekesek, valamint egy klasszikus
orgona. Mindebből az következik,
hogy a produkció egy zseniálisan
megszerkesztett, stílusában eklektikus mű. A Cruelt 2019 októberében
Londonban is bemutatták, ahol akkora sikernek örvendhettek az alkotók, hogy a mostani marosvásárhelyi előadás
után, március 29-én újból a brit fővárosban vendégszerepel
a produkció.
Az előadás szereplői: Fiú – Alex Florea (tenor), Pap –
Andy Ghost (bariton), Lány – Laura Stoica (szoprán), Partner – Hajdu Sára (alt). Zene: Chordis vonósnégyes, The

Harriers rockegyüttes, Lőrinczi Lehel – orgona. Rendező:
Cezar Ghioca. Jegyeket a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jegyirodáiban, valamint online, a www.biletmaster.ro
honlapon lehet vásárolni.
További információk az előadásról a https://crueltherockopera.com/ honlapon találhatók. Az alkotók partnerintézménye a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház. (Knb.)

Bukovinától az Al-Dunáig

társulat. Fellépnek: Puskás Győző, Kelemen Barna,
Gönczi Katalin, Cseke Péter, Székely M. Éva, Szőlősi P.
Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente.

RENDEZVÉNYEK

Az EMKE Maros megyei szervezete szervezésében dr.
Ábrám Zoltán Bukovinától az Al-Dunáig c. könyvének bemutatójára kerül sor március 12-én, csütörtökön 18 órától
a Maros Művészegyüttes székhelyén (Arany János utca
2. sz.). Bevezetőt mond Fazakas Ildikó, énekel Kásler
Magda, fellép a Tűzvarázs együttes. Moderátor Barabási
Attila-Csaba, a Maros megyei EMKE elnöke.

Híd a hálószobán át
– könyvbemutató

Március 12-én délután 5 órától Marosvásárhelyen, a Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a MÚRE és a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány bemutatja Bögözi
Attila újságíró Híd a hálószobán át című, az újságíróegyesület kiadásában megjelent riportkötetét. A könyvbemutató házigazdája Szucher Ervin újságíró, meghívott
Szűcs László, a MÚRE elnöke, a kötet szerkesztője.

Baricz Lajos a Deus Providebit
Házban

Március 12-én, csütörtökön a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban a 18 órától kezdődő szentmise után ft. Oláh Dénes főesperes bemutatja Baricz
Lajos Dalban mondom el, Rózsafüzér és Szeretetszemüveg című köteteit. Molnár D. Dénes képzőművész megnyitja a Rózsafüzér című kötet illusztrátorának, Zsögödi
Imets Lászlónak a tárlatát. Közreműködik a Szent Cecília
együttes.

Megáll az ész! – az évad utolsó
előadása

A Hahota színtársulat utoljára viszi színre ebben az évadban a Megáll az ész! című fergeteges kabaréműsorát Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes
előadótermében. Az előadást március 14-én, szombaton
este 7 órától tekintheti meg a marosvásárhelyi nagyérdemű. Március 13-án, pénteken este 7 órától Erdőszentgyörgyön, a művelődési házban vendégszerepel a

Péntek 13. – tárlatnyitó

Péntek 13. címmel grafikai és festészeti kiállítás nyílik
Molnár D. Dénes és Molnár Krisztina alkotásaiból március
13-án, pénteken 17.30-tól a marosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében. A tárlatot
Szuszámi Zsuzsa újságíró, művészettörténész nyitja
meg, közreműködik Kántor Éva Andrea csellón és Molnár
Sámuel citerán.

Tündérszép Ilona
és Árgyélus királyfi

A Soltis Lajos Színház Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című mesejátékát mutatja be a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében. A mesejátékot a magyar
népmese alapján Gimesi Dóra írta, rendezte Nagy Zsuzsi. Az előadásokra március 23-án és 24-én kerül sor
délelőtt 8.30, 10, 11.30 és 13 órától. Egy jegy 12 lejbe
kerül, a gyermekeket kísérő pedagógusok, szülők számára a belépés ingyenes. Előzetes jegyvásárlás MátéfiTakács Zita szervezőnél a 0742-972-795-ös
telefonszámon.

A nők és megint a nők

Ezzel a címmel nyílik fotókiállítás március 11-én, ma 18
órától a marosvásárhelyi várban levő Szűcsök bástyájában. A tárlat, amelyet a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub hoz létre, visszatérő témája a nők, ahogyan a klub
tagjai látják, láttatják alkotásaikban. Megnyitja Both Gyula
elnök.

Herman Levente kiállítása

Herman Levente marosvásárhelyi festőművész HOME
című kiállítása nyílik meg ma este 7 órától a Kultúrpalota
földszinti Art Nouveau galériáiban. A retrospektív tárlaton
a művésznek az előző években készült alkotásait láthatja
a közönség. Közreműködik Sviatoslav Perepelytsia gordonkaművész.
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Olaszország karanténban

Ország – világ
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Már huszonöt személynél
mutatták ki eddig a koronavírust

Huszonöt személynél mutatták ki eddig a koronavírust Romániában – közölte kedden a Stratégiai
Kommunikációs Csoport, hozzátéve, hogy a 25-ből
ötöt már gyógyultnak nyilvánítottak. Az illetékesek
azt is közölték, hogy Bukarestben nyolc személy
COVID-19 teszteredményei lettek pozitívak.
(Agerpres)

Ötvennyolc áldozatot szedett
az influenza

Ötvennyolcra nőtt az influenza halálos áldozatainak
száma Romániában – közölte kedden az Országos
Közegészségügyi Intézet (INSP) keretében működő
Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ. A legutóbbi áldozat egy 65 éves,
Konstanca megyei nő. A típusú influenzavírussal fertőződött meg, más betegségekben is szenvedett, és
nem tudni, hogy kapott-e influenza elleni oltást.
(Agerpres)

„Mindenkinek azonnal le kell mondani valamiről a legfonAz új koronavírus okozta járvány terjedése miatt
egész Olaszországra kiterjesztik a legmagasabb fo- tosabb közös jó, a közegészség védelmében. Áldozatot kell
kozatú óvintézkedéseket – jelentette be Giuseppe hozni a nagyszülők, az idősek védelmében” – hangsúlyozta
Giuseppe Conte. Emlékeztetett arra, hogy a kormányrendeleConte olasz miniszterelnök.

A kormányfő elmondta, a rendelkezés kedd reggel életbe
lépett. Az intézkedés – a jelenlegi tervek szerint – április 3áig tart, addig országszerte szünetel az oktatás is.
Az intézkedések, amelyeket az északi Lombardia tartományban és további 15 városban már két napja bevezettek,
minimálisra korlátozzák a lakosság mozgását, a lakóterületet
csak engedéllyel lehet majd elhagyni.
Nincs többé „vörös zóna”, egész Olaszországra ugyanazok
az egészségügyi óvintézkedések vonatkoznak. „Maradjatok
otthon!” – szólította fel az olaszokat Giuseppe Conte.
Közölte, hogy az utcára ki lehet menni, de kerülni kell a
csoportos találkozókat. A tömegközlekedés továbbra is működik, de városát csak az hagyhatja el munkavégzés kapcsán
vagy egészségügyi okból, aki erre engedélyt kap. Felfüggesztették az olasz labdarúgó-bajnokságot is.
„Tudom, hogy nehéz megváltoztatni mindennapi életünket, de azonnal cselekedni kell, nincs több idő a fertőzöttek
számának jelentős növekedése miatt” – mondta a miniszterelnök.
Olaszországban napról napra több mint ezerrel emelkedik
a diagnosztizált fertőzöttek száma: számuk meghaladta a kilencezret, a halálos áldozatok száma 463. Utóbbiak több mint
nyolcvan százaléka hetven év feletti. Olaszországban a lakosság majdnem egyharmada 65 évnél idősebb.
Giuseppe Conte magyarázata szerint az egészségügyi óvintézkedések legmagasabb fokozatra emelését országos szinten az indokolta, hogy hiába az Észak-Olaszországban
vasárnap bevezetett szigorítások, gyorsan kiderült, hogy ezeket nem mindenki tartja be. Olaszország más részén is sokan
felelőtlenül viselkedtek – hangoztatta a miniszterelnök, példaként hozva fel, hogy vasárnap tele voltak az olaszországi
éttermek és szórakozóhelyek az előírásokat semmibe vevő fiatalokkal és családokkal. Az első intézkedések bejelentése
után az északi régiókból több ezren indultak el a déli tartományok irányába.

tek megsértése bűncselekménynek számít, legalább 200 eurós
bírságot, valamint több hónapos börtönbüntetést vonhat maga
után. A most már egész Olaszországra érvényes rendelkezések
között szerepel a múzeumok, mozik, színházak, templomok,
edzőtermek, uszodák bezárása. A presszók, éttermek, sörözők
este hatig tarthatnak nyitva, és a pincéreknek legalább egyméteres távolságot kell tartaniuk a vendégektől.
Felfüggesztettek minden közösségi, csoportos vagy tömegeseményt, legyen szó sportról, kulturális vagy tudományos találkozóról. A római minisztériumokban bevezették a
távmunkát. A parlament is szünetelteti munkáját. A 65 év felettieknek egyáltalán nem tanácsolják, hogy kimenjenek az
utcára. Az olasz gyerekorvosok felhívták a tanulók figyelmét
arra, hogy az iskolai kényszerszünet nem számít vakációnak,
és felszólították őket, hogy ne csődüljenek az utcákra, terekre,
parkokba. Nem tilos az utcára lépés, de aki nem jár munkába,
vagy nincs más sürgős tennivalója, a legjobb, ha otthon
marad, minimálisra csökkentve a másokkal való találkozást.
Bejelentették, hogy azonnali hatállyal lezárják az összes
olaszországi sípályát, mivel sokan vakációként értelmezték a
fertőzés miatt elrendelt munka- és oktatási szünetet.
A 16 milliós észak-olaszországi területek bevezető országútjain hétfő délután megjelentek a katonák, a rendőrség és a
csendőrség ellenőrzési pontjai. A térségből ki- és belépni – a
külföldieknek is – kizárólag engedéllyel szabad: az ehhez
szükséges formanyomtatvány már fent van a belügyminisztérium honlapján. Hasonlóképpen ezzel az engedéllyel hagyható el a térség a vasútállomásokról és a repülőterekről is. Aki
megsérti az előírásokat, tehát elhagyja a kijelölt területet, vagy
engedély nélkül lép be, bírságot kockáztat és több hónap börtönt. Az országos intézkedések ezt a modellt követik: a belügyminisztérium még nem közölte, hogy az Olaszországban
tartózkodó külföldiek maradhatnak-e, és miként ellenőrzik
majd a városok, tartományok közti közlekedést. Az áruszállításra nem vonatkoznak a korlátozások.(MTI)

A Wizz Air szünetelteti olaszországi és izraeli járatait

A koronavírus miatt a Wizz Air szünetelteti olaszor- korábbi időpontban automatikusan tájékoztatja. A jegyüket a
szági és izraeli járatait – közölte a légitársaság ked- wizzair.com honlapon és a légitársaság mobilalkalmazásában
megvásárló utasok e-mailes értesítést kapnak, amelyben váden az MTI-vel.

A közlemény szerint keddtől április 3-ig nem repülnek gépeik Algheróba, Bariba, Bolognába, Cataniába, Milánóba, Nápolyba, Pisába, Rómába, Torinóba, Velencébe, Trevisóba és
Veronába.
A Wizz Air bejelentette továbbá azt is, hogy március 12-től
március 23-ig szünetelteti az összes tel-avivi és eilati járatát
is amiatt, hogy az izraeli hatóságok a koronavírus terjedése
megfékezésének érdekében az összes érkező utas számára kötelezően 14 napos karantént rendeltek el. A légitársaság az
érintett járatokra foglalással rendelkező utasokat a lehető leg-

laszthatnak a viteldíj teljes összegének visszatérítése vagy jóváírása között a WIZZ számlán, ekkor 120 százalékon
számolják el.
A légitársaság csak azokat az utasokat tudja értesíteni, akik
a wizzair.com honlapon vagy a légitársaság mobilalkalmazásán keresztül foglalták le jegyüket, ezért kérik, hogy azok az
utasok, akik utazási irodán vagy online utazási irodán keresztül vásárolták jegyüket, lépjenek kapcsolatba azzal az utazási
irodával, ahol a jegyüket megvásárolták, hogy tájékozódjanak
a lehetőségeikről – hangsúlyozták. (MTI)

Szerbia lezárja a határokat

bizonyos részeiről, valamint az Észak-Olaszországból érkezők.
Aleksandar Vucic szerint az új típusú koronavírus mindenképpen terjedni fog a világon, senki nem tudja megállítani,
Szerbia azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy a
A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója fertőzöttek száma a lehető legalacsonyabb legyen.
A nyugat-balkáni országban eddig négy fertőzöttet vettek
szerint a köztársasági elnök kifejtette, Szerbiába ideiglenesen nem léphetnek be a Kína, Dél-Korea, Irán és Svájc nyilvántartásba és helyeztek karantén alá. (MTI)
Szerbia azonnali hatállyal lezárja a határait azok
előtt, akik az új típusú koronavírus-járvány gócpontjainak számító területekről érkeznek – jelentette be Aleksandar Vucic szerb államfő hétfőn késő
este.

Jóváhagyták a Nagyszeben–
Piteşti autópálya első
szakaszának megépítését

A közlekedésügyi minisztérium hétfőn kiadta a
Nagyszeben–Piteşti autópálya első szakaszának
építési engedélyét – tájékoztatott a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR). A Nagyszeben és Bojca közötti sztrádaszakaszról van szó,
tervezési és kivitelezési szerződésének értéke héa
nélkül több mint a 612,6 millió lej, és még 2019. április 14-én aláírták a CNAIR, valamint a Porr Construct Kft. képviselői. A szerződés időtartama 108
hónap, amiből a vállalatnak 12 hónap áll a rendelkezésére a tervezésre, 36 hónap a munkálatok kivitelezésére, és 60 hónap a jótállás. A topográfiai,
geotechnikai, régészeti, hidrológiai tanulmányok már
elkészültek, végeztek a lecsapolással – közölte a
CNAIR. (Mediafax)

Februárban több mint 48 000
gépkocsi készült a romániai
gyárakban

Februárban 48 038 gépkocsi készült a két romániai
autógyárban, a Dacia, illetve a Ford gyártósorain,
ami 7,7 százalékos növekedést jelent az előző év
második hónapjához viszonyítva – idézi a Ziarul Financiar az ACAROM adatait. A Dacia mioveni-i üzemében 27 883 autó készült, míg a Ford craiovai
gyárának sorairól 20 155 gépkocsi gördült le. Modellekre bontva, az idei év első két hónapjában 39 941
Ford EcoSport&Puma, 36 421 Dacia Duster, 6057
Dacia Sandero, 5701 Dacia Logan és 2961 Dacia
Logan MCV készült Romániában. Emellett a Dacia
legyártott még 4055 festett karosszériát az algériai
üzem számára. (Mediafax)

Karanténban az ész

(Folytatás az 1. oldalról)
kormányt feltételezne. Csak egy példát említve, ha a vírushelyzet komolyra fordul, akkor annak a kezelésére
országos szinten milliárdos nagyságrendű összegek
kellhetnek, viszont adott esetben a költségvetés módosítására nincs jogköre egy ügyvivő kormánynak.
De ez még csak a kisebbik baj. A nagyobb az, hogy a
koronavírus-járvány a jelek szerint a gazdaság több
ágazatában is válsághelyzetet idézhet elő, amire a politikának már készülnie illene, és felelős helyeken ez így
is történik. Világszinten a légi szállítók dollárszázmilliárdokra teszik már a várható kárt, de hasonló nagyságrendű veszteségek az idegenforgalomban is biztosnak
látszanak. És ha egész országok kényszerülnek akár úgy
karanténba, mint e héttől az olaszok, annak az iparban
és a hozzá kötődő szolgáltatóágazatokban is komoly következményei lesznek. A gazdaságélénkítő intézkedések
szükségét európai és amerikai döntéshozók is belátták
már, a németek pedig konkrétan léptek is. Az ottani kormánykoalíció pártjainak az asztalán már régebbről is
ott volt egy élénkítő csomag terve, most a koronavírus
várható gazdasági hatásait ellensúlyozó lépéseket is
hozzáadtak, és egy hónap múlva ezekről már törvényeket is hoznak, azt már mondani sem kell, hogy a fedezetükre szükséges pénz is ott a kasszában. Mindeközben a
mi pártjaink a krízisgerjesztésben jeleskednek, amihez
a koronavírus már csak annyira hiányzott, mint tortáról
a hab.
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Országos óvintézkedések

(Folytatás az 1. oldalról)
A legfontosabb intézkedések között
említjük azt, hogy március 11. és 22.
között – a járvány alakulásától függően
– a határidő meghosszabbításának lehetőségével – beszüntetik a közoktatást
(óvodától – líceumig és a szak- és a felsőfokú oktatási intézményekben). A
gyűlést követő sajtótájékoztatón Monica Cristina Anisie oktatásügyi miniszter elmondta, keresik annak a
lehetőségét, hogy a tanárok ez idő alatt
távoktatási rendszerben adják le a tananyagot a diákoknak. Az egyetemi autonómiára hivatkozva kifejtette, a
felsőfokú oktatási intézmények saját
maguk döntik el az óvintézkedéseket.
Marosvásárhelyen a George Emil Palade egyetem szenátusának döntése
alapján március 10. és 13-a között függesztik fel az oktatást. A pótlást, illetve az oktatási módszert a karokra
bízták. A Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán egyelőre nem szervezhetnek diákrendezvényeket, és a
mobilitási programot is felfüggesztették március 22-ig. Tegnap a szenátus
az alternatív oktatási lehetőségeken
dolgozott, de még nem jelentették be
az oktatás ideiglenes beszüntetését. A
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
vezetősége a napokban dolgozza ki a
saját óvintézkedéseit, a döntésről a szenátus értesíti majd diákjait és a nyilvánosságot – tudtuk meg Balási András
rektorhelyettestől. Március 9-től március 31-ig zároltak minden tanulmányutat, tapasztalatcserét, illetve az
egyetemisták, főiskolások kórházi gyakorlatát.
Továbbá március 31-ig felfüggesztettek minden közúti és vasúti személyszállítási járatot Olaszországba és
Olaszország felől Romániába. Azon
közszállítási vállalatok alkalmazottai,
amelyek járatot közlekedtetnek Olaszország és Románia között, kötelesek az
utasok tudtára adni, hogy Romániába
érve otthoni karanténba kell vonuljanak,
és erről ki kell tölteniük saját felelősségükre egy formanyomtatványt. Tilos
március 12-e 12 óra és március 31-e 12
óra között vasúti járatot indítani Olaszországba, és onnan sem jöhetnek járatok
be az országba. Továbbá a vasúti szállítók is kötelesek tájékoztatni az utasokat
ezekről az óvintézkedésekről. Az Olaszországból érkezőket vagy az Olaszországon átutazókat nem engedik be
Romániába.
A közélelmezési egységek (szupermarketek, kisebb áruházak, élelmiszerüzletek) alkalmazottainak kötelezően
fertőtleníteniük kell többek között a
bevásárlókosarakat, -szekereket, pultokat, a bejárati ajtók kilincseit, a lift-

gombokat, a vécéket, a kasszagépek
környékét stb. A városi közszállítási
szolgáltatóknak szintén kötelezően fertőtleníteniük kell a járművek belsejét,
különös tekintettel a fogantyúkra.
Betiltanak minden 1000 fősnél nagyobb rendezvényt, a 200 személy
alattiakat pedig engedélyezniük kell a
közegészségügyi hatóságoknak. Tudomásunk szerint egyelőre Marosvásárhelyen elmarad a Kós Károly
Akadémia Alapítvány által március
11-re, a marosvásárhelyi Bernády
Házba meghirdetett történelmi tárgyú
előadás, és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal piacigazgatósága március 23-ig nem engedélyezi az
ócskapiacot.
A továbbiakban kötelezik a magánés közintézményeket, hogy biztosítsák
a nyilvános helyeken, vécéken a fertőtlenítőszert, papírtörlőt, tisztítsák
gyakrabban az ajtókilincseket, az irodákat, a konferenciaasztalokat stb. A
felelős hatóságok ebben az időszakban felvilágosító akciót kezdeményeznek a gyakrabban használt
köztereken (állomás, piac, vásárterek
stb.). Továbbá a munkaügyi minisztérium mérlegeli a lehetőségét, hogy a
munkatörvénykönyv alapján, ahol
lehet, tegyék lehetővé az otthoni (online) munkát, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzés továbbterjedését.
A Maros Megyei Sürgősségi Kórház
március 9-től megtiltotta a megyei kórházban ápolt betegek látogatását. Halálesetkor a hozzátartozók a kórház
nyilvántartójától (regisztratúra) kisegítő
egészségügyi személyzet kíséretében
intézhetik az ilyenkor szükséges tennivalókat. Azok a hozzátartozók, akik a
beutalt krónikus betegeknek szükséges
gyógyszert viszik, a csomagot le kell
adják a sürgősségi bejáratnál levő kapusszobába, ahonnan az egészségügyi
alkalmazottak felviszik majd a betegnek. A különböző osztályokkal csak a
kapusszobában az érdekeltek rendelkezésére bocsátott telefonszámon lehet
felvenni a kapcsolatot, így érdeklődhetnek szeretteik egészségi állapotáról is.
Az előre bejelentett kórházbeutalás nem
marad el, a befektetés a járóbeteg-rendelőn keresztül történik, a beutalt beteget a részlegen dolgozó asszisztens
kíséri fel az osztályra. Az önkéntesek,
valamint a civil munkatársak igazolványuk felmutatásával léphetnek be a kórházba.
További információk az óvintézkedésekkel kapcsolatban a 0800-800-358-as
zöldtelefonszámon, valamint a Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
0265-261-152-es telefonszámán kaphatók.
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Koordináló operációs központ alakult

Keddtől működik a Koordináló Operációs
Központ, amelynek az a feladata, hogy
kapcsolatot létesítsen a közegészségügyi
igazgatóságok és az egészségügyi minisztériumhoz tartozó betegellátók között annak érdekében, hogy azonnal
felismerjék a koronavírussal kapcsolatos
eseteket, és az előírásoknak megfelelően
intézkedjenek.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport arról tájékoztatott, hogy a Koordináló Operációs Központban kedden videokonferenciát tartott Victor
Costache egészségügyi miniszter, és azt mondta:
a központ fogja összesíteni a legfrissebb információkat, és megállapítani a szükséges intézkedéseket egy esetleges járvány minden stádiumában.
Ilyen információk például a rendelkezésre álló
gyógyszermennyiség, az orvosi felszerelések és

Hónapokig tartó korlátozásokkal
kell számolni

Nem csupán néhány hétig, hanem hónapokig tartó korlátozásokkal kell számolni
az új koronavírus miatt, a járvány lefékezéséhez pedig minden egyes ember segítsége szükséges – mondta Jens Spahn
német szövetségi egészségügyi miniszter
hétfőn Berlinben. Ugyancsak hétfőn két
ember meghalt a vírus okozta betegségben, ők a járvány első németországi áldozatai.

A tárcavezető kiemelte, hogy az egészségügyi
rendszer működőképességének fenntartásához
mindenképpen le kell lassítani a járvány terjedését, amihez mindenkinek hozzá kell járulni. A
mindennapi életben ugyanúgy kell védekezni,
mint influenzajárvány idején, és kerülni kell a nagyobb rendezvényeket, például koncerteket.
Az ezernél több résztvevővel tervezett rendezvényeket le kell mondani, a határérték alatti, de
nagyobb szabású rendezvényeknél pedig a kockázatok mérlegelésével, esetről esetre kell dönteni
– mondta. Aláhúzta, hogy a vírus az eddig ismert
esetek 80 százalékában enyhe lefolyású betegséget okozott, és az 50 év alattiaknál igen csekély a
súlyos megbetegedés valószínűsége.
Lothar Wieler, a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vezetője hozzátette: az új
koronavírus az oltás és az ellenálló képesség hiánya miatt várhatóan a lakosság 60-70 százalékát
megfertőzi, a kérdés csak az, hogy milyen ütemben. A legfontosabb a vírus terjedésének lassítása.
Christian Droste, a berlini Charite egyetemi
klinika vezető virológusa rámutatott, hogy az eddigi tudományos vizsgálatok megállapításai szerint az évszakok váltakozása nem segít, nem lehet
azzal számolni, hogy majd a tavaszi-nyári meleg
megérkeztével lecseng a járvány.
Mint mondta, a helyzet „abszolút súlyos”, és
minden jel arra mutat, hogy Németország egy
nagyszabású járvány kezdeti szakaszánál tart.

Tegnap rendkívüli ülést tartott a Maros Megyei Tanács

A repülőtér fejlesztése további prioritás

Tegnap Péter Ferenc elnökletével rendkívüli ülést tartott a
Maros Megyei Tanács. A napirendre tűzött határozattervezeteket elfogadta a testület. Az
ülést követően Péter Ferenc
a legfontosabb határozatokról nyilatkozott a sajtónak.

Mezey Sarolta

100 millió lej az esetleges
karanténköltségekre
– A rendkívüli tanácsülésen
nyolc napirendi pontot tárgyaltunk.
A legfontosabb a megyei tanács
költségvetésének módosítása és a
Transilvania repülőtér idei költségvetésének elfogadása. Tulajdonképpen ezek sürgősségére való
tekintettel volt szükség a rendkívüli
ülésre. Az általános költségvetésnél
elkülönítettünk egy 100 ezer lejes
összeget, amely a megyei önkormányzatnak az esetleges karanténnal járó költségeit fedezheti. A

katasztrófavédelmi bizottság döntése értelmében szükség van olyan
épületekre, amelyeket adott esetben
karanténra lehet használni. Ugyanakkor a megyei önkormányzatnak
fel kell vállalnia az ellátásra szoruló
személyek orvosi, gyógyszer- és
élelmiszer-ellátási költségeit –
mondta Péter Ferenc.
Siker, hogy a repülőteret sikerült
megmenteni
Fontos napirendi pont volt a
Transilvania repülőtér költségvetésének elfogadása. – Jóváhagytuk a
repülőtér költségvetését és azt az állami támogatást, amelyet működtetésére folyósítanak. A repülőtérnek
van egy közel 11 millió lejes költségvetése, amelyből 5 millió lejt
vállalt fel a megyei önkormányzat,
és közel 6 millió lejt saját erőből teremt elő. Mivel az utóbbi időben
nagyon sok rosszindulatú támadás
ért amiatt, hogy miért segítjük ezt a
repülőteret, úgy gondolom, vilá-

fertőtlenítőszerek mennyisége, a humán erőforrás,
a betegágyak száma.
Costache a kórházakat felkészítő intézkedési
tervet is bemutatta, ennek értelmében a betegágyak foglaltsága és a helyi járványügyi helyzet
függvényében korlátoznák a korábban beütemezett beutalásokat, vagy akár be is tilthatják azokat.
A kórházaknak naponta jelentést kell tenniük a
Koordináló Operációs Központnak a betegágyak
foglaltságáról. A lakossággal is fontos közölni a
pontos adatokat, hogy az emberek megértsék: kizárólag sürgősségi esetekben kérjenek kórházi ellátást.
A járványkórházak tehermentesítése érdekében
más kórházakat is kijelölnek, ahova a fertőző betegségekben szenvedő pácienseket szükség esetén
átköltöztethetik. (Agerpres)

gossá kell tenni, hogy három évvel
ezelőtt döntés született arról, hogy
a mások hanyagsága miatt bezárt
repülőteret újra megnyitjuk. Mi
megmentettük a repülőteret, és újraindítottuk. Van egy folyamat,
melynek során 2024-ig kell rentábilissá tenni ezt a repülőteret. Kormányrendelet és európai bizottsági
döntés is született, s ennek értelmében a megyei önkormányzat egy bizonyos támogatást nyújthat a
repülőtérnek. Ha megvizsgáljuk a
repülőtér teljesítményét, elmondhatjuk, hogy a saját bevételekből
történő finanszírozás növekedett, a
2018. évi 33 százalékról 2019-ben
már 48 százaléknál tartanak. 2020ban pedig meghaladják az 50 százalékot. Ez a tendencia évről évre
növekedést mutat. Sikernek mondható, hogy a repülőteret megmentettük és működtetjük. Siker, hogy
napi járat van Budapestre, de működnek a londoni, müncheni és

Wieler és Droste egyaránt leszögezte, hogy a
mindenkori adatok csak egy-egy pillanatfelvételt
jelentenek, amelyből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, és minden bizonnyal Németországban is szed majd halálos áldozatokat a
járvány, és a német és olasz adatok közötti eltérések idővel kiegyenlítődnek.
Arra is rámutattak, hogy míg Olaszországban
a fertőzöttek jellemzően idősebbek, a halálos áldozatok pedig általában 80 felettiek, Németországban a fertőzöttek medián életkora – vagyis
azok életkora, akiknél idősebbek és fiatalok
egyenlő számban fordulnak elő a csoportban –
csak 40 év. Hozzátették, hogy az új koronavírus
által okozott betegség (Covid-19) főleg a 65 éven
felettiekre és a krónikus betegekre veszélyes, a
legfiatalabbaknál, a 20 éven aluliaknál pedig igen
enyhe lefolyású vagy egyáltalán nem is okoz tüneteket.
Röviddel a tájékoztató után az illetékes hatóságok bejelentették, hogy a járvány által leginkább
sújtott tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában
meghalt két ember a betegségben. Egyikükről
egyelőre annyit tudni, hogy abból a Heinsberg
nevű járásból való, ahol a németországi fertőzések mintegy 25 százalékát – 290 esetet – regisztrálták. A másik halálos áldozat egy 89 éves esseni
nő, akinél március 3-án mutatták ki a kórokozót.
A járványnak eddig egy német állampolgárságú halálos áldozata volt, a 60 éves férfi Egyiptomban hunyt el vasárnap, a helyi egészségügyi
minisztérium közleménye szerint egy hete érkezett az országba.
Angela Merkel kancellár egy más ügyben rendezett hétfői berlini eseményen – a Német–Görög
Kereskedelmi és Iparkamara (DGIHK) gazdasági
fórumán – mondott beszédében kiemelte, hogy a
koronavírus-járvány további terjedésével kell számolni, de Németország jól felkészült a gazdasági
hatások ellensúlyozására. (MTI)

dortmundi, továbbá a nyári charterjáratok. Úgy gondolom, hogy Marosvásárhelynek, Maros megyének
szüksége van a repülőtérre, és ha
közvélemény-kutatást végeznénk, a
lakosság véleménye is az lenne,
hogy igény van a repülőtérre. Úgy
gondolom, hogy a sajtóban közzétett támadások rosszindulatúak, és
bizonyos személyek által irányítottak, hiszen kezdődik a kampány. De
RMDSZ-esként mondhatom, hogy
megmentettük a repülőteret, s működését tovább biztosítjuk – fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök.
200 fő fölötti rendezvényt
csak engedéllyel szervezhetnek
Ami a koronavírus miatt kialakult helyzetet illeti, a tanácselnök
elmondta, hogy a katasztrófavédelmi bizottság rendelete értelmében meg kell tenni a prevenciós
intézkedéseket. Ilyen értelemben a
legfontosabbakat meghozták: megszüntették a kórházi látogatásokat,
felkészítőket tartottak a klinikai
dolgozóknak, kifüggesztették a követendő szabályokat, megnövelték
a fertőtlenítőszer-készleteket, a marosvásárhelyi fertőzőklinika is fel-

készült arra az esetre, ha súlyosbodna helyzet, azonban itt nem kezelhetik
a
koronavírussal
fertőzötteket. A legközelebbi központ Kolozsváron van. Azt a maroskeresztúri beteget is, akinek a
tesztje pozitív lett, Kolozsvárra
szállították.
– Az intézményeknek feldolgoztuk, hogy milyen veszélyek állnak
fenn, a legfontosabb a higiénia,
amit biztosítani kell mind a szociális és gyermekvédelmi intézményekben, mind a kulturális
intézményekben. Javaslatot tettünk
minden kulturális intézménynek,
hogy mérlegeljék a rendeleteket, és
minden olyan rendezvényt, amely
200 fő fölötti résztvevővel zajlik, a
megyei egészségügyi igazgatóság
jóváhagyásával lehet megtartani.
Ehhez kérvényt kell benyújtani. Azt
javaslom, hogy a rendezvényeket
napolják el, mert a legfontosabb a
prevenció, hogy megfékezzük a
vírus terjedését. Az a leglényegesebb, hogy senki ne fertőződjön
meg, a kontaktusokat csökkentsük
minimálisra – nyilatkozta a tanácselnök.
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A csapás is megerősít

Talpra állnak a héderfájaiak

Egy hónappal ezelőtt égett le
a héderfájai reformátusok
műemlék haranglába. A csapás után egyre inkább körvonalazódik az újjáépítés. A hét
végén újabb lelki támaszt kapott a gyülekezet.

Gligor Róbert László

Egy hónappal ezelőtt szándékos
gyújtogatás áldozata lett a héderfájai református gyülekezet 1862-ben
épült haranglába, benne két, 1832ben és 1933-ban öntött haranggal
(az utóbbit tíz évvel ezelőtt újraöntötték). Nagy Csaba lelkésztől megtudtuk: a gyülekezet próbál talpra
állni, visszazökenni a normális kerékvágásba, bár soha nem feledhető
sebet kapott. Azonban a hit nem
halt meg, s a csapás megerősítette
őket: az elmúlt hetekben adományoztak a gyülekezet tagjai, és a
környező református gyülekezetek
is gyűjtésbe kezdtek a harangláb újjáépítésére, a külföldi testvértelepülések és testvérgyülekezetek is
gyűjtenek, továbbá kelet-magyarországi reformátusoktól is kaptak támogatásra ígéretet, Küküllőszéplak
önkormányzata gyorssegélyt utalt
ki a héderfájaiaknak. Nagyobb személyes adományt kaptak a segesvári Veress László és Zsombor, a
Küküllői Református Egyházmegye

főgondnokai, valamint a mezőfelei
Káli Nagy Árpád és édesanyja részéről.
Sóhajtva ismeri be a lelkész:
igaza volt a község polgármesterének, amikor százezer euróra becsülte a kárt, ennyire mindenképpen
szükség lesz a harangláb újjáépítésére. A terven Keresztes Géza és
Csákány Dezső tervezők még dolgoznak, de a lelkész már kért egy
anyagkivonatot, hogy ha kézhez
kapják, tudjanak lépni a faanyag beszerzése ügyében, ugyanis mintegy
harminc köbméterre becsülik a
szükségletet, ami már önmagában
hatalmas összeget jelent. A torony
vázát négy, egyenként 8 méter
hosszú cserefa gerenda alkotja, ezeket időben ki kell vágatni, és néhány hónapig szárítani, mielőtt
elkezdenék az építkezést. A torony
ácsolását előreláthatólag szeptemberben tudják elkezdeni, erre már
jelentkezett egy székelyvarsági
mester, azonban legalább hat mesterre lesz szükség, valamint egy
emelődarura, amelynek segítségével a lábakat felállítják és megtartják az összeácsolásig. Addig is az
engedélyekre várnak, amint azt
megkapják, elkezdik megépíteni az
új alapot, a helyszínről a tűzvész
nyomait már el is takarították.
Reménykednek, hogy a biztosítótársaságtól kártérítést kapnak, el-

lenkező esetben képtelenek lesznek
az újjáépítés költségeit fedezni, hiszen csak az új harangok villamosítása tízezer lejbe kerül, a
haranglábra burkoló faanyag szükséges, azt még nem tudják, hogy a
sisakot zsindellyel vagy lemezzel
fogják fedni.
A harangok ügye előrehaladottabb állapotban van, megrendelték
egy székelyudvarhelyi öntödében,
várhatóan májusban lesz kész. A
költségét magyar állami támogatásból fedeznék, erre ígéretet kaptak
két nappal a tűz után.
A feltételezett elkövető vizsgálati fogságban van, a gyülekezet lelkészét is meghallgatta a rendőrség,
de a kárt szenvedett fél szinte semmilyen részletet nem tud egyelőre
az ügy állásáról.
Ismét harangoznak
Örvendetes hír, hogy nem várt
segítségnek köszönhetően két hete
ismét harangszó hívja az embereket
a templomba. Amikor a harangöntés ügyében Székelyudvarhelyen
tárgyaltak, Lázár Imre öntőmester
ideiglenesen egy 68 kilogrammos
kisebb harangot ajánlott fel, amíg a
két új harang elkészül.
A következő lépésre nem is kellett várni: Szakács Béla polgármester egy ideiglenes kis haranglábat
készíttetett Hidi Andrással.
Nőszövetségi zászlót avattak
Múlt szombaton nőszövetségi
világimanapot tartottak Héderfáján,
amelynek keretében felszentelték a
gyülekezet nőszövetségének zászlaját. A lobogót még 2018-ban készít-
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A polgármester ideiglenes kis haranglábat készíttetett, harangot is kaptak hozzá (Fotó: Nagy Csaba)
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A világimanap keretében avatták fel a zászlót

erre található az elefánt és a zsiráf? Hát a szervál? Születtek-e
kölykök mostanában? Erika 34
éve válaszol ilyen és hasonló kérdésekre,
közben belépőjegyet ad, leszámolja a visszajárót, és kellemes időtöltést kíván. A marosvásárhelyi állatkert nyugalmat árasztó,
mosolygós pénztárosa megszámlálhatatlan
órát töltött már a somostetői fák szomszédságában, a nagy bagolyszemes bejárat melletti kis helyiségben. Szeretettel teszi a
dolgát, és úgy érzi, nincs ebben semmi rendkívüli. Pedig a város hétvégi arcát – a közelmúltbelit és a mostanit – nála jobban aligha
ismeri valaki.
– Székelyhodosi születésű vagyok, a középiskolát Marosvásárhelyen, a mezőgazdasági líceum állattenyésztési szakán végeztem
– kezdte történetét az ötvenes éveiben járó
nő. – Az iskola után gondozónak jelentkeztem az állatkertbe, de akkor nem volt üres
hely. Egy év múlva telefonon hívott a néhai
Bereczki doktor, az intézmény igazgatója, és
azt mondta, a pénztárban lenne egy állás
számomra. 1986-tól vagyok itt.
– Mennyire volt nehéz megszokni az új
élethelyzetet?
– Mindent meg kellett tanulnom, egyebek
mellett azt, hogy alkalmazkodjam az emberekhez. A látogatók kiszolgálása nemcsak
abból áll, hogy átadjuk a belépőt, és átvesszük a pénzt, ha ezer kérdésük van,
azokra mind kell tudni válaszolni. Akkoriban
a pénztáros raktárosi feladatokat is ellátott.
A nyolcvanas években nem jött szinte na-

tették Nyárádszeredában SiklódiBalogh Editnél, de felavatására
eddig még nem került sor. A világimanap ennek méltó keretet adott,
ugyanakkor jelét adták ezáltal a világnak, hogy az őket ért csapás nem
törte meg, inkább megerősítette hitüket.
Az ünnepi istentiszteleten a gógáni, gógánváraljai, küküllőszéplaki és bonyhai gyülekezet
nőszövetségei is jelen voltak, a
zászlószentelést Nagy Orsolya dányáni lelkész végezte, az eseményen
a
héderfájaiakat
és
vendégeiket köszöntötte az Erdélyi
Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke, Borsos Melinda, a Küküllői Református
Egyházmegye nőszövetségi elnöke,
Székely Ella, valamint Szakács
Béla, Küküllőszéplak község polgármestere.

Iránytű és mosoly
(Fotó: Bordi Zoltán Csaba)

ponta új élelmiszer az állatoknak, mint most.
Betakarításkor egyszerre hozták meg a
krumplit, almát, céklát, és az elkövetkező
időben abból kellett gazdálkodni. A két pénztáros a zöldség, gyümölcs válogatásában is
részt vett. Ha szükség volt rá, a lapitakarítást
és hasonló munkákat is elvégeztünk. Ez most
már nem tartozik a megbízatásaink közé.
– Milyen volt az állatkert látogatottsága a
nyolcvanas években?
– Hétköznap sokkal
kevesebben jöttek, vasárnap, az egyetlen szabadnapon azonban hatalmas volt a tömeg.
Ugyanígy ünnepnapokon, különösképpen
május 1-jén és augusztus 23-án. Olyankor
innen, a pénztárból nem is lehetett látni a sor
végét. Abban az időben ritkán utaztak külföldre az emberek, így a nyári szabadságolás
programjába is gyakran beiktattak egy-egy
állatkerti délutánt. Szeptemberben pedig
rendszerint osztálykirándulással kezdték a
gyermekek az iskolát, október közepéig
özönlöttek a Somostetőre az osztályok.
– Mi volt akkoriban a vadaspark legnagyobb látványossága?
– A trópusi pavilon 1983-ban épült, a
nyolcvanas évek végén még újdonságnak
számított. A ’90-es években aztán megépült
a majomház, akkor főként az érdekelte az
idelátogatókat.

– Változott-e a látogatottság a rendszerváltás után?
– A tévécsatornák megjelenésével és a
szappanoperák beindulásával módosult a
családok vasárnapi programja. Az Isaura
műsoridejében érzékelhetően kevesebben
jöttek a Somostetőre. Ugyanakkor megnyíltak az országhatárok,
sokan a külföldi üdülést részesítették előnyben. De mindezek
mellett is bőven volt látogatónk. A nagy modernizálások 2007-ben kezdődtek az
állatkertben, számos új pavilon, kifutó épült,
2012-ben pedig megérkezett Tánya, az elefánt. A létesítmény népszerűségét ez természetesen növelte. Egyre több külföldi turista
is érkezett hozzánk, a mai napig sok a látogatónk a határon túlról. Idén magyarországiakat és egy szlovákiai családot is
kiszolgáltam. Angolul beszéltek, de kicsit
tudtak magyarul is.
– Vannak-e gyakran visszatérő látogatók?
– A marosvásárhelyi családok közül többen vesznek bérletet, ők természetesen gyakran jönnek. Vannak, akik hetente szétnéznek
az állatkertben. De más megyékből is érkeznek óvodai, iskolai csoportok, főleg az Iskola
másként héten. Emellett sok olyan látogatónk is van, aki valamelyik vásárhelyi klinikára jön vizsgálatra, és amíg az eredményre

A nap rangját emelte, hogy a magyar kormány miniszterelnökségének nemzetpolikai államtitkársága
két zászlóval is megajándékozta a
gyülekezetet: dr. Szilágyi Péter
nemzetpolitikai államtitkár-helyettes, miniszteri biztos felemelő levelet küldött a héderfájaiaknak egy
székely és egy címeres nemzeti
zászló kíséretében.
Nemcsak a kormány ajándékáért
lehettek hálásak: a gyülekezet egyik
Budapesten élő tagja, Peti Erzsébet
nagy értékű önzetlen adományát is
megköszönhették, tőle templomi
varrottas terítőket kaptak. Ezek még
a tűzeset előtt elkészültek, de eddig
nem volt megfelelő alkalom az ünnepélyes átadásra. A nap perselyes
bevételét a gyülekezet nem tartotta
meg magának, hanem a világimanapot kidolgozó zimbabwei keresztényeknek ajánlotta fel.

vár, felsétál ide. Az emberek vágynak a szabadba, ezt az intézményünk látogatottsága is
tükrözi. A téli időszakban persze kevesebben
jönnek, de például február 15-én, szombaton
273 jegyet adtam el. Nyári vasárnapokon
3500–4000–4500-as a létszám, és minden
évben van egy olyan nap, amikor elérjük az
5000-es látogatottsági számot.
– Találkozott-e a közel három és fél évtized alatt különlegesebb figurákkal?
– Nemrég járt nálunk egy idősebb úr. Távozóban megállt a jegypénztár előtt, és azt
kérdezte: véleményt lehet mondani? Utána
meg csak annyit tett hozzá: le az összes kalapokkal! Az ilyen emlékeket szívesen őrizgetem.
– Ön szokott-e munkaidőn kívül sétálgatni
odabent?
– Tulajdonképpen ez is a munkámhoz tartozik, hiszen naprakésznek kell lennem az újdonságokkal, hogy megválaszolhassam a
látogatók kérdéseit.
Beszélgetésünk órájában egy egyetemistacsoport és négy-öt család is jegyet váltott.
– Megnézzük az állatokat! – ujjongott fel
egy vékony hang, miközben a családfő fizetett. A hang gazdája nem érte fel a pénztárablakot, így ülőhelyzetben nem láthattam,
Erika viszont küldött neki egy mosolyt. Távozás előtt arról faggattam a pénztárost,
van-e kedvence a vadaspark lakói között.
– Az alpaka – derült fel újra az arca. Majd
elárulta, az oroszlánkölykök is a szívéhez
nőttek, amelyeket jó pár évvel ezelőtt simogatott.
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Az ipari tevékenység Romániában és Erdélyben

Az Európai Unió 28 országában a GDP 19,5%-át képezi
az ipar, ennél magasabb az
arány az EU kelet-közép-európai tagországaiban, ahol az
ipar kiemelten fontos szerepet tölt be a gazdaságban –
derül ki az Erdélystat elemzéséből.

Szerkesztette: Benedek István

Szakértők kétkednek
a nyugdíjemelés lehetőségében

Az elmúlt két év költekezései
miatt az Európai Bizottság
úgy döntött, túlzottdeficit-eljárást indít Románia ellen.
Ilyen körülmények között
rendkívül nehezen teljesíthető a 40 százalékos nyugdíjemelés
–
vallják
a
szakértők.

Románia 4,6 százalékos költségvetési hiánnyal zárta a 2019-es évet,
ennél nagyobb a deficit csak a
2010-es válságévben volt, amikor
elérte a bruttó hazai termék (GDP)
6,5 százalékát.
A mutató alakulása miatt történelmi csúcson van az euró árfolyama.
Az országnak minél hamarabb
rendeznie kellene a kialakult helyzetet, és legkésőbb 2022-ig vissza
kell hoznia az államháztartás hiá-

nyát a maastrichti szerződésben
rögzített 3 százalékos szint alá, főként olyan körülmények között,
hogy idén szeptember elsejétől 40
százalékkal kellene emelni a nyugdíjakat.
A Mediafax hírügynökség által
megkérdezett gazdasági elemzők
úgy látják, rendkívül nehezen teljesíthető a 40 százalékos nyugdíjemelés.
„Nagyon nehezen elérhető célkitűzés a 40 százalékos nyugdíjemelés. Gazdasági szempontból a
mostani az elmúlt 10-15 év legbonyolultabb időszaka” – fogalmazott
Mircea Coşea.
Adrian Benţa szerint a jelenlegi
helyzet egyenesen pénzügyi válsághoz vezethet. „Ha válság alakul ki,
akkor oda a pénzügyminiszter tervei” – jegyezte meg.

Romániában és ezen belül Erdélyben is kiemelkedő az ipar jelentősége: Erdély ipara 2017-ben
79 milliárd lejjel járult hozzá az ország GDP-jéhez, ami az országos
ipari hozzájárulás 39%-át teszi ki.
Ez egyben azt is jelenti, hogy Erdélyben fejlettebb az ipar, akár ha a
régió 34%-os lakosságarányához
viszonyítunk, akár ha a GDP-hez
való átlagos hozzájárulását nézzük,
ami az elmúlt években 32–34% közötti volt.
Romániában 2017-ben az iparban foglalkoztatottak száma meghaladta az 1,7 millió főt. Erdély
országon belüli aránya ebből a
szempontból is kiemelkedő, a romániai iparban foglalkoztatottak
44,1%-a ebben a régióban tevékenykedik, ugyanakkor az erdélyi
foglalkoztatottak 27%-a az iparban
dolgozik, ami jelentősen meghaladja az országos 21%-os arányt.
Erdélyben az ipari vállalatok üzleti forgalma 2008-tól töretlenül
növekszik, 2018-ban már a 212
milliárd lejt is meghaladta. Ennek
relatív többségét, 34,4%-át a dél-erdélyi régió adta. Az ellenpólust
Székelyföld képviseli, hiszen 2018ban az ipari vállalatok összes üzleti
forgalma alig 7 milliárd lej volt,
ami mintegy 3%-át jelenti az erdélyi ipari cégek üzleti forgalmának.
Az ipari vállalatok száma 2011-től
csaknem folyamatosan növekedett
Erdélyben, míg 2018-ban elérte a
közel 25 ezer vállalatot.
Erdélyen belül Dél-Erdélyben a
legerősebb a komplex ipari tevé-

Szovátai házmester, aki 52 nyelven beszél

Fekete István

Mondta-e már hangosan egy ablaknak, hogy nyíljon ki? Önnek
lehet, hogy még nem, de Ali babának már sikerült hangvezérléssel
ajtót nyitnia. Innen már csak egy
lépés, hogy egy hűtőszekrényt felszólítsunk, nyilatkozzon a tartalmáról, de a gépekkel beszélgető
háziasszonyok – vagy háziférfiak?
– világa egyre közelebb kerül
Maros megyéhez, és ebből egy szovátai start-up díjnyertes fejlesztése
is bőven kiveszi a részét. Képzeljünk el egy házat, ahol az ébresztő
után automatikusan bekapcsol a
fűtés és a világítás; mire az illető
leér a konyhába, már le is főtt a
kávé, amikor pedig elindul otthonról, a termosztát magától kikapcsol.
És mindezt elég este hangosan elmondani a házmesternek, aki voltaképpen egy virtuális személy.
Fülöp Zsolt programozó, a Joxa
Smart Home Kft. tulajdonosa, ötévi
kőkemény fejlesztés és tesztelés
után lépett a nyilvánosság elé okosotthon- és okoshotel-megoldással,
melyek segítségével a vendég a
szállodaszobában egyéni igényre
szabott információkat kaphat az őt
érdeklő szolgáltatásokról, a környék turisztikai kínálatáról.
– Egy külföldi projekt kapcsán
kerültem kapcsolatba a hangvezérléses (speech recognition) rendszerekkel ezelőtt hat évvel, és
elkezdtem gondolkodni, hogy milyen volna, ha ezt átvinném egy otthonba,
és
terveznék
egy
úgynevezett okos házmestert –
mondta Zsolt. Az okos rendszerek
alapja – a jelenlegi „legforróbb
trend” – az IoT (angolul: Internet of
Things, kicsit sánta magyar fordítással: a tárgyak internete), vagyis
az olyan eszközök, amelyek vala-

milyen vezeték nélküli technológia
révén kapcsolódnak egymáshoz,
teljes összhangban működnek
együtt, távolról elérhetők és felügyelhetők.
Az egyik ilyen szolgáltatás az
úgynevezett okosotthon, ami a lakásban található eszközök sokaságának együttműködését és egy
közvetítő – a házmester – általi vezérlését jelenti. Magyarán: nem a
felhasználó, a lakás tulajdonosa
vagy a hotelszoba vendége, hanem
a kinevezett házmester, vagyis a
mesterséges intelligenciára épülő
virtuális asszisztens irányítja a garázsajtót, lámpatesteket, redőnyöket, zárakat, vízcsapokat stb.
Ezt próbálják megvalósítani a
nagy technológiai cégek, mint az
Apple, a Google és az Amazon. Az
iOS vagy Android ökoszisztémában
élő felhasználók számára ott az

Apple Homekit vagy a Google
Home platform. Az alapkoncepció
egy központi szoftver, ami a mobilkészüléken vagy egyéb okoseszközön fut, melybe a felhasználó az
okoseszközt csatlakoztatja. Ez attól
lesz „intelligens”, hogy szoftver
van rátelepítve, és vezetékmentes
hálózati kapcsolódásra képes. Az
okosotthon további érdekessége,
hogy a becsatlakoztatott eszközöket
hangvezérléssel irányítja a felhasználó, azaz hogy működésbe hozza
például a redőnyt, vagy felkapcsolja a villanyt, hangosan utasítania kell az okostelefonját vagy
okosóráját, hogy tegye meg ezt.
Az IoT-eszközök szövevényes
világában, amikor az ahány kütyü,
annyi szoftver problémával szembesül az egyszerű felhasználó, a
nagy technológiai cégek próbálnak
standardokat teremteni, egyelőre

kenység, itt található a régió legnagyobb vállalata is. Bánság ipara
szintén nagyon fejlett, a nagy autóipari beszállítóknak köszönhetően.
A Partiumban a legtöbb üzleti forgalmat a számítógép, elektronikai
és optikai eszközök gyártása adja,
de az élelmiszergyártás, a fém
alapanyag gyártása, valamint a
gumi- és műanyag termékek előállítása szintén jelentős ágazatok.
Székelyföldön az ipar a többi régióhoz képest lényegesen kisebb, a
térségen belül a könnyűipar számít
jelentősnek.
Az iparban alkalmazottak nettó
keresetét vizsgálva, az Erdélystat
rámutat: az elmúlt több mint tíz
évben mind a könnyűiparban, mind
pedig a komplex iparban növekedtek a nettó bérek. A növekedés reálértéken
számolva
a
könnyűiparban 74, a komplex iparban 88%-os volt 2008 és 2018 között. A könnyűiparban a nettó bérek

általában az országos átlagkereset
alatt vannak, míg a komplex iparban az országos átlagot meghaladó
nettó fizetésre lehetett számítani.
2018-ban alkalmazottként átlagosan 2042 lejt lehetett keresni a
könnyűiparban, míg 2781 lejt a
komplex iparban.
Az erdélyi megyék közül 2018ban Temes megyében lehetett alkalmazottként elérni a legnagyobb
nettó bért a komplex iparban (3449
lej), ami jóval magasabb, mint a teljes megyei átlag (2739 lej). A könynyűiparban
szintén
Temes
megyében láthatóak a legnagyobb
nettó fizetések (2132 lej). A legalacsonyabb átlagbér a komplex iparban Hargita megyében volt (1782
lej), míg a könnyűipari minimum
Beszterce-Naszód megyében található (1551 lej).
Az Erdélystat teljes elemzése az
Erdelystat.ro honlapon olvasható.
(közlemény)

nem sok sikerrel, mivel nagyon
kevés kütyü képes együttműködni,
illetve kompatibilis az általuk létrehozott platformokkal, mint a
Homekit vagy Google Home.
Ugyanakkor az okosotthont vezérlő
virtuális asszisztensek nyelvtudása
is elég szűkös: az Apple Sirije csak
21, az Amazon Alexája hét, míg a
Google Home mindössze tizenhárom nyelven beszél.
Fülöp Zsolt kísérletei nyomán új
értelmet nyert az okosotthon fogalom: a már meglévő és jól működő
technológiákat összehangolva egy
olyan házmester született meg,
amely 52 nyelvet tud, így aligha beszélhetünk nyelvi határokról. A jelenleg is fejlesztés alatt álló
rendszer lelke egy M.I.A. (My Intelligent Assistant) nevet viselő virtuális asszisztens, amely a neve
említésére reagál, és egyszerű parancsokat képes végrehajtani. Bár a
„Mi a szösz?” kérdésre nem képes

válaszolni, azt meg tudja mondani,
hogy milyen időre számíthatunk
holnap vagy a hétvégén, felkapcsolja a villanyt, illetve az egyéb, az
okosotthon részét képező eszközöket működésbe tudja hozni.
Az elmúlt öt év munkájának
eredményeképp a Joxa Smart
Home elnyerte a Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusa és a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány által rendezett Be
Smart Székelyföld verseny fődíját,
és lehetőséget kapott a nemzetközi
bemutatkozásra a budapesti Startupok Éjszakája rendezvényen.
Bár elsődleges célpontjai a hoteltulajdonosok, Zsolt most éppen Németországban készül felszerelni az
első okosotthont, ahol az érdeklődők ki tudják próbálni a kis szovátai
start-up innovatív fejlesztését.
– Van egy német csoport, amely
érdekelt abban, hogy viszonteladónk legyen, mert a legnagyobb
szállodaláncokkal van kapcsolatban. Itt, a németországi okosotthonban fogják megnézni, hogyan
működik a rendszer, és ha elnyeri a
tetszésüket, leülünk tárgyalni –
mondta izgatottan Zsolt.
Az okosotthon-koncepció köré
épülő IoT-rendszerek előnye, hogy
láthatatlanná teszik a háttértechnológiát, eltüntetik a sok távvezérlőt,
így a felhasználó csak a szükséges
eszközöket tartja szem előtt. Ha a
telefonjáról adja az utasításokat, az
okostelefon mindig kéznél van, ha
pedig a Joxa okos házmesterében
gondolkodik, számítania kell egy
központi egységre, amit általában a
televízió fölé helyeznek el, mivel a
virtuális asszisztens ezt az eszközt
fogja használni a kért adatok megjelenítéséhez. Persze, az még a jövő
titka, hogy a Fülöp Zsolt által elképzelt okoskörnyezet mennyire piacképes, és Maros megyében van-e
egyáltalán igény ilyen szolgáltatásra.
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Bálint Zsombor

Egyszer már feljutottak, másodszor is megpróbálják

Vesztett játszma nélkül jutott be
az A1 osztályba jutásért kiírt osztáyozó tornára a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplabdacsapata.
Az A2 osztály Nyugati csoportjának
döntő tornáját Craiován rendezték,
egy héttel korábban, mint az eredeti
kiírásban szerepelt.
Nagyvárad ellen kezdte a szereplést a Marosvásárhelyi CSU Medicina a craiovai tornán, és noha
elvileg ez lett volna a legerősebb
elenfél, hiszen a váradiak végeztek
a második helyen az alapszakaszban a Medicina mögött, a találkozó
sima három játszmás győzelmet hozott Predrag Zucović tanítványainak. Az első szettben 9-9-ig még jól
tartotta magát Nagyvárad, ezt követően azonban lassan elhúzott a marosvásárhelyi csapat, előbb csak
két-három ponttal, aztán 18-14 után
végleg. Némileg hasonlított a második szett is, ebben azonban 8-7
után nem kegyelmezett a marosvásárhelyi gépezet, Axinte két ászt,
Florina Murariu pedig nem kevesebb mint öt ászt ütött, innen a kategorikus
különbség.
A
nagyváradiak a harmadik játszmában sem adták fel, 5-0 után visszakaszkodtak a Medicina mögé, így a
kispad 10-9-nél kénytelen volt időt
kérni. Aztán 21-13 után ismét kiengedett kicsit a marosvásárhelyi csapat, és 21-re egyenlített Nagyvárad!
A hajrában azonban érvényesült a
marosvásárhelyiek jobb szervezett-

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, döntő torna: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Nagyváradi CSU 3:0 (25:16, 25:10, 25:22)
Craiova, Ion Constantinescu csarnok. Vezette: Eduard Popescu (Bukarest), Lucian Stanea (Konstanca). Ellenőr: Gheorghe Văraru (Bukarest).
CSU Medicina: Ioan, Vereș, Fl. Murariu, Ionescu, Dumitrescu,
Axinte (Șumandea, Borlodean). Liberó: K. Murariu.
A másik mérkőzésen: SCM Craiova – Tordai Volei Cristina Pârv
3:1.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, döntő torna: Marosvásárhelyi CSU Medicina – SCM Craiova 3:0 (25:18, 25:19, 25:12)
Craiova, Ioan Constantinescu csarnok. Vezette: Florin Mărgescu
(Pitești), Zsoldos András (Brassó). Ellenőr: Gheorghe Văraru (Bukarest).
CSU Medicina: Ioan, Vereș, Fl. Murariu, Ionescu, Dumitrescu,
Axinte. Liberó: K. Murariu.
A másik mérkőzésen: Nagyváradi CSU – Tordai Volei Cristina Pârv
3:1

sége és nagyobb játéktudása, mert
nagyobb tapasztalatról azért mégsem beszélhetünk egy teljes egészében ifikorú keret esetében.
A második mérkőzés, a résztvevők közül leggyengébbnek tartott
Torda ellen, sokkal simább ügy
volt. Különösen a második szettben,
amikor az ellenfél alig hat pontot
gyűjtött, de az első és harmadik
játszmában is meggyőző volt a különbség a marosvásárhelyiek javára.
Két győzelemmel már biztos továbbjutó volt a marosvásárhelyi
csapat, az utolsó meccsnek azonban
külön töltete volt, hiszen a házi-

gazda Craiova egy nappal korábban, miután meccslabdája is volt,
kikapott öt játszmában Nagyváradtól, és csak úgy juthatott volna tovább (márpedig ez volt a célkitűzés,
ha már kérték a torna megszervezését), ha nyernek a Medicina ellen.
Egy craiovai győzelemmel mindkét
csapat továbbjutott volna. A marosvásárhelyi lányok becsületére lemondva
semmiféle
gyen

A felvétel a helyosztó párharc első, marosvásárhelyi összecsapásán készült. Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda 1. liga, rájátszás a 7-10. helyekért, második
mérkőzés: CSO II Voluntari – Marosvásárhelyi CSM 76:71
(17-22, 21-11, 13-13, 12-17, 13-8)
Voluntari, Gabriela Szabo Sportcsarnok. Vezette: Alexandru
Stamate (Bukarest), Alexandru Costache (Bukarest), Vlad
Cotrobaș (Bukarest). Ellenőr: Luca Badea (Bukarest).
CSO II Voluntari: Colceag 29 pont, Cusu 12 (4), Voicu 9 (1),
Omer 7 (1), Ivanov 6, Petre 5 (1), Vasile 5 (1), Niculescu 3 (1),
Mitran.
Marosvásárhelyi CSM: Bölöni 24 (2), Szilveszter 12 (2),
Györki 12 (2), Mureșan 11, Bot 5 (1), R. Ștefan 4, Morar 2,
Blaga 1, Tălmăcean, Ștețca.

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga , középszakasz
* Piros csoport, 5. forduló: Bukaresti Steaua – Bukaresti Dinamo 76:83.
Férfikosárlabda 1. liga, rájátszás:
* az 1-6. helyekért, 2. mérkőzés: Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium – Kolozsvári U 92:58 (2-0).
* a 7-10. helyekért, 2. mérkőzés: CSO II Voluntari – Marosvásárhelyi CSM 76:71 (1-1).

Bajnokok Ligája: a mai program

A keddi két mérkőzés után szerdán újabb két nyolcaddöntős párharc visszavágójával folytatódik a
labdarúgó Bajnokok Ligája: a címvédő Liverpool egygólos hátrányból fogadja az Atlético Madridot, a

Borussia Dortmund pedig hazai
2-1 után utazik Párizsba, zárt kapus
összecsapásra.
A mai program és a televíziós
közvetítési rend:
* FC Liverpool (angol) – Atlético

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, döntő torna: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Tordai Volei Cristina Pârv 3:0 (25:16, 25:6,
25:16)
Craiova, Ioan Constantinescu csarnok. Vezette: Zsoldos András
(Brassó), Eduard Popescu (Bukarest). Ellenőr: Gheorghe Văraru (Bukarest).
CSU Medicina: Ioan, Vereș, Fl. Murariu, Ionescu, Dumitrescu,
Axinte. Liberó: K. Murariu.
A másik mérkőzésen: SCM Craiova – Nagyváradi CSU 2:3.

A torna végeredménye
1. CSU Medicina 9 pont
2. Nagyváradi CSU 5
3. SCM Craiova 4
4. Tordai Volei Cristina Pârv 0

Váratlan botlás Voluntari-on,
harmadik meccsre lesz szükség

Váratlan módon vereséget szenvedett a
marosvásárhelyi CSM férfi-kosárlabdacsapata az 1. liga alsóháza rájátszásának második
mérkőzésén,
a
mezőny
legszerényebb csapatának otthonában. Voluntari fiókcsapata hosszabbításban győzte
le George Trif együttesét, így a sorozatban
harmadik mérkőzésre lesz szükség.
Formaságnak ígérkezett a voluntari-i kiszállás a marosvásárhelyi kosárlabdázóknak, hiszen az alapszakaszban kétszer is
legyőzték a CSO második gárdáját, és
simán nyerték a rájátszás első találkozóját
is hazai pályán. Nem csoda, hiszen igencsak szedett-vedett társaságnak tűnt az ellenfél. Szó sincs arról, hogy valamiféle
előkamrája lenne a nemzeti bajnokságban
játszóknak, inkább tűnik ificsapatnak, amelyet a voluntari-i városvezetőség az amatőr
sportra való tekintettel támogat. Ezek a fiatal gyerekek azonban nagyon meg akarták
mutatni a marosvásárhelyieknek, akik, miután enyhe előnyre tettek szert az elején,
túlságosan sokat kihagytak a második negyedben, s a vérszemet kapott ellenféllel
szemben csak nehezen tudtak annyira visszakapaszkodni, hogy hosszabbításra hozzák a meccset. Nem volt elég. A ráadás öt
percben is Voluntari-nak ment jobban, a
kulcsfontosságú pillanatokban Bölöninek
kimaradt a triplakísérlete, aztán ugyanő
labdát vesztett.
Meglepő, hogy a házigazdák milyen
sok, 50 labdát kaparintottak meg a palánk
alatt, és az is, hogy a CSM játékosai nem
kevesebb mint 27 labdát adtak el a mérkőzésen.
Ezzel a győzelemmel Voluntari kiegyenlített a sorozatban, így harmadik meccsre
lesz szükség annak eldöntésére, hogy ki
játszhat az 1. liga 7. helyéért. Lám-lám,
pöttöm célok is gerjeszthetnek nagy ambíciókat. A mérkőzést Marosvásárhelyen rendezik, a versenynaptár szerint pénteken, de
hivatalosan még nem tűzték ki az időpontot.
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Madrid (spanyol) (az első mérkőzésen: 0-1): M4 Sport, DigiSport 1,
Look Sport, Telekom Sport 2
* Paris Saint-Germain (francia) –
Borussia Dortmund (német) (1-2):
DigiSport 2, Look Plus, Telekom
Sport 1
Mindkét mérkőzés este 10 órakor
kezdődik.

engedményt nem tettek, és Craiova
ellen is három viszonylag sima
játszmában nyertek, s csupán az
első két játszma első felében volt
valamivel kiegyensúlyozottabb a
csata, a harmadikban már feladták
fejben a házigazdák.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Az első két helyezett a Keleti
csoport első két helyezettjével
együtt részt vehet a május 1-3-a között rendezendő feljutási tornán,
innen a legjobb kettő szerez jogot
arra, hogy ősztől az A1 osztályban
szerepeljen.

Olimpiai résztvevő a magyar
férfi-kardválogatott

A magyar férfi-kardválogatott
negyedik lett a luxembourgi világkupán, ezzel matematikailag is biztosította helyét a tokiói olimpián.
A szombaton egyéniben győztes, kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi
Áron,
valamint
a
világbajnoki arany- és ezüstérmes
Szatmári András, továbbá Gémesi
Csanád és Decsi Tamás alkotta válogatott előbb 45-38-ra verte az ukránokat, majd a negyeddöntőben
45-40-re az amerikaiakat. Az elődöntőben 45-42-re kikapott az olaszoktól, a harmadik helyért
rendezett mérkőzésen pedig 45-44re a németektől.
A magyarok, akik a tavalyi
világ- és Európa-bajnokságon
ezüstérmet szereztek, valamint a
vk-sorozatban
is kiegyensúlyozottan és jól
szerepeltek,
már az olimpiai
kvalifikációs
sorozat utolsó
előtti versenyét
megelőzően is
nagyon kedvező helyzetben
voltak.

Olimpiai indulásukkal hetek óta lehetett számolni, de most vált matematikailag
is
biztossá
a
részvételük, többek között azzal,
hogy a franciák és az oroszok sem
jutottak a legjobb négy közé.
Az olimpián a rangsor első négy
helyezettje – ezek között van a magyar csapat – automatikusan indulhat, további négy együttes pedig
földrészenkénti eloszlásban kerül a
mezőnybe.
Luxemburg beugróként rendezte
meg az egyéves sorozat utolsó
előtti versenyét. A koronavírus-járvány miatt az eredeti helyszínen,
Padovában nem lehetett lebonyolítani ezt a vk-fordulót, majd a beugró Tauberbischofsheim is
kénytelen volt visszalépni.

Fotó: MTI

Zárt kapus lehet a bolgár–
magyar futball-Eb-pótselejtező

A jelenlegi állás szerint a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött
rendezik meg március 26-án a Bulgária–Magyarország labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtezőt.
A Magyar Labdarúgó-szövetség Twitter-oldala hétfőn arról számolt
be, hogy a bolgár kormány döntése értelmében az országban meghatározatlan ideig zárt kapuk mögött játszanak minden mérkőzést, ennek
pedig hatálya alá esik ez az összecsapás is. Az MLSZ ugyanakkor hozzáteszi: a március 26-i időpontig a bolgár kormány bármikor módosíthatja döntését.
A bolgárok elleni találkozót a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban romániai idő szerint 21.45-kor rendezik, a találkozóra már minden vendégbelépő gazdára talált.
Marco Rossi szövetségi kapitány a tervek szerint hétfőn hirdeti ki keretét. A magyar válogatott, amely négy éve pótselejtezőn harcolta ki az
Eb-részvételt, győzelme esetén a Puskás Arénában fogadja az Izland –
Románia párharc továbbjutóját. A második összecsapás győztese kijut
a nyári kontinensviadalra, amelynek egyik helyszíne Budapest, egy
másik helyszíne Bukarest lesz.
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Vámszabályozások az Európai Unióban

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Óvatosan a luxusadó-köteles termékekkel!

Az országhatárok átlépése
során megtörténhet, hogy a
megengedettnél
nagyobb
mennyiségű luxusadó-köteles
terméket az illetékes szervek
lefoglalják, és bírságot szabnak ki, akárcsak a zár- és adójegy
nélküli
portékára.
Mindezt úgy lehet elkerülni,
ha a célország vagy tranzitország pénzügyi szabályozásairól
az
utazás
előtt
tájékozódunk. Ferencz Gábort,
a Maros megyei vámiroda vezetőjét a külföldre utazókat
érintő export-import vámszabályozásokról kérdeztük.

Szer Pálosy Piroska

Amint a megyei vámiroda vezetője hangsúlyozta, külön kell választani
a
vámés
a
határellenőrzést. A vámhivatal az
országból kivitelre szánt árut ellenőrzi, és a behozott árura megszabott
vámilletékek behajtása a cél, természetesen csakis az Európai Unión
kívüli országokba tartó, illetve
onnan érkező termékekre. Az országhatárok közötti ellenőrzés célja
a személyekre irányul, az a határőrség feladata.
Annak ellenére, hogy az Európai
Bizottság rendeletben fogadta el az
uniós tagországok között alkalmazott egységes vámilletéket, az európai uniós országhatárokon sem
egységes a kiszabható illeték, mivel
az állami költségvetésbe utalt héa
vagy áfa országonként változik.
Mivel egy adott termék ára már tartalmazza a vásárlás helye szerinti
ország által kivetett adókat (áfa és
illeték), a többi uniós tagállamban
nem kell a termék után külön fizetni. Az uniós vámhatóságoknak
azonban jogukban áll meggyőződni
arról, hogy a termékeket valóban
saját fogyasztásra vásárolták. Ehhez
többek között megvizsgálhatják a
termékek csomagolását vagy szállítási módját, illetve ellenőrizhetik,
hogy végez-e kereskedelmi tevékenységet az illető, és mennyi terméket szállít. A vámilleték a

Ferencz Gábor

vámunióban egységes, az uniós
alapba kerül, azonban a héa (TVA)
és a luxusadó országonként változó,
mert az az állami költségvetést gyarapítja. A vámilleték az áru értékének 0–15%-a, ami a termékek
függvényében változik.
– Egy olvasónk panaszolta, hogy
a vámuniós előírások ellenére tavaly a borsi román–magyar határátkelőnél elvették a másfél literes
ásványvizes palackban szállított
házi pálinkáját, és 76 euróra büntették a határőrök, amikor kisbusszal
Olaszországban élő gyerekéhez utazott. A határőr ellenőrizte a pálinka
szeszfokát, és az meghaladta a 40
fokot, így dupla kihágásként kezelték
az ügyet. Milyen termékekből mennyit vihetnek magukkal a magánszemélyek,
amikor
az
uniós
országhatárokon átlépnek? – kérdeztük.
– Az EU nem korlátozza, hogy a
magánszemélyek mit vásárolhatnak
egy másik uniós tagállamban, vagy
mit vihetnek magukkal egy másik
uniós országba, feltéve, hogy a termékeket személyes használatra,
nem pedig viszonteladásra szánják.
Az uniós országok más-más szabályokat alkalmazhatnak azzal kapcsolatban, hogy legfeljebb mennyi

dohánytermék vagy alkoholtartalmú ital vihető be az ország területére. Az alábbi mennyiségek
bevitelét azonban mindenképpen
engedélyezniük kell: 800 szál cigaretta, 400 db szivarka (egyenként
max. 3 gramm súlyú szivar), 200 db
szivar, 1 kg dohány, 10 liter tömény
szeszes ital (szilva-, gyümölcspálinka, vodka), 20 liter szeszezett bor
(22 fok alatti likőrféleségek), 90
liter bor (ebből max. 60 liter
pezsgő), 110 liter sör.
Amennyiben a vámhatóságokban
felmerül a gyanú, hogy a szállított
termékeket nem saját fogyasztásra
szánják, hanem értékesíteni szándékozzák, a vámosok felszólíthatják a
csomag tulajdonosát, hogy a vásárlást igazoló számla felmutatásával
bizonyítsa be az ellenkezőjét. Ha
nem tud megfelelő bizonyítékkal
szolgálni, akkor vámot kell fizetnie,
különben a termékeket lefoglalják.
Adó- és zárjegy
– a törvényesség biztosítéka
A terméken található adójegy
vagy zárjegy jelzi, hogy a termék
előállítója befizette az adót, a zárjeggyel ellátott termék legálisan került behozatalra vagy előállításra.
Az adójegy nemcsak az államháztartás bevételét biztosítja, hanem

Nevelési, oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatás

Szülőföldön magyarul

A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
megbízásából idén is meghirdeti a felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és
taneszköz-támogatásra, illetve hallgatói támogatásra
vonatkozó támogatási kérelem benyújtására, melynek
postára adási dátuma: 2020.
április 30.

A támogatás formája: vissza nem
térítendő támogatás, egy tanévre
egy alkalommal igényelhető, célja
a romániai magyar nyelvű oktatás
és nevelés támogatása. Nevelési,
oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhetnek azok a diákok, akikre a
szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény kiterjed: kiskorú gyermekek,
akik a 2019/2020-as tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált

óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, azok az általános
és középiskolás tanulók, akik a
2001. augusztus 31-ét követő időszakban születtek, Romániában
működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy
középfokú tanulmányaikat magyar
nyelven folytatják, és Románia
közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben
részesülnek, fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar
nyelvű
oktatásban
részesülnek, és a lakóhelyükön napi
bejárással elérhető távolságon belül
nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű
tagozat. Olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű
kiskorúak, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben
folytatnak magyar nyelvű tanulmá-

nyokat vagy egyéb magyar nyelvű
nevelésben részesülnek, olyan kiskorúak, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy
egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,
azok a középiskolai tanulók, akik a
2019/2020-as tanév megkezdéséig
tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási
rendszerének tanulmányi időszakra
vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek. Hallgatói támogatásban részesülhet az
a nappali tagozatos hallgató, aki
Romániában működő felsőoktatási
intézményben alap vagy magiszteri
tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
A támogatásokra nem jogosult:
az az alap- vagy középfokú oktatási
intézményben tanuló, aki a
2019/2020-as tanév első félévében
több mint 15 tanórát igazolatlanul
hiányzott; az a fakultatív vagy op-

segít leleplezni az illegális és hamis
termékeket is.
– Panaszosunk az engedélyezett
tíz liter tömény szeszes ital töredékét szerette volna ajándékba vinni,
a magyar határőrök az 53 fokos alkoholtartalomra hivatkozva intézkedtek. Jogosan jártak el? Netalán
a zárjegy hiánya indokolta volna a
termék lefoglalását és a bírságot?
– Valószínűleg a zárjegy hiánya
miatt bírságolták meg a román–magyar határon, mert zárjegy nélküli
szeszes italt a határon átvinni nem
törvényes. Az anyaországban a pálinkafőzdékben is kötelező a zárjegy,
egyrészt közegészségügyi okok
miatt, mert nem lehet arról megbizonyosodni, hogy valójában mit tartalmaz egy műanyag flakon vagy üveg,
ugyanis lehet benne metilalkohol,
robbanószer vagy bármilyen más

mérgező vegyület. Az országhatárokon áthaladva ha a megengedettnél
nagyobb mennyiséget szállít valaki,
vagy ha olyan termékről van szó, a
vámnyilatkozatot megtehetik szóban vagy írásban, és a megfelelő
vámilletéket kifizetve az előírtnál
nagyobb mennyiségű terméket is átvihetik. A csempészáruk kiszűrését
és a pénzügyi csalásokat vizsgáló
igazgatóság keretében, illetve a
vámhivatalok mozgó csapatai, a határrendőrség szúrópróbaszerűen az
országban bárhol ellenőrizhetik, de
akár a rendfenntartó erők is feltartóztathatják a közutakon a gyanús
személyeket, járműveket, lefoglalhatják az olyan szállítmányt, amelylyel a vámilleték kifizetését
megpróbálják elkerülni – mondta
Ferencz Gábor, a helyi belső vámiroda vezetője.

cionális magyar nyelvű oktatásban
részesülő tanuló, aki az első félévben a magyar tanórák több mint
10%-áról igazolatlanul hiányzott;
az, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja
be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat; azon személy, akire a
szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya
nem terjed ki; az a hallgató, aki nem
nappali tagozaton folytatja tanulmányait; az a hallgató, aki nem Romániában működő felsőoktatási
intézményben folytatja tanulmányait. A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási
kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A nevelési, oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz-támogatás
22.400 Ft-nak megfelelő lej, a hallgatói támogatás 2.800 Ft-nak megfelelő lej.
Jelen felhívás alapján a
2019/2020-as tanévre igényelhető
támogatásokra a 2020. március 5. –
2020. április 30. közötti időszakban

lehet támogatási kérelmeket benyújtani. A támogatási kérelem
utolsó postára adási dátuma: 2020.
április 30. A támogatási kérelmet, a
jelen felhívás mellékletét papíralapon lehet benyújtani ajánlott küldeményként egy eredeti példányban,
zárt borítékban, az alábbi címre:
U.C.D.M.R. – RMPSZ, „Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda,
530300 Miercurea Ciuc, Oficiul postal nr. 1, C. P. nr. 19, Jud. Harghita.
Az adatlapot, a válaszborítékot és az
útmutatót tartalmazó igénylési csomagokat át lehet venni a gyerek által
látogatott oktatási intézményben
(óvodában/iskolában), a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége
Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve letölthetők
a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról. A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos kérdésekben
az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, „Szülőföldön
magyarul” – Pályázati Iroda, tel:
0266/244-450, e-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro (szer)
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Kedden volt az EP márciusi első plenárisa

Minimálisra korlátozzák a Parlament tevékenységét

David Sassoli

Az Európai Parlament elnöke,
David Sassoli hétfőn nyitotta
meg a márciusi első plenáris
ülést, amelyre kedden került
sor.

Mózes Edith

„A brüsszeli helyszínt azért választottuk, hogy biztosítsuk a Parlament működésének folytonosságát.
Mindent meg kell tennünk, hogy ne
legyen fennakadás a jogalkotási és
költségvetési folyamatban, meghozzuk a COVID-19 vírus elleni
védekezéshez, a munkahelyteremtéshez és a jelenleg nehézségekkel
küszködő gazdaság támogatásához
szükséges döntéseket. De a zöldmegállapodáson, a bevándorlás kérdésén és a többéves költségvetési
kereten is tovább kell dolgoznunk.
Parlamenti megbízatásunk teljesítéséhez a helyünkön kell maradnunk.
Ezért döntött úgy ma az Elnökök
Értekezlete, hogy módosítja a
végső napirendet” – hangsúlyozta.
Reggel 9 órától délig a Bizottság
és a Tanács a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyzetről számolt
be, a közös európai fellépésről, a
járvány gazdasági és egészségügyi
következményeiről. 15 és 18 óra
között a Bizottság és a Tanács a február 20-i európai tanácsi ülésről beszélt. A csúcstalálkozón a többéves
uniós költségvetési keretet vitatták
meg. Ezt követően a Bizottság és a
Tanács a görög–török határon kialakult helyzetről és az arra adandó
uniós válaszról tárgyalt. „A napirend változását az Elnökök Értekezlete jóváhagyta. A Parlament nyitva
marad és működik, de meg kell tennünk a szükséges óvintézkedéseket,
és a Parlament tevékenységét a minimálisra kell korlátoznunk” –
hangsúlyozta Sassoli.
Ambiciózus, többéves
költségvetési keretet várnak
A képviselők olyan ambiciózus,
többéves költségvetési keretet
(MFF) várnak, amely biztosítja az
unió legfontosabb szakpolitikáinak
– például a mezőgazdasági vagy a
regionális politika – folytonosságát.
A kiemelt területekre: az éghajlatváltozás kezelésére, a kutatásra, a
digitalizációra, a fiatalok támogatására (Erasmus+, fiatalok munkavállalása)
és
a
kisés
középvállalkozásokra több forrást
kell szánni. A nemrég indult prog-

ramokat, amilyen például a pénzügyi és gazdasági válság nyomán
kezdődő befektetésösztönzés vagy
a migráció és a biztonság kérdése,
új forrásokból, és nem egyéb programok forrásainak elvonásával kellene finanszírozni.
Döntés az EU és Vietnám közötti
szabadkereskedelmi megállapodásról
A Parlament szerdán dönt az EU
és Vietnám közötti szabadkereskedelmi és befektetésvédelmi megállapodásról. A szabadkereskedelmi
megállapodás a következő tíz év folyamán fokozatosan csaknem az összes vámtarifát eltörli a Vietnám és
az unió közötti kereskedelemben. A
megállapodásnak köszönhetően
emellett ezentúl eredetvédelmet
élvez több olyan emblematikus európai termék, mint például a tokaji
bor vagy a Roquefort sajt, és az európai cégek versenybe szállhatnak
a vietnámi közbeszerzési piacon. A
megállapodás emellett a vietnámi
környezetvédelemhez és a társadalmi fejlődéshez is hozzájárul. A
Parlament a szabadkereskedelmi
megállapodás mellett befektetésvédelmi megállapodásról is dönt. Ez
utóbbi az állam és a befektetők
közti vitás ügyek rendezésére független bírák alkotta bíróság felállítását írja elő.
Vietnám Szingapúr után az unió
második legnagyobb kereskedelmi

Fotó: EP

partnere a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségében (ASEAN), a két
fél közötti áruforgalom évente 47,6
milliárd euróra rúg, a szolgáltatások
kereskedelme pedig 3,6 milliárd
euró értékű. Ugyan az unió évről
évre öt-hét százalékkal növeli Vietnámba irányuló exportját, azonban
azzal 2018-ra még mindig 27 milliárd euróval lemaradt az EU-ba exportáló Vietnám mögött. Európa
leginkább távközlési berendezéseket, ruhaneműt és élelmiszeripari
termékeket importál Vietnámból,
míg fő exportcikkei gépipari és
szállítóeszközök, vegyipari cikkek
és mezőgazdasági termékek.
Szavazás az Egyesült Királyság és
az unió közötti jövőbeli kapcsolatot
meghatározó tárgyalások
kiindulópontjáról
Az EP szerdán szavaz az Egyesült Királyság és az unió közötti jövőbeli kapcsolatot meghatározó
tárgyalások kiindulópontjáról. Az
Európai Bizottság által megfogalmazott, és az unió főtárgyalója, Michel Barnier által február 3-án
bemutatott tárgyalási mandátumtervezet alapján a Parlament megfogalmazza az unió és az Egyesült
Királyság jövőbeli kapcsolatáról
folytatott tárgyalásokról alkotott álláspontját. A tárgyalási mandátumtervezet szabja meg a tárgyalások
által lefedendő témaköröket és az

elérendő célokat. A mandátumtervezetet az unió 27 tagországának
képviselőjéből álló Tanács hagyja
jóvá. Bármely jövőbeli megállapodás életbe lépéséhez azonban szükség van a Parlament jóváhagyására.
A Parlament koordinációs csapatot
állít fel az Európai Bizottság által
folytatott tárgyalások szoros nyomon követésére és a parlamenti álláspont képviseletére.
Fehér könyv a mesterséges
intelligencia alkalmazásáról
A mesterséges intelligencia alkalmazásából eredő kihívásokról és
a fogyasztók védelmét célzó lehetséges lépésekről is szavaz szerdán
a Parlament. A vitára és a szavazásra azután kerül sor, hogy 2020.
február 19-én a Bizottság bemutatta
a mesterséges intelligenciáról szóló
fehér könyvét, amelyben a technológiával kapcsolatos uniós megközelítésre tesz javaslatot. A
képviselők a mesterséges intelligenciával felszerelt termékek megjelenése miatt az uniós (például
gépekre vagy játékokra vonatkozó)
biztonsági és felelősségvállalási
szabályokat frissítő javaslatot várnak a Bizottságtól.
Nemi esélyegyenlőségi stratégia
A képviselők szerdán vitatják
meg, milyen elemeket várnak a Bizottságtól a 2020–2024 közötti időszakra
vonatkozó
nemi
esélyegyenlőségi stratégiában. Az
egyenlőségért felelős biztos, Helena
Dalli a tavaly októberi parlamenti
meghallgatásán azt ígérte, hogy a
Bizottság első száz napja alatt bemutatja az új, 2020 és 2024 közötti
időszakra vonatkozó nemi esélyegyenlőségi stratégiát. A stratégia új
szakpolitikai irányvonalat határoz
majd meg, s iránymutatást és konkrét intézkedéseket tartalmaz többek
között a nők elleni erőszak, a fizetések átláthatósága és a bérszakadék,
a
vállalatok
irányító
testületeinek nemek szerinti kiegyensúlyozása, a magánélet és a
munka egyensúlya, és az éghajlatváltozással a mesterséges intelligenciával kapcsolatos esélyegyenlőségi kérdések terén.
ENSZ-bizottsági ülés a nők
helyzetéről
A képviselők a nők helyzetével
foglalkozó ENSZ-bizottság márciusi, New Yorkban megrendezett 64.
ülése előtt az unió prioritásairól vitáznak szerdán és szavaznak csütör-
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tökön. 25 évvel a pekingi nyilatkozat megszületését követően a nők
helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottság 64. ülése a nyilatkozatban
szereplő vállalások megvalósulását
tekinti majd át. A Bizottság részvételével a plenárison zajló vitán a
képviselők kiemelik, hogy a nőknek Európában és világszerte továbbra is az ellenük irányuló
erőszakkal, jogaik megsértésével,
gazdasági egyenlőtlenséggel és a
döntési folyamatokban hiányzó
képviselettel kell megküzdeniük.
Többen az uniós kötelezettségvállalások megújítását és megerősítését várják majd, és azt, hogy az
esélyegyenlőséget, a nők és lányok
jogainak tiszteletben tartását célzó
erőfeszítéseket világszerte tegyék
számonkérhetővé és szánjanak rá
elegendő forrást.
Veszélyben a lengyel jogállamiság?
A képviselők kedden a Tanács és
a Bizottság részvételével vitáztak
arról, hogy mit lehet tenni a lengyelországi jogállamiságot érő folyamatos támadás ellen. A magyar
és a lengyel jogállamiság folyamatos romlásáról a közelmúltban elfogadott parlamenti állásfoglalást
követően a plenáris ülésen a vita
ismét akörül forgott, hogy „a Tanács nem alkalmazza hatékonyan
az EUSZ 7. cikkét”. A vita apropójául a lengyelországi igazságszolgáltatási reformokkal kapcsolatos
legfrissebb fejlemények szolgáltak.
A képviselők hangsúlyozták: „sürgősen szükség van a demokráciával, a jogállamisággal és az
alapvető jogokkal foglalkozó uniós
mechanizmusra”, ahogy azt a januári állásfoglalás már leszögezte.
Lengyelország esetében az uniós
eljárást az EB kezdeményezte 2017
decemberében, mert úgy vélte, veszélyben van a lengyel igazságszolgáltatás függetlensége. Az Európai
Parlament egy 2018 márciusában
elfogadott állásfoglalásban egyetértett a lengyel jogállamisággal szemben megfogalmazott kritikával.
A Szerződés 7. cikke értelmében
a kérést elbíráló Tanács az érintett
országban egyértelműnek minősítheti az uniós értékek súlyos megsértését. A döntés előtt a Tanács
meghallgatja az értintett ország kormányának álláspontját. A lengyel
kormányt 2018 júniusa és decembere között három alkalommal hallgatták meg a Tanácsban.
Az Európai Tanács a 7. cikk szerinti eljárás későbbi szakaszában
egyhangúlag, a Parlament jóváhagyásának birtokában megállapíthatja, hogy a tagállam hatóságai
súlyos mértékben és folyamatosan
megsértik a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat. A
döntés szankciókhoz, például a tanácsi szavazati jog felfüggesztéséhez is vezethet.
Vita az unió külső határain várakozó menedékkérők helyzetéről
A képviselők szerdán a horvát–
bosnyák határon történt állítólagos
erőszakos rendőri fellépéssel kapcsolatban kérdezik a Tanács és a Bizottság képviselőit. Ha a hírek
igaznak bizonyulnak, a menedékkérelem leadásának megakadályozása
az európai és a nemzetközi jog
megsértését jelenti. Hasonló, bár
kevésbé erőszakos fellépésről már
a görög–török szárazföldi határszakaszról, a Ceuta és Melilla spanyol
városok és Marokkó közti határról
is érkeztek hírek.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)
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Újra medvetámadás

Nyárádgálfalva községben az elmúlt hetekben ismét megjelent a medve, az utóbbi napokban medvetámadásokról jött hír.
Hétfőn késő este Szentháromságról jelezték a nagyvad jelenlétét, a katasztrófavédelmi
felügyelőség arról értesítette a lakosságot, hogy az állat a falu főutcáján tartózkodik, és óvatosságra intett mindenkit. A község alpolgármesterétől megtudtuk: éjfél előtt próbált a medve
élelemhez jutni, behatolt Ötvös Attila portájára, de nem talált kukoricát a kasban. A gazda
elemlámpával ment ki a zajra, és egy fekete medvével találta szembe magát. Értesítette a
hatóságokat, csakhamar a rendőrség is kiszállt a helyszínre. Kiderült, hogy a szomszédok is
hallották kevéssel azelőtt a zajt és a kutyaugatást, a medve a házak körül ólálkodhatott. Valószínűleg ugyanez az állat hétfőn késő este más portákon is garázdálkodott: Péterfi Lajoshoz
és Bereczki Bélához is megpróbált bejutni, megrongálva a kerítést – utóbbinál tavaly is járt

Fametszés Marosvásárhelyen

a nagyvad. Nem egyedi esetről van szó – mondta el Török Gáspár alpolgármester: múlt
pénteken hajnalban Gálfalván Borbély Árpád gazdaságában tucatnyi tyúkot pusztított el,
miután hiába próbált bejutni a sertésólba. Februárban is volt medvetámadás Szentháromságon: Fazakas Bélánál két juhot pusztított el, Nagy Károlynál egyet megsebesített.
Az elöljáró szóvá tette: a káresetek kapcsán értesítik a hatóságokat, de vagy valamelyik
hivatal képviselője nem jelenik meg a helyszíneléskor, vagy állatorvosi igazolás hiányában nem tudnak kárjelentést benyújtani a gazdák. Az alpolgármester azt tanácsolja: mindenképpen jelentse a lakosság a kárt, mert a községháza, a rendőrség és a vadásztársaság
képviselői megvizsgálják az esetet, jelentést készítenek. Ez azért is fontos, mert ezekkel
az esetekkel tudják alátámasztani a kérést, amikor kilövési engedélyt kérnek a nagyvadra.
(gligor)

Metszés vagy teljes csupaszítás?

Minden évben, tavasszal, megmetszik a fákat. Ezzel nem is
lenne gond, ha a munkát szakemberek szakszerűen végeznék. De
ez sajnos nem így van Marosvásárhelyen. Pénteken még a megszokott formájuk volt a fáknak.
Vasárnap azonban már teljesen
más látvány tárult a Márton Áron
utca lakói elé. A fák mintha eltűntek volna, csak a csupasz törzsük
árulkodik arról, hogy nem is olyan
rég még ágak lehettek rajtuk.

Kép és szöveg: Nagy-Bodó Szilárd

Megtörtént a metszés, ha ezt egyáltalán lehet annak nevezni. Régebb a
rajzfilmekben lehetett látni, hogy egyegy komikus jelenetben üldözés közben
fűnyíróval felmennek a fára, és az egyik
felét teljesen lecsupaszítják. Mintha ez
történt volna Marosvásárhelyen is, csak
itt a fák mindkét oldalán átmentek azzal
a bizonyos „fűnyíróval”.
Akik nyáron a Márton Áron utcában
sétáltak, megnyugtató, zöld utcakép tárult eléjük. A lakók is boldogok voltak,
hogy nem kell az aszfalt- és piskótadzsungelt nézzék. Arról nem is beszélve,
hogy nyáron a fák árnyékot tartottak, így
a hőség elviselhetőbb volt. A fákat elnézve gyanítom, hogy ez idén másképpen lesz.
Most csak a törzsük maradt és a körülöttük hagyott szemét, mert persze
nem takarították fel mind. De hát a lakóknak is kell hagyni valami munkát,
nem?

Az eredmény
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Az EGRESTŐI KÖZBIRTOKOSSÁG vezetőtanácsa tisztelettel
meghívja a tagságot a 2020. március 15-én 14 órai kezdettel tartandó
ÉVI KÖZGYŰLÉSRE a helyi kultúrotthonba.
Napirenden: a 2019. évi beszámoló.
Amennyiben a gyűlés megtartásához szükséges létszám nem lesz
meg, a gyűlést újra összehívjuk március 22-én 14 órára ugyanarra a
helyszínre. (22016-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ garázs a régi szerpentin
környékén (UMF). Tel. 0722-317-778.
(22011)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(7041-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, kisebb javításokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6912-I)
MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(6816-I)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (6957-I)
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag
és
alumíniumredőnyöket,
szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714, 0265/218321. (7011)

MÉRLEG elkészítését, aláírását,
cégek könyvelését vállalom. Tel.
0722-308-708. (6992-I)
ÁCSMESTER vállal tetőfedést bármilyen
cseréppel, tetőjavítást, ácsmunkát, belső
és külső munkát. Tel. 0758-737-660.
(6958)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502. (7018-I)
TAKARÍTUNK sírt, udvart, garázst,
elszállítjuk a szemetet. Tel. 0743-512168. (6967)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk március
11-én MÁTHÉ MÁRTÁRA született Fábián halálának 4. évfordulóján.
Drága
édesanyánk,
szívünkben
örökké
élni
fogsz. Nyugodjál békében! Bánatos lányaid, vejeid, unokáid, a rokonok, ismerősök és szeretteid.
(v.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk és
emlékeztetjük azokat, akik ismerték és szerették KALI ELEMÉR
székelybői lakost, hogy ma, március 11-én már hat hónapja hogy
nincs közöttünk.
Áldott emlékét és hiányát a szívünkben őrizzük: bánatos felesége,
Imola
és
kislánya,
Zsuzsika, akik ezúton is köszönetet szeretnének mondani mindazoknak,
akik
e
nehéz
időszakban segítségükre vannak.
Különösen Zima Ferencnek,
Török Jánosnak, Papp Róbertnek
és Papp Gézának. (6950)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64484-I)

VIDÉKI GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST
alkalmaz. Elvárások: legkevesebb három év szakmai gyakorlat és számítógépes ismeretek. A szállítás a munkahelyig és a szabad hétvége
biztosítva. Az érdeklődők az önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre
küldjék: cvangajarifarmacie@gmail.com (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22006-I)

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR a szerelőrészlegére alkalmaz előnyös
feltételekkel csiszolásban és natúrban, fehérben a hibák kijavítására
szakosodott NŐKET. Tel. 0724-989-092. (22001)

A PC HOUSE alkalmaz LAKATOS EZERMESTERT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen
a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá eljuttatni. (64618-I)

A PICK UP CÉG, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autókiegészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő
munkakörök betöltésére: ELADÁSI ÜGYNÖK, AUTÓ-VILLANYSZERELŐ, RAKTÁROS. Várjuk jelentkezésüket a következő e-mailcímen: hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-es telefonszámon.
(64621-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG GÉPKEZELŐT alkalmaz munkagépre. Tel.
0744-511-215. (22017-I)

Halasztódik a versenyvizsga

Marosvásárhely municípium – székhely: Győzelem tér 3. szám
–, a 2011. évi 286-os kormányhatározat előírásait betartva, elhalasztja a meghirdetett szakfelügyelői állásra (vár és házasságkötő
terem, városi közszolgálat) kiírt versenyvizsgát, az alábbiak szerint:
– írásbeli március 12-én 10 óra helyett április 2-án 10 órakor
– állásinterjú március 18-án 10 óra helyett április 8-án 10 órakor.
Dorin Florea polgármester

Fájó szívvel emlékezünk 2017.
március 11-ére FÜZI MIHÁLY agrármérnök halálának 3. évfordulóján.
Ha nem is vagy már közöttünk
többet, akkor is része vagy életünknek.
Erzsébet, Kati és családja. (6964)

Fájó szívvel emlékezem édesanyám, VARGYAS ROZÁLIA halálának 5. évfordulóján.
2015. március 11-én örök álom
zárta le két szemedet. Nyugodj
csendesen, legyen békés az
álmod, találj odafent örök boldogságot.
Bennem él a múlt, a végtelen szeretet, örök az arcod, nem száll el
a szavad, minden mosolyod a szívemben marad.
Földi utad 5 éve lejárt, a csillagok
útján utazol tovább. Ha majd rátalálok én is erre az útra, gyere
elém, és találkozzunk újra.
Áldd meg jó szívét, Atyám, vedd
helyettem oltalmadba, és én megköszönöm, hogy ő volt az én
drága jó édesanyám.
Szeretettel őrzöm emlékedet. Bánatos kicsi leányod, Aranka.
(7036-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett apa, nagytata, testvér,
rokon, jó barát és szomszéd,
SÜTŐ ZOLTÁN
életének 70. évében, rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. március 11-én,
szerdán 13 órakor lesz a református temetőben. Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (7021-I)
Búcsúzott volna tőlünk, de ereje
nem engedte, csak a szíve súgta:
isten veletek.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama,
anyós,
testvér,
rokon, a nyárádgálfalvi születésű
KERESZTESI JUDIT
szül. Szilágyi
életének 58. évében megpihent.
Temetése március 11-én, szerdán
13 órakor lesz a nyárádgálfalvi
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (7012-I)
Nagy fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó édesanya,
anyós, rokon, szomszéd és jó
barát,
KISS ERZSÉBET
86 éves korában rövid szenvedés
után megpihent. Temetése 2020.
március 11-én 14 órakor lesz a
marosszentkirályi katolikus temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (7032-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, nagynéni,
FELMÉRI MÁRIA FRIDA
életének 83. évében elhunyt. Temetése március 12-én, csütörtökön 13 órakor lesz a református
temetőben, evangélikus szertartás szerint. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (7040-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvéttel osztozunk
kolléganőnk, Bordi Kinga szeretett NAGYMAMÁJA elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jogi osztályának munkaközössége. (7025)
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Március 11-én lesz négy éve, hogy
szeretett gyermekünk, SZÁSZ
RÓBERT-SZABOLCS (kicsi Szabi)
lelke, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap,
De szívünkben él, és örökké ott
marad.
Az idő múlik, a fájdalom csak nő,
S nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába visszük a virágot,
Eltemettük veled az egész világot!
Drága jó SZABIKÁM, sosem felejtünk el.
Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesanyja, édesapja, testvérei: Réka és családja, Hunor és családja. (7010)
Március 11-én öt éve keressük, de
nincs sehol, mégis itt van mindig
valahol
drága
gyermekem,
SÁNDOR JUDIT.
Együttérzésem minden édesanyának, családnak, aki ezt megélte.
Kérem a Jóistent, adjon fényeket,
temető
helyett
életet.
A feledni nem tudó édesanya, testvére, Csaba, felesége, Erika.
(6976-I)
Szomorú szívvel emlékezünk már-

cius 11-én a szeretett férjre, drága jó
édesapára,

nagytatára,

NÉMETI

JENŐRE halálának 20. évfordulóján.
Emlékét, míg élünk, megőrizzük.

Felesége,

Marika,

lányai:

Klári,

Zsóka, imádott unokája, Vivien, veje,
Buci. (6954)

Elmentél tőlünk egy tavaszi napon, azóta tiéd a csend, a vég-

telen nyugalom. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál minket, amiért küzdöttél. Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Nélküled semmi sem olyan, mint régen, fájó könnycsepp let-

tél mindnyájunk szívében. Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
szeretünk mindnyájan, nem feledünk téged. Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek, amíg élünk, szívünkben őrizzük emléked.

2020. március 11-én megtört szívvel emlékezünk a drága jó
édesanyára, nagymamára, MÁTHÉ MÁRTÁRA halálának negyedik évfordulóján.
Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében!
Gyászoló szerettei. (7022)

Egy szál gyertya, mely lassan végigég,
Egy élet, mely percek alatt véget ért.
Itthagytad azokat, kik szerettek Téged,
De emléked örökre a szívünkbe égett.
A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincsen már.
A temető csendje ad Neked nyugalmat,
Emléked szívünkben örökre megmarad.
Kicsordul a könnyünk állva a sírodnál,
Mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál.
Mi hívunk, de sajnos nem felelsz,
Míg élünk, örökké velünk leszel!
Fájó szívvel és hiányát érezve emlékezünk március 11-én a
gyulakuti MENYHÁRT MÁRIÁRA halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi három leánya, három veje, öt unokája és hat
dédunokája. Nyugodjon békében! (7026-I)
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Buszos körutazások
• HOSSZÚ HÉTVÉGE A VAJDASÁGBAN
BELGRÁDI KIRÁNDULÁSSAL

Ár: 125 EUR / fő kétágyas szobában / 3 nap reggelivel
Indulás Budapestről
Időpont: 2020. április 24-26.

• SZLOVÉNIA ÉS AZ ALPOK

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –
nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja az alábbi, nem lakás rendeltetésű marosvásárhelyi helyiségeket:
1. 1848. úti aluljáró, 123,76 négyzetméteres, közétkeztetésre, szerencsejátékokra, sportfogadásra;
2. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra;
3. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103.62 négyzetméteres, élelmiszer-/nemélelmiszer-kereskedelemre, közétkeztetésre, szolgáltatásra;
4. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméteres, szolgáltatásra;
5. Bolyai utca 1., V. félszuterén helyiség, 41,12 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak.
A versenytárgyalásra 2020. március 25-én 10 órától kerül sor a tenderfüzet alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100
lej) március 6-ától, naponta 8–12 óra között.
Feliratkozni és az iratokat benyújtani március 24-én 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat
és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy a
www.locativmures.ro honlapon.

Ár: 304 EUR / fő kétágyas
szobában / 6 nap reggelivel
Indulás Budapestről
Időpont: 2020. április 18-23.

• PRÁGA, BÉCS, POZSONY
– 3 NAP – 3 FŐVÁROS
Ár: 149 EUR / fő kétágyas
szobában / 3 nap reggelivel
Indulás Budapestről
Időpont: 2020. május 30. –
június 1.
A budapesti induláshoz
napi repülőjáratok is foglalhatók
irodánkban!

