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Tíz munkacsoport dolgozik

Köztereket és parkokat fertőtlenítenek Marosvásárhelyen

Kérik a magyar
nyelvű tévéiskolát

A Magyar Szülők Szövetsége Facebook-oldalán közölte március 13-án,
hogy a Szülői Szervezetek Országos
Föderációja kisebbségekért felelős alosztálya nevében az oktatásügyi minisztériumtól kéri „a magyar nyelvű
tévéiskolát” a VIII. és XII. osztályos
gyermekek számára.

____________4.
Negyvenhárman
a szovátai
karanténban

Fülöp László Zsolt polgármestertől
hétfőn megtudtuk: eddig negyvenhárom személyt szállítottak Szovátára,
és jó hír, hogy ez ideig egyikük esetében sem mutattak ki fertőzést.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal hétfőn megkezdte
a város köztereinek, parkjainak, az üzletek bejáratainak fertőtlenítését – tájékoztatott a városháza sajtóközleménye. A
hivatal 10 munkacsoporttal látott neki a tevékenységnek
hétfőn 16 órától a megyeszékhely főbb útvonalain: a Tudor
lakónegyedtől a központ felé, a Mihai Viteazul, a Gh. Marinescu, a December 22., a Köztársaság, a Călăraşilor úton, az
Egyesülés lakótelepen, majd a Cuza Vodă és a Dózsa György
úton, valamint a Kövesdombon.

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

A fertőtlenítés a közterület-felügyelő osztály hatáskörébe tartozik, az
e célra használt vegyszereket az egészségügyi minisztérium jóváhagyta.
A parkokban is fertőtlenítenek: a Pandúrok útja, Moldva utca (Forrás),
Gyémánt piac, Testvériség utca melletti parkok, 1848. út (a Maros Művészegyüttes előtt), Dózsa György út (Rekord melletti park), a Rozmaring utcai, Köztársaság utcai park, a kórháznál – Szerelmesek parkja, a
Kárpátok sétányi parkok, a C.R. Vivu utcai, a Mihai Eminescu Kultúrház
mögötti, az Unirii/Egyesülés negyedi parkok, a Szabadi úti, a Decebal
utcai park. A városháza közleménye felhívja a figyelmet, hogy a használt
vegyszerek nem károsak az emberekre vagy a háziállatokra, kérik a marosvásárhelyieket, hogy ne essenek pánikba és egy ideig kerüljék a fertőtlenített övezeteket, hogy a szer kifejthesse hatását.

Mózes Edith

____________5.
Pro Feelfolu –
falufejlesztési
egyesület

Az első igazán jelentős esemény,
amelynek szervezésében oroszlánrészt vállalt az egyesület, a tavaly
december közepén a falu első írásos
említése 700. évfordulójának a megünneplése volt.

____________6.

Jobb később…

Tombol a koronavírus. A kemény korlátozások ellenére Európaszerte terjed a járvány. Az európai államok már korábban sorra hozták meg a különböző intézkedéseket, a szükségállapot kihirdetésétől
az oktatási egységek és egyes közintézmények bezárásán keresztül
határszakaszok lezárásáig.
A spanyol kormány már szombaton elrendelte a szükségállapotot,
Olaszországban lakhelyi elkülönítés van érvényben, Szlovákiában,
Horvátországban, Lettországban, Észtországban, Németországban,
Oroszország egy részében és Norvégiában azoknak az állampolgároknak, akik olyan területről érkeznek, ahol gócpont alakult ki, lakhelyi elkülönítésben kell maradniuk. Ausztriában jelenleg három
faluban a teljes lakosságra az otthoni elkülönítés érvényes. Határlezárások, korlátozások Csehországban, Magyarországon, Cipruson,
Dániában, Litvániában és Szlovákiában. Ukrajna felfüggesztette a
légi közlekedést, Oroszország csökkenti az európai uniós repülőjáratokat, és lezárta a norvég és lengyel határátkelőit. Lengyelország,
Szlovénia egészségügyi ellenőrzést rendelt el a határátkelőkön, Németország fokozott ellenőrzéseket tart a franciaországi hátáránál.
Ausztria felfüggesztette a vasúti közlekedést, és gyakorlatilag lezárta
a közúti közlekedést Olaszország irányába. A Franciaországba, Spanyolországba és Svájcba tartó repülőjáratokat ideiglenesen felfüggesztette. Olaszországgal több állam – köztük Románia is –
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 30 perckor,
lenyugszik
18 óra 32 perckor.
Az év 77. napja,
hátravan 289 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GERTRÚD, PATRIK, holnap SÁNDOR és EDE napja.
SÁNDOR: lehet görög eredetű,
ekkor jelentése: embereket vagy
emberek ellen oltalmazó, ha
pedig török név, értelme: akarat.
EDE: a német Edward rövidüléséből önállósult, jelentése: birtokát megőrző.
VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. március 16.
1 EUR
4,8242

Többnyire napos
Hőmérséklet:
max. 130C
min. -20C

1 USD

4,3202

1 g ARANY

208,8575

100 HUF

1,4156

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

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

29, 3, 24, 20, 7 + 4

NOROC PLUS: 7 2 5 1 6 8

35, 36, 32, 40, 23, 4

NOROC: 9 7 0 5 9 9 2

30, 2, 26, 20, 28, 7

Megyei hírek

SUPER NOROC: 2 2 6 0 6 9

Az Erdélyi Magyar Szövetség
óvintézkedései

Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvány okozta
rendkívüli helyzetre való tekintettel átmeneti jelleggel szünetelteti a közvetlen személyes kontaktust igénylő tevékenységeit, találkozóit és rendezvényeit. Felfüggesztik a
papíralapú aláírásgyűjtést a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezésének támogatására, önkénteseiket viszont arra kérik,
hogy az ügy népszerűsítésével és az internetes aláírások
gyűjtésével ne álljanak le. A kezdeményezést továbbra is
bárki támogathatja a www.nemzetiregiok.eu címen. Ugyanakkor európai szövetségeseiktől kérnek támogatást ahhoz,
hogy az Európai Bizottság meghosszabbítsa a kezdeményezést támogató aláírások leadásának határidejét.

Felfüggesztik az ügyfélfogadást
az EMNT-demokráciaközpontok

A koronavírus okozta járványra, valamint az azzal összefüggő közegészségügyi intézkedésekre való tekintettel az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége az Erdély-szerte működő demokráciaközpontokban zajló ügyfélfogadás felfüggesztése mellett döntött. Az intézkedés
március 16-tól, hétfőtől lépett érvénybe. Azon ügyfelek számára, akik már rendelkeznek konzulátusi időponttal, még
elvégzik a szükséges munkát mindaddig, amíg a konzulátusok le nem mondják az előre lefoglalt időpontokat. Az érdeklődők új időpontok előjegyzésére a konzulátusokhoz
fordulhatnak telefonon. A demokráciaközpontok telefonon
és e-mailen is ügyfeleik rendelkezésére állnak. Sürgős, előzetes telefonos egyeztetés alapján az EMNT-demokráciaközpontok fenntartják az ügyfélfogadást, és sürgősségi
időpontokat biztosítanak a főkonzulátusokra. A marosvásárhelyi demokráciaközpont elérhetőségei: tel.: 0762-248-657,
0768-193-568, e-mail: maros@emnt.org.

Bemutatták Ábrám Zoltán könyvét

Március 12-én, csütörtökön 18 órától a Maros Művészegyüttes székhelyén mutatták be dr. Ábrám Zoltán
Bukovinától az Al-Dunáig című kötetét, a könyvbemutatót a Maros megyei Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület szervezte. A könyvet dr.
Ábrám Zoltán ismertette, a továbbiakban a közönség Fazakas Ildikó élménybeszámolóját hallhatta, majd
Kleindl László, a Garabontzia kiadó
főszerkesztője beszélt a könyv megszületéséről. Kásler Magda bukovinai
népdalokat énekelt, fellépett a Tűzvarázs együttes. A szerzővel Barabási
Attila Csaba, a Maros megyei EMKE
elnöke beszélgetett.

Hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli
egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen a
reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

Vasárnap éjfél előtt 20 perccel a
Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek tűzesetet jelentettek.
A tűz a mezőpaniti (152A jelzésű
megyei) úton, a letérőtől 40-50 méterre keletkezett. A marosvásárhelyi
tűzoltók a vészjelzést követően tűzoltókocsival kiszálltak a helyszínre; az

Tűz a paniti úton
úttest közepén egy nagyméretű, körülbelül 500 kilogrammos égő szalmabálát találtak.
A tűzoltás alatt az utat le kellett
zárni. Baleset nem történt – közölte a
felügyelőség.
Bodó Előd Barna polgármester hétfőn arról tájékoztatott, hogy egyelőre

nem tudni, ki gyújtotta meg a kerek
szalmabálát az út kellős közepén, ami
addig a közeli dűlőben volt.
Remélhetőleg a bűnüldöző szerveknek sikerül kideríteni, hogy az éj leple
alatt jobb híján ki vagy kik „szórakoznak” szalmabála gyújtogatásával.
(mezey)

kapcsolatát és támogatását érinti (állampolgárság és támogatások). Itt
lehet majd az RMDSZ színeiben megválasztott köztisztviselőkhöz jelentkezni ügyfélfogadásra is. A körzeti
iroda a térség magyar közösségének
ügyintézésben fog segítséget nyújtani,
Szováta mellett Nyárádremete, Sóvárad, Kibéd és Makfalva községek lakóit látja el a jövőben, de otthont ad a
Szovátai Ifjúsági Szervezetnek is. Az

iroda a koronavírus-járvány veszélye
miatt egyelőre nem fogadja az ügyfeleket.
A múlt heti avatáson mintegy hatvan meghívott vett részt, elöljárók, intézmények, civil szervezetek, egyházak
képviselői, a szövetség egykori és mai
tagjai. Szováta város polgármestere és
a kerületi RMDSZ elnöke a közösség
erejének, a közösségért folyatott munkának, az együttműködésnek és fejlődésnek a fontosságát emelte ki
köszöntőbeszédében, hozzátéve: az új
székház egy új korszak kezdetét jelzi.
„Ez a fészek a közösségé, mindenkinek próbál majd segíteni, aki ezt
igényli” – hangsúlyozta Fülöp László
Zsolt, az esemény házigazdája.
A város egykori elöljárója, a Maros
Megyei Tanács és RMDSZ jelenlegi
megyei elnöke, Péter Ferenc rövid
múltidézését a nemzeti összefogás
hangsúlyozásával folytatta, majd méltatta a helyi szervezet 30 éves munkáját. Az esemény színvonalát emelte
Tófalvi Edit éneke, valamint Kelemen
Irénke szavalata, aki Bódás János Ki
van jelölve a helyed című, helyhez és
eseményhez illő és méltó költeményét
adta elő. (grl)

Kerületi RMDSZ-iroda Szovátán

Az RMDSZ szovátai szervezete új
körzeti székházat avatott múlt csütörtökön. Az iroda a várostól bérelt egyik
épületben, a sporttelep szomszédságában van. Olyan problémákkal lehet ide
fordulni, amelyekben a szövetség választott képviselői, elöljárói és munkatársai segíteni tudnak, ugyanakkor itt
lehet majd segítséget igényelni olyan
feladatok ügyintézésében is, ami az
anyaország és a határon túli magyarok

Ritkították a buszjáratokat

A marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat több helyi járata –
a 4-es, a 17-es, a 18-as, a 23-as és a 44-es – tegnaptól
munkanapokon is hétvégi program szerint működik. A helyközi járatok közül a 3-as, 5-ös, az 5E, valamint a 15-ös szintén hétvégi program szerint közlekedik a további
intézkedések elrendeléséig – tájékoztatott a Közszállítási
Vállalat illetékese.

Májusban kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében működő Nagyinet program résztvevői számára március 28–
29-ére meghirdetett jászvásári kirándulást május 9–10-ére
halasztják. A programban egyebek mellett a durăui kolostor,
a jászvásári Galata kolostor, a szabófalvi csángó római katolikus templom, a jászvásári kultúrpalota és toronyóra, a
miklósvári Sturdza-kastély, a tupiláci Ancuţa fogadó meglátogatása is szerepel. Feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál a 0748-741-507-es telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Az iroda közel van a városközponthoz

Marosvásárhely fekete márciusa
az Erdély TV-ben

Az Erdélyi Magyar Televízió március 16-tól, tegnaptól
ismét műsorra tűzte Miholcsa Gyula Marosvásárhely fekete márciusa című dokumentumfilm-sorozatát. A 2010ben készült sorozat a rendszerváltást követő
marosvásárhelyi eseményeket mutatja be. Az alkotó
kronológiai rendbe szedte a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány által az eseményekről gyűjtött
írott és filmes anyagot. Az öt nap fontos eseményeit, a
forradalmi hangulatot létrehozó pillanatokat bemutató
archív képeket magyarok és románok visszaemlékezé-

Fotó: Fülöp Edmund

sei, hivatalos kijelentései is kiegészítik. A hatrészes sorozat a héten szombatig mindennap 22 órától látható az
Erdély TV-ben.

Elmarad a dísznövény-kiállítás

A koronavírus-járvány miatt elmarad az április 24–26ra Marosvásárhelyre tervezett erdélyi dísznövénykiállítás. A kiállítást májusban Székelyudvarhelyen és
Zabolán is megszervezték volna, e két utóbbi szemléről
a későbbiekben születik döntés – tájékoztatta lapunkat
Krébecz József, a mezőtúri ASA Divi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ügyvezetője, a három székelyföldi dísznövény-kiállítás és -vásár szervezője.
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Lezárják Magyarország határait
a személyforgalom előtt, betiltják a rendezvényeket

A koronavírus-járvány miatt lezárják Magyarország határait a
személyforgalom előtt, az erről
szóló nemzetközi egyeztetések
zajlanak, így a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be
az ország területére – jelentette
be Orbán Viktor miniszterelnök
hétfőn az Országgyűlésben, napirend előtt.

Éjféltől a rendezvényeket is általánosan betiltják, sporteseményeket legfeljebb – ha vállalják a szervezők – zárt
kapuk mögött lehet megtartani – közölte
a kormányfő. Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat
vezetnek be. Az éttermek, kávézók és
üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva,
kivételt képeznek az élelmiszerboltok,
patikák, drogériák.
Azt javasolják – folytatta –, hogy családi eseményeken kívül minden más
összejövetelt halasszanak el. Az időseknek pedig azt üzente: ők különösen ki
vannak téve a járványveszélynek, ezért
arra kéri őket, legyenek rendkívül óvatosak.
Az önkormányzatokat kötelezik, hogy
az otthon maradó idősek ellátását szervezzék meg, gondoskodjanak róluk –
tette hozzá, azt kérve a helyhatóságoktól,
hogy elsősorban erre fordítsák erejüket.
A súlyos gazdasági következményekről a miniszterelnök azt mondta, az
egész magyar gazdaság bajba kerül, de
nem egy időben: vannak olyan ágazatok
– például a turizmus, a vendéglátás, a
szolgáltatások –, ahol a baj már „bekopogtatott”.
Orbán Viktor hangsúlyosan szólt a
munkahelyek megvédésének szükséges-

ségéről, jelezve: komoly munkanélküliségi hullám fenyegeti az országot. Arra
kérte a munkaadókat és munkavállalókat, tegyenek személyes erőfeszítéseket
a munkahelyek megtartásáért.
Elmondta azt is, a járvány a költségvetési és gazdasági terveket is felülírja.
A büdzsét minden szinten újra kell tervezni, amelynek koordinálása Varga Mihály pénzügyminiszter feladata. Az
intézményi és önkormányzati költségvetések újratervezési támpontjait napokon
belül megadják, a magyar gazdaság
megsegítését szolgáló intézkedések kidolgozása pedig folyamatban.
Matolcsy György jegybankelnökkel is
felvette a kapcsolatot, mert monetáris
eszközökre is szükség lesz a válság kezelése érdekében – közölte a miniszterelnök.
Orbán Viktor úgy értékelt: a járvány
kezelése hosszadalmas, nehéz folyamat
lesz, mindenkitől alkalmazkodást követel majd, az élet az elkövetkező hónapokban nem olyan lesz, mint amilyennek
megszoktuk. A legfontosabb a következő hónapokban továbbra is az egészségügyben és a rendfenntartásban
dolgozók munkája, akiknek az eddigi tevékenységükért is köszönetet mondott,
és azt kérte az emberektől, segítsék a
munkájukat. Általában megköszönte a
magyaroknak, hogy fegyelmezetten fogadták a rendkívüli helyzetet, és hogy
betartják a szabályokat.
A miniszterelnök arra számít, hogy a
következő napokban Magyarország az
egyediből át fog lépni a csoportos megbetegedések időszakába. Amíg nincs
vakcina, az egyetlen esély a vírus terjedésének mérséklése – emelte ki.
A kormányfő ismertette az eddigi

döntéseket: rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdettek; beutazási tilalmat rendeltek el több országból a nem
magyar állampolgároknak – a magyarok
beléphetnek, de hatósági karanténba
kell vonulniuk, a valótlan nyilatkozat és
a karantén-előírás megszegése pedig
szankcióval jár; megtiltották a 100
főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél
nagyobb kültéri rendezvényeket; a lejáró okiratokat a veszélyhelyzet végéig
nem kell megújítani; az egyetemeken
intézménylátogatási tilalom lépett
életbe; a külföldi osztálykirándulásokat
megtiltották; a diákok nyári kéthetes
nyelvtanulásának bevezetését egy évvel
elhalasztották; a közoktatás áttért távoktatásra; járványkórház építése kezdődött
meg.
Orbán Viktor kifejtette: a kínai koronavírus világjárvánnyá vált, az eddig ismert járványoknál sokkal gyorsabban
terjed, nincs ellene vakcina, és ha sikerül
is kifejleszteni, a forgalomba hozatalig
hosszú hónapok telnek majd el. Közölte,
a világszerte zajló kutatásokat a magyar
virológusokból álló munkacsoport figyelemmel kíséri, és ahol tud, be is kapcsolódik.
A miniszterelnök közölte továbbá: a
védekezés során Magyarország mindenkivel konzultál, mindenekelőtt a szomszédos országokkal, de minden
EU-tagállammal közvetlen a kapcsolat.
Azonban a felelős döntéseket nekünk
kell meghoznunk – jelentette ki.
Különösen fontosnak nevezte az
együttműködést Ausztriával, mert az
szomszédos Olaszországgal is, ezért az
osztrák intézkedéseket igyekeznek a leggyorsabban átültetni a magyar gyakorlatba. (MTI)

meg a következő hat évre, de a vasárnapi első fordulóban a választóknak alig
44 százaléka vonult az urnákhoz, ami
Franciaországban rekordalacsony részvételnek számít.
A Zöldek könyvelhették el a legjelentősebb előretörést. Első helyen végeztek, és a második fordulóban
győzelemre számíthatnak olyan nagyvárosokban, mint Strasbourg, Bordeaux,
Lyon, Besancon és Grenoble. A Marine
Le Pen vezette radikális jobboldali
Nemzeti Tömörülés is több győzelmet
könyvelhetett el már az első fordulóban,
sikerült megtartania a 2014-ben megszerzett közepes városok irányítását
(Hénin-Beaumon, Fréjus, Hayange vagy
Beaucaire), és jó esélye van a pártnak a
győzelemre a második fordulóban Perpignanban is.
Édouard Philippe miniszterelnök a
normandiai Le Havre-ban jelöltette
magát, amelynek kormányfői kinevezése előtt polgármestere volt, s az első
fordulóban 43 százalékkal az élen végzett. Sem az ő jó szereplése, sem az,
hogy Gérald Darmanin költségvetési miniszter az első fordulóban megszerezte a
szavazatok többségét az északi Tourcoing-ban, nem tudta leleplezni, hogy
Emmanuel Macron 2016-ban alakult
pártjának nem sikerült helyi szinteken
beágyazódnia, és az első fordulóban a
legtöbb helyen alulmaradtak a jelöltjei.
Párizsban a jelenlegi polgármester, a
szocialista Anne Hidalgo lett az első a
szavazatok 30 százalékával, a 22 százalékot elért jobbközép Rachida Dati korábbi igazságügyi miniszter előtt, de a
második fordulóba bejutott a harmadik
helyen álló kormánypárti Agnes Buzyn

is, aki a szavazatok 17,8 százalékát szerezte meg. Ő egyébként hétfőn bejelentette: a járvány miatt felfüggeszti a
második forduló előtti kampányát, de
nem lép vissza.
A 2014-ben hatalmas győzelmet aratott jobbközép Köztársaságiak, akik
Emmanuel Macron 2017-os elnökké választása után gyakorlatilag megsemmisültek az országos politikában,
valamelyest megerősödtek. A nagyobb
városok közül Nizzában, Marseille-ben,
Bordeaux-ban és Toulouse-ban is sikerült az élen végezniük.
Az országos hírcsatornák eredményváró műsoraiban a politikusok azonban
elsősorban arról vitáztak, hogy érdemes
és szabad-e ilyen körülmények között
megtartani a második fordulót jövő vasárnap. Marine Le Pen és Yannick Jadot,
a Zöldek elnöke is a választások elhalasztását kérte a járványügyi helyzetre
való tekintettel.
A kormányzat óriási politikai nyomás
alá került, miután szombat este – amikor
bejelentette, hogy az egész ország gyakorlatilag leáll, s csak a létfontosságú
nyilvános helyek, az élelmiszerboltok, a
dohányboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a benzinkutak lehetnek ezentúl
nyitva, és mindenkinek a legszükségesebbre kell korlátoznia a mozgását, amiért a Covid-19 vírus okozta fertőzés
egyre erősebben terjed az országban –
nem halasztotta el a választások első
fordulóját. Hétfőn nem nyitottak ki a
bölcsődék és az óvodák, és az oktatási
intézmények, az általános iskoláktól
az egyetemekig, zárva tartanak, a tanítás távoktatás formájában folytatódik. (MTI)

A Zöldek megerősödtek a francia önkormányzati
választások első fordulójában

A Zöldek jelentősen előretörtek,
de a koronavírus-járvány terjedése miatti félelem a legfőbb
győztese a francia önkormányzati
választások első fordulójának,
amelynek semmissé nyilvánítását
és a második forduló eltörlését
fontolgatta hétfőn a kormányzat,
miközben a franciák elkezdtek
felkészülni az olaszországi és
a spanyolországi házi elkülönítésre.

Emmanuel Macron államfő hétfő este
élő televíziós beszédben jelentette be a
COVID-19 járvány terjedésének megakadályozását célzó újabb intézkedéseket.
A bejelentésekről a védelmi tanács
déli ülésén döntött a kormányzat, miközben az egészségügyi hatóságok arra
figyelmeztettek, hogy „nagyon gyorsan
romlik a helyzet” Franciaországban,
ahol három nap alatt megduplázódott a
diagnosztizált esetek száma.
A vasárnap esti hivatalos adatok szerint a fertőzöttek száma 5423 volt, ami
több mint 900-zal haladja meg az előző
napi adatokat, a halottak száma pedig
36-tal 127-re emelkedett. A betegek
közül mintegy négyszázan vannak súlyos állapotban intenzív osztályokon, ez
százzal több, mint 24 órával azelőtt. Az
egészségügyi tárca szerint ez utóbbi adat
a legfontosabb a járvány elleni intézkedések szempontjából, amelyek elsődleges célja az egészségügyi ellátórendszer
túlterheltségének enyhítése.
A helyhatósági választásokon 47 millió francia és 330 ezer Franciaországban
élő európai uniós állampolgár mintegy
35 ezer önkormányzat tagjait választja

Ország – világ
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1524 teszt áll rendelkezésre

Az új koronavírus molekuláris diagnosztizálására
összesen 1524 teszt áll jelenleg rendelkezésre az ország hét járványközpontjában, azaz Bukarestben
(két egészségügyi intézmény), Kolozsváron, Iaşiban, Temesváron, Konstancán és Craiován – közölte
hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport. Emellett
további 10.000, molekuláris diagnosztizálásra alkalmas tesztet és 40.000 gyorstesztet szerzett be az
Unifarm állami vállalat; ezeket ezen a héten osztják
majd szét az egészségügyi intézmények között, rendelés alapján. Bukarestben az eddigi két intézmény
mellett ezután a Cantacuzino kutatási-fejlesztési intézet laboratóriumában is elvégzik a koronavírustesztet. Az Unifarm folyamatosan ellátja a kórházakat
a személyzet számára szükséges védőfelszereléssel, maszkokkal, biocid termékekkel, teszttel és
gyógyszerekkel – hangsúlyozza a Stratégiai Kommunikációs Csoport. (Agerpres)

Eltolódhat a helyhatósági
választások időpontja

A koronavírus-járvány miatt még később kerülhet sor
idén az önkormányzati választásokra – jelentette be
vasárnap este Ludovic Orban kormányfő. Mint
mondta, újabb konzultációkat tartanak a parlamenti
pártok képviselőivel, miután elemzik a koronavírus
terjedését. Eredetileg a június 14-ei időponttal számoltak, a parlamenti pártokkal folytatott konzultáción
elviekben megegyeztek a június 28-i időpontban és
abban, hogy a dolgok alakulását figyelembe véve
hoznak döntést, természetesen a parlamenti pártokkal való konzultáció után, hogy elhalasztják vagy sem
ezeket a választásokat – jelentette ki a miniszterelnök
egy videó-sajtótájékoztatón. Hozzátette: korai még
erről beszélni, mert nehéz megjósolni a vírus terjedésének alakulását. (Mediafax)

Csökkent a nyugdíjasok száma

A 2019-es év utolsó negyedében átlagban 5.140 millió nyugdíjas volt az országban, tehát 6000-rel kevesebb, mint az előző negyedévben; az állami
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben pedig
4.669 millióra rúgott a számuk, tájékoztatott az Országos Statisztikai Hiavatal (INS) hétfői közleményében. Az átlagnyugdíj (minden nyugdíjkategóriát
összevetve) 1412 lej volt az utolsó negyedévben, ami
9%-os növekedést jelent az előző három hónapos
időszakhoz képest. Az állami társadalombiztosítási
rendszerből fizetett átlagnyugdíj értéke a vizsgált időszakban 1372 lej volt. Az INS adatai szerint eme
nyugdíjkategória teszi ki a nyugdíjasok 99,96%-át.
Országos átlagban 10 munkaviszonyban levő személyre 9 nyugdíjas jutott. Az említett időszakban
ugyanakkor 970.000 nyugdíjas részesült szociális minimálnyugdíjban országszerte. (Agerpres)

Nőtt a ROBOR

Hét bázisponttal évi 2,97%-ról 3,04%-ra nőtt hétfőn a
lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három
hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – közölte
a Román Nemzeti Bank (BNR). Az elmúlt év elején
évi 2,99%-on állt a ROBOR, ami az idei év elejére
3,19%-ra nőtt. 2019. március 15-én évi 3,09%, március 18-án pedig évi 3,10% volt a mutató. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi
hitelkamatláb a pénteken jegyzett évi 3,10%-ról
3,14%-ra nőtt, a 12 hónapos ROBOR pedig évi
3,18%-ról 3,23%-ra emelkedett. A fogyasztói hitelek
irányadó mutatóját (IRCC), amely a 2019 második negyedévében történt bankközi tranzakciók napi kamatjának számtani középarányosa, 2,36%-ban határozták meg. Az új mutatót a 2019/19-es sürgősségi
kormányrendelet hatályba lépésétől, azaz 2019 májusától kezdte el használni a BNR. (Agerpres)

Jobb később…

(Folytatás az 1. oldalról)
felfüggesztette a légi közlekedést. Svájc több másodlagos határátkelő pontot lezárt az olaszországi határnál.
Norvégia fenntartja a jogát, hogy megtiltsa a területére
való belépést. Hosszú a lista a gyülekezések tiltásától,
a nem alapvető szükségleteket ellátó kereskedelmi egységek, lokálok, múzeumok, templomok bezárásáig, a
kórházi látogatás korlátozásáig.
Romániában is egyre nő a fertőzöttek száma. Szokása
szerint kissé megkésve, Klaus Iohannis államfő hétfőtől
szükségállapotot hirdetett, az ezzel járó rendkívüli intézkedésekkel együtt. Ezeket vasárnap este hosszasan
ecsetelte Ludovic Orban kormányfő. A nagyobb jogkör
által a kormánynak lehetősége lesz például arra, hogy
megtiltsa járművek és személyek közlekedését bizonyos
térségekben és időszakokban, ellenőrizhetnek, razziákat
tarthatnak, betilthatják a nagygyűléseket, tüntetéseket.
Sok mindent elrendelhet, a benzinkutak, vendéglők, kávézók, klubok bezárásától bizonyos kiadványok megjelenésének, rádió- és tévéadásoknak a betiltásáig.
Ugyanakkor elrendelheti az alapvető élelmiszerek és
egyéb termékek racionalizálását is. Ettől ijedtek meg és
háborodtak fel az emberek, hiszen nem is oly régen átéltek már ilyesmit. A belügyminiszter szerint nem kell
élelmiszer-korlátozásra számítani.
Ám érthető az emberek aggodalma. Az „átkos” idején megélt tapasztalatok nem felejthetők könnyen.
Mégis azt kell mondanunk, jobb később, mint soha…
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30 napra szól az elnöki rendelet
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Klaus Iohannis államfő kihirdette a szükségállapotot

Hétfőtől szükségállapotot vezettek be
30 napra Románia egész területén. Az
erről szóló elnöki rendeletet Klaus
Iohannis államfő hétfőn adta ki.

„Az új koronavírus okozta világjárványt
csak olyan rendkívüli intézkedésekkel lehet
megállítani, amelyek már bizonyították pozitív hatásukat a vírus által súlyosan érintett országokban. Ezek az intézkedések a
közegészségügyre és a társadalmi-gazdasági
területre vonatkoznak, ugyanakkor korlátozhatják az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Bármennyire is nehéz ezekhez a
korlátokhoz alkalmazkodni, ez az egyetlen
módja annak, hogy megmentsük szeretteink
és a körülöttünk élők életét. Nagyon fontos
az emberek pontos tájékoztatása, ezért el szeretném mondani, hogy mit is jelent tulajdonképpen a most kihirdetett szükségállapot –
mondta az államfő a Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatóján. Azt is elmondta, hogy
a koronavírus elleni küzdelem költségeit az
egészségügyi minisztérium fedezi, az ellátásra minden Romániában tartózkodó személy jogosult. Az államfő ugyanakkor
köszönetet mondott az orvosoknak és az
egészségügyi személyzetnek fáradhatatlan
munkájukért és az elmúlt időszakban tett erőfeszítéseikért, és biztosított mindenkit, hogy
belefoglaltak a rendeletbe minden olyan intézkedést, amely lehetővé teszi az egészségügyi személyzet védelmét biztosító
felszerelés gyorsított eljárással történő beszerzését.

Legkésőbb csütörtökön
szavaznak az államelnöki
dekrétumról

A parlament legkésőbb csütörtökön megszavazza a szükségállapotról szóló államelnöki dekrétumot, jelentette ki Marcel Ciolacu
képviselőházi elnök, a Szociáldemokrata Párt

(PSD) ügyvivő elnöke. A házbizottság távkonferencia keretében ül össze legkésőbb
kedden, megvizsgálja az elnöki rendelet szövegét, és szerdán vagy csütörtökön szavaznak
– mondta Ciolacu a România TV műsorában.
A szavazási eljárásról a házbizottságok
együttes ülésén döntenek, de mindenképpen
betartják a törvényes előírásokat és az alkotmányt. Ciolacu hozzátette ugyanakkor, hogy
a parlament kiegészítheti a dekrétumot.
„Ha elutasítjuk, bár véleményem szerint
ennek a lehetősége nem áll fenn, akkor viszszakerül az államelnökhöz, aki kiad egy semmisnek nyilvánító másik dekrétumot” –
magyarázta Ciolacu.
Hozzátette, nem hiszi, hogy a szükségállapot különös gondokkal fog járni, ha a belügyminisztérium felelősségteljesen hozza
meg a szükséges intézkedéseket. „Nem mi
vagyunk az első ország sem Európában, sem
a világon, amely szükségállapotot hirdet” –
szögezte le, hozzátéve azonban, hogy véleménye szerint elég későn jön ez az intézkedés.

A rendelet megjelent
a Hivatalos Közlönyben

Az államfő szerint, ha indokolt lesz, fokozatosan le lehet majd zárni a közutakat, a vasúti, tengeri, folyami, légi közlekedést
bizonyos útvonalakon. Ha a helyzet feltétlenül úgy kívánja majd, azonosítani fognak és
igénybe fognak venni különböző raktárakban
felhalmozott védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket és gyógyszereket. Klaus Iohannis
hangsúlyozta azonban, hogy mindezen intézkedéseknek ideiglenes jellegük lesz.
Az államfő hétfői bejelentését követően
nem sokkal megjelent a Hivatalos Közlönyben a dekrétum a szükségállapot bevezetéséről. (Összeállítás az Agerpres híranyagából)

Koronavírus-járvány
Maros megye

Bizonyított eset: 3

Intézményes karanténban: 43
Házi elkülönítésben: 297

Az adatok forrása: a Maros megyei prefektúra szóvi-

vőjének 2020. március 16-i 19 órai nyilatkozata

49 személy
koronavírustesztjét
várják Maros megyében

A prefektúra hétfői sajtóközleménye szerint a marosvásárhelyi járványkórházba hat koronavírusfertőzés-gyanús személy
van beutalva, és 49 személy esetében várják a tesztek eredményét.

A megyei rendőr-felügyelőségen három esetben indítottak bűnügyi eljárást a ragályos betegség leküzdésének akadályozása miatt, arról nem érkezett bejelentés, hogy valaki nem tartotta volna be az otthoni elkülönítésre vagy karanténra vonatkozó szabályokat.
A megyei közegészségügyi hatóság megkeresésére a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság közölte, hogy jelenleg nem
rendelkezik Real-Time PCR készülékkel, amellyel a Maros megyei teszteket elvégezhetnék.

Újabb 57 személy otthoni elkülönítőben

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtérre vasárnap megérkezett
memmingeni (Németország) járat 57 utasának kellett kitöltenie a kérdőívet, ők otthoni elkülönítőbe kerültek. A koronavírus-járvánnyal, az otthoni elkülönítéssel vagy karanténnal kapcsolatosan a 0265-208000
telefonszámon nyújtanak tájékoztatást mind magánszemélyeknek, mind
a polgármesteri hivatalok alkalmazottainak. (antalfi)

A rendkívüli állapot idején:

• a belügyminisztériumi struktúrák, az egészségügyi intézmények és a szociális ellátást
nyújtó szolgálatok versenyvizsga nélkül is alkalmazhatnak új munkaerőt, hogy eleget
tudjanak tenni a felmerülő szükségleteknek;
• kiegészítik az egészségügyi tárca büdzséjét, hogy a szükséges orvosi felszerelést, fogyóanyagokat, gyógyszereket sürgősen meg lehessen vásárolni közvetlen beszerzési eljárással a világjárvány idején;
• korlátozható bizonyos termékek ára (a gyógyszerek és orvosi felszerelések, az alapélelmiszerek, a közművek, mint például a villamos és hőenergia, a gáz, a víz és a csatornázás, valamint az üzemanyag ára a rendkívüli állapot kihirdetését megelőző három
hónap átlagának keretein belül);
• a gyermekek és az egyetemi hallgatók védelme érdekében a szükségállapot idejére felfüggesztik az óvodák, iskolák és egyetemek tevékenységét;
• azok számára, akik a koronavírus-fertőzés miatt otthoni elkülönítésben vannak, támogatási rendszert dolgoznak ki, amit a helyi hatóságok hajtanak végre;
• a koronavírus-fertőzés hatásai által érintett cégeket az érvényben lévő törvényektől eltérő
rendelkezésekkel segítik;
• szociális védelemben részesülnek azon gazdasági ágazatok munkavállalói és családtagjaik, amelyeknek tevékenységét a hatóságok részben vagy egészen leállították;
• fizetésemelésre jogosultak azok az alkalmazottak, akik nem kaphatnak szabadnapot gyerekük felügyeletére, míg zárva tartanak az iskolák, amennyiben a másik szülő nem
kapott szabadnapot erre a célra;
• ez alatt az idő alatt támogatják a home office rendszerű munkát (távmunkát) mind az állami, mind a privát szférában, és elektronikus formában igényelhetők a szociális juttatások és szolgáltatások;
• néhány kivételtől eltekintve felfüggesztik a területi munkaügyi felügyelőségek által végzett ellenőrzéseket, és a bíróságokon is csak a sürgős ügyeket tárgyalják;
• a helyi rendőrséget a belügyminisztérium, az állami mentőszolgálatot a katasztrófavédelmi felügyelőség alárendeltségébe vonják, a védelmi minisztérium pedig – kérésre
– támogatja a belügyi egységeket bizonyos objektumok őrzésében;
• a lakosság-nyilvántartó a rendőrség, a tűzoltóság a katasztrófavédelmi felügyelőség alárendeltségébe kerül;
• a védelmi minisztérium egységei – kérésre – támogatást nyújtanak a belügyminisztérium
alakulatainak többek között bizonyos objektumok és területek őrzésében és védelmében, csapatszállításban, járványügyi szűrésben, illetve egyéb feladatokat is elláthatnak;
• a védelmi minisztérium, hat hónapos meghatározott időre, külső munkaerőt alkalmazhat
vagy tartalékosokat hívhat be;
• az illetékes hatóságok elfogadhatnak olyan azonnali hatályú vagy fokozatosan életbe
lépő intézkedéseket, mint például az országhatárok lezárása, bizonyos vendéglátóegységek vagy más intézmények ideiglenes bezárása.

Iskolatévé segítségével készülhetnek a vizsgákra a diákok

Kérik a magyar nyelvű tévéiskolát

Iskolatévé segítségével készülhetnek az
érettségire, illetve a képességvizsgára a tanulók. Az oktatási tartalmakat a közszolgálati televízió sugározza. A Magyar Szülők
Szövetsége az oktatásügyi minisztériumtól
kéri „a magyar nyelvű tévéiskolát” a VIII. és
XII. osztályos gyermekek számára.

A nyolcadik osztályos tanulóknak az órák reggel
zajlanak (9-től a román nyelv és irodalom, 9:30-tól
a matematika), a 12. osztályosoknak pedig délután
(15 órától román nyelv és irodalom, 15:30-tól matematika), a román közszolgálati televízió kettes csatornáján (TVR 2) – adta hírül az Agerpres
hírügynökség.
A 12. osztályosoknak heti két-két kurzust tartanak
románból és matematikából, és egy-egy kurzust biológiából, kémiából, fizikából, történelemből és földrajzból. A tanfolyamok a TVR2-n, az interneten, a
TVR YouTube-csatornáján és a www.tvr.ro honlapon is követhetők. A műsorok hétfőtől péntekig nézhetők.
Monica Anisie tanügyminiszter arra kérte a taná-

rokat, hogy amíg az oktatás szünetel az iskolákban,
a technika és az internet eszközei révén járuljanak
hozzá a diákok tanulási folyamatához. A tanárok a
CRED (Curriculum relevant, educaţie deschisă
pentru toţi) nevű program infrastruktúráját felhasználva tölthetnek fel egy felhőbe oktatási tartalmakat,
amelyeket minden tanár és tanuló elérhet.

Vállalják be az online/live órák
megtartását

A Magyar Szülők Szövetsége Facebook-oldalán
közölte március 13-án, hogy a Szülői Szervezetek
Országos Föderációja kisebbségekért felelős alosztálya nevében az oktatásügyi minisztériumtól kéri „a
magyar nyelvű tévéiskolát” a VIII. és XII. osztályos
gyermekek számára.
Arra kérték a pedagógusokat, főleg Bukarest, Marosvásárhely és Kolozsvár városokból (a TVR helyi
magyar stúdiói itt vannak), illetve a környékükről,
hogy a felkérő megkeresésre válaszoljanak, és vállalják be az online/live órák megtartását, leginkább
a vizsgatárgyakból. (antalfi)
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Az ügyintézés az intézményekben nem áll le

Korlátozó intézkedéseket vezettek be

hogy korlátozta az ügyfélfogadást.
Felfüggesztik az intézménybe
való belépést a helyi közigazgatási
hatóságok, más köz- vagy magánintézmények képviselői, bírósági
végrehajtók, közjegyzők, gazdasági
egységek képviselői számára a levelek átvétele vagy feladása érdekében. A kérvényeket civil vagy
katonai postán, illetve e-mailben
kell továbbítani.
Sürgősségi esetben bizonyos
anyakönyvi és személynyilvántartási dokumentumok és nyomtatványok átvétele beütemezéssel ejthető
meg, telefonszám: 0265-311-109.

A kommunikáció hiánya okozott felháborodást

Negyvenhárman a szovátai karanténban

tervezett karaténközpontot, csütörtökön meg is jelentetett egy erre vonatkozó, a tanerőknek címzett
figyelemfelhívást a helyi szakközépiskola, de a lakossági tájékoztatás elmaradt, ami kérdéseket vetett
fel, és bizonyos indulatokat is kiváltott. Csütörtök esti tájékoztatásában
a város polgármestere a nyilvánosság elé tárta az eset részleteit,
Gligor Róbert László
ugyanakkor nyugalomra intette a laMár múlt szerdán kiderült, hogy kosságot.
Az önkormányzat közösségi olSzovátán hozzák létre a megyébe
Múlt kedden döntött arról a
kormány, hogy Maros megyében is karanténközpontokat
alakít ki a külföldről hazatérő
román állampolgárok elhelyezésére. Hétfőig negyvehárom
személyt szállítottak a szovátán kijelölt épületekbe.

Egyelőre az állami tulajdonban levő két tábort rendezték be karanténközpontnak

lődők a codruta.sava@cjmures.ro email-címen érdeklődhetnek.
Az intézkedéseket az országos
fejlemények függvényében meghosszabbíthatják.
Claudia Trif, a Marosvásárhelyi
Személynyilvántartó Hivatal – Călăraşilor utca 26-28. szám – vezetője
elmondta, hogy március 13-tól, péntektől csupán online lehet időpontot
kéri a személyazonossági iratok kibocsátására. Ezzel minden kérelmező időpontot választhat és kap,
hogy elkerülhető legyen a torlódás
és a tömeg. – Ahogy bevezettük ezt
az intézkedést, sokkal kevesebben
vannak az ügyfélfogadó térben, s
reméljük, hogy ez így is marad. Az
online időpontkérés egyszerű, nem
jelent nehézséget az embereknek –
fogalmazott Claudia Trif.
Fotó: Nagy Tibor

használt valamennyi típusnyomtatvány megtalálható az intézmény
honlapján: www.cjpmures.ro.
A nyugdíjazási dossziékat, a
nyugdíj újraszámításához szükséges
kérelmeket postán vagy e-mailben
küldhetik el az igénylők. Csatolni
valamennyi dokumentum
kell
fénymásolatát, s fel kell tüntetni a
személyi azonosítót, a telefonszámot és a kapcsolattartó személy email-címét is.
A megyei nyugdíjpénztár felkéri
Mezey Sarolta
az ügyfeleket, maximális felelősséggel elemezzék a személyes ügyÜgyintézés telefonon
intézés szükségességét. A pénztár
és e-mailben ajánlott
Az Országos Nyugdíjpénztár el- munkatársai mindent megtesznek,
nöke március 10-i, a koronavírus hogy a beküldött kérelmeket időben
terjedésének megfékezése értelmé- megoldják.
ben kiadott rendelete szerint e hó Átvehetők a kezelési jegyek –
11-étől a Maros Megyei Nyugdíjháromra korlátozzák
pénztár a következő intézkedéseket
vezette be: március 11-31. között a belépők számát
felfüggesztik a kihallgatást, beszün- – közölte Stoica Stelian, a Maros
tetik a tevékenységet a szászrégeni Megyei Nyugdíjpénztár ügyvezetőElmondta,
és a segesvári munkapontokon, kor- igazgató-helyettese.
látozzák az ügyfélfogadást az intéz- hogy a gyógykezelési jegyek kioszmény marosvásárhelyi székhelyén, tásakor és átvételekor, jóllehet a
és arra biztatják az ügyfeleket, hogy megszokott módon történik, csak
távközlési eszközökkel kommuni- három-négy személyt engedhetnek
káljanak az intézménnyel. Éspedig: be az ügyfélfogadó terembe. A köa munkaprogram idején telefonon vetkező csoport március 20-án utazkérjenek tájékoztatást a következő hat el gyógykezelésre, a jegyek kiszámokon: 0265-311-021, 0265- osztását március 12–13-án meg264-188, 0265-269-380, 0265-232- kezdték.
961, a gyógykezelési jegyekért a
Azokat a gyógykezelési jegyeket,
0265-260-461 hívható.
amelyeket első körben nem vettek
A kérvényeket és más típusú ké- át, március 17-én és 18-án újrarelmeket elektronikus úton, e-mail- osztják.
ben – cím: cjpmures@cjpmures.ro
–, illetve postán ajánlott intézni. Online lehet időpontot kérni
Postacím: Marosvásárhely, Tudor
A Maros Megyei SzemélynyilVladimirescu utca 60. szám.
vántartó Hivatal – Marosvásárhely,
Az intézmény tevékenységében Városháza utca 2. szám – is közölte,
A közintézmények szigorú intézkedéseket vezettek be a
terjedésének
koronavírus
megfékezése érdekében. Tekintettel arra, hogy nyugdíjas
olvasóink ügyes-bajos dolgaik
intézését is érintik ezek az intézkedések, elsőként a Maros
Megyei Nyugdíjpénztár, majd
a Személynyilvántartó Hivatal
járványmegelőző korlátozásait ismertetjük.

Bármilyen információért a
djepmures@cjmures.ro
e-mailcímen kell az intézményhez fordulni.
Rendkívüli esetekben, amikor
sürgős kérésről van szó személyazonossági iratok kibocsátása, illetve
a lakhely bejegyzése érdekében, ezt
előzetes telefonos bejelentés alapján intézik. Telefon: 0265-311-109,
naponta 9-13 óra között. A rendkívüli esetet meg kell indokolni, és
dokumentumokkal kell alátámasztani, például egészségi okok, sürgős
elutazás, sürgős felvételi vizsga
vagy verseny stb.
A személyi iratok átvétele programálás szerint történik, amit be
kell tartani.
A kihallgatásokat március 12. és
30. között felfüggesztik, az érdek-
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dalán olvasható közlemény leszögezi: a kormány keddi ülésén született döntés arról, hogy a városban
állami tulajdonban lévő épületeket
elkülönítő helynek nyilvánítottak
azon személyek számára, akik Európa olyan országaiból tartanak hazafele, ahol vörös riadót rendeltek
el. Tehát a karanténközpontot nem
a város hozta létre! Ebben az értelemben a tanügyminisztérium fennhatósága alatt álló két iskolatábort
(a Patakmajorban, illetve a Rózsák

Forrás: internet

útján levőt, amelyet a helyiek 1. és
2. számú táborként ismernek), valamint a Medve-tó szállót jelölték ki
erre.
A három épületben 41 megfigyelés alatt álló román állampolgárt helyeztek el. Érkezésükkor egy
különleges egészségügyi teszten
estek át, amelynek eredményét Kolozsvárról várták. Azt már megállapították két szerdán érkezett
személyről, hogy nem fertőzöttek.
Azt, akinél a teszt pozitív, azaz fertőzött, speciális módon azonnal elszállítják a városból egy járványtani
kórházba. A karanténban levő személyek nem hagyhatják el szobájukat, 14 napig a kijelölt helyüket
sem. A tesztet 13 nap múlva megismétlik, és ha az is negatív, azaz nem
mutat ki fertőzést, akkor az illető
személyek hazatérhetnek. Mindhárom helyszínt rendőrök, csendőrök
őrzik, oda csak a különleges engedéllyel rendelkezők juthatnak be, a
karanténba helyezett személyek étkeztetéséről az önkormányzat gondoskodik. A város elöljárója
mindenkit biztosított arról, hogy
ezek az emberek egyelőre nem betegek, de ha valakinél mégis fertőzést mutatnak ki, azt azonnal
elszállítják. Éppen ezért minden
szovátai lakos megértését kérte, és
ugyanakkor nyugalomra is intette
őket. „Nekünk, mint a város vezetőségének, az a feladatunk, hogy
minden szükséges intézkedést meghozzunk az érintett személyek ittléte alatt” – áll a közleményben.
Már csütörtökön reggeltől próbált információkat szerezni a sajtó
a városházán, de ott senki sem nyilatkozott a befogadóközpontok és

az intézkedések kapcsán. A hírzárlat
okára is rámutatott a városvezető:
csak csütörtökön, a prefektussal
való találkozást követően kaptak jóváhagyást a hivatalos nyilatkozásra.
Az érintett személyek egészségi állapotáról azonban csak a közegészségügyi hivatal, illetve az
egészségügyi minisztérium nyilatkozhat, az önkormányzatnak kizárólag logisztikai feladatai vannak
ebben a helyzetben.
Fülöp László Zsolt polgármestertől tegnap megtudtuk: eddig negyvenhárom személyt szállítottak
Szovátára, és jó hír, hogy ez ideig
egyikük esetében sem mutattak ki
fertőzést. Az eredetileg kijelölt
három helyszín helyett csak kettőt
használnak, a két tábor épületeit, ha
pedig további helyiségekre is szükség volna, a Medve-tó szálló helyett a vízügyi hatóság tulajdonában
levő épület jöhet szóba elsőként, de
akár más helyszínek is.
A szovátaiak körében megoszlanak a vélemények a karanténközpontok kapcsán: a lakosság egy
része elfogadja az intézkedést,
főleg, hogy nem az önkormányzat
hozta létre, és nagyon szigorú hatósági felügyelet alatt állnak ezek az
épületek és a benne elhelyezett személyek, mások viszont felháborodásuknak adtak hangot a közösségi
oldalakon. A polgármestertől megtudtuk: a helyi médián keresztül
megpróbálta felvilágosítani a lakosságot a helyzetről, és kiemelni,
hogy a vesztegzárat nem a város választotta, de ha már Szovátát is kijelölték, kötelességük segíteni. Azt
is megtudtuk: a karanténba helyezett személyek telefonon, interneten
kapcsolatba tudnak lépni a külvilággal és családjukkal, az épületekben
a körülmények megfelelőek, az
elöljáró is beszélt telefonon néhány
beutalttal, és minden rendben van.
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Községi beruházások

Templomjavítási tervek

Marosfelfalu egyik különlegessége a református parókia udvarán álló, a 13. század
második felében épült Árpádkori műemlék templom.
Mivel a falu elhagyta egykori
katolikus, majd a reformációt
követően református templomát, és újat épített, az épület
az első világháborút követően az enyészeté lett. Ma az
ablakok és a bejáratok kőkeretei és alig látható egykori
falfestmények jelzik eredetét.

2013 augusztusától – Vajda Domokos lelkipásztor nyugdíjba vonulását követően – Dobos Lórántot
választotta a gyülekezet a felfalui
református közösség pásztorává. S
bár korábban is volt szó róla, hogy
jó lenne valamiképpen a turisztikai
hálózatba kapcsolni a műemlék
templomot, azóta sem történt előrelépés. Legutóbb március 12-én
beszélgettünk arról, hogy mit lehetne tenni. A tiszteletes elmondta,

nincs értelme renoválni az épületet,
tartósítani kellene. Egy korábbi elképzelés szerint megfelelő állagmegőrzéssel, befedéssel kulturális
és konferenciaközpontot szerettek
volna létesíteni. Elkészült egy erre
vonatkozó terv, amelyet még 2012ben Hegedüs Csilla a kulturális
minisztérium államtitkáraként felkarolt, és meg is nyerték a pályázatot, amellyel a minisztérium támogatta volna a munkálatokat,
azonban kormányváltás történt, és
emiatt abbamaradt a kivitelezés. A
lelkipásztor azt mondta, mivel a
terv végrehajtására van megnyert
állami finanszírozás, máshonnan
nem tudott pénzt szerezni a felújításra. Gondolkodtak azon, hogy
más forrásból is támogatásra tegyenek szert, és a megfelelő
műemlékvédelmi engedélyek birtokában fogjanak hozzá a konzerváláshoz, de fontosabbá vált a
meglévő – a parókiával szemben
álló – református templom főjavítása. Erre különböző helyekről si-

Dobos Lóránt lelkipásztor

Szerkesztette: Vajda György

került előteremteni a pénzt, így
várhatóan egy hónapon belül nekifognak a munkának, ami mintegy
450.000 lejbe kerül. Demeter
Győző szászrégeni vállalkozó
végzi el. A lelkész szerint az 1913ban átadott templomban nem volt
főjavítás, elődei csak kisebb-nagyobb renoválási munkálatokat véa
geztek. A legfontosabb
tetőjavítás, hiszen kiadós esőzéskor többször is beáztak a falak, így
először a teljes fedelet cserélik le.
Az összegből átfestik a külső falakat szürkéről fehérre. A tervek szerint fakerítéssel cserélik ki a
jelenlegi vaskerítést, és egy székely kaput is felállítanak. Ugyanakkor mind a tető csatornázását,
mind a terület drénezését megoldják. Az összegyűlt esővizet két helyen csatlakoztatnák a kiépítendő
községi csatornahálózatba. Az
utolsó művelet az udvar átrendezése lesz. A lelkész szerint padokkal, virággruppokkal díszített
kellemes teret alakítanak ki.
Kérdésünkre az egyház és a civil
közösség kapcsolatáról nem kívánt
beszámolni. Elmondta viszont,
hogy jó az együttműködés a presbitérummal. 546 lélek tartozik a református egyházközséghez, 300
fölött van a rendszeres templomba
járók létszáma. A tavalyi püspöki
vizitáció alkalmával kiemelték,
hogy egyházmegyei szinten lelki
gondozás szempontjából átlagon
felül állnak. Többek között azért,
mert az ide tartozó 34 gyülekezetben nincs bűnbánó istentisztelet, itt
tartanak, rendszeresen mintegy 50
személy vesz részt ezen. Ünnepekkor pedig jóval többen látogatják a
templomot. A járvány most egy kicsit átrendezi a sorokat, de reméli,
hogy sikerül megtartani a közösséget – mondta Dobos Lóránt lelkipásztor.

Pro Feelfolu – falufejlesztési egyesület

2019 szeptemberében alakult
meg a Pro Feelfolu Egyesület,
amelyet az RMDSZ helyi választmányának nyolc tagja
alapított. Társelnökök Rácz
István, Ajtai István és Kovács
János, titkár Lengyel Károly, az
RMDSZ helyi tanácsosa. Őt
kértük meg, számoljon be az
egyesület eddigi tevékenységéről.

Az első igazán jelentős esemény,
amelynek szervezésében oroszlánrészt vállalt az egyesület, a tavaly
december közepén a falu első írásos
említése 700. évfordulójának a
megünneplése volt. A rendezvényt
a helyi kultúrotthonban tartották, a
Bíborka egyesülettel közösen. Lengyel Károly szerint önerőből kellett
finanszírozni az eseményt, ugyanis
a helyi önkormányzat nem segített,
még az alkalomra készített óriási
szalagreklámot sem tehették ki a
polgármesteri hivatal homlokzatára.
Mindez annak ellenére, hogy a hasonló évfordulót ünneplő közeli települések – etnikai összetételtől
függetlenül – büszkén vállalták fel
a megemlékezést. (Sz.m.: Gernyeszegen a falu központjában emlékkövet állítottak.)
Így maradt a kultúrotthonbeli
rendezvény, ahol fényképkiállítással emlékeztek a település múltjára.
Az eseményen átadták a díjakat
azoknak a diákoknak, akik az évfordulóval kapcsolatosan megszervezett kreatív versenyre beküldték
munkáikat. Kiemelt szerepet vállaltak Szőcs Magdolna, Kiss Tünde ta-

nítónők és Costan Enikő óvónő,
akik az óvodásokat és a kisiskolásokat készítették fel az alkalomra.
Ünnepi beszédében Kovács János,
a Pro Feelfolu Egyesület ügyvezető
elnöke megfogalmazta a közösségi
szerveződés fontosságát is. „Meg
kell őriznünk és fel kell elevenítenünk azokat a hagyományokat,
amelyek teret biztosítanak a találkozásra, a beszélgetésre, a párkeresésre, örömünk vagy bánatunk
megosztására. A húsvéti locsolás, a
karácsonyi kántálás, a farsangi és
szüreti bálok, de a nagy családi
ebédek, a konfirmálás vagy úrvacsoraosztás is mind olyan alkalmak,
amelyek nemcsak a hagyomány átadásának, hanem az alapvető emberi értékek és értékrendszerek,
valamint a keresztény hit átadásának helyszínei is. A társadalmi részvétel biztosítja a közösség tagjai
számára a társasági, társadalmi
élet lehetőségét. Ennek egyik alapintézménye az egyház, valamint az
egyházi és kulturális események: istentisztelet, vallásóra, bibliaóra és
sok más. Az ezeken való részvétel
keresztény hitünket és megtartó keresztény identitásunkat erősíti.
Olyan kulturális eseményekkel
együtt, mint például a Gyöngykoszorú néptáncfesztivál, a találkozást
elősegítik és a közösséghez való tartozás élményét hozzák felszínre. A
kölcsönös támogatás és az együttműködés hozzásegít bennünket
ahhoz, hogy olyan feladatokat is
megvalósítsunk, amelyek túl nagyok
vagy túl sürgősek ahhoz, hogy egy

egyedülálló személy kezelni tudja. A
jövő egy ilyen közösségé, egy ilyen
felfalusi közösségé kell legyen. Ezek
után újra kérdem: tudjuk, hol lesz
közösségünk 10 év múlva? Nem, de
megfogalmazhatjuk, hogy hol szeretnénk hogy legyen. Tudjuk, hogy
milyen megvalósításokon leszünk
túl 50 év múlva? Nem, de tudunk
tervezni és együttműködni a munkában, hogy 50 év múlva örömmel tekintsünk vissza. Tudjuk, hogy hány
református magyar ember vesz
majd részt 100 év múlva egy délelőtti istentiszteleten? Nem, de tehetünk azért, hogy gyerekeink, az ő
gyerekeik és a következő nemzedék
egy erős közösséget örököljön.
Akkor elmondhatjuk, hogy mindent
megtettünk.”
Az említett esemény mellett az
egyesület képviseletében a községbeliek tavaly részt vettek a szászrégeni magyar napokon. Az Avântul
sportpálya körül szervezett rendezvényen saját sátorral jelentkeztek,
beneveztek a gulyásfőző versenyre,
ahol harmadik díjat nyertek, míg az

Maris Mircea polgármester elmondta, hogy az idén szűk
költségvetésből gazdálkodik a
község, így a nagyobb beruházásokat uniós támogatásból valósítják meg.
Ezek közül megemlítette a tavaly
használatba helyezett marosfelfalui
óvodaépületet, amelyet 780.000 lejből felújítottak, bútorzatot és számítástechnikai felszereléseket vásárolhattak. A tervezett és a licitált kivitelezési összegből származó különbséget, mintegy 100.000 lejt a
pályáztató hatóság engedélyével az
udvar rendezésére fordították, és elkészítenek egy ülepítőt is, ugyanis
a községi szennyvízhálózat még
nem ért el az óvodáig. Az óvodát
2019-ben már átadták, mintegy 40
gyerek jár ide, 10 a magyar, 30 a
román tagozatra.
A vidékfejlesztési pályázatból
(PNDR 7.2-es programcsomag) 8,9
millió lej értékben korszerűsítik,
fejlesztik az ivóvízhálózatot, és elkészül Marosfelfalu csatornahálózata, ugyanakkor egy automata
szivattyúházat is építenek. A csatornahálózat 12 km lesz, míg 4 km-en
felújítják az ivóvízvezetéket. Mindkét hálózatot a szászrégenihez csatolják. Ahol bevezették a vezetékes
ivóvizet, ott kötelezővé teszik a csatornahálózathoz való csatlakozást is
– mondta a polgármester.
Ezt a beruházást aszfaltozás kö-

ifjúsági focicsapattal a második helyen végeztek az alkalmi bajnokságon.
Nemrég az RMDSZ-szel közösen farsangi bált szerveztek, ahova
elég sokan eljöttek, bár Lengyel
Károly szerint sokkal többen lehettek volna. És sikerült – egy héttel
korábban – a helyi kultúrotthonban
megtartani a március 15-i ünnepséget is, amelyre mintegy 130-an
gyűltek össze. Szintén az óvodások
és a kisiskolások léptek fel, valamint a Bíborka tánccsoport is,
külön erre az alkalomra összeállított
közel egyórás tematikus táncjátékot
mutattak be.
Az egyesület tervei között szerepel a Felső-Maros menti magyar
kulturális napok megszervezése.
Ezt Kovács János és Rácz István
kezdeményezték. Az elképzelés
szerint a helyi sportpályán lenne a
rendezvény, ahol külön-külön standokkal bemutatkozna Marosvécs,
Disznajó, Magyaró és Holtmaros.
Nyitottak más települések felé is, de
először ezekkel az önkormányzatokkal vennék fel a kapcsolatot. A
rendezvényt valamikor nyáron szer-

Fotó: Nagy Tibor

veti. A már említett pályázat egyik
komponenseként 5,7 millió lejt fordíthatnak Felfalu egyik fontos utcájának leaszfaltozására, ahol elkészült a csatornahálózat. Ez a református templom mögött induló utca
lesz, továbbá a lövéri főutat és a
labdarúgópályához vezető utcát is
befoglalták a tervbe. 2021-ig el kell
számolni a költségek felhasználásával, így várhatóan az idén meglesz
az aszfaltozás is. Hasonlóképpen –
de kormánytámogatással, a vidékfejlesztési minisztérium költségvetéséből – szeretnék leaszfaltozni
Felfalu és Lövér összes utcáját.
Mintegy 6,7 km-ről van szó. A pályázat értéke 1 millió euró. Jelenleg
folyamatban van a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, itt
az elszámolási határidő 2021. november 30-a.
A Felső-Maros menti akciócsoport (GAL Valea Mureşului Superior) révén sikerült támogatást
nyerni egy exkavátor vásárlására,
ami 25.000 euróba került, ezenkívül
6000 euró összegben felszerelték a
kultúrotthont megfelelő hangosítóberendezéssel. Folyamatban van a
humánerőforrás-fejlesztési pályázat
(POCU) kiírására benyújtandó dokumentáció kidolgozása, amivel
egy orvosi kabinet építését, felszerelését, cégek alapítását fiatal vállalkozók számára és szakmai képzést lehet majd megvalósítani.
veznék, abban a reményben, hogy
addig lejár a koronavírus-járvány,
és lesz majd elég gazdasági erő és
akarat a megrendezésére.
Egy másik terv, amelyet megvalósítanának, a falu első írásos említésének 700. és a trianoni döntés
100. évfordulója alkalmából elkészítendő emlékmű felállítása a református templom udvarán. Már
elkészült a terv. Eszerint cserefából
elkészítenék a magyar koronán levő
dupla kereszt másolatát, ezen megjelenne Nagy-Magyarország térképe az elszakított részekkel, ezt
kőtalapzatra állítanák. Az emlékmű
3,5 méter magas lenne.
Lengyel Károly elmondta, mind
az egyesület, mind az RMDSZ támogatja a templomjavítást. Letettek
egy pályázatot a román művelődési
minisztériumhoz és a Bethlen Zrt.hez is. A helyi önkormányzattól is
kértek támogatást. A költségvetésben elkülönítettek 80.000 lejt templomjavításra, természetesen más
vallási közösségeknek is ítéltek
meg összegeket. A közösség legnagyobb gondja, hogy néhány éven
belül megszűnik az oktatás az iskolában. Lövéren már bezárták az oktatási intézményt. Ami a magyar
vonalat illeti, az idén nem indult negyedik osztály. Aki teheti, Szászrégenbe viszi a gyerekeket, akik
maradtak, összevont osztályokba
járnak. Az elkövetkezendő időben
erre az igen súlyos kérdésre is választ kell találniuk a közösségi szervezeteknek.
A
kulturális
rendezvények szervezése mellett ez
jelenti a kihívást – mondta egyebek
mellett Lengyel Károly.

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KÖZÉLET _______________________________________________ 2019. március 17., kedd
Százezer lej havonta szemétszállításra

Útjavítás helyett hulladékgyűjtés

A rongálókat általában
nem sikerül kézre keríteni, de azokat sem, akik
illetéktelenül
hagyják
úton-útfélen a lomot és
háztartási hulladékot. A
régióhoz tartozó öt megyében térfigyelő kamerákat szerelnek fel az út
menti pihenőhelyek megfigyelésére, és az idei 16os számú sürgősségi
kormányrendelet révén az
útügyi igazgatóság munkatársai is megbírságolhatják a szemetelőket, ha
tetten érik őket. A nagyobb bírság akár hatezer
lej is lehet. A lakosság,
mindenekelőtt az ifjúság
Szer Pálosy Piroska
környezettudatos neveléAz egyre nagyobb méreteket öltő sével lehetne talán eredemberi hanyagság költsége mind- ményeket elérni hosszú
annyiunkat érint, ennek ellenére a távon – mondta.
nevelő jellegű akciók a felnőttekre Kagyló, fotel, koporsó…
csekély mértékű, a diákokra azonA március elsején megkezdett taban a jelek szerint pozitív hatást
karítás kétheti eredménye 170 köbgyakorolnak. Maros megyében taméter szemét és hulladék.
valy 960 köbméter szemetet gyűjEgyébként a takarítást minden
töttek össze az útügyisek, idén csak
héten hétfőn és pénteken elvégzik,
január–februárban 123 köbmétert,
épp azért, hogy a turisták hétvégén
ami a téli hónapokban igencsak
tisztán találják a pihenőhelyeket,
nagy mennyiségnek számít.
hétfőn pedig az általuk ott hagyott
A Brassói Regionális Út- és Hídszemetet gyűjtik össze, ennek elleügyi Igazgatóság szóvivőjét a köznére nincs sok eredménye a munkáutak mentén felhalmozott szemétjuknak, mert a szemét azonnal
és hulladékkezelés költségeiről, a
újratermelődik. Havonta a régió öt
rendelkezésre álló emberi erőforrámegyéjében több mint 100.000
saikról és a bírságolási lehetőségről
lejbe kerül az országutak és autópákérdeztük. Amint Elekes Róbert kilyák mentén, illetve a parkolókban
fejtette, a havonta felhalmozódó
összegyűlt szemét elszállítása,
szemét elszállítása az országutak
ezenkívül pedig a szemétgyűjtésre
ügykezelését végző igazgatóság
szánt időt és energiát karbantartási
számára is tetemes összegbe – százmunkálatokra, útjelzések, jelzőtábezer lejbe – kerül, amiből hasznos
lák újrafestésére lehetne fordítani –
javítási és beruházási tevékenységehangsúlyozta a szóvivő. A 100.000
ket lehetne végezni.
lejből több mint 2.000 négyzetméHatezer lejre is
teres kátyús szakaszon aszfaltozhatbírságolhatnak
nának, ez évente 24.000 négy2018 tavasza óta a Közúti Inf- zetméter út javítását jelentené. Öszrastruktúráért Felelős Országos Tár- szehasonlítási alapként szolgálhat,
saság az országutak forgalmasabb hogy tavaly Maros megyében
szakaszain kialakított pihenőhe- 64.000 négyzetméteren kátyúztak.
lyekre asztalokat és padokat szerel- Maros megye hét körzete közül
tetett. Maros megyében is mindenikben három-négy ember
huszonnégy nagyobb pihenőhelyet végez olyan munkát, ami civilizált
tettek ezáltal kényelmesebbé, civi- magatartással elkerülhető lenne, és
lizáltabb körülményeket kialakítva, az alkalmazottakat útjavításnál leám azok rendszeresen a vandálok hetne foglalkoztatni.
Arra a kérdésre, hogy milyen tírongálásának célpontjaivá válnak.
Nem újdonság, hogy az útszéli pi- pusú hulladékkal találkoztak az alhenőhelyekről bútorzati elemek, kalmazottaik, megtudtuk, hogy az
asztalok, padok, szemétkosarak országúttól hét méter szélességű
tűnnek el az éj leple alatt, de azok szakasz még az igazgatóság ügykehiánya sem indokolná, hogy az au- zelésébe tartozik, és főleg az erdő
tósok a földre dobják a szemetüket. melletti területekről rengeteg hullaHavonta átlag 560 köbméter
szemetet gyűjtenek össze a
régió országútjai mentén és a
parkolókban a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság alkalmazottai, ez a
tavaszi és nyári időszakban
duplájára nőhet. A havi százezer lejes szemételszállítás
költsége évente 24 ezer négyzetméternyi útburkolat kátyúzási költségeit fedezné. Tíz
pihenőhelyen szerelnek fel
térfigyelő kamerákat, és egy
idei törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az útügyi
igazgatóság alkalmazottai is
bírságokat szabjanak ki, ha
tetten érik a szemetelőket.

dékot kell összegyűjteniük. Így többek között találtak már zsákszámra
sífelszerelést, egészségügyből származó, felelőtlenül eldobott zsáknyi
használt branült, építkezési anyagot, fürdőszobakagylót, foteleket,
ágyakat, tévét, hűtőszekrényt, de
romlott zöldséget és gyümölcsöt is
hagytak erdőszélen műanyag ládákkal együtt. Buzău megyei kollégáik
pár éve pedig egy régi koporsó maradványait kellett elszállítsák az út
menti erdőből. Mindezek ismeretében azon sem lehet csodálkozni,
hogy egy-egy megye parkolóiban
és az útszélről ünnepek után hozzávetőleg két-három tonna hulladékot
gyűjtenek össze az útügy alkalmazottai. Az autópályákon pedig
őrző-védő cég kell őrizze a pihenőhelyeken lévő épületeket, egyébként szétszednék és használhatatlanná tennék azok berendezését.

Mi takarítunk, ti őrizzétek meg
a tisztaságot!

A Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság a közutak mentén
végzett takarítás eredménytelensége láttán egy következő szintre lépett. A bírságok kivetése céljából
térfigyelő kamerákat szerelnek a
közúti parkolóhelyekre.
Egyelőre kísérleti jelleggel tíz
darabot helyeznek ki azoknak a területeknek a megfigyelésére, ahonnan a legtöbb szemetet és hulladékot gyűjtik össze. Brassó, Szeben, Maros, Hargita és Kovászna
megyékben két-két térfigyelő kamera segítségével azonosítanák be
a közúti szemetelőket. Stancu Horia
vezérigazgató szerint rövidesen sor

Fotó: Út- és Hídügyi Igazgatóság

kerül a felszerelések közbeszerzési eljárására, és ezzel párhuzamosan újabb takarítási akciót
kezdeményeztek Mi takarítunk, ti
őrizzétek meg a tisztaságot! jelszóval, ennek keretében a közúti
forgalomban részt vevők figyelmét szeretnék a tarthatatlan állapotokra irányítani és arra inteni
őket, hogy ne használják szemétlerakónak a közutak menti területeket és a pihenőhelyeket. Amint
Mariana Ioniţă, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság
vezérigazgatója kifejtette, az országutak és autópályák mentén látható a takarítási akció eredménye,
ugyanakkor rendkívüli erőfeszítéseket tesznek, hogy tudatosítsák az
emberekben a környezet tisztasága
megőrzésének a fontosságát. Ezért,
mint minden évben, folytatják az
országutak és a parkolóhelyek környékének a takarítását. A Közúti

Infrastruktúrát Kezelő Országos
Társaság március elejétől hirdetett
országos takarítási akciót, a tudatosítás céljával választották a Mi takarítunk, ti őrizzétek meg a
tisztaságot! szlogent. Az állampolgári kötelességtudatot szeretnék felébreszteni az emberekben, hogy ne
alakítsanak ki szemétlerakó helyeket a közutak mentén és a pihenőhelyeken, tiszteljék a környezetet és
mások munkáját. A takarítási akció
kezdetétől már 550 tonna szemetet
és hulladékot gyűjtöttek össze a Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóságok az ügykezelésükbe tartozó
országutak és autópályák környékéről. A fővárosi útügyi igazgatóság
alkalmazottai 520 km országúton
és 108 km autópályán takarítottak,
de folytatják a főváros terelőútján,
több mint hetven kilométeren –
hangsúlyozta Mariana Ioniţă vezérigazgató.
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Rendkívüli intézkedéseket követel az új
koronavírus feltartóztatása kutatók szerint

Az új koronavírus feltartóztatása rendkívüli intézkedéseket követel egy nemzetközi
kutatócsoport szerint, amely
az új kórokozót tanulmegállapította,
mányozva
milyen gyorsan képes terjedni.

Ez a tényező segítheti a közegészségügyi hatóságokat a járvány feltartóztatását célzó erőfeszítéseikben.
Az austini székhelyű Texasi
Egyetemen folytatott kutatás több
mint 450 fertőzött esetét vizsgálva
kimutatta, hogy a terjedési láncolatban az esetek közötti idő kevesebb mint egy hét, és a Covid-19betegek több mint 10 százalékát
olyanok fertőzték meg, akiknél
még nem jelentek meg a tünetek.
Ez az egyik első olyan tanulmány,
amelyben a tünetmentes vírusterjesztés arányát vizsgálták – írta a
medicalxpress.com.
Az Emerging Infectious Diseases című tudományos folyóiratban
megjelent tanulmányban amerikai,
francia, kínai és hongkongi szakemberek kiszámolták a terjedési

láncolatsorozat intervallumát, azt,
hogy mennyi idő telik el az egymást követő esetek között. Hogy
ezt meghatározzák, megnézték,
hogy két vírusfertőzöttnél – a fertőzőnél és a megfertőzöttnél –
mikor jelennek meg a tünetek.
Kimutatták, hogy az átlagos intervallum az új koronavírus esetében Kínában négy nap volt.
Egy járvány terjedése két tényezőtől függ, az egyik, hogy mennyi
embert fertőz meg egyetlen eset, a
másik, hogy milyen hosszú ideig
tart a terjedés egyik fertőzöttről a
másikra.
A Covid-19 betegség esetében
az utóbbi azt jelenti, hogy a felbukkant fertőzés gyorsan terjed, és
nehéz lehet megállítani – hangsúlyozzák a kutatók.
„Az ebolát, amelynek az intervalluma több hét, könnyebb feltartóztatni, mint az influenzát,
amelynek csak néhány nap az intervalluma. Az ebola felbukkanásakor a járványügyi szakembereknek több idejük volt azonosítani és izolálni az eseteket azelőtt,
hogy másokat megfertőztek volna”

A spanyol király megvonta
a költségvetési támogatást apjától

VI. Fülöp spanyol király megvonta a tetemes költségvetési
támogatást az offshore-botrányba keveredett apjától, I.
János Károly volt uralkodótól,
és lemondott a tőle származó
anyagi örökségéről.

A királyi ház azután tette közzé
internetes oldalán közleményét,
hogy a hétvégén a The Telegraph
című brit napilap azt írta: a jelenlegi
uralkodó a kedvezményezettje az
apja által alapított két offshore alapítványnak, amelyek közül az egyik
Szaúd-Arábiából származó pénzekkel hozható kapcsolatba.
„A Koronának biztosítania kell
az intézmény méltóságát, őriznie
kell tekintélyét, feddhetetlen, becsületes és átlátható magatartást
kell tanúsítania, ami intézményi
működéséből és társadalmi felelősségéből következik” – idézte a közlemény VI. Fülöp hat évvel ezelőtti
beiktatási beszédét.
A tájékoztatás szerint a Zagatka
nevű alapítvánnyal kapcsolatban a
királynak eddig nem volt tudomása
arról, hogy apja kedvezményezettként nevezte volna meg.
A másik, Lucum nevű alapítvány
esetében VI. Fülöp egy évvel ezelőtt ügyvéd előtt tett ugyanilyen
tartalmú hivatalos nyilatkozatot,
amelyben azt is kinyilvánította,
hogy lemond kedvezményezetti
helyzetéről, hangsúlyozva, hogy
nem ismeri az alapítvány tevékenységét.

A Tribune de Geneve című genfi
lap március elején írt a svájci
ügyészség offshore-számlák utáni
nyomozásáról, amelyben felmerült,
hogy a Lucum alapítvány 65 millió
eurónyi összeget kapott Szaúd-Arábiából. A feltételezések szerint a
pénz egyfajta jutalék lehet, amiért
egy spanyol konzorcium kapta meg
a Medinát és Mekkát összekötő
nagysebességű vasútvonal építésének lehetőségét.
Az alapítványok után a spanyol
korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.
I. János Károly népszerűsége évtizedeken át szinte töretlen volt, ám
a 2008-ban kezdődött, és Spanyolországot különösen erősen sújtó
gazdasági krízis idején a spanyolok
bizalma megrendült benne. Egyebek mellett szemére vetették, hogy
az ország problémái ellenére folytatta költekező életmódját, és bírálták nehezen átlátható vagyona miatt
is. Tovább rontott a helyzeten, hogy
Krisztina hercegnő és férje korrupciós botrányba keveredett. Inaki Urdangarint azóta öt év tíz hónapos
börtönbüntetésre ítélték közpénzek
elsikkasztása miatt. Krisztinát viszont felmentették a vádak alól.
I. János Károly 2014-ben lemondott a trónról fia javára, és tavaly júniusban visszavonult a közéleti
szereplésektől is. A 82 éves volt király évente mintegy 195 ezer eurós
juttatást kapott eddig az államtól. (MTI)

– magyarázta Lauren Ancel
Meyers professzor.
Az adatok azt jelzik, hogy a koronavírus az influenzához hasonlóan terjedhet, ami azt jelenti, hogy
gyorsan kell cselekedni és agreszszíven feltartóztatni a veszélyt –
tette hozzá.
Meyers és kutatócsoportja 93
kínai városból jelentett több mint
450 koronavírus-fertőzéses esetet
vizsgált, és az eddigi legerősebb
bizonyítékot találta arra, hogy tünetmentes emberek is terjesztik a
vírust, ez a preszimptomatikus,
vagyis tünetek előtti fertőzés. Tanulmányuk szerint 10 fertőzésből
több mint egyet olyan ember okozott, aki nem érezte magát betegnek, de már szervezetében ott volt
a vírus.
„Ez bizonyítékul szolgál arra,
hogy a széles körű intézkedések,
mint az izolálás, a karantén, az iskolák bezárása, az utazási korlátozások és tömeges rendezvények
lemondása jogos lehet, a tünetmentes terjesztés határozottan megnehezíti a feltartóztatást” – hangsúlyozta Meyers. (MTI)

Koronavírus

Szájmaszkokkal üzletelő
csalót vettek őrizetbe
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Forrás: Mölnlycke

A közlemény szerint a feljelentést egy amerikai cég tulajdonosa
tette meg, aki a nyomozóknak azt
mondta, egy népszerű webáruház
oldalán talált egy hirdetést, ahol
szájmaszkokat kínált eladásra egy
magyar cég.
A férfi felvette a kapcsolatot a
hirdetővel, akivel 220 millió egészségügyi arcmaszk vásárlásában
egyeztek meg, majd az eladónak
több részletben át is utalta a megbeszélt összeget.
Az üzlet lebonyolítása miatt a
megrendelő Magyarországra utazott és találkozott az eladó képviselőjeként eljáró férfival, aki további
27 ezer dollárt kért, mielőtt a megrendelt árut bemutatta volna.
A vásárló ekkor fogott gyanút, és
megpróbálta leellenőrizni a céget,
amellyel üzletelni kezdett. Rájött,

hogy egy valóban létező vállalat nevével és nyilvános cégadataival
éltek vissza úgy, hogy az interneten
megjelent hirdetésben az eredeti
névhez megtévesztően hasonlító
cégnevet adtak meg, ezért azonnal
feljelentést tett a rendőrségen.
Az újabb találkozóra már az V.
kerületi nyomozók és a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai
is elkísérték a feljelentőt, és elfogták a 48 éves W. H. Norlant. A férfinál
megtalálták
azt
a
mobiltelefont, amellyel az üzleti
megbeszéléseket bonyolították.
A rendőrök megtették a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kicsalt, majdnem 30
millió forintnak megfelelő valutát
lefoglalják.
A Magyarországon élő hondurasi
állampolgárságú W. H. Norlant a
rendőrök jelentős kárt okozó csalás
bűntett megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és előterjesztést tettek
letartóztatásának indítványozására
– áll a közleményben. (MTI)

tók, amint stúdiófelvételt készítenek a ma már klasszikusnak számító
dalaikból,
nevetnek,
bolondoznak és játszanak a kamera
előtt. A filmben az együttes utolsó,
1969-es élő előadása is szerepel.
A filmben felhasznált egykori
felvételeket az új-zélandi Park
Road Post Production cég restaurálta. A munkában vágóként Jabez
Olssen is részt vett, aki Jackson I.
világháborús dokumentumfilmjén,
az Akik már nem öregszenek meg
című produkción is dolgozott. A
produkció zenei anyagát a nevezetes londoni Abbey Road stúdióban

Giles Martin és Sam Okell keverte.
A film producerei között szerepel
Jackson mellett Clare Olssen és Jonathan Clyde is.
„Egyetlen együttesnek sem volt
akkora hatása a világra, mint a
Beatlesnek, a The Beatles: Get
Back pedig az első sorból ad rálátást a zseniális alkotók munkájára”
– mondta el Bob Iger, a Disney főnöke. „Magam is nagy rajongójuk
vagyok, ezért nem is lehetnék boldogabb, hogy a Disney szeptemberben megoszthatja Peter Jackson
remek dokumentumfilmjét a közönséggel” – fűzte hozzá. (MTI)

Szájmaszkokkal üzletelő hondurasi állampolgárságú, de
Magyarországon élő csalót
vettek őrizetbe – közölte a
magyar rendőrség hétfőn a
honlapján.

Peter Jackson Beatles-dokumentumfilmje
szeptemberben kerül a mozikba
Forrás: Tüdőközpont

Szeptemberre tűzték ki az
Oscar-díjas rendező-producer Peter Jackson The Beatles:
Get Back című dokumentumfilmjének bemutatását. A
produkcióban
korábban
sosem látott felvételek is
szerepelnek a Beatles együttesről.

A dokumentumfilm forgalmazási jogait a Disney vásárolta meg,
amely Észak-Amerikában szeptember 4-én kezdi meg a vetítéseket. A nemzetközi piacon történő
forgalmazás dátumairól később
döntenek – jelentette be a stúdió.
Jackson filmjét az
1970-es Let It Be
című dokumentumfilm új változataként
jellemezték. A The
Beatles: Get Back bemutatása után egyébként ezt a produkciót
is újból vetítik majd a
mozikban felújított
változatban. Ez azért
is érdekes, mivel a
nyolcvanas évek óta
ez a dokumentumfilm
nem szerepelt kereskedelmi forgalomban
– számolt be róla a
The Indiewire.
Jackson filmjében a
Beatles tagjai, John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison
és Ringo Starr látha-

Forrás: Hypebeast
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Kigyúlt egy szonda
Bánffytanyán

A Nagysármáshoz tartozó Bánffytanyán (Sărmăşel Gară) hétfőn dél
körül tűz ütött ki a 110-es szondánál. A balesetnek három áldozata van
egyes, illetve kettes fokú égési sebekkel. Két személynek az arca és a karja
égett meg. Két sérültet a mentősök a nagysármási sürgősségi osztályra
vittek, a harmadikat a rohammentő szolgálat helikopterével Marosvásárhelyre szállították.
A tüzet a szonda alkalmazottainak sikerült eloltaniuk, jóllehet a sármási
tűzoltók is kiszálltak a helyszínre.

Tűz a mezőségi
Hidegvölgyben

Szintén hétfőn a Mezőbánd községhez tartozó Hidegvölgyben lángra
kapott egy szénaszín, amelyben mezőgazdasági gépek is voltak. A tűzoltásban a mezőbándi és a marosvásárhelyi tűzoltók vettek részt.
A tűzben 1,5 tonna takarmány, egy 80 négyzetméteres gazdasági épület
és a mezőgazdasági gépek semmisültek meg. Emberáldozat nem volt.
(ms)
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék
- 0265/929
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja
a kötéseket és az átkot, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást. 100%-osan
garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina
Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet
férjével
3
évnyi
távollét
után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és vállalkozása;
Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről
hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből
köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres
lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály
Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács 2020. április 6-án versenyvizsgát szervez a Maros
Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságához tartozó Transilvania Motor Ring
komplexum ügyintéző-karbantartó szolgálata keretében a következő betöltetlen szerződéses állásokra:
1. Szakfelügyelő, I. fokozat – felsőfokú tanulmányok – 1 állás;
2. Szakmunkás (villanyszerelő), I. fokozat – közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok – 1 állás;
3. Szakképzetlen munkás, I. fokozat – közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok – 1 állás.

Az I. fokozatú szakfelügyelői állás sajátos követelményei:
Ahhoz, hogy részt vehessenek a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságához tartozó Transilvania Motor Ring komplexum ügyintéző-karbantartó szolgálata keretében meghirdetett szakfelügyelői szerződéses állás
betöltésére szervezett versenyvizsgán, a jelentkezőknek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
– egyetemi tanulmányok, licenc- vagy azzal egyenértékű oklevél (az
utólag módosított és kiegészített 326/2019. sz. kormányhatározat előírásainak megfelelően, amelyek a 2019-2020-as tanévben érvényes egyetemi
tanulmányok, szakok/programok, illetve felsőoktatási intézmények szerkezetének a jóváhagyására vonatkoznak) a gazdaságtudományok következő szakterületeinek valamelyikén:
• üzleti ügyvitel;
• menedzsment;
• marketing;
– ECDL- (European Computer Driving Licence) bizonyítvány;
– Google-bizonyítvány, amelyből kitűnik, hogy az állást megpályázó
tudja használni az online népszerűsítő platformokat;
– minimum 4 év szolgálati idő az illető szakterületen.

Az I. fokozatú szakképzett munkás (villanyszerelői) állás sajátos követelményei:
Ahhoz, hogy részt vehessenek a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságához tartozó Transilvania Motor Ring komplexum ügyintéző-karbantartó szolgálata keretében meghirdetett I. fokozatú szakképzett munkás
állás betöltésére szervezett versenyvizsgán, a jelentkezőknek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
– közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok;
– villanyszerelői diploma vagy képesítő bizonyítvány;
– villanyszerelői ANRE-engedély;
– minimum 9 éves szolgálati idő a szakterületen.

Az I. fokozatú szakképzetlen munkás állás sajátos követelményei:
Ahhoz, hogy részt vehessenek a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságához tartozó Transilvania Motor Ring komplexum ügyintéző-karbantartó szolgálata keretében meghirdetett I. fokozatú szakképzetlen
munkás állás betöltésére szervezett versenyvizsgán, a jelentkezőknek a
következő feltételeket kell teljesíteniük:
– közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok;
– minimum 3 éves szolgálati idő.

A versenyvizsga lebonyolításának a módja:
A versenyvizsga írásbeli vizsgából, gyakorlati próbából és interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács székhelyén kerül sor (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.).
Az írásbeli próba 2020. április 6-án 10 órától lesz, a gyakorlati próbára
április 9-én kerül sor.
Az interjút a gyakorlati próba időpontjától számított legtöbb 4 munkanapon belül tartják meg.
Az interjú időpontját és helyszínét a gyakorlati próba eredményeinek a
kifüggesztésével egy időben teszik közzé.
A versenyvizsga kapcsán a kapcsolattartó Kutasi Melinda, a humánerőforrás-osztály tanácsadója, telefon: 0265263211, 1234-es mellék, fax:
0372651236, e-mail: kutasi.melinda@cjmures.ro.
A versenyvizsgára a beiratkozási iratcsomót a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén, az iktatóban,
2020.03.16-27. között, 16 óráig lehet benyújtani.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64619-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741576-235. (6562-I)
A NIKI PARK ÜZLET – 1989. December 22. utca 113/A szám – elad
új ágybetéteket. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. (22014-I)
ELADÓ 7,20 ár telek főúton, Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában. Tel. 0737-797-975. (7062-I)
ELADÓ 80 ár telek Bözödön, a főúton. Tel. 0737-797-975. (7062-I)
ELADÓ tűzifa hazaszállítva. Tel.
0757-900-616. (7115)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti
tömbházlakás. Tel. 0737-797-975.
(7062-I)
SÜRGŐSEN tömbházlakást vásárolok készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(7062-I)
ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön
2004-ben épült ház, 44 ár telek (felparcellázható) a főúton, közel a
Selgros-hoz. Tel. 0744-438-594.
(22014-I)
ELADÓ központi fekvésű egyszobakonyha, fürdő, kamra magánházban.
Tel. 0741-274-929. (6927-I)

MINDENFÉLE

Felfüggesztik a tavaszi nagytakarítást

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a koronavírus-járvány
miatt elrendelt szükségállapotra való tekintettel március 17-től, keddtől
felfüggeszti a tavaszi nagytakarítást. A szükségállapot megszűnése után
azonnal folytatják ezt a tevékenységet – áll a hivatal által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A Marosvásárhelyi Közszállítási Rt. tájékoztatja az utazóközönséget,
hogy:
– az 55 év feletti nyugdíjasok kártya típusú utazási bérlete 2020 végéig
érvényes;
– a diákok kártya típusú bérlete a tanév végéig érvényes;
– az egyetemisták kártya típusú bérlete 2020. szeptember 30-ig
érvényes.
A vezetőség

VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést,
szigetelést, parkettcsiszolást. Tel.
0740-667-511. (6818-I)
HOSSZÚ TÁVRA, munkakönyvvel
gyerekszerető, kedves és megbízható dadust keresünk. Tel. 0734-730472, 0745-162-268. (6913-I)
NYUGDÍJAS, építészeti munkát vállalok: vakolás, festés, padló- és falicsempe-ragasztás
stb.
Tel.
0736-580-704. (7001-I)
KÜLÖNFÉLE FÉMMUNKÁT vállalok.
Tel.
0740-680-648,
0722-693-866.
(64571)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

VÁLLALUNK tetőfedést Lindab lemezzel, cserépforgatást, festést, kerítésjavítást és szigetelést kátránnyal.
Tel. 0742-421-164. (7106)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

VÁLLALOK
cserépforgatást,
tetőjavítást, tetőfedést Lindab lemezzel, és
bármilyen munkát. Tel. 0758-199-531,
Jani. (7100)

bármilyen

vállal

tetőfedést

cseréppel,

tetőjavítást,

ácsmunkát, belső és külső munkát. Tel.

0758-737-660. (6958)

FAMETSZÉST és permetezést válla-

lunk. Tel. 0770-621-920. (7060-I)
MÉRLEG

készítését,

aláírását,

cégek könyvelését vállalom. Tel.

0722-308-708. (6992-I)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium

redőnyöket,

szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.

0744-121-714, 0265/218-321. (7011)

MEGEMLÉKEZÉS
17-én

drága

jó

nagytatánkra, a nagysármási

születésú SZÁZ ISTVÁNRA
halálának 11. évfordulóján.
Unokái: Kinga és Mónika.

Hiányod még most is fáj,

mindegy, hány év telt el már.
(7116)

KISVENDÉGLŐ keresi kreatív, újdonságokra képes VEZETŐ SZAKÁCSÁT. Tel. 0744-624-976. (21945-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0770621-920. (7060-I)

KFT. ASZTALOSMŰHELYBE SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Tel.
0721-458-860. (sz.-I)
Istenke, vedd térdedre édesanyámat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt,
ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat
kell állnod,
mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette
a nevedet.
(Csukás István)

Mélységes fájdalommal, de a gondviselő Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a szerető és hűséges édesanya, nagyanya, dédnagymama,
GÁLL LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Margit
ny. tanítónő
életének 98. évében, 2020. március 12-én elhunyt.
Földi maradványait 2020. március 15-én helyeztük örök nyugalomra a makfalvi temetőben.
Drága emlékét soha el nem múló szeretettel a szívünkben őrizzük.
A gyászoló család. (-I)
Az idő fájdalmat enyhít, de hiányt nem pótol.
Aki szeretteinek szívében él, nem hal meg, csak pihenni tér.
Kegyelettel emlékezünk a bálintfalvi MÉSZÁROS GYÖRGYRE
halálának 6. évfordulóján. Jósága és szeretete szívünkben örökké él.
Emlékét őrzi fia, leánya, menye, veje, három unokája, két unokamenye,
valamint a rokonság. (7042-I)

Tizenhárom

Szomorú szívvel gondolunk
március

ALKALMAZUNK 4 CSILLAGOS PANZIÓBA igényes és önálló
munkavégzésre képes SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT. Tel. 0744624-976. (21945-I)

ALKALMAZUNK GÉPLAKATOST és HEGESZTŐT. Tel. 0744556-236. (22021-I)

Közlemény a buszbérletek érvényességéről

ÁCSMESTER

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

FIATAL, dolgozni szerető, törekvő és tanulni vágyó PINCÉRT/RECEPCIÓST keresünk kis PANZIÓBA. Tel. 0744-624-976. (22020-I)

A LEHETŐ LEGOLCSÓBB INGATLANOK MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa
Tel. 0737-797-975. (6911-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(64571)

A PLASMATERM RT. USA-RO FÉMIPARI VÁLLALAT előnyös
feltételek mellett alkalmaz TERMELÉSI VEZETŐT (mérnök),
SZERSZÁMLAKATOST, SZERELŐLAKATOST, ESZTERGÁLYOST és MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mailcímen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint személyesen
Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Tel. 0365/809-841.
(21923)

évvel

ezelőtt

elveszítettük a mi szeretett
édesanyánkat,

nagymamát,

anyóst, NEMES VIKTÓRIÁT.

Nem telik el egy nap, hogy ne
gondolnánk

reá,

hogy

ne

érezzük hiányát. Egy angyal
az angyalok között !
Pihenésed

drága Cika!

A Fábiánok

család. (v.-I)

legyen
és

a

békés,
Juhász

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük

ki és mélyen együttérzünk dr.
Török Edinával és családjá-

val szeretett NAGYTATÁJA elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Prof.

dr.

Procardia
(64644-I)

Kikeli

Pál

és

a

munkaközössége.
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A PETRY cég eladót alkalmaz az új
CARREFOUR üzletbe, a marosvásárhelyi
SHOPPING CITYBE.
Amit ajánlunk:

• stabil munkaprogram

• motiváló juttatásrendszer

• kellemes munkakörnyezet

• professzionális betanítás

Önéletrajzos jelentkezésüket várjuk
a cv@petry.ro e-mail-címre, vagy

telefonon a 0733-990-055-ös számon.

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal óvintézkedései
saját hivatalaiban a koronavírus-járvány
megfékezése érdekében

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal vezetősége intézkedéseket vezetett be
saját személyzetének biztonsága és egészsége, valamint az ügyfeleké
érdekében. A COVID-19 vírustörzs terjedésének hírére minden pénzügyi hivatalt higiéniai termékekkel láttunk el, és ezeket folyamatosan
pótoljuk. A most bevezetett intézkedések a megelőzést, ugyanakkor az
ANAF és az alárendelt fiókegységek tevékenységének a biztosítását
szolgálják.
– Meghatároztuk a kulcsfontosságú tevékenységeket, amelyeknél
biztosítani kell a folytonosságot, és azt a létszámot, amely ehhez szükséges, vagyis az összalkalmazottak 15%-át, például az ügyfélablaknál,
kincstárnál, iktatóban, az adófizetőket kisegítő személyzetet, a közönségszolgálatnál stb.
– Korlátoztuk az adófizetők beléptetését annak érdekében, hogy ne
alakuljanak ki sorok, a zsúfoltság elkerülése végett pedig 1,5 méteres
távolságot szabtunk meg a sorban álló személyek között.
– A saját személyzetnek biztosítva vannak a higiéniai termékek:
szappan, papírtörlő, szájmaszk, védőkesztyű és fertőtlenítőszer.
– Sürgősségi eljárással biztosított a fertőtlenítés az adóhatóság személyzetének irodahelyiségeiben.
– A közszállítási járműveken utazó személyzet munkakezdését rugalmassá tettük, így egy vagy akár másfél órával is eltolódhat a megszokott munkaprogramtól. Ezért március 31-éig az érintettek
munkaideje 8 órakor, 9-kor vagy akár 10 órakor kezdődhet.
– A COVID-19 vírussal való megfertőződés megelőzése érdekében
folyamatosan tájékoztatjuk az alkalmazottakat, és óvintézkedéseket foganatosítunk.
– A gyűlések, megbeszélések videókonferencia keretében zajlanak,
az alkalmazottak kiszállásait felfüggesztik az elkövetkező időszakban.
– Meghatározták azokat a tevékenységeket, amelyek távmunkaként
is végezhetők, és az adóhatóság alkalmazottainak 50%-a távmunkát
végez.
– Azoknak, akiknek felgyűlt túlóráik vannak, a szabadnapokat kiadják annak érdekében, hogy a személyzetcserét is megoldják.
– Minden egyes alkalmazott ki kell töltsön egy nyilatkozatot, amelyben felelősséget vállal a fertőzésveszéllyel kapcsolatosan.
– Minden pénzügyi hivatal székhelyén tájékoztatót függesztettek ki
azzal kapcsolatosan, hogy miként lehet távolról (online) kommunikálni
az Adó- és Pénzügyi Hivatallal.
Hangsúlyozzuk, hogy központilag és régiós szinten egyaránt megszervezték a COVID-19 vírus terjedésének a megelőzését felügyelő és
intézkedő hatóságok működését, amelyek szükség esetén újabb szabályozásokat rendelhetnek el.
Mindeddig az ANAF alkalmazottai között nincs COVID-19 vírusfertőzött.
A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály

