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Távol-keleti csomagküldemények

A koronavírus-járvány még nem gátolja

Szijjártó: egyszeri
átutazás a román
és a bolgár
állampolgároknak

Kedden éjjel egyszeri átutazást tesznek lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak a kijelölt
tranzitútvonalon – közölte Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter
keddi Facebook-bejegyzésében.

____________3.
Újabb óvintézkedéseket vezettek
be vidéken
Az önkormányzatok is arra intik a lakosságot, hogy mindenki cselekedjen
felelősségteljesen, és szigorúan tartsa
be a hatósági intézkedéseket.

A koronavírus-járvány egyre gyorsabb terjedése kapcsán az
interneten rendelt csomagok átvételéről, a vámilletékről,
valamint a személyzet érdekében tett óvintézkedésekről
kérdeztük Ferencz Gábort, a Maros Megyei Vámhivatal vezetőjét.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

– A postai csomagküldő szolgálat a járvány ellenére is vállalja még
a távol-keleti országokból érkező küldemények kezelését. Ezen a téren
nem időszerű a megszorító intézkedések bevezetése?
– A postai csomagküldő szolgálatok tevékenysége egyelőre nem szünetel, megszorító intézkedésekre még nincs szükség, bár minden viszonylagos. Azonban a Román Posta vezetősége is bármikor elrendelheti
a megszorító intézkedéseket, hogy az ügyfelek csak a valóban sürgős
(Folytatás a 8. oldalon)

Benedek István

____________4.
Kerekasztalbeszélgetés a
rendszerváltozásról
Minden az orvosi magyar tagozata és
a magyar Bolyai iskola létén állt vagy
bukott. Ebből bontakozott ki a későbbiekben a fekete március.

____________7.

Koronás bajok

Távol van még a vírushelyzet vége, de már kapjuk az első komolyan aggasztó jeleket arról is, hogy mi várható a gazdaságban. És
ezeket a hatásokat akkor sem kerülhetjük el, ha nem betegszünk meg
fizikailag, ezek ellen karantén sincs.
Remélhetőleg nem válnak be az olyan különösen borúlátó jóslatok,
melyek szerint a koronavírus után következő gazdasági válsághoz
képest a bő évtizeddel ezelőtti pénzügyi krízis csak egy laza bemelegítés volt. Hogy komoly baj lesz, azt már akkor lehetett sejteni, amikor a fél világ gyártóbázisát jelentő kínaiaknál komoly
termelőkapacitásokat kellett leállítani a karantén miatt, és az idegenforgalomnak rá kellett ébrednie, hogy ennek az 1,4 milliárdos országnak a turistái az idén nem nagyon fognak külföldön nyaralgatni.
De az még rémálomnak sem volt kevés akkoriban, hogy az Európa
legnagyobb gazdaságait jelentő országok akár hetekre teljes karantén alá kerülhetnek, mint először az olaszok, most már a franciák is,
és talán a németek is következnek. Ha ezekben az országokban kitart
a karantén, és megbénítja az iparukat, akkor gyakorlatilag az egykori szocialista barakk országainak iparát is le lehet majd állítani,
hiszen a keleti régió termelő és szolgáltató üzemei jórészt a nyugati
multik beszállítói vagy leányvállalatai. Ha csak az autógyártás áll
le néhány hétre, már az több százezer munkahelyet érint szép hazánk
gazdaságában, és a kis cégek esetében kevés engedheti meg magának
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma SÁNDOR és EDE,
holnap JÓZSEF és BÁNK
napja.
JÓZSEF:héber eredetű, jelentése vagy Jahve gyarapítson, vagy utalás a jáspisra.
BÁNK: régi magyar személynév kicsinyítő képzős származéka.

18.,szerda

A Nap kel
6 óra 28 perckor,
lenyugszik
18 óra 33 perckor.
Az év 78. napja,
hátravan 288 nap.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos
Hőmérséklet:
max.140C
min.-20C

Megyei hírek

BNR – 2020. március 17.
1 EUR
4,8448
1 USD
4,3880
100 HUF
1,3950
1 g ARANY
207,6707

Ötszáz mosoly, ötszáz fa

Múlt szombaton faültetést szervezett Jedd község polgármestere. Bányai István érdeklődésünkre elmondta: tavaly decemberben különböző jótékonysági akciókban vett
részt magánszemélyként is, így közvetlen vagy közvetett
módon legalább ötszáz gyereknek sikerült örömet szereznie, arcukra mosolyt csalnia. Ezért január 1-jén azt tűzte ki
célul, hogy idén ötszáz fát ültet el barátaival.
A Rotary Club Tékával közösen múlt szombatra hirdette
meg a faültetési akciót, amelyre több mint negyven személy
érkezett, helyiek és marosvásárhelyi ismerősök, barátok,

de olyanok is, akik a közösségi oldalon és a Rotary révén
értesültek a kezdeményezésről.
A facsemetéket az erdészeti hivatal biztosította, az érkezőknek csupán egy ásót kellett vinni, majd a falu határában,
az Orizont lakópark fölötti részen, közterületen ültették el
a csemetéket alig másfél óra alatt. Bányai István, aki 20
csemetét ültetett el, úgy nyilatkozott, hogy erdőket ugyan
nem tudnak telepíteni, de ezek bővítéséhez hozzájárulhatnak. Az év végéig ezer gyereket szeretne megörvendeztetni,
így a következő tavasszal már ezer fát ültetnének el. (GRL)

Adófizetés online

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a járvány terjedésének megfékezése érdekében felhívja az adófizetők figyelmét, hogy a helyi adókat és illetékeket a ghiseul.ro
portál használatával fizessék be. Szövérfi László, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának igazgatója elmondta, hogy az adófizetők a
név, a személyi szám feltüntetésével és bankkártya használatával ejthetik meg a kifizetéseket, elkerülve a tömeget
és a zsúfoltságot.

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 – hétfőtől 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.

Március 26-án nyit a Shopping City

A NEPI Rockcastle, Közép- és Kelet-Európa vezető ingatlanbefektetőjének szerdai tájékoztatása szerint március 26án megnyitják a marosvásárhelyi Shopping City
bevásárlóközpontot. A 40 ezer négyzetméternyi bevásárlótérben helyet kap a Carrefour hipermarket, több nemzetközi, valamint hazai márkabolt, továbbá több moziterem és
vendéglő, egy szabadidőközpont és egy 3000 négyzetméteres terasz. A Shopping City a Hosszú utca (1918. December 1. út) 242. szám alatt található, a környék legfontosabb, 70 millió eurós beruházásaként tartják számon.

Áprilisig nincs fogadóóra
a rendőrségeken

Április elsejéig felfüggesztik a rendőrségi fogadóórákat a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség és a megye városi
rendőrségeinek székhelyein. Kérvényt, panaszt írásban,
postai küldeményként vagy elektronikus úton lehet küldeni
a rendőrségek e-mail-címére. Bővebben az ms.politiaromana.ro honlapon lehet tájékozódni.

Májusban kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében
működő Nagyinet program résztvevői számára március
28–29-ére meghirdetett jászvásári kirándulást május 9–10ére 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: Kaáli Nagy Botond

A negyvennél több résztvevő másfél óra alatt elültette a félezer csemetét

Fotó: facebook.com/Bányai István

Naponta két élő híradóval jelentkezik ezentúl az Erdély TV

Március 17-től újból jelentkezik az Erdélyi Magyar Te- a hírek továbbra is elérhetők lesznek a YouTube-csatornán
levízió délutáni rövid hírműsora. Ezentúl minden hétköz- is.
nap két élő híradót – 16, illetve 19 órától – követhetnek a
Az Erdély TV továbbra is naprakész és hiteles informánézők a tévében, valamint az Erdély TV Facebook-oldalán, ciókkal szeretne nézői rendelkezésére állni.

Elhunyt Szilágyi Aladár nagyváradi író, újságíró, helytörténész

Életének 77. évében súlyos betegségben kedden hajnalban elhunyt Szilágyi Aladár nagyváradi író, újságíró,
helytörténész – közölte internetes oldalán a Várad folyóirat.
Szilágyi Aladár az Arad megyei Pankotán született, aradi középiskolai tanulmányai után erősáram-technikusi
diplomát szerzett a Câmpinai Energetikai Főiskolán, majd filozófusi diplomát a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE).
Első írásait 1966-ban közölte a
nagyváradi Fáklya napilapban, írt prózát, verset, esszét, kritikát. A ’60-as

évek végén szerepe volt a nagyváradi
Ady Endre irodalmi kör életre keltésében, két évtizedes sikeres működésében vezetőségi tagként is részt vett.
1990 és 1998 között a Kelet-Nyugat folyóirat főszerkesztő-helyettese, majd
főszerkesztője, 1991-től a Bihari Napló
napilap munkatársa, 1992-től főszerkesztő-helyettese, 1994–96 között a lap
kiadóvállalatának igazgatója, több mint
40 kiadványának szerkesztője. 1991 és
1998 között a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főgondnoka,
1996 és 2000 között a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének alelnöke.

Olvasóink és hirdetőink figyelmébe!

2003-tól a Várad című folyóirat, 2004től az Erdélyi Riport hetilap szerkesztője. Itt jelent meg riportsorozata,
amelyben közel száz máramarosi, partiumi, bánsági, olténiai és dobrudzsai
település apró nemzetiségi szórványainak életét, megmaradásuk titkait
tárta fel.
Riportjait, interjúit 2006-tól könyvekben is kiadta.
Munkásságát az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület (EMKE)
2008-ban Spectator-díjjal tüntette ki.
Temetéséről később intézkednek.
(MTI)

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel felhívjuk olvasóink, hirdetőink figyelmét, hogy
egészségük minél hatékonyabb védelme érdekében azt ajánljuk, ha
lehet, a személyes ügyfélfogadás helyett április 16-áig válasszák az
alábbi alternatívákat:
Az újságra továbbra is elő lehet fizetni a szerkesztőségben,
hirdetést is feladhatnak, emellett
AJÁNLJUKanepujsag.roweboldalonlevőonlinefelületet
vagy beküldhetik e-mailen a reklam@e-nepujsag.ro címre. 
ElőfizetnianyomtatottNépújságraúgyszinténonlineisleheta
weboldalon.
Bármilyen kérdésük van, rendelkezésükre állunk
a 0265/268-854-es vagy a 0742-828-647-es telefonszámon
9–15 óra között. Köszönjük megértésüket.

Marosvásárhely fekete márciusa
az Erdély TV-ben

Az Erdélyi Magyar Televízió március 16-tól, hétfőtől ismét
műsorra tűzte Miholcsa Gyula Marosvásárhely fekete
márciusa című dokumentumfilm-sorozatát. A 2010-ben
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 visszaemlékezései, hivatalos kijelentései is ki-

egészítik. A hatrészes sorozat a héten szombatig mindennap 22 órától látható az Erdély TV-ben.

30 éve történt a fekete március –
online is

Március 19-én 19 órától a marosvásárhelyi vár Mészárosok bástyájában beszélgetésre kerül sor az 1990. évi marosvásárhelyi fekete márciusról. A beszélgetés
moderátora Cristian Teodorescu újságíró. A beszélgetést
élőben közvetítik a 3g HUB Facebook-oldalán, akárcsak a
március 21-i, A Z generáció jövője Marosvásárhelyen
című vitaestet.
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Szijjártó: egyszeri átutazás a román és a bolgár
állampolgároknak

A külügyminiszter hangsúlyozta: ezzel együtt MagyarorKedden éjjel egyszeri átutazást tesznek lehetővé a
román és a bolgár állampolgároknak a kijelölt tran- szág elvárja, hogy mind a román, mind a bolgár hatóságok érzitútvonalon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági tesítsék saját állampolgáraikat a magyar határvédelmi
és külügyminiszter keddi Facebook-bejegyzésében. intézkedésekről, arról, hogy Magyarország területére csak

A tárcavezető kifejtette: a nap folyamán többször is egyeztetett telefonon a bolgár és a román külügyminiszterrel, akik
azt kérték, hogy Magyarország tegye lehetővé az Ausztriában
rekedt bolgár és román állampolgárok hazatérését.
Szijjártó Péter kiemelte: „számunkra az elsődleges szempont a magyar emberek egészségének megvédése, ezt a célt
szolgálják a határvédelmi intézkedéseink is”. Mindezt figyelembe véve, az éjszaka folyamán egyszeri átutazást tesznek
lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak a kijelölt tranzitútvonalon, hazatérésük érdekében – közölte. Hozzátette: a
részletekről a rendőrfőkapitányok megállapodtak.

magyar állampolgár léphet be személyi forgalom keretében.
Kitért rá: az osztrák hatóságoktól pedig elvárják, hogy tartsák fenn a rendet a határ osztrák oldalán, és tegyék lehetővé
a magyar állampolgárok és a teherforgalom számára a határátkelőhely használatát.
Bogdan Aurescu román külügyminiszter korábban humanitárius folyosó megnyitását kérte Szijjártó Pétertől, hogy Magyarországon keresztül utazhasson haza az a több mint 3500
román állampolgár, akik a magyar–osztrák határon, Hegyeshalomnál akadtak el, miután Magyarország a koronavírus-járvány miatt lezárta a határait a külföldiek előtt. (MTI)

Ország – világ

3

Változó idő várható a következő
két héten

Változó idő várható a következő két héten, csapadék
március 20-a után lesz – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak (ANM) a március 16-a és március
29-e
közötti
időszakra
vonatkozó
előrejelzéséből. Erdélyben március 21-éig felmelegedik az idő, többnyire 14-15 fokos nappali csúcshőmérséklet várható, majd jelentős lehűlés következik,
a hőmérsékleti értékek akár tíz fokkal is visszaesnek
majd. Ezt követően lassú felmelegedés következik,
a jelzett intervallum végére ismét 10 Celsius-fok körüli hőmérséklet lesz a legmelegebb órákban. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékletek hasonlóan
alakulnak, mínusz 8 Celsius-fokról 2 fokra nőnek,
majd ismét mínusz 8-ra csökkennek, a periódus
végén pedig kevéssel lesznek fagypont alatt. A csapadék valószínűsége március 20-a felé folyamatosan
nő, kiadósabb esőre 21-én és 22-én számíthatunk.
(Agerpres)

Januárban csökkentek a külföldi
közvetlen tőkeberuházások

Romániában januárban 9,6 százalékkal, 451 millió
euróra csökkent a külföldi közvetlen tőkeberuházások összege a tavaly januárihoz mérten – közölte
hétfőn a központi bank. Tavaly januárban 499 millió
euró áramlott a román gazdaságba. Az idei 451 millió
euróból 258 millió eurót a tőkerészesedés tett ki, beleértve az újrabefektetett nettó nyereséget, a vállalatokon belüli hitelek értéke további 193 millió euró volt.
Tavaly egész évben 5,296 milliárd euró külföldi közvetlen tőkeberuházást jegyeztek Romániában, amely
a legmagasabb értéknek számít a 2008-ban kirobbant nemzetközi gazdasági válság óta. 2018-ban
5,266 milliárd euró áramlott a román gazdaságba. A
jegybank azt is közölte hétfőn, hogy januárban a
folyó fizetési mérleg 179 millió euró többlettel zárt,
szemben a tavaly januári 322 millió euróval. (MTI)

Fotó: MTI

A latin-amerikai országok sorra zárják le határaikat,
Franciaországot karantén alá helyezték

A latin-amerikai országok sorra
zárják le határaikat, miközben
Európában Spanyolország és
Olaszország után Franciaországban is általános karantént rendeltek el az új koronavírus-járvány
miatt. A Johns Hopkins Egyetem
legfrissebb adatai szerint világszerte már legalább 182 ezren
fertőződtek meg a kórokozóval, a
halálesetek száma több mint hétezer, a gyógyultaké pedig csaknem 80 ezer.

Franciaországban 100 ezer rendőrt
vezényelnek az utcákra a kijárási korlátozások betartatására – jelentette be
Christophe Castaner francia belügyminiszter Párizsban hétfő éjjel.
Castaner azt is tudatta, hogy az utcákon ellenőrzőpontokat állítanak fel, és
aki megsérti a kijárási tilalmat, az akár
135 eurós bírságra is számíthat.
Emmanuel Macron francia elnök
hétfő este drámai hangvételű tévébeszédben jelentette be, hogy keddtől mindenki csak halaszthatatlan ügyben
hagyhatja el a lakhelyét, ha munkába
vagy bevásárolni indul. Külön felszólította a franciákat, hogy csak a legszükségesebb dolgokért induljanak el,
egyébként senki ne menjen el otthonról.
„Háborúban állunk” – hangoztatta beszéde során többször a francia államfő,
bejelentve egyúttal, hogy a többi uniós
országgal együttműködve kedd déltől 30
napra lezárják a schengeni övezet külső
határait.
A hétfő esti hivatalos adatok szerint a
fertőzöttek száma Franciaországban
6633 volt, ami több mint 1200-zal haladja meg az előző napi adatokat, a halottak száma pedig 21-gyel 148-ra
emelkedett.
Chile, Guatemala, Kolumbia és Vene-

zuela is bejelentette, hogy megtiltja a belépést területére. Chile és Guatemala
egyelőre 15 napra zárja le határait. Sebastián Pinera chilei elnök bejelentése
értelmében a belépési tilalom szerdán
lép életbe. A hazaérkező chileieknek
pedig 14 napra karanténba kell vonulniuk. Az országban eddig 155 koronavírusos fertőzöttről tudnak. Alejandro
Giammattei guatemalai elnök hasonló
intézkedéseket jelentett be, miután újabb
hat embernél mutatták ki a betegséget az
országban. A térségben először Salvador
zárta le határait, ahol még nem találtak
fertőzöttet. A múlt hét folyamán aztán
Argentína, Peru, Panama és Honduras is
megtiltotta a beutazást.
Hétfő este Iván Duque kolumbiai
elnök is tudatta, hogy az ország március
17-től május 30-ig lezárja határait a
SARS-CoV-2 vírus terjedésének megakadályozása érdekében. A venezuelai,
2200 kilométer hosszú határ lezárását
már korábban bejelentették. Kolumbiában 58 fertőzött van. Nicolás Maduro
venezuelai elnök is bejelentette, hogy
„totális karantént” rendel el az országában.
Latin-Amerikában és a térségben Salvadorban, Nicaraguában, Haitin és Belize-ben nem találtak egyelőre
fertőzöttet.
Az új koronavírus-járvány térségbeli
és globális terjedéséről, valamint a viszszaszorításának érdekében tett lépésekről egyeztettek kedden videókonferencián Dél-Korea, Japán és Kína külügyi tisztségviselői.
A dél-koreai külügyminisztérium sajtóközleménye szerint a három ország
egyetértett abban, hogy a járvány felszámolása érdekében elengedhetetlen
Szöul, Tokió és Peking szoros együttműködése.
A három ország diplomatái az utóbbi

időben fokozták az együttműködést a
járvány visszaszorításával kapcsolatban,
és összehangolták lépéseiket.
Ötvenezer egészségügyi maszkot loptak el egy kórház raktárából Kölnben –
tudatta a rendőrség kedd hajnalban.
„Ez a lopás új minősége. Normál esetben ezek filléres eszközök, de most
mégis van rájuk kereslet” – mondta a
város kórházainak szóvivője, kiemelve,
hogy a bűncselekmény miatt nem lesznek fennakadások, továbbra is van elegendő maszk.
Németországban több mint hatezer a
fertőzöttek száma.
Megkezdték az új típusú koronavírus
ellen kifejlesztett első vakcina tesztelését – jelentette be az amerikai Egészségügyi Intézetek Központja (NIH) hétfőn.
Közleményében a szervezet tudatta: a
klinikai teszteket 45 önkéntes jelentkezőn kezdték meg. Valamennyien 18 és
55 év közötti felnőttek, akik jó egészségnek örvendenek. A kísérletek körülbelül
hat hétig tartanak. Az első páciens hétfőn délelőtt kapta meg az oltást.
Tanítási szünetet rendelt el március
21-től április 12-ig az orosz főváros közoktatási intézményeiben hétfőn Szergej
Szobjanyin, Moszkva polgármestere. A
polgármester, akit Mihail Misusztyin
miniszterelnök hétfőn a koronavírus terjedése elleni védekezés kormányzati koordinációs tanács első elnökhelyettesévé
nevezett ki, április 10-ig megtiltotta az
50 fősnél népesebb rendezvények megtartását is a fővárosi zárt helyiségekben.
Emellett jelentősen kibővítette azoknak
az országoknak a listáját, amelyek esetében a beutazóknak 14 napos elkülönítésnek kell alávetniük magukat.
Az új rendelkezés az összes európai
országot és az Egyesült Államokat
érinti. (MTI-hírösszefoglaló)

Kormányzati támogatást
sürgetnek a légitársaságok

Határozott és erős kormányzati támogatásra van
szüksége a légitársaságoknak, különben a legtöbb
cég pár hónapon belül csődbe megy – hangzott el a
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) keddi
videókonferenciáján. Alexandre de Juniac, a montreali székhelyű, 300 légitársaságot tömörítő kereskedelmi szervezet elnök-vezérigazgatója azt mondta,
hogy kivételes intézkedéseket kértek a kormányoktól: repülőtéri, átrepülési díjak, adók csökkentését, hitelek és garanciák biztosítását és az uniós
kártérítésről szóló 261-es irányelv enyhítését. Hangsúlyozta: nagyon kemény válsággal néz szembe a
légiközlekedés, azonnali cselekedni kell, mert a gazdaságot és a gazdasági fellendülést nagyban támogatják a légitársaságok. A CAPA légiközlekedési
tudásközpont hétfőn azt írta, pár hónapon belül a légitársaságok jelentős része becsődölhet. Ezzel kapcsolatban Brian Pierce, az IATA vezető közgazdásza
azt mondta, az év elején a légitársaságoknak átlagosan két hónapra elegendő szabad készpénzállományuk volt, így valós az esélye annak, hogy májusra
a legtöbb cég csődbe megy, ha nem kapnak segítséget. Hozzátette: ez nemcsak a légiközlekedési
iparágban, de a gazdaság minden részében elbocsátási hullámhoz vezetne. (MTI)

Koronás bajok

(Folytatás az 1. oldalról)
anyagilag az ilyen kényszervakációzást. Könnyen meglehet, hogy aki ezekben a szektorokban talpon marad a
krízis után, annak már nem a munkaerőhiány lesz a legnagyobb gondja a vállalkozói oldalon.
De ez kevéssé fogja boldogítani a munkavállalót, akinek a védelmére aligha van itt annyi lehetőség, mint a
fejlettebb országokban, és nem csak gazdasági okokból.
Az olasz, francia és német kormányok például eurómilliárdos programokkal igyekeznek most lélegeztetőgépet
adni a saját gazdaságaiknak, és a nekik való kitettségünk okán illik ezeknek az erőfeszítéseknek szurkolni,
hogy járjanak sikerrel. Hasonló programokról a mi vállalkozói szféránk nem is nagyon álmodhat, pedig éveken
keresztül döngették a mellüket errefelé az okos fiúk, hogy
nálunk van a legnagyobb gazdasági bővülés az unióban.
Csakhogy ami bejött, azt ki is szórták, most legfeljebb
nagylelkűen elengednek egy kis adót, amit úgysem tudott
volna a hatóság behajtani, de az ő kenyerüket is álló
gazdasági szféra támogatására egy lapos krajcár sincs
félretéve a sufniban a többéves dőzsölés után.
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A Maros Megyei
Nyugdíjpénztár intézkedései

Tekintettel arra, hogy a román
hatóságok szükségállapotot hirdettek ki, biztonsági okokból a jelenlegi helyzetben a Maros Megyei
Nyugdíjpénztár is szigorító intézkedéseket vezetett be.

A kibocsátott gyógykezelési
jegyek érvénytelenek

A szükségállapot idején felfüggesztik a gyógykezelési jegyek kibocsátását. Ha újrakezdik a
tevékenységet, s újrakezdik a
jegyek kiosztását, tájékoztatják az
érdekelteket.
Azokat a jegyeket, amelyeket kibocsátottak már, érvénytelennek
nyilvánítják. Azok a nyugdíjasok,
akik már kifizették a gyógykezelési
jegyeket, visszakérhetik a pénzt.
Azok a jogosultak, akiknek érvénytelenítették a gyógykezelési jegyét,
ez év folyamán újra igényelhetnek

gyógykezelést, ha újabb kérelmet
nyújtanak be. Az újabb gyógykezelést igénylő kérelmeket e-mailben
és postán lehet elküldeni.

Szünetel az orvosi
felülvizsgálat

A rokkantsági nyugdíjjal rendelkezők esetében az orvosi felülvizsgálatot 2020. március 16-ától
felfüggesztik. A helyzet alakulásának függvényében az újabb döntésről értesítik az érintetteket. A
nyugdíjpénztár arról biztosítja a
rokkantsági nyugdíjjal rendelkezőket, hogy a nyugdíj folyósítása
folyamatos lesz az orvosi felülvizsgálatok szünetelése idején is.
Bővebb
tájékoztatás
a
cjpmures@cjpmures.ro
e-mailcímen. Telefon: 0265-311-021,
0265-260-461,
0265-262-018.
(mezey)

Koronavírus-járvány
Maros megye

Bizonyított eset: 4

Intézményes karanténban: 41
Házi elkülönítésben: 317

Az adatok forrása: a Maros megyei prefektúra szóvivőjének 2020. március 17-i
18 órai nyilatkozata

A klinikai kórház szigorításai

A Maros Megyei Klinikai Kórház március
16-ától újabb intézkedéseket vezetett be a
koronavírus-fertőzés korlátozása érdekében
– közölte a Maros Megyei Tanács sajtóirodája.

Mezey Sarolta

Kötelező a szűrés, felére csökkentik
a beutalásokat

A Maros Megyei Tanács és az alárendeltségébe tartozó intézmények minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a
koronavírus-fertőzések terjedését.
A Maros Megyei Klinikai Kórházban a következő
intézkedések léptek érvénybe a járvány megelőzése
és korlátozása érdekében: minden egyes kórházba érkező beteg – beleértve a sürgősségi eseteket is – kötelező módon járványtani szűrésen megy keresztül, a
kórház minden részlegén tilos a beteglátogatás, a
Gheorghe Marinescu u. 1. szám alatti klinikák udvarán előszűrő sátrat állítottak fel, a sebészeten csak a
sürgősségi eseteket látják el, a kórházi beutalásokat
minden részlegen 50 százalékkal csökkentik, prioritásként kezelve a sürgősségi ellátást, a kórház járóbeteg-rendelőinek várótermeiben legtöbb 4-5 személy
tartózkodhat egy időben, szükség esetén módosítani

Újabb óvintézkedéseket vezettek be vidéken
Fotó: Nagy Tibor

A koronavírus elterjedésének
megfékezése érdekében hétfőtől számos településen
újabb óvintézkedéseket léptettek életbe a helyhatóságok, még mielőtt az államfő
kihirdette volna a harminc
napra szóló országos szükségállapotot. Az önkormányzatok
is
arra
intik
a
lakosságot, hogy mindenki
cselekedjen felelősségteljesen, és szigorúan tartsa be a
hatósági intézkedéseket.

Gligor Róbert László

Mivel a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) leállította a mezőgazdasági
támogatási kérelmek fogadását április 6-ig, erre az időszakra minden
önkormányzatnál felfüggesztették a
gazdák fogadását, a segítségnyújtást, ügyintézést ebben a kérdésben.
Jedden hétfőtől korlátozták a
polgármesteri hivatalba való belépést. Arra biztatják a lakosságot,
hogy próbálják meg az ügyeket telefonon vagy online intézni. A halaszthatatlan
ügyek
kapcsán
telefonáljanak a hivatalba. A helyi
adók és illetékek befizetési határideje kitolódik: március 31. helyett
június végéig lehet törleszteni, és az
egész évre fizetők részesülnek a 10
százalékos kedvezményben. Az
adókat online is lehet fizetni a ghiseul.ro oldalon keresztül. Múlt
csütörtöktől kizárólag online kérvényezhetők a polgármesteri hivataltól azok a papírok, amelyekkel a
földterületeknek a község belterületéhez való tartozását igazolják.
Hétfőtől a vámosgálfalvi polgármesteri hivatal épületében is korlátozzák a bejárást, így egy irodába

egy időben csak két személyt engednek be. Csíkfalván nem korlátozzák az ügyfelek számát a
községházán, de csökkentették az
ügyfélfogadást, felkérték a lakosságot, hogy amennyiben lehetséges,
mellőzzék az ügyintézést a polgármesteri hivatalban. Az ügyfeleket a
legszükségesebb esetekben mindenképpen kiszolgálják, az adókat
is fizetni lehet továbbra is, de ha valaki a hivatalhoz szeretne fordulni,
előzetesen érdemes érdeklődnie telefonon. Az egyéb kéréseket, bejelentéseket postai úton, e-mailen,
faxon és telefonon tehetik meg az
ügyfelek.
Backamadarason is csak a sürgős esetekben fogadják az ügyfeleket a községházán, de az adót ki
lehet fizetni. Az érkezők rendelkezésére fertőtlenítőszereket helyeztek ki az épület bejáratánál, az
ügyfélfogadást pedig naponta csak
egy vagy két alkalmazott végzi, a
kérésekkel hozzájuk kell fordulni,
az adót pedig itt is akadálytalanul ki
lehet fizetni.
Nyárádgálfalván 9–12 óra között
van ügyfélfogadás a polgármesteri
hivatalban, de csupán egyetlen személy léphet be egy adott irodába. A
pénztárnál továbbra is lehet adót fizetni, a mezőgazdasági, a szociális
és az anyakönyvi ügyosztályokhoz
viszont csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján lehet fordulni,
egyéb kérdésekben az elektronikus
postát kell használni.
Ugyanúgy egyenként lehet fordulni a pénztárhoz adófizetés miatt
a balavásári önkormányzatnál is,
ahol ugyancsak telefonos előjegyzést kell kérnie annak, aki a mezőgazdasági és szociális irodához
szeretne fordulni, míg az anya-

könyvvezetőt csak születés és elhalálozás bejegyzése érdekében lehet
keresni. Balavásáron 8–12 óra között fogadják a lakossságot.
Ákosfalván már a múlt héten korlátozták az ügyfélfogadást: mindenkit felkérnek, akinek nem sürgős a
községházán az ügyintézés, halassza
el, viszont azokat a helyi, backamadarasi és balavásári ügyfeleket, akik
idézőt kaptak, kérik, jelenjenek
meg. A bejárathoz fertőtlenítő szereket helyeztek ki az ügyfelek számára. Az ügyfélfogadás naponta
csak 8 és 9.30 óra között történik, a
lakossági nyilvántartó iroda csütörtökön 16.30 és 18 óra között is
nyitva van. Az anyakönyvvezetőhöz
előzetesen be kell jelentkezni telefonon. Minden egyéb kérést, beadványt elektronikus postán, faxon
vagy postai úton fogadnak.
Szovátán is korlátozták ügyfélfogadást az önkormányzatnál, hogy
elkerüljék a zsúfoltságot és a vírus
terjedését. Ennek értelmében az
ügyfélfogadás 9–12 óra között tör-

fogják a járóbeteg-rendelők munkaprogramját. Erről
időben tájékoztatják a lakosságot.
A nőgyógyászati klinikán kialakítanak egy termet,
ahol azokat a terhes nőket tudják ellátni, akik esetében
felmerült a COVID-19 koronavírus-fertőzés gyanúja.
A járványkórházban ágyakat szabadítottak fel a koronavírussal fertőzött személyek ellátására. Szükség
esetén a kórház intenzív osztályán ágyakat biztosít a
betegeknek.

Kolozsváron nem tudnak újabb betegeket
fogadni, a fertőzötteket Marosvásárhelyen
látják el

Eddig úgy tudtuk, hogy a koronavírussal fertőzött
Maros megyei személyeket a kolozsvári járványkórházba szállítják. A közleményben foglaltak alapján rákérdeztünk: miért kellett ágyakat felszabadítani a
marosvásárhelyi járványkórházban, ha a betegeket
Kolozsváron kezelik? Lukács Katalin, a Maros Megyei Tanács sajtótanácsosa elmondta, hogy a Maros
megyei betegeket ezután itt helyben, Marosvásárhelyen látják el. Ez azért következett be, mert a kolozsvári klinika megtelt, nem tudnak újabb betegeket
fogadni. Az első két beteget Kolozsvárra szállították,
de a harmadik Maros megyei fertőzött már a marosvásárhelyi klinikára került, s ide utalják be a negyedik, kedden diagnosztizált náznánfalvi személyt is.

ténik az önkormányzat pénztáránál,
az adó- és illetékosztályra, illetve a
többi részlegre irányuló kéréseket
írásban fogadják a pénztáránál,
amennyiben elektronikus postán,
faxon vagy telefonon előzetesen bejelentkezett az ügyfél. A születés és
elhalálozás bejegyzése folyamatos.
Nyárádszeredában is 9–12 óra
között fogadják azokat az ügyfeleket, akiknek halaszthatatlan problémájuk van, itt is egy irodába csak
egy személy léphet be. Egy szakcéggel szerződést kötöttek, amely a
napokban fertőtlenítést végez a település közterületein és közintézményeiben. Minden kereskedelmi
egységet felszólítottak, hogy fertőtlenítő szereket helyezzen ki, amelyeket igénybe vehetnek az
ügyfelek. A városi könyvtár rövidített munkaprogrammal dolgozik, a
kórházba és az idősotthonba csak az
alkalmazottak léphetnek be, az
idősotthonban gondozott személyek
utáni járulékot csak banki átutalással lehet kifizetni, készpénzzel nem.
Az egyedül élő időseket értesítették, hogy lehetőleg ne távozzanak
otthonról, ha pedig szükségük van

A legtöbb önkormányzat korlátozta az ügyfélfogadást

Fotó: Gligor Róbert László

valamire, és bejelentik a polgármesteri hivatalban, az intézmény segítséget nyújt számukra gyógyszerek
kiváltásában, bevásárlásban, számlák kifizetésében, hogy a legveszélyeztetettebb korcsoprt tagjainak ne
kelljen zsúfolt helyekre menniük.
Fertőzött személy nincs a város területén, az otthoni elkülönítésben
levőket a rendőrség figyeli, hogy
betartják-e az előírásokat. A hivatal
közösségi és internetes oldalán közölni fogja a további helyi és országos
rendelkezéseket,
de
kereskedelmi egységek bezárását
nem rendelte el, mivel országos
szinten sincs még ilyen intézkedés.
Az egyik országos üzletlánc helyi
egysége már kedden korlátozó intézkedéseket vezetett be, egyszerre
húsz személynél több nem tartózkodhat az üzletben, az egymástól
számított kötelező távolság haladja
meg az egy métert, továbbá az élelmiszer felelőtlen felhalmozását
megelőzendő azt is előírta, hogy
egy személy egy alkalommal nem
vásárolhat hatnál több olajat, cukrot, búza- vagy kukoricalisztet.
Erdőszentgyörgyön szerdától
kezdve legkésőbb este 8 órakor kötelezően be kell zárni minden olyan
kereskedelmi egységet, amely nem
élelmiszert forgalmaz, beleértve a
bárokat, kávézókat, klubokat, játéktermeket is. A nyitvatartás ideje
alatt a bent tartózkodóknak be kell
tartaniuk a legalább másfél méteres
távolságot. A rendőrség ellenőrizni
fogja a kereskedelmi egységeket, a
rendelet be nem tartása a működési
engedély bevonásával büntethető. A
városi kórházba csak küldőpapírral
érkező pácienseket és sürgősségi
eseteket fogadnak, a várótermekben
legfennebb négy személy tartózkodhat, a többieknek kint a járdán
kell várakozniuk, és be kell tartaniuk az előírt távolságot.

2020.március18.,szerda ______________________________________________ KÖZÉLET_____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Józanságra és felelős magatartásra intenek az egyházak

Inkább az online istentiszteleteket válasszuk!

A járványveszély következményeinek csökkentése értekében az erdélyi egyházak
betartják, komolyan veszik a
hatósági rendelkezéseket. Józanságra, felelősségre intenek. Az egyházi vezetők
ajánlásokat fogalmaztak meg
az istentiszteletek menetére,
az ünnepi szertartásokra vonatkozóan, s arra intették a
híveket, hogy az ötven főnél
nagyobb tömeg elkerülése
végett inkább otthonról online vagy a média révén kapcsolódjanak
be
az
istentiszteletekbe, a közös
imába. Az egyházi vezetők
arra buzdítanak, hogy híveik
tegyék meg az óvintézkedéseket, ne essenek pánikba, a
lelkészek tartsanak szűk
körű, szabadtéri istentiszteleteket.

Mezey Sarolta

A hívek eleget tettek
a felhívásnak

A hívek többsége eleget tett az
Erdélyi Református Egyházkerület,
Kató Béla püspök felhívásának, és
vasárnap sokkal kevesebben jelentek meg a templomokban, mint általában. A padsorok foghíjasak
voltak, mivel mindenki tudta, hogy
ötvennél több embert nem is engedhetnek be a templomba. A hívek az
online közvetítéseket hallgatták,
több gyülekezet a webkamerás élő
közvetítést választotta, de volt
olyan egyházközség is, ahol a szabadtéri istentisztelet mellett döntöttek.
– A Marosi és a Maros-Mezőségi
Református Egyházmegye március
13-án tanácskozott arról, hogy milyen intézkedéseket fonanatosítanak
a koronavírus terjedésének megfékezésére. Az emberek megértették
a felhívásunkat, sokan nem jelentek
meg, inkább otthonról követték az
istentiszteletet. A marosvásárhelyi
cserealji templomban körülbelül
harmincan, a tanácsteremben húsz-

J

nál kevesebben voltak mindkét délelőtti istentiszteleten. A tanácsteremben azért vetítettük ki a
prédikációt, hogy a híveket két terembe osszuk. Szombaton délután
csak húszan, vasárnap délután csak
nyolcan voltak jelen. A létszámon
kívül minden előírást betartunk, fertőtlenítőt helyeztünk ki, hogy mindenki fertőtleníthesse a kezét,
délután már az énekeket is kivetítettük, hogy ne kelljen az énekeskönyvekhez nyúlni, mert azokat nincs
ahogy fertőtleníteni. A tanácskozáson arról is döntés született, hogy a
kis csoportos tevékenységeket felfüggesztjük, Cserealján kedden és
csütörtökön délután 6 órától webkamerás áhítatot tartunk, hiszen elmaradtak a bibliaórák, amihez a hívek
ragaszkodnak. A nőszövetséggel
együtt minden este fél 9-kor közös
imára hívjuk a híveket, hogy lélekben erősödjünk a megpróbáltatás
idején – fogalmazott Berekméri Melinda, a Marosi Református Egyházmegye főjegyzője, cserealji
református lelkész, aki elmondta
még, hogy az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke arra intett,
figyeljenek oda az úrvacsoraosztásra.
– Az úrvacsoraosztással kapcsolatban nincs konkrét javaslat, de

usztisz Szeréna csupa szín. Élénkpiros, tengerkék, életzöld. Szavaiból
rajzolódnak körém ezek az árnyalatok, miközben egymás mellett haladunk a
virtuális járdán. Elillant időkbe vezet az út,
a marosvásárhelyi kislánykorba, a tinédzserkori lobogásba, aztán tovább, a fiatal nő magyarországi helykeresésén át a mába. A
könyvhöz, amely pár évvel ezelőtt született
meg benne, az írói álnévvel együtt. Jusztisz
Szeréna valódiságát hű tükörként igazolják
a mondatok.
– Először a gyermekkorodról kérdeznélek
– kockáztatom meg bátortalanul Facebooktalálkozásunk első perceiben. Időbe telik,
mire a tárgyszerű adatok helyét átveszi az
igazi vallomás. Csak később, beszélgetésünk
visszaolvasása után rendeződnek igazán történetbe a mondatok.
– A gyerekkor nehéz időszak volt az életemben. A nagyszüleimnél nőttem fel, ők aranyosak, rendesek voltak. A szüleimet az iskola megkezdése előtt ismertem meg. Addig
csak párszor jöttek hozzánk látogatóba, de
fogalmam sem volt arról, hogy kicsodák. Iskoláskoromtól azonban náluk laktam.
Román osztályba írattak, így semmit sem értettem a tanórákból. Nyolcévesen nem tudtam magyarul írni, olvasni, és a matematika elsajátításával is komoly gondjaim voltak.
– A tizenéveidből mi maradt meg a leginkább?
– 1990 márciusa. 18–19 éves voltam. Az
iskolámmal a Vártemplomban csendben ünnepeltük március 15-öt, az 1848-as forradalmat. Az ünnepség alatt tudtuk meg, hogy
román nemzetiségűek elfoglalták a főteret,
arra nem lehet hazamenni. Nem hittem el, és
már csak dacból is a főtér irányába mentem

húsvétig, amikor esedékes lesz,
majdnem egy hónap van még,
addig biztosan tisztázódik ennek a
menete. Úgy gondolom, hogy az úrvacsoraosztás inkább elmarad, de
ha nem lesz konkrét tiltás, akkor a
bort nem kehelyből szolgáltatják ki,
hanem kispohárból – fogalmazott a
főjegyző.

Elmaradnak a rendezvények
és a konfirmálás

Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Kató Béla azt javasolta, hogy a tavaszi, virágvasárnapi konfirmálásokat halasszák el.
Ezekre valószínűleg ősszel kerül
sor, annak függvényében, hogyan
alakulnak a járvány miatti rendelkezések. Az időpontokról az
egyházak presbitériumai döntenek
majd.
A püspök azt is bejelentette, hogy
minden pünkösdig tervezett rendezvény elmarad, így a május 23-ára
Marosvásárhelyre beütemezett református egység napja is. Hasonlóképpen elmaradnak a püspöki
vizitációk és az anyák napi rendezvények.
Ami a keresztelőket illeti, ezeket
csak indokolt esetben, szűk istentiszteleti körben kell megtartani. A
temetésekre nem volt rendelkezés,

de ezeket ravatalozókból el kell végezni, csökkentett létszámmal –
mondta Berekméri Melinda.

A veszélyeztetett idősek,
betegek maradjanak otthon!

A Gyulafehérvári Főérsekség főpásztoraként Kovács Gergely érsek
a múlt héten tette közzé rendeletét.
A körlevélben leszögezi azokat az
intézkedéseket, amelyeket a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében a katolikus egyháznál meg
kell tenni. Kerülni kell a zsúfoltságot, és tiszteletben kell tartani az állami hatóságok és szakértők
iránymutatásait. A hívek kisebb
csoportokba történő eloszlása érdekében növelhető a templomi, illetve
a szabadtéri szentmisék száma. A
vasárnapi szentmiséket 45 percre
korlátozzák, ez a nagyböjti lelki
napok megtartására is vonatkozik.
A legnagyobb veszélynek a betegek
és az idősek vannak kitéve, ezért
őket hangsúlyozottan kérik, ne tegyék ki magukat a fertőzés veszélyének, lehetőleg maradjanak
otthon! Akik személyesen nem vehetnek részt szentmisén, a rádió és
a tévé által kapcsolódjanak be a
szentmisékbe és a közös imádságokba. Kövessék a helyi templomok rádió- vagy internetes

Jusztisz Szeréna nyomában

hazafele a barátnőmmel. Csak mi ketten, lányok. Akkor már ott volt a buszokkal érkezett, kapával, kaszával, ásóval felszerelkezett
tömeg. De bennünket nem bántottak. Másnap viszont kitört a legvéresebb balhé. Én is,
a családom is alig tudtuk elhinni, hogy ez valóban megtörténik.
– A fekete március
után telepedtetek ki Magyarországra?
– A szüleim közvetlenül a marosvásárhelyi
események után, nekem
csak később sikerült. Én egyébként mindig a
szüleimtől függetlenül próbáltam kimenni. A
könyvemben megírtam, mennyire gátoltak
ebben, mennyire nem engedtek eltávolodni
maguktól, hogy ne tudjak a viselt dolgaikról
mesélni. Másrészt a kitelepedésben, a megélhetésben is akadályokat állítottak elém. Az
általuk diktált életmódot próbálták rám erőltetni, folyamatosan olyan helyzetbe hoztak,
hogy függjek tőlük, utána pedig visszaéltek
a hatalmukkal.
– Hogyan kezdődött a kinti életed? Milyen
kihívásokkal szembesültél?
– Ez benne van a könyvben, nem tudnám
most elmesélni. Ha azt mondom, nehéz volt,
azzal még semmit sem mondtam. Édesanyám
például a három hónapos tartózkodási engedélyem lejártakor feljelentett az idegenrendészetnél, hogy intézkedjenek ellenem,
toloncoljanak ki Magyarországról. Még azt
is kitalálta, hogy elloptam az arany ékszereit,
és ki akarta hívni rám a rendőrséget.
– Ezek a traumák vezettek el a könyvírás
gondolatához?

Fotó: Nagy Tibor

– Akkor született meg bennem a motiváció, amikor megtudtam, hogy az öcsém naplót vezetett a vele történt eseményekről. Ő
2007-ben távozott a földi létből. Állítólag
öngyilkos lett, ezt azonban nehezen tudom
elfogadni a körülmények ismeretében. Búcsúlevelet sem hagyott, és a naplójából is
rengeteg lap hiányzott.
Ő is kitéphette, persze,
de olyan sokat? Gyermekkoromban egyébként én is szerettem
volna naplót írni, de
csak gondom származott belőle, így végül
okosabbnak láttam, ha nem írok le semmit.
Tavalyelőtt személyesen is utánajártam az
öcsém elhunyta körülményeinek, akkor jött
az indíttatás, hogy mégis papírra kellene vetnem mindent.
– Az írás mellett mivel foglalkozol?
– Jelenleg fengsujmester vagyok, hagyományos kínai stílusú térrendező és tanácsadó. Hosszú, kacskaringós úton jutottam el
ide. A szüleim elvárásainak nem tudtam
megfelelni, otthon matekból osztályismétlőre
buktam, így érettségire sem állhattam. Budapesten viszont sikerült leérettségiznem, mi
több, matematikából is kihoztam egy jó közepesnek számító hármas osztályzatot.
– A magánéleted hogy alakult a magyar
fővárosban?
– Férjhez mentem, de a férjem hűtlen volt
hozzám, úgy is mondhatnám, hogy eladott
egy tál lencséért a családomnak. Bizonyára
a hányatott életkörülményeim miatt nem született gyermekem. Soha, sehol nem tudtam
igazán otthonra találni, bármennyire is sze-
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szentmise-közvetítéseit, az Erdélyi
Mária Rádiót naponta 8 és 18 óra
között, valamint a televíziók vallásos műsorait. A templomok napközben nyitva tartanak, hogy a hívek
egyénileg is imádkozhassanak. A
szenteltvíztartók használatát, a kézfogást és a nyelvre történő áldozást
mellőzni kell.
– Ebben a nehéz időben kísérjük
imáinkkal a fertőzésben szenvedő
testvéreinket, családjukat, az egészségügyi dolgozókat és mindazokat,
akik a fertőzés terjedésének megelőzésén fáradoznak – áll az érsek
körlevelében.

Telefonos lelki gondozás

Az unitárius egyház a hatósági
rendelkezések betartása mellett telefonos lelki gondozói szolgálatot
vezetett be e járvány sújtotta napokban, amikor szinte természetszerűen tör az emberekre a félelem és
az aggodalom. Ilyenkor jólesik a jó
szó, a közös imádkozás, a beszélgetés. A Magyar Unitárius Egyház lelkészei telefonos lelki gondozói
szolgálatát felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki igénybe veheti
naponta 9 és 21 óra között.
Lelki gondozói beszélgetésre a
következő lelkészek bármelyike
hívható: Andrási Benedek (Brassó)
– tel. 0040-745-269-698, Bálint Róbert Zoltán (Mészkő) – tel. 0040747-087-901, Bartha Alpár (Kökös)
– tel.: 0040-743-095-259, Biró Attila (Árkos) – tel. 0040-751-027686, Bodor Piroska (Tordatúr) – tel.
0040-740-634-723, Csete Árpád
(Homoródalmás) – tel. 0040-740797-755, Jobbágy Júlia (Kolozsvár)
– tel. 0040-742-069-208, Kovács
István (Sepsiszentgyörgy) – tel.
0040-745-146-262, Moldován-Szeredai Noémi (Csekefalva) – tel.
0040-724-071-268, Péterfi Ágnes
(Sepsiszentgyörgy) – tel. 0040-756777-899, Rácz Mária (Kolozsvár) –
tel. 0040-743-099-310, Rácz Norbert Zsolt (Kolozsvár) – tel. 0040740-974-060, Újvárosi Katalin
(Székelymuzsna) – tel. 0040-761610-040.
Az egyházak alávetik magukat a
hatósági rendelkezéseknek, hiszen
óvják a közösséget a megbetegedéstől. Elvárás tehát, hogy a hívek
is ehhez igazodjanak.

rettem volna. A körülöttem levő emberek ezt
nem tették lehetővé. Most viszont van egy
élettársam, aki megbízható, egyenes, és
olyannak szeret, amilyen vagyok. Boldoggá
tesz, hogy a sok csalódás után az utamba került.
– Kanyarodjunk vissza a könyvedhez…
– Három hónap alatt írtam meg a visszaemlékezéseim alapján. Figyelemfelkeltés céljával született, és mindenkihez szól, hiszen
senki sincs biztonságban, aki kártékony emberek hatalmába kerülve nem próbál időben
kiutat keresni. Próbáltam tárgyszerű és tényszerű lenni, minden állításom alátámasztani,
hogy véletlenül se essek a rágalmazás hibájába. Éppen ezért, a szereplők személyiségi
jogainak védelmében, megváltoztattam a neveket, néhol a helyszínt is. Két változatban
készült el a könyv, az egyik fotókkal, eredeti
levelekkel, a másik pedig fotók, levelek közzététele nélkül, még inkább megváltoztatva
a helyszíneket, hogy a valódi szereplők kevésbé legyenek. felismerhetők
– Milyen felületen olvasható Jusztisz Szeréna műve?
– Egyelőre csak elektronikus formában, ebookként. Még egyetlen könyvkiadóval sem
sikerült megállapodnom.
Virtuális beszélgetésünk több szakaszban
zajlott, délelőttönként, este, néha csak pár
mondat erejéig. Már lezártnak éreztem a történetet, amikor Szeréna újra jelentkezett:
– Sikerült aláírnunk a szerződést egy marosvásárhelyi kiadóval, így belátható időn
belül nyomtatott formában is elérhető lesz a
regény – újságolták az apró betűs szavak.
Hátterükben mintha egyszerre tűnt volna fel
minden korábbi árnyalat – az élénkpiros, a
tengerkék, az életzöld. Szivárvány a lélek
egén.
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Még nem nyereségesek a háztáji farmok

A koronavírus várható hatása
az agrárgazdaságra
Szerkeszti: Vajda György

Az idézett dokumentum célja
a COVID-19, közismertebb
nevén a koronavírus agrárgazdaságra gyakorolt várható
hatásainak, kockázatainak
felmérése, és javaslatok nyújtása a megoldásukra. A vírus
terjedése a gazdaság minden
szektorát befolyásolja, a hatások viszont nagymértékben
eltérnek. A magyarországi
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a dokumentum
elkészítése során a koronavírus agráriumot közvetlenül
érintő várható hatásaira fordított különös figyelmet. Az
alábbiakban a dokumentumban foglaltak alapján az agráriumot általánosan érintő
kérdéseket foglaltuk össze,
ajánlva a teljes dokumentum
elolvasását.

A NAK azzal a feltételezéssel
teszi meg a javaslatait, hogy a koronavírus legfeljebb körülbelül 2-3
hónapos időtávon követel meg érdemi kormányzati lépéseket – azaz
addigra a terjedés megáll –, így ezt
követően kezdhet el a gazdaság is
újra a megszokott rend alapján működni. Ez az időszak is jelentős negatív
hatással
bírhat
a
nemzetgazdaságra, azonban várhatóan visszafordíthatatlan globális
hátrányokat nem fog okozni,
amennyiben a problémák kezelése
időben és a megfelelő eszközökkel

megtörténik; egyes területeket
azonban súlyosabban is érinthet a
jelenlegi helyzet. Az elemzés szerint a vírusfertőzés elvonulását követően a legfontosabb azonnali
intézkedés a szállítmányozás folytonosságának fenntartása. Amenynyiben a szállítmányozás korlátozás
alá esik, bonyolódik és hosszabb
időt vesz igénybe az alapanyagok
beszerzése, az exportra szánt termékek elszállítása és az importra vásároltak behozatala, valamint a
termelőeszközök javítását, működtetését végző személyek belépésének az engedélyezése, ami végső
soron befolyásolhatja az érintettek
likviditását és üzemi működését is,
súlyos károkat okozva a nemzetgazdaságban.
A koronavírus terjedése már
mindenképpen negatívan érinti az
idei üzleti év eredményét. A legérintettebb szektorok a bárányhús
piaca, a kertészeti termékek forgalmazása, különös tekintettel a szezovirágokat
termesztő
nális
kertészetre, mivel várhatóan a vírus
jelenléte a tavaszi kerti munkák
megkezdését is hátráltatni fogja.
Fontos megemlíteni, hogy a koronavírus az állatokra nem veszélyes, azok csak átmeneti felületi hordozóként játszhatnak
szerepet, és közülük is leginkább a
házi kedvencek. (A teljes dokumentum a www.nak.hu honlapon olvasható.)

A felfalusi Pál Dénes mindig
gazdálkodott. Egy időben
emellett a község alpolgármestere is volt. Pilvax nevű
cégükkel egy kis kocsmát is
működtetnek, de a fő tevékenységük az állattenyésztés. Fejlesztésre többször is
pályázott, a tapasztalat az,
hogy még mindig nem lehet
igazán nyereségesen működtetni egy tejhasznú szarvasmarha-tenyésztő farmot.

Lapunknak elmondta, hogy a
2000-es években a háztáji gazdaságban mindig tartottak 6-8 szarvasmarhát. Még az uniós
csatlakozást megelőzően 2004-ben
SAPARD-pályázattal sikerült támogatást nyerni, amiből istállót
épített és 20 törzskönyvezett Simmenthali piros tarka tejhasznú
szarvasmarhát vásárolt. 2009-ben
alapította a farmot. Pályázati előírás volt, hogy az állatok követhető

vérvonallal rendelkezzenek. Az
uniós csatlakozást követően be is
vezették ezt a rendszert, azonban
mivel nem követte (azelőtt nem kötelezték), elvesztette a vonalvezetést, azonban igen fontosnak tartja,
hogy megfelelő minőségű állománnyal rendelkezzen. A Pilvax
farmon jelenleg 46 szarvasmarha
van, ebből 27 fejőstehén, hat egyéves, nyolc nyolc hónapos, két két
hónapos állat. Saját szaporulattal
gyarapította az állományt.
Az idők során több tejfelvásárló
céggel volt szerződése. A Suceava
megyei Dorna azért mondta fel a
szerződést, mert a tejszállító gépkocsikat nem engedték át Szászrégenen, a Hochland három év után
bontott egyezséget, mert elveszítette a környék legnagyobb farmjával a szerződést, így nem érte meg
erre küldeni járművet. Jelenleg az
erdőlibánfalvi Mirdatod céggel van
kapcsolatuk, amely megfelelő áron
rendszeresen átveszi a tejet. A Pil-
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vax farm évi átlagtermelése 47.000
liter tej.
Az 50-es állományú farm nyereséges ugyan, de a többletjövedelmet mindig be kell fektetni –
mondja a gazda. Tavalyelőtt nagy
kapacitású (traktoros) kaszagépet
és gereblyét vásárolt, az idén pedig
egy takarmánygépet – mindkettőre
a Pro Economica Alapítványnál pályázott. Saját 50 hektáros területen
termesztik meg a takarmánynövényeket, azokat szintén saját keverőgéppel készítik elő. Az APIA
által nyújtott támogatásokat pedig
minden évben valamilyen gép és
felszerelés megvásárlására fordította, így minden jövedelem a
farmfejlesztésre megy.
A tervek között szerepel a traktorok kicserélése, önerőből az állomány gyarapítása, valamint az
istálló bővítése a gépesített kiszolgálást biztosító lebetonozott etetősorral.
Pál Dénes véleménye, hogy a
politikusok nem tulajdonítanak jelentőséget a mezőgazdasági fejlődésnek, mivel a jelenlegieknél
sokkal több gyakorlatias intézkedéseket hozhatnának. Az egyik gond
a mezőgazdasági termékek felvásárlóközpontjainak hiánya. Mivel
nincs megfelelő rendszer, a viszonteladók és a kereskedők többet
nyernek, mint a termelők. A gazda
tagja a megyei szarvasmarha-tenyésztők egyesületének, amely elvégzi a tejkontrollt, talán az
egyesület lehetne az a fórum,
amely elérhetné, hogy több ilyen
begyűjtőközpont létesítésével segítse a gazdákat.
Nem szándékszik húsmarhákat
vásárolni, mivel – bár „divat” lett
– az eltartásuk ugyanolyan figyelmet, szakértelmet igényel, mint a
tejhasznú. Ha majd sikerül megfelelően gépesíteni a farmot, talán
nyereségcélú lehet a gazdálkodás,
de ehhez szükség van politikai támogatásra is – vélte Pál Dénes állattenyésztő. (vajda)

Óvintézkedések a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményeknél

Az alábbiakban összefoglaltuk azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a koronavírus
elterjedését megelőző országos rendelkezések alapján foganatosítottak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó
intézményeknél.
A
szakértők a megfelelő elővigyázatosság mellett arra intik
a gazdákat, hogy végezzék el
az ilyenkor szükséges munkálatokat, mert szükség van
arra, hogy a mezőgazdaság
mielőbb talpra álljon. Ha bármely ellátási vagy a rendszer
működésében előállt egyéb
zavart észlelnek, jelezzék a
hatóságoknak, hogy mielőbb
intézkedjenek.

Felfüggesztették
az ügyfélfogadást
az APIA-központokban

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete
alapján március 16-a és április 6-a
között felfüggesztették az ügyfélfogadást az összes Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökségen (APIA-központok).
Mint ismeretes, a dossziékat előre
közölt időpontban (nap és óra) lehetett személyesen benyújtani
ezekben a központokban. Az időpontokat az APIA alkalmazottai
online közlik a polgármesteri hivatalokkal, az önkormányzatok szintén számítógépes közvetítéssel
küldik át a szükséges igazolást az
APIA-hoz, így a farmereknek nem
kell személyesen bemenniük a hi-

vatalokba. Amikor újraindul a doszsziék benyújtása, az igazolásokat az
APIA-nál lehet csatolni a dossziéhoz.
Bordi Kacsó Zsolt, az APIA
Maros megyei kirendeltségének aligazgatója elmondta, az ügyfélfogadás szüneteltetésének idején a
gazdák kiegészíthetik, módosíthatják adataikat a számítógépen, mert
lehetővé teszik az oldalak elérhetőségét. Március 16-ig Maros megyében a 24.906 támogatásra jogosult
gazda közül 3104-nek vették át a
dossziéját. A kirendeltségen továbbra is dolgoznak. A csökkentett
munkaprogram idején többen kivették pihenőszabadságukat. Az előző
mezőgazdasági évre járó támogatást mintegy 22.000 gazdának utalták át, azok nem kapták meg,
akiknél valamilyen gond volt az elbírálással, vagy más besorolás szerint igényelték a támogatást, illetve
a lucerna- és szójatermesztésért járó
összegeket nem utalták át. Az APIA
alkalmazottai azon vannak, hogy
mindenki megkapja a jogos támogatást. Nem kell attól tartaniuk a
gazdáknak, hogy a járvány miatt elmarad a jogos pénz folyósítása.

A mezőgazdasági
igazgatóságnak postázni kell
az okiratokat

A Maros Megyei Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Igazgatóság a
koronavírus elterjedését meggátoló
óvintézkedésként március 12. és 31.
között online, illetve postai kézbesítők által fogadja a külterületek
eladásához és az általános területrendezési tervek (PUG) kibocsátá-

sához szükséges dokumentumokat.
Az ökológiai mezőgazdaságra való
áttéréshez szükséges jegyzéket (fişa de înscriere) a
dadr.ms@madr.ro e-mail-címre
küldhetik el az érdekeltek, ugyanis
április elsejéig nem fogadnak senkit
ez ügyben. Az igazgatóság szakértői a következő telefonszámokon
állnak az érdeklődők rendelkezésére: az ökológiai (környezetkímélő) gazdálkodáshoz szükséges
információért Liliana Galatan mérnök (0744-249-814), Dumitru Moldovan mérnök (0748-157-628), a
gyümölcsfaültetés engedélyeztetéséért, az övezeti területrendezési
tervekhez szükséges engedélyért
(PUZ), az adott területnek a mezőgazdasági forgalomból való kivételéért, valamint a különböző
igazolások (certificat abilitare, origine pentru biomasa), a dohány-,
cukorrépa- és kendertermesztési
szerződésekkel kapcsolatosan Silvia Jude mérnök (0733-089-515)
hívható, a kötelező szaktanfolyamok szervezéséről Florin Naicu
mérnök (0745-809-327), a fiatal
farmereknek járó támogatásról
(6.1-es programcsomag) Mărioara
Bârsan mérnök 0731-328-957) tájékoztat.
A megyei mezőgazdasági igazgatósághoz az említett mellett még
a secretariat@dadr-mures.ro email-címen is lehet fordulni, a postacím: Marosvásárhely, Piaţa
Mărăşeşti nr. 15.
Silvia Jude mérnök lapunknak
elmondta, hogy folytatódnak a minisztérium költségvetéséből támo-

gatandó – üveg- és fóliaházi paradicsom-, fokhagyma- és gyapjútermesztés, valamint a báznai és
mangalica fajta sertés tenyésztésére
– a programok, azonban még nem
bocsátották ki az alkalmazási szabályokat, így még nem fogadják az
erre vonatkozó kérvényeket.
A mérnöknő tudomása szerint
eddig nem volt gond a vetőmagellátással, több helyen már végzik a
tavaszi szántást, trágyázást. Nincs
fennakadás a műtrágyaellátásban.
Arra kérik a mezőgazdászokat,
jelezzenek bármilyen gondot a mezőgazdasági igazgatóság szakembereinél, hogy a panaszokat
közvetítsék a megfelelő hatóságokhoz, hiszen most a legfontosabb
gazdasági ágazat a mezőgazdaság,
aminek működnie kell a válságos
időben is.

Átütemezik a helyszíni
ellenőrzéseket

A Megyei és Vidékfejlesztési Minisztérium a vírusfertőzés megelőzéséért március 16–30-a között
átszervezte a Vidéki Beruházásokat
Kifizető Ügynökségen (AFIR) keresztül benyújtott programok és
projektek ellenőrzését.
Az időszakos vagy végleges kifizetésre jogosult projektek kivitelezési fázisát a helyszínen
ellenőrzik, az eddigi eljárás szerint,
kivételt képeznek azok a helyszínek, amelyeken a helyi igazgatóságok szerint magas fokozatú a
fertőzés veszélye. Ez esetben átutalják a pénzt, az utalványt a projekt
adminisztrátorának csatolnia kell a
terv dokumentációjához. Azokat az

elvégzett munkálatokat, amelyeknek a helyszíni szemléjét beütemezték, és a koronavírus terjedését
gátló országos óvintézkedések
miatt nem ellenőriztek, átütemezik
a megszigorításokat követő időre,
ez esetben a következő finanszírozási időszak szerint utalják át a
pénzt. Egyelőre újabb ellenőrzést
csak ezt követően végeznek majd
az ügynökség munkatársai.

Működik az állategészségügyi
szolgálat

A megyei állategészségügyi és
élelmiszer-biztonsági igazgatóságok március 31-ig az afrikai sertéspestis és a madárinfluenza
kivételével felfüggesztették a különböző betegségek megállapításához szükséges vérvételt. Továbbá
sürgősségileg ellenőrzik az ételmérgezéses eseteket. A megyében működik az állatorvosi szolgálat, így
kibocsátják az állatok szállítási engedélyét, illetve a vágóhidaknak,
tejfeldolgozó üzemeknek szükséges
iratokat is. Az igazgatóság ügyfélfogadó ablaka is üzemel, ahol
rendszeres, alapos fertőtlenítést végeznek. Ezért arra kérik az embereket, hogy akinek nincs sürgős
intéznivalója, ebben az időszakban
ne menjen az igazgatóságra. Egyelőre az engedélyezett bárányvágóhidak működhetnek. Arra kérik az
embereket, hogy a közelgő húsvéti
ünnepek alkalmával, ha lehet, ne a
háztáji gazdaságokban vágják le a
bárányokat, a húst inkább az élelmiszerboltból vásárolják meg – tájékoztatott dr. Kincses Sándor
vezérigazgató.
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Marosvásárhely márciusának nem kellett törvényszerűen bekövetkeznie

Kerekasztal-beszélgetés a rendszerváltozásról

a román–magyar viszonyt is megváltoztassuk – jelentette ki Markó.
Másik tanulságnak azt nevezte,
hogy tiszta lapot kellett volna kezdeni, csakhogy akik ezt megtehették volna, nem értettek sem a
közigazgatáshoz, sem az intézményvezetéshez.

Hétfőn délután a Kultúrpalota kistermében került
sor arra a beszélgetésre,
amelyen Markó Béla, az
RMDSZ volt elnöke, Káli
Király István, a Mentor
Kiadó vezetője és Gáspárik
Attila, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház igazgatója
elevenítette fel a diktatúra
utolsó napjait és az azt követő eseményeket. A rendezvényre az MDT, a Maros
Megyei Magyar Diáktanács
szervezésében került sor, és
élőben közvetítették.

Szeretjük egymást,
de ne akarjatok semmit!

Mózes Edith

December 21. és a fél disznó

Markó Béla az elején arról beszélt, hogy a román hatalom 1989
végére véghezvitte volna az asszimilációs politikáját. Amit akkor
már nem lehetett elviselni. „Barátok
közt vagy kisebb-nagyobb csoportokban folyamatosan arról beszéltünk egyrészt, hogy mit kell tenni,
hogy a rendszernek vége legyen,
másrészt pedig, ha vége lesz, utána
mi a teendő.”
Felelevenítette, hogy 1989. december 21-én, amikor Temesváron
már napok óta tartott a forradalom,
a családjával vidéken volt, mert sikerült szert tenniük egy fél disznóra, ami valóságos fegyvertény
volt. Délben, mikor bejöttek a városba, már harckocsik voltak a Kossuth utcában, ami önmagában is
döbbenetes élmény volt.

Vége volt mindennek, és
akkor kezdődött minden

December 22-én délben vége
volt már mindennek, és akkor kezdődött minden, akkor érzékelhető
volt az a hatalmas eufória, amilyent
azóta sem tapasztaltunk – egy egészen gyermeki boldogság, hogy
összeomlott a diktatúra. És nem
csupán néhányan voltak boldogok,
nemcsak a magyarok, hanem min-
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denki, nagy román–magyar össze- „Úsztam a tejben, hogy bele
borulás volt, és értelmiségiek egy ne fulladjak”
csoportjával ebben a lendületben
– Nem volt ilyen egyszerű, vette
hoztuk létre az RMDSZ-t – idézte át a szót Káli Király István.
fel Markó Béla.
– Elsősorban adva volt egy szervezet, az RMDSZ, ellentétben a
Ami ma már elképzelhetetlen diktatúra idején létező szervezetekA beszélgetésen felelevenítették
kel, amelyekben csak álságosan jea diktatúra idejét, a szabadságkorlent meg a közösség mint fogalom,
látozásokat: élelmiszert csak jegyre
alulról épült. Az Igaz Szó szerkeszés porcióra lehetett kapni, csupán
tőségében tartották a mindennapi
kétórás tévéadás volt, az is csak a
tanácskozásokat, január 6-án KoRomán Kommunista Párt híreivel,
lozsváron volt az első nagy
a magyar rádióadókat megszüntetRMDSZ-gyűlés, január 13-án Maték. Könyvekhez nem jutottunk
rosvásárhelyen. A javaslat az
hozzá. Ha valaki 25 éves koráig
enyém
volt, azt mondták, hogy
nem házasodott meg, nem lett gyeakkor
szervezzem
meg, tehát úgy
reke, akkor úgynevezett agglecseppentem
a
dologba,
mint légy a
gényadót kellett fizetnie. A lehalltejbe,
és
úsztam
benne,
hogy bele
gatásokról nem is beszélve.
Aztán „kitört” a szabadság, min- ne fulladjak – mondta Káli Király
dent akartunk. Február 10-e egy István.
– A Köteles Sámuel utcában keolyan pont volt, amikor az erdélyi
rült
sor erre a gyűlésre, ez volt az
magyarság „megunta a gyűléseket,
első
hivatalos RMDSZ-tanácskozás
és azt mondta, kimegyünk az ut–
tette
hozzá Markó. Itt határozták
cára, egyik kezünkben könyv, a másikban gyertya, és megmutatjuk a el, hogy elkezdik a szervezet építévilágnak, hogy vagyunk” – mondta sét. Öt hét alatt 82 ezer Maros megyei magyar iratkozott be az
Gáspárik Attila.
RMDSZ-be.
Február 20-án tartották az
RMDSZ megyei konferenciáját. A
tapasztalatlan értelmiségi csoport
politikai eszközökkel vagy a civil
ellenállás eszközeivel szerette
volna elérni a céljait. Hiszen a diktatúra bukása után látszólag minden
feltétel adott volt, hogy azt, amit az
RMDSZ szándékozott elérni, elérje.
„Semmit sem akartunk másoktól elvenni, csak azt szerettük volna viszszakapni, ami menet közben
elvesztődött” – mondta Káli Király
István.
Azonban már karácsony után

Karácsonyi Zsigmond archív felvételei

észrevehetők voltak azok a jelek,
amelyek arra mutattak, hogy nem
lesz olyan könnyű. Minden az orvosi magyar tagozata és a magyar
Bolyai iskola létén állt vagy bukott.
Ebből bontakozott ki a későbbiekben a fekete március.
A beszélgetésen szóba került a
február 10-i könyves-gyertyás
néma tüntetés. Ezt hosszan ecsetelte
mind Káli István, mind Markó
Béla.
Megállapították, hogy diktatúrából kilépve sokkal nagyobb volt a
kohézió és összetartás, mintsem
viták alakulhattak volna ki a magyarok és románok között. Tény
volt, hogy az egész romániai társadalmat elnyomták, felszámolták
a véleményszabadságot, a mozgásszabadságot, és ennek véget kellett vetni. Ebben szolidáris volt a
társadalom egésze.
A magyarok pedig az identitásukat féltették, vissza akarták szerezni
anyanyelvüket, iskoláikat. Ebben
mindenki egyetértett Szatmárnémetitől Bukarestig. Senki sem vitatta a
bukaresti ideiglenes vezetőséget, és
így mentek tovább. Tanulságként
fogalmazódott meg, hogy mindenki
óvakodjék attól, hogy még az árnyéka is megtörténhessen annak,
ami ’89 előtt volt.

Lehetett volna
másképpen is?

Miért nem történt másképpen? A
román–magyar konfliktusos viszonyt nem lehetett egyik napról a
másikra megváltoztatni. De ugyanakkor az, hogy egy egész társadalom össze tudott fogni a diktatúra
nyomainak az eltüntetéséért, elegendő eszköz lett volna arra, hogy

A nagy összeborulás addig tartott, amíg ki nem tették a város határába a Marosvásárhely feliratú
táblát. Azok, akik a forradalom napjaiban elrejtőztek a népharag elől –
szekusok, rendőrök, pártfunkcionáriusok –, felocsúdtak, és rájöttek,
hogy a társadalomba mélyen belesulykolt magyarellenességet föl
lehet használni arra, hogy azt a demokratizálódási folyamatot, ami
őket teljes mértékben elsöpörte
volna, lelassítsák vagy akár le is állítsák, ha a közharagot a magyarok
ellen irányítják – állapította meg az
RMDSZ volt elnöke.
– Marosvásárhelyen pár napig
nagyon szerettük egymást, utána
már barátságplatformot kellett létrehozni, ahol meg kellett esküdni,
hogy szeretjük egymást, utána ez is
szétesett, és kezdődött a román–
magyar szembefeszülés. Ehhez
hozzájárult az etnikai összetétel
erőszakos megváltoztatása, amit
dokumentumokkal lehet igazolni.
Marosvásárhely zárt város volt,
letelepedést szinte kizárólag románok kaptak, vezető álláshoz szintén
ők jutottak. Az olyan konfliktus,
mint Marosvásárhely fekete márciusa, szervezett pogromkísérlet volt.
Ennek a feltételei megvoltak a mindennapok emberében, mert az erőszakos
arányváltoztatás
azt
jelentette, hogy azoknak, akiket
idehoztak, privilégiumokat kínáltak, hogy jöjjenek ide.
A meghívottak a továbbiakban
részletesen felidézték a márciusi
eseményeket, amelyek végül oda
vezettek, hogy a megvadult tömeg
fél szemére megvakította Sütő Andrást, kitört a véres konfliktus Marosvásárhely főterén, azóta is
érezhető nyomokat hagyott mindenki lelkében, és visszavetette a
város gazdasági életét.
A konklúzió az lehetne talán,
hogy az 1990. márciusi véres eseményeknek nem kellett volna
megtörténniük, a diktatúra szörnyű tapasztalatai, a rendszerváltozás eufóriája alkalmas lett volna
arra, hogy a románok és a magyarok együtt oldják meg a problémákat. Ez az esély azonban kicsúszott a kezükből, a diktatúra elbújt vezetői más irányba terelték
a dolgokat.
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Távol-keleti csomagküldemények

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)
esetekben jelenjenek meg személyesen a hivatalokban. A Kínából
érkező csomagok kezeléséhez nem
szükséges rendkívüli óvintézkedés,
mert a szakemberek állítása szerint
a vírus 24–48 órát él gazdatesten
kívül, így a 3–4 napig szállított tárgyak már nem fertőznek. A tranzitzónába érkezett csomagokat
fertőtlenítik, csak ezt követően kerülnek az elosztóközpontba, majd
a postahivatalokba, ez idő alatt
pedig elpusztulnak az esetleg a
csomagokra került vírusok. Az
Adó- és Pénzügyi Hivatal – melynek alárendeltségében működik a
vámhivatal – óvintézkedései révén
többek között arra figyelmezteti az
ügyfeleket, hogy amennyiben lehetséges, kerüljék a személyes
kapcsolatot, és telefonon vagy online próbálják az ügyintézést megoldani. Többek között korlátozták
az ügyfelek beléptetését is annak
érdekében, hogy az ügyfélablakoknál várakozva betarthassák a személyek közötti kötelező 1,5
méteres távolságot. Az ANAF által
elrendelt óvintézkedések a vámhivatal tevékenységét is befolyásolmivel
a
távmunka
ják,
bevezetésével és az online ügyintézés révén igyekeznek csökkenteni az ügyfelekkel való közvetlen
kapcsolatot.
– Megyénkben hol és miként történik a postai csomagküldemények
vámellenőrzése?
– A postai küldeményeket Marosvásárhelyen a Nagyállomás téri
postahivatalban és Segesváron ellenőrzik szúrópróbaszerűen, a címzett jelenlétében. A csomagküldemény címzettje felbontja a nem
uniós államból érkezett csomagját,
ugyanis csupán azokra kell vámilletéket fizetni, a hivatalnok pedig
ellenőrzi, hogy illetékmentes-e
vagy sem a küldemény.
A vámhivatal vezetője elmondta
azt is, hogy míg 2006-ban naponta
négyszáz-ötszáz vámműveletet végeztek, az európai uniós csatlakozást követően ez megcsappant,
ugyanis jelenleg csak az unión kívüli országok export–import áruforgalmát ellenőrzik. Feladatköreik
az évek során változtak, hatáskörük átalakulása, személyzetcsökkentés is érintette a hivatalt. Mióta
uniós tagországgá vált Románia, a
gazdasági egységek szabadon
dönthetnek arról, hogy a számukra
legkedvezőbb illetéket megszabó
országot válasszák. Egy Törökországból érkező szállítmányért, ha
Bulgáriában kifizették a vámilletéket, Romániában nem kell újabb illetékeket fizetni.

Vámilleték-mentesség
45 és 150 euró alatt

– Mi jellemzi a nem kereskedelmi célú küldeményt, és milyen
értékű csomagok mentesülnek a
vámilleték alól?– kérdeztük.
– Abban az esetben, ha nem
rendszeres időközönkénti csomagokról van szó, a termékeket a
címzett, illetve családja szükségleteire szánták, ugyanakkor a menynyiségből is következtetni lehet a
kereskedelmi jellegre. A nem kereskedelmi céllal magánszemélytől
magánszemélynek küldött termékek, melyek értéke csomagonként
nem haladja meg a 45 eurót, vámilleték- és héamentes, beleértve a
cigarettát, alkoholt, parfümöt is.
Egy csomagküldemény akkor

Ferencz Gábor, a Maros Megyei Vámhivatal vezetője

lehet vámmentes, ha dohánytermékekből 50 szál cigaretta, 10 szivar,
illetve 50 gramm dohány, alkoholból egy liter 22%-osnál nagyobb
alkoholtartalmú ital, és két liter
bor, 50 ml-es parfüm van, de csak
abban az esetben, ha a csomag
összértéke nem haladja meg a 45
eurót. Ha ennél nagyobb mennyiséget küldenek, a csomagküldemény címzettje illetékekkel
számolhat. Magánszemély ennél
nagyobb mennyiség esetén a vámszabályzatban előírt, termékekre
megszabott vámilletéket, a 19 %os hozzáadottérték-adót (TVA) és
a luxusadót kell kifizesse.
– Mi a helyzet a forgalmazóktól
interneten rendelt termékek esetében?Mi alapján állapítják meg a
vámilletéket?
– A forgalmazóktól interneten
rendelt termékek esetében ha a
csomagküldemény értéke nem haladja meg a 150 eurót, nem
számolnak fel vámilletéket, hozzáadott értékadó kifizetése alól azonban csak azok a küldemények
mentesülnek, melyek értéke kevesebb mint 10 euró. A 150 euró
fölötti küldemények csak a vámilletékek és TVA kifizetése után vehetők át. Az unión kívüli
országokból érkező postai csomagküldemények közül a legtöbb a
távol-keleti országokból, főleg Kínából érkezik, melyek interneten
rendelt, olcsó elektronikai termékeket tartalmaznak. A vámilleték
megállapításának alapjául a termékeket kísérő pénzügyi dokumentumok, számlák szolgálnak. Ha az
ellenőrző szervek kétségbe vonják
a számlák hitelességét, alulértékeltnek vélik, egy árkatalógus
alapján állapítják meg a valós értéket.
– Mi a teendő a felbontva érkezett csomagküldeményekkel?
– Abban az esetben, ha a repülőtéren fennakadt, illetve az átvilágítás során gyanú merült fel,
megtörténhet, hogy ellenőrzik a
tartalmát, egyébként a felbontott
csomagokért a posta vonható felelősségre.
– A lefoglalt termékek hová kerülnek?
– Az elkobozott áruk esetében
egy bizottság dönt a termékek sorsáról, esetenként megsemmisítéséről, vagy a pénzügyminisztérium
révén értékesítik, a befolyt jövedelem pedig ugyancsak az államkaszszába kerül.
– A zárjegy nélküli, a feketepiacon forgalmazott ukrán alkohol
jóval olcsóbb, mint a kereskedelemben kapható. Esetleg ezzel is
magyarázható a jövedéki adókkal
kapcsolatos jogsértések és a csempészáruk iránti kereslet?

– Az úgynevezett luxustermékek
árának jelentős hányadát – az uniós
előírások szerint – illetékek és
adók alkotják. Példának okáért egy
csomag 15 lejes cigaretta önköltségi ára körülbelül 2,50 lej, a fennmaradó részt az adók, illetékek és
luxusadó teszi ki. Ezért van kereslet a nem EU-s termékek iránt,
amelyek esetében az adók részaránya jóval kisebb az eladási árban,
ezért olcsóbbak, azonban az unión
belül ezek törvényes forgalmazása
csakis az EU-s adók és illetékek kifizetése után történhet.
*
Tavaly a Maros Megyei Vámhivatalnak 183.849.000 lej bevétele
volt, ez a 2018-as évi 116.697.000
lejhez viszonyítva növekedést
jelez. Összehasonlításként 2014ben 76.436.000 lej bevétel volt
vámilletékből, míg 2013-ban
65.435.000 lej. Tavaly 11.944 exportáru-ellenőrzést eszközöltek, tavalyelőtt 11.679-et. A behozott
áruk esetében tavaly 5.117, míg
egy évvel korábban 5.017 esetben
végeztek vámellenőrzést. 2019ben az export–import áruellenőrzések száma összesen 17.061 volt,
melyek során svájci, amerikai
egyesült államokbeli, ázsiai, indiai,
afrikai stb. országokból érkező, illetve oda irányuló áruszállítmányokat ellenőriztek. A megyében a
gazdasági egységek kivitelre is termelnek, ezért az export-vámnyilatkozatok száma kétszerese a
behozatali vámnyilatkozatoknak –
hangsúlyozta Ferencz Gábor, a
Maros Megyei Vámhivatal vezetője.

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztáránál

Óvintézkedések
a tagság érdekében

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának
vezetőtanácsa a koronavírusjárvány terjedése miatt óvintézkedésekkel
szeretné
megakadályozni, hogy tagjai
az egyesület székházában
esetleg olyanokkal kerüljenek
kapcsolatba, akiktől megfertőződhetnek.

– Ennek érdekében a munkaprogram naponta 8–13 óra között
lesz mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnik.
– A tagsági díjakat és hozzájárulásokat a jelenlegi helyzet stabilizálódása után is törleszthetik.
– A tagsági díjakat és hozzájárulásokat bankátutalással is törleszthetik, a megjegyzések – detaliile
plăţii – rovatban tüntessék fel a tagsági könyv számát.
– A hitel részleteit havonta lehet
fizetni az egyesület székhelyén
vagy bankátutalással, ez esetben is
fel kell tüntetni a tagsági könyv szá-

mát a megjegyzések rovatban.
– Az egyesület adatai és a bankszámlák, ahol a kifizetések eszközölhetők, a következők:
Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztára/Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám,
CUI 4497205
– Kereskedelmi Bank/BCR, Marosvásárhely: RO36RNCB0188034974840001
– CEC Bank, Marosvásárhely,
számlaszám: RO38CECEMS0130RON0613626
– Raiffeisen Bank, Marosvásárhely: RO66RZBR000006001412657
– Transilvania Bank, Marosvásárhely: RO72BTRL02701205A49960XX
– BRD, Marosvásárhely: RO61BRDE270SV94496572700
– Alpha Bank, Marosvásárhely:
RO47BUCU1651214913091.
(szer)

A kataszteri hivataloknál is
szünetel az ügyfélfogadás

Március 31-éig szünetel az
ügyfélfogadás a Maros Megyei Kataszteri és Ingatlannyilvántartó Hivatal egységeiben.

A telekkönyvezéssel kapcsolatos
kéréseket elektronikai úton a
ms@ancpi.ro e-mail-címen, postai
küldeményként – a marosvásárhelyi
munkapontra a Căprioarei utca 2.
szám alá, postai irányítószám:
540314 – vagy futárszolgálat révén
lehet eljuttatni a hivatalhoz, a választ hasonló módon kézbesítik a
megadott lakcímre.
Bővebb felvilágosítással a 0743017-456-os számon hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óra között, pénteken
pedig 8–14 óra között szolgálnak. A
fogadóórákat is telefonon vagy emailben bonyolítják le. Bővebben a
www.ocpi-ms.ro honlapon lehet tájékozódni.
A kataszteri és telekkönyvi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmeket az online fiókkal rendelkező
közjegyzők és földméréssel foglalkozó engedélyezett jogi vagy fizikai
személyek online küldhetik el. A telekkönyvi bejegyzéshez szükséges
iratokat beszkennelve kell csatolják,

mindezt az elektronikai aláírásukkal
hitelesítve. A bírósági felszámolók,
felértékelők, ügyészség, bűnügyi
nyomozó hatóság stb. kérésre online hozzáférést kap a kérvény iktatására.
Bővebb felvilágosítással a kataszteri hivatal megyei kirendeltségeinél az alábbi elérhetőségeken
szolgálnak:
Marosvásárhelyi Kataszteri Hivatal – Őz utca 2. szám – titkársági
telefonszám: 0265/211-338, 0743017-348, fax 0265/210-507, e-mailcím: bcpi.targumures@ancpi.ro.
Segesvári fiókegység – Szabadság utca 14. szám – tel/fax:
0265/779-733, 0743-017-953, email: bcpi.sighisoara@ancpi.ro.
Szászrégeni fiókegység – Duzilor utca 25. szám – tel/fax:
0265/513-650, e-mail: bcpi.reghin@ancpi.ro
Dicsőszentmártoni fiókegység –
Köztársaság utca 61. szám – tel/fax:
0265/446-137, e-mail: bcpi.tarnaveni@ancpi.ro.
Marosludasi
fiókegység
–
Köztársaság utca 26. szám –
tel/fax: 0265/411-316, e-mail:
bcpi.ludus@ancpi.ro.
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Egy évvel elhalasztották a foci-Eb-t

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden az idei évre tervezett labdarúgó-Európa-bajnokság
elhalasztása mellett döntött. Az
Eb-t egy évvel az eredeti időpontot
követően, 2021 nyarán rendezhetik
meg.
A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések hatására leállt az európai labdarúgás. Az UEFA kedden
megvizsgálta a tornák és bajnokságok lehetséges folytatásának forgatókönyvét. Mivel a betegség pontos
kimenetelét senki sem tudja előzetesen megjósolni, így a testület tagjai az irányelvekben, a későbbi
pótlás szabályaiban és prioritásaiban tudtak megegyezni. A döntéseket megelőzően az Európai
Labdarúgó-szövetség illetékesei
egyeztettek a szövetségek és a
klubcsapatok vezetőivel, kikérve
véleményüket a helyzet megoldásával kapcsolatban.
A magyar és a román válogatott
szempontjából kiemelkedően fontos pótselejtező-mérkőzések mielőbbi megrendezése elsődleges a
döntéshozók számára, akik szeretnék, ha a találkozókra a júniusi
FIFA-játéknapokon sor kerülhetne,
az események szerencsés alakulása

esetén. Szintén ebben a nyári időszakban történhetne meg az európai
kupasorozatok hátralévő szakaszának pótlása – a Bajnokok Ligájadöntőt
június
27-én,
az
Európa-liga-finálét pedig június 24én rendezhetik meg.
Ami az Európa-bajnokságot illeti, azt olyan időpontra tenné át az
UEFA, amikor már nagy valószínűséggel nem lesz hatása a mostani
egészségügyi körülményeknek, a
tervek szerint 2021. június 11-től
július 10-ig tartana a kontinensviadal, lényegében hasonló körülmények mellett, mint amilyen az idei
rendezvény lett volna. Az UEFA
természetesen biztosítja az Eb-re
már jegyet váltó szurkolóknak a
visszaváltás lehetőségét.
A részletes programot és ver-

senynaptárat egy munkacsoport állítja össze a közeljövőben, ide értve
a 2021-es, részben magyar rendezésű U21-es Európa-bajnokságot is.
Az ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy milyen sors vár a következő 12 hónapban arra a 400
emberre, akik az UEFA-nál az idei
Eb-vel kapcsolatos projekteken dolgoznak.
Közleményében az UEFA elnöke, Aleksander Čeferin tudatta: a
nemzetközi krízis közepette a labdarúgás megmutatta a legjobb oldalát, a szereplők nyitottságának,
szolidaritásának és toleranciájának
köszönhetően sikerült konszenzusos megoldást találni.
A halasztással a koronavírus
miatt szünetelő bajnokságokat így
be lehet fejezni majd a nyáron.

Sportminiszter: A lehető legjobb döntés

Üdvözölte az UEFA határozatát az Eb döntő tornájának 2021-re halasztásáról a román ifjúsági és sportminiszter. Ionuț Stroe azt mondta,
a döntés a futballisták javát szolgálja. „A legjobb megoldást választották. Nagyon fontos a sportolók egészsége, így megelőzhető a baj. Mi
folytatjuk a beígért infrastrukturális fejlesztéseket, amelyeknek hosszú
távú hatása lesz mindannyiunk életére. Jövőre a legjobb körülmények
között tudunk majd eleget tenni szervezői feladatainknak” – mondta a
tárcavezető.
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Az Európa-bajnoknak járó serleg és a torna hivatalos labdája a bukaresti Nemzeti Arénában.
Fotó: FRF

Román javaslatok

A Román Labdarúgó-szövetség az egyik kezdeményezője volt az
Európa-bajnokság elhalasztásának. A föderáció elnöke, Răzvan Burleanu emellett több javaslatot is megfogalmazott a tegnapi videókonferencián. Egyebek között kérte, hogy a hazai bajnokságok befejezése
az eddig érvényes határidőn túl is lehetséges legyen – ez jelenleg június
1-je az 1. és a 2. liga, a női bajnokság, valamint az U19-es ifjúsági
elitliga esetében, illetve június 21-e a futsalbajnokság esetében. Arra
is javaslatot tett, hogy az európai kupasorozatok részvételi jogához
szükséges versenyengedély kiállításának határidejét a koronavírus-járvány alakulásához igazítsák a következő két idényben.

Rossi: Van, ami a futballnál is fontosabb

„Az elmúlt időszakban minden idegszálunkkal és
energiánkkal a rájátszásra és az Európa-bajnokságra
koncentráltunk, mert nagy lehetőség lenne a magyar
válogatott és a szurkolók számára a kijutás egy részben
hazai rendezésű tornára, és részese lenni egy különleges eseménynek – mondta a döntéssel kapcsolatban a
magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi.
– Ugyanakkor ezekben a napokban valami a futballnál
is sokkal fontosabb: harcolni a családtagjaink, a barátaink és a saját egészségünkért! Olaszként különösen
jól tudom, hogy ez a helyzet mennyire embert próbáló
és komoly feladat. Érthető tehát, ha most nem lehet
döntést hozni a folytatásról. Jelenleg az a legfontosabb,
hogy mindannyian otthon maradjunk, így elérve azt,
hogy a vírus terjedésének mértékét és sebességét csökkenteni tudjuk. Ha ezt közösen elértük, és túl leszünk
ezen a nehéz időszakon, akkor majd újra koncentrálhatunk arra, hogy a labdarúgásban kitűzött céljainkat
elérjük. Akármikor is kell legközelebb pályára lépnünk, készen fogunk rá állni! Addig viszont ez a közös
feladatunk, amit csak együtt érhetünk el!”

Fotó: NSO

Forma–1: Elképesztő bizonytalankodás Ausztráliában

Nem tartották meg a Forma–1-es
Ausztrál Nagydíjat a koronavírusjárvány miatt, bár a csapatok a helyszínre érkeztek, és a közönség is
megtöltötte a lelátókat.
A döntést hosszas bizonytalankodás előzte meg. A McLaren csapata
ugyanis melbourne-i idő szerint
csütörtök késő este bejelentette,
hogy miután egyik dolgozójánál kimutatták a koronavírus-fertőzést,
visszalépnek az Ausztrál Nagydíjtól. A hírre reagálva válságértekezletek véget nem érő sora
következett a csapatok, az ausztráliai szervezők, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA), az F1,
valamint a helyi egészségügyi szervek részvételével. Hiába telt el
azonban majdnem fél nap a wo-

kingi csapat bejelentése óta, csak
egymásnak teljesen ellentmondó
hírek és intézkedések voltak, végső
döntés viszont nem. Így történhetett
meg, hogy miközben pénteken reggel a szervezők a futamra készültek,
a csapatok csomagolni kezdtek.
Több istálló megtagadta a részvételt, a versenyzők közül pedig többen is repülőre ültek, és hazafelé
vették az irányt.
Értetlenül ácsorgott a tömeg
A betétversenyeknek már menniük kellett volna, és a pálya kapuit
is meg kellett volna nyitni a szurkolók előtt, amikor Victoria állam miniszterelnöke, Daniel Andrews
megerősítette, hogy ha lesz is
futam, azt nézők nélkül rendezik
meg, vagyis két opció létezik csu-

pán: futam nézők nélkül, vagy törölt esemény. „A közönség egészsége miatt nem lesznek nézők a
nagydíjon, amennyiben a versenyre
sor kerül egyáltalán. Ez utóbbi az ő
ügyük, nekik kell bejelentést tenniük hamarosan” – fogalmazott. a
két lehetőség közötti választást a
sportágra és a szervezőkre bízva.
Közben a semmiről sem tájékoztatott szurkolók egyre nagyobb tömege értetlenül ácsorgott a
versenypálya bejáratainál.
Az egymásnak ellentmondó
kommunikációból kezdett kirajzolódni, hogy nézeteltérés van a futamot inkább törölni vágyó FIA/F1,
valamint a nagydíjat akaró ausztrál
szervezők (AGPC) között. Az FIA
szóvivője később megerősítette a

Új időpontot szeretnének a szervezők

A Forma–1-es Ausztrál Nagydíj
promótere azt szeretné, ha a hétvégén elmaradt versenyt egy későbbi
időben pótolni tudnák. Andrew
Westacott azt mondja, tárgyalásokba kezdenek az F1 vezetőségével arról, hogy egy új dátumot
találjanak a versenynek.
A Forma–1 vezetősége már bejelentette, hogy a melbourne-i és
sanghaji versenyek után a bahreini
és a vietnámi futamokat is elnapolja, a szezon kezdetére pedig átmenetileg a május végét jelölte
meg. A királykategória tisztviselői
a csapatokkal és a Nemzetközi Automobil-szövetséggel (FIA) közösen most azon fáradoznak, hogy
összeállítsák az új versenynaptárat
Fotó: Autosport 2020-ra.

köztük és a promóter közötti ellentét tényét, ami a patthelyzetet előidézte. „Ahhoz, hogy mi egymagunk
törölni tudjuk a versenyt, tizenkettőnél kevesebb autónak kéne rendelkezésre állnia. De ha nincs így,
akkor az FIA nem törölheti a versenyt, mivel túl sok kereskedelmi
megállapodás van érvényben, amelyek miatt a törlés felelőssége ránk
szállna vissza.”
A helyzetet bonyolította, hogy a
csapatok között sem volt egyetértés
a kérdésben, a mezőny fele futamot
akart, a másik fele meg hazautazni.
Az első hírek hat maradó csapatról
szóltak, ami éppen 12 autót jelentett
volna, ám kiderült, a többség nemet
mondott a részvételre. Az ellenállók
között volt a Ferrari, a Renault és a
Mercedes is. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner megerősítette: „Egyes csapatok versenyezni
akartak, mások nem. Meglátjuk, mit
mondanak hivatalosan, de egyes versenyzők már hazautaztak” – fogalmazott a Motorsport-Magazinnak.
Versenyzője, Max Verstappen ekkor
már a helyzet miatt dühös édesapjával együtt a reptérre tartott…
Nem sokkal később a Mercedes
közleményben tudatta, hogy nem
kíván részt venni versenyen, így
megkezdte a csomagolást. „A Mercedes AMG Petronas F1 Team levelet küldött az FIA-nak és az F1-nek,
amelyben a 2020-as Ausztrál Nagydíj törlését kérte. A sportág szurkolóihoz hasonlóan csalódottak
vagyunk, hogy nem kerül sor a versenyre, ennek ellenére a fizikai és
mentális egészség, valamint a csa-

Fotó: Libertatea

patunk tagjainak és a szélesebb F1es közösségnek a jóléte nálunk abszolút elsőbbséget élvez” – írták.
Egyetértés? Na, igen...
Ezt követően aztán végre állást
foglaltak az illetékesek is, mégpedig közösen, az FIA, az F1 és az
ausztrál promóter! Közleményükben egyetértést emlegettek, noha az
eseményekből egyértelműen kiderült, hogy a McLaren-eset után eltelt 12 óra alatt egyetértésből volt a
legkevesebb a paddockban...
„Azt követően, hogy bebizonyosodott, a McLaren Racing Team
egyik tagjának pozitív lett a
COVID-19-tesztje, és a csapat úgy
határozott, hogy nem áll rajthoz az
Ausztrál Nagydíjon, az FIA és a
Forma–1 találkozót kezdeményezett a többi kilenc istálló vezetőjével csütörtök este. E viták során
arra jutottunk, hogy a csapatok
többsége szerint nem kellene megtartani a versenyt. Az FIA és a
Forma–1 az Ausztrál Grand Prix
Corporation (AGPC) támogatásával ezek után arra a döntésre jutott,
hogy az Ausztrál Nagydíjon a
Forma–1 valamennyi tevékenységét törli. A Forma–1-es család valamennyi tagjának és a szélesebb
közösségnek a biztonsága a legfontosabb, továbbá a versengés sportszerűsége” – állt a hivatalos
közleményben.
Hangsúlyozták, mindannyian nagyon sajnálják, hogy csalódást
okoztak a versenyre kilátogató szurkolók ezreinek és a jegytulajdonosoknak, de biztosították őket arról,
hogy teljes kártérítést kapnak.
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Maros megyében is el lehet majd
végezni a koronavírusteszteket

Hamarosan két olyan gépet is működésbe
helyeznek Maros megyében, amellyel el lehet
végezni a koronavírusteszteket. A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományés Műszaki Egyetem tulajdonában van egy
performáns gép, amely alkalmas a koronavírustesztek elvégzésére, és amely számára a
Maros Megyei Klinikai Kórház már megrendelte a szükséges teszteket. Emellett a Maros
Megyei Klinikai Kórház megrendelt még egy
berendezést, amely jövő héten érkezik meg. A
két géppel napi több mint 1000 tesztet lehet
majd elvégezni.
A megyei kórház bővíteni fogja az intenzív
osztály felszerelését is a koronavírusos betegek
ellátása érdekében. A Maros Megyei Tanács
kedden rendkívüli ülés keretében 2,7 millió lejt
utalt a Maros Megyei Klinikai Kórház számára
a következő időszakban szükséges felszerelések és eszközök beszerzésére. Elsősorban az
intenzív osztály felszereltségét fogják javítani,
így többek között lélegeztetőgépeket, intenzív
ágyakat és életfunkció-monitorokat vásárol a
megyei kórház.

„A megyei önkormányzat mindent megtesz
annak érdekében, hogy az orvosok és az aszszisztensek rendelkezésére álljanak azok az orvosi eszközök és gépek, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy teszteljék a betegeket és kezelni
tudják azokat, akik koronavírussal fertőzöttek.
Örvendek annak, hogy a tesztek elvégzésének
kérdése megoldódott. Bízom benne, hogy
rövid időn belül megérkeznek a reagensek, és
itt Marosvásárhelyen tudjuk majd elvégezni a
teszteket. Arra kérem a megye lakosait, hogy
őrizzék meg a nyugalmukat, és tartsák be a hatóságok által biztosított óvintézkedéseket. Vigyázzunk egymásra!” – fogalmazott Péter
Ferenc, a Maros Megye Tanács elnöke.
A múlt héten a megyei önkormányzat jóváhagyott egy 100.000 lej értékű sürgősségi alapot is, amelyet a megyei katasztrófavédelmi
bizottság rendelkezései alapján lehet felhasználni, ha szükséges lesz speciális helyiségek
kialakítására a COVID 19 koronavírus-fertőzéssel gyanúsított személyek karanténba helyezésére.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Szigorítások a Marosvásárhelyi
Sürgősségi Kórházban

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház számítanak, szűrővizsgálaton esnek át a kórház
március 16-ától újabb szigorításokat hátsó udvarán felállított sátorban, tiszteletben
vezetett be a koronavírus-fertőzések tartva a szűrővizsgálat procedúráját.
A kórházba csak a sürgősségi kapun lehet
megelőzéséért.

Az intézmény sajtóirodája közölte, hogy a
sürgősségi kórház felfüggeszti a krónikus betegek beutalását, kivételt képeznek azok az
esetek, amelyek nem tűrnek 30 napos
halasztást. Szünetelni fog a járóbeteg-szakrendelés, kivételt képeznek: a betegszabadság kiírása, a halaszthatatlan periodikus vizsgálatok
és a periodikus receptek kibocsátása. Március
31-ig valamennyi vizsgálati időpontot törölnek.
A kórház területén a gyűléseket, bármilyen
természetű gyülekezést felfüggesztenek, így az
orvosi tanács vagy a bizottságok üléseit is. Kivételt képez a sürgősségi esetek megvitatása,
amikor legtöbb öt személy lehet jelen. Minden
esetben az elektronikus levelezésre és szavazásra kell sort keríteni. A kórházi osztályokon
beszüntetik az ügyeleti jelentést, az átadást az
ügyeletes orvosok végzik.
Azok a páciensek, akik sürgősségi esetnek

belépni. Az alagsor folyosóit lezárják. Csak az
élelmet szállítók és a műszaki személyzet közlekedhet itt.
A kórházban a látogatás tilos, függetlenül a
látogatás céljától. A betegeket még külső
egészségügyi személyzet sem látogathatja.
Azok, akik elhunyt hozzátartozóik ügyében
jelentkeznek a kórházban, az iktatóból a kisegítő személyzet kíséretében léphetnek be a haláleseti dokumentumok átvételére.
Azok a hozzátartozók, akik a beutalt krónikus betegeknek felírt gyógyszereket vagy higiéniai termékeket visznek, a sürgősségi
kapunál átadhatják ezeket a megfelelő osztály
kisegítő személyzetének.
Az osztályok telefonszámait a sürgősségi
kapunál függesztették ki.
A betegek állapotáról a sürgősségi kapunál
telefonon lehet érdeklődni – áll a kórház közleményében. (mezey)

Gyűjtés az egészségügyi rendszer támogatására

Figyelem a hátrányos helyzetűeknek

Fokozottan figyel a hátrányos
helyzetűekre – elsősorban a
gyerekekre – a koronavírusjárvány okozta nehéz helyzetben a Mentsétek Meg a
Gyermekeket szervezet. A
sürgősségi intézkedések elsősorban az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz
való hozzáférést segítik elő,
de gyorssegélyre is vonatkoznak – derül ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből.

Menyhárt Borbála

A koronavírus-járvány idején a
hátrányos helyzetű személyek még
kiszolgáltatottabbakká válnak, ezért
a Mentsétek Meg a Gyermekeket
szervezet bővíti az őket célzó segítő
tevékenységeit. Az elsődleges cél,
hogy biztosítsák az egészségügyi
ellátáshoz, valamint a kényszervakáció idején is a gyerekek oktatáshoz való hozzáférését. Emellett
szükség esetén gyorssegéllyel is a
segítségükre sietnek.
A szervezet ugyanakkor gyűjtést
szervez, sürgősségi pénzalappal támogatnák az egészségügyi rendszert ebben a nehéz helyzetben, a

RO43RNCB0071011434790083,
erre a célra létrehozott számlaszámon vállalatok, magánszemélyek,
azaz bárki adakozhat erre a célra.
– Ebben az időszakban a legnagyobb felelősség az egészségügyi
rendszerre hárul, és az utóbbi évtizedekben tapasztalt alulfinanszírozottság hatásai sajnos drámaiakká
válhatnak egy világjárvány közepette. Ezért fontos segíteni a kórházakat, hogy el tudják látni a fertőzötteket, valamint biztosítani kell
az egészségügyi személyzet védelmét a szükséges védőfelszerelések
által – mutatott rá Mihai Gafencu, a
szervezet elnöke.
Az elkövetkező időben 14 megyében a szervezet helyi fiókegységeinek munkatársai telefonon adnak
majd tanácsot a terhes nőknek, valamint az újdonsült édesanyáknak,
súlyos esetekben pedig gyorssegélyt nyújtanak élelmiszer, gyógyszerek, tisztítószerek formájában.
Tartják a kapcsolatot a kórházak
szülészeti osztályaival, ezen osztályok intenzív terápiás részlegeivel,
hogy szükség esetén azonnal segíteni tudjanak.
Emellett folyamatosan tartják
majd a kapcsolatot a helyi hatósá-

gokkal, hogy közösen minél előbb
segíthessenek a hátrányos helyzetűeknek. Az iskolaelhagyást megelőző programjuk haszonélvezőivel
is kapcsolatban lesznek, továbbá a
nyilvántartásukban szereplő 550
gyereknek, akik a szervezet iskola
utáni programjaiban részt vettek,
meleg ebédet kaptak, értékjegyek
formájában anyagi segítséget
nyújtanak, hogy az étkeztetésük
biztosítva legyen. Ugyanakkor telefonon, valamint a technika adta
lehetőségek
igénybevételével
próbálják tovább támogatni ezen
hátrányos helyzetű gyerekek oktatását.
A Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet évek óta olyan gyerekeket is felkarol, akiknek a szülei
külföldön dolgoznak, jelenleg is
vannak a nyilvántartásukban olyan
kiskorúak, akiknek a szülei a vörös
zónákhoz tartozó, azaz veszélyeztetettnek számító területeken tartózkodnak. 260 hasonló helyzetben
lévő gyereknek vásárlási utalványokat adnak, telefonon tartják a kapcsolatot az őket nevelő felnőttekkel,
valamint telefonon vagy videón
pszichológus támaszára is számíthatnak.

Illusztráció
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A Volkswagen-csoport leállítja
európai gyárai többségét

A koronavírus-járvány miatt
felfüggeszti a termelést európai üzemeinek többségében a
német Volkswagen-csoport, a
világ legnagyobb autógyártó
társasága – jelentették kedden német hírportálok Herbert Diess vezérigazgatóra
hivatkozva.

A Volkswagen-csoport vezetője
wolfsburgi tájékoztatóján elmondta,
hogy két-három hétre felfüggesztik
a termelést a legtöbb németországi
és európai üzemben.
A spanyolországi, portugáliai,
olaszországi és szlovákiai üzemek
már a héten leállnak – tette hozzá
Herbert Diess.
Kiemelte, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése
révén egyre csökken a kereslet, és

Közlemény
a buszbérletek érvényességéről

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.

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália, 0756-128-300.
(64487-I)

KFT. ASZTALOSMŰHELYBE SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Tel.
0721-458-860. (64640-I)

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.)

Sajtóközlemény

A Volkswagen-csoport tavaly
10,97 millió járművet értékesített,
így sorrendben a hatodik éve szerezte meg az első helyet az autógyártó társaságok rangsorában. A
második a japán Toyota 10,74 millió eladott járművel.
A német cég a legutóbbi, februári
előrejelzésében még azzal számolt,
hogy 2020-ban is hasonló nagyságrendben értékesítenek gyártmányokat.
A csoporthoz a névadó Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a
Bugatti, a Lamborghini, a Porsche,
a Seat és a Skoda autómárka, valamint a Ducati sportmotorkerékpár
tartozik, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN
tehergépjárműveket is a Volkswagen gyártja. (MTI)

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal a Covid-19 vírus terjedése okozta nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel egy sor intézkedést léptetett életbe a vállalkozói közeg támogatása érdekében:
– a költségvetési hátralékok kényszervégrehajtásának felfüggesztése vagy elhalasztása
Ez értelemben nem bocsátanak ki felszólításokat, nem foglalnak le pénzösszegeket és követhető jövedelmeket, nem helyeznek zár alá anyagi javakat. Ez alól a büntetőjogi bírósági ítéletek nyomán megítélt
összegek kivételt képeznek.
– héa-visszatérítés március hónap folyamán az összes olyan elszámolás esetében, ahol naprakész visszatérítési határozatot adtak ki
– új héa-visszatérítési rendszer bevezetése, amely az elszámolások gyors megoldását teszi lehetővé
2020. április 1-től kezdődően
– az adóügyi vizsgálatok felfüggesztése, mindazon ellenőrzések kivételével, amelyek távolról is elvégezhetőek, és az adócsalási ügyeket kivéve, ahol ennek felmerül a gyanúja
– a csalásellenes akciók felfüggesztése a Filter II vonatkozásában, és a magyarországi, illetve bulgáriai
határátkelő pontokon
Az intézkedéseket mindaddig alkalmazzák, ameddig Romániában szükségállapot van, illetve ezt követően még további 30 napig maradnak érvényben.
Ugyanakkor elhalasztják a 2020. március 25-ig esedékes adónyilatkozatok benyújtási határidejét 2020.
április 25-ig.
A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló
lerakását, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (7145)
MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(6816-I)

A vezetőség

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

bizonytalan a gyártáshoz szükséges
termékek, alkatrészek ellátása.
A sajtójelentések szerint az
üzemi tanács egy levélben arról tájékoztatta a munkavállalókat, hogy
a pénteki műszakzárással áll le a
termelés a legtöbb üzemben Németországban és Európa más országaiban.
A beszámolók szerint a napokban
több üzem dolgozói között regisztráltak fertőzötteket, és megszigorították a higiéniai, járványvédelmi
előírásokat.
A wolfsburgi tájékoztatón Frank
Witter pénzügyi igazgató kiemelte:
nem tudni, hogy a járvány milyen
súlyosan és milyen hosszan hátráltatja a vállalatcsoportot, ezért szinte
lehetetlen előrejelzést adni a pénzügyi hatásokról.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(7113)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377347. (7110-I)
ELADÓ tűzifa hazaszállítva. Tel.
0757-900-616. (7115)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-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)
VÁLLALUNK tetőfedést Lindab lemezzel, cserépforgatást, festést, kerítésjavítást és szigetelést kátránnyal.
Tel. 0742-421-164. (7106)
VÁLLALOK cserépforgatást, tetőjavítást, tetőfedést Lindab lemezzel és
bármilyen munkát. Tel. 0758-199-531,
Jani. (7100)
KÉSZÍTÜNK:
külső
műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat,
szúnyoghálókat.
Tel.
0744-121-714,
0265/218-321.
(7011)
ÁCSMESTER
vállal
tetőfedést
bármilyen
cseréppel,
tetőjavítást,
ácsmunkát, belső és külső munkát. Tel.
0758-737-660. (6958)
MÉRLEG készítését, aláírását,
cégek könyvelését vállalom. Tel.
0722-308-708. (6992-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett édesapára, a havadi
SIMON JÓZSEFRE halálának
első évfordulóján, valamint
édesanyára, SIMON JÓZSEFNÉRE
született
GARDA
KLÁRA halálának 15. évfordulóján. Akik ismerték és
szerették őket, gondoljanak
rájuk szeretettel. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Szeretteik. (7131-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 18-án a drága
jó feleségre, édesanyára,
nagyszülőre, a holtmarosi
CSATLÓS IRMUSRA, aki két
éve itthagyott minket. Megemlékezik
bánatos
férje,
Dezső, fia, Dezső, lánya, Kató
és a három unoka: Zsolti, Levi
és Tibi. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (7124-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
FEKETE DEZSŐ
a volt Augusztus 23. bútorgyár
közgazdásza
94 éves korában csendesen
megpihent. Temetése március
19-én, csütörtökön 13 órakor lesz
a református temetőben. Nyugodjon békében! (sz.-I)
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Az Aquaserv vízszolgáltató
csak a köztulajdonba
tartozó vezetékeknél
lép közbe

Az Aquaserv vízszolgáltató vállalat értesíti a lakosságot, hogy a
COVID-19 koronavírus-járvány terjedésének mérséklése érdekében
március 16-tól a helyzet normalizálódásáig az ivóvíz- és a szennyvízvezetékeket érintő munkálatokat, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat az alábbiak szerint végzik:

1.Csakaköztulajdonbatartozó ivóvíz- és szennyvízvezetékeken
végeznek munkálatokat, a járdán, illetve udvarokon található főcsapig.
2.Nemlépnekközbeolyan esetekben, amelyeknél a vízbekötő és
a csatornaakna az épületekbelsejébentalálható.

3.Nemvégeznekmunkálatokataházak,illetvetömbházlakások
belsejébentalálhatóvezetékeken– amennyiben kérés érkezik ezek
kidugaszolására, a munkálatot csak abban az esetben hajtják végre, ha
az adott lakótársulás rendelkezik belső duguláselhárításra érvényes bérlettel, valamint a dugulás az adott épület alagsorában található és az
épületen kívül lévő csatornaaknából elhárítható.

Ahelyzetkomolyságáravalótekintettelésavízvezetékekbenfellépődugulásokelkerülésénekérdekébenrendkívülfontos,hogy
mindannyianfelelősségteljesenviselkedjünk,ésnedobjunkszilárd
tárgyatavécécsészébevagykagylóba.
A belső vízvezetékek eldugulásának elkerülése érdekében ne dobjanak olyan tárgyakat a vécécsészébe és kagylókba, amelyeknek a szemeteskukában a helyük: szemetet, ételmaradékot, műanyag, fém-,
papír-, üveg-, textilalapú hulladékot, nedves kéztörlőt, veszélyesnek
számító és építkezésből származó hulladékot.

Amennyiben nem tartják tiszteletben ezen tanácsokat, a vízvezetékek
eldugulásának esetében ennek negatív hatásait elsősorban Önök és a
környezetükben lakók fogják érezni.
Az Aquaserv Rt.

A ROYAL GTS SRL értesíti tisztelt utasait, hogy a
Marosvásárhely–Budapest, Budapest– Marosvásárhely
közötti menetrend szerinti járata március 17-től, a jelenlegi helyzetre való tekintettel, mindannyiunk egészsége
érdekében, meghatározatlan ideig a határlezárás miatt
nem közlekedik.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Tel. 0731-898-989.

