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Több importgyógyszer hiányzik

Megrohamozták a patikákat

Színház
a Covid idején

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
közössége közleményt küldött lapunknak, amelyben az új, a koronavírus
miatt drasztikusan megváltozott élethelyzet miatt kialakított műsorpolitikáját ismerteti. Amint azt az alábbiakban
közöljük, a színház felhívja mindenki
figyelmét a felelősségteljes társadalmi
érintkezés betartására, és – a színházszerető közönség előadáséhségét
enyhítendő – online is elérhetővé tette
számos produkciójának felvételét.

____________5.
Végre lesz vízés részleges
csatornahálózat

Mezőpanit, mint megyeközponthoz
közeli település, a megyei mesterterv
keretében a víz- és csatornahálózat kiépítése tekintetében a lista elején áll.

A koronavírus-fertőzés miatti szükségállapot a gyógyszertárak tevékenységére és a gyógyszerellátásra is kihat. Egyrészt, mert a gyógyszerészek, akárcsak az orvosi személyzet,
a betegekkel való közvetlen kontaktus miatt veszélyeztetettek, másrészt, mert nagyon megrohamozták a patikákat,
több gyógyszert vásárolnak, a gyógyszerhiánytól tartva, ami
valós veszély lehet.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Folyamatosan fertőtlenítenek, egyenként engedik be a betegeket
Ha végigmegyünk Marosvásárhely utcáin, láthatjuk, hogy a patikák
előtt sorok kígyóznak, a legtöbb esetben betartják az előírt egy-másfél
méteres távolságot, általában türelmesen várnak az emberek, de van, ahol
idegesség, kapkodás, türelmetlenség és értetlenség lesz úrrá a sorban
állókon.
A vásárhelyi patikák az előírásoknak megfelelően megtették az óvintézkedéseket, némelyikben naponta többször is fertőtlenítenek, klóros
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Várakozó állásponton a turizmus

A turizmusban már most óriási veszteségeket okoz a koronavírus-járvány
és az általa generált pánikhangulat,
hiszen vannak országok, ahol korlátozásokat vezettek be, légitársaságok
függesztettek fel járatokat, a turisták
egy része pedig nem mer utazni,
olyan helyszínekre sem, ahol egyelőre
nincs veszélyforrás.

____________8.

Bénázás vészhelyzetben

Mózes Edith

A koronavírus réme járja be a világot. 2020 elején egy eddig ismeretlen koronavírus fertőzött a 12 millió lakosú Vuhan nevű kínai
városban. A fertőzés kordában tartásához egy sor kínai nagyvárost
lezártak a hatóságok, ennek ellenére február végére már ötven országban jelent meg a koronavírus, Ausztráliától Oroszországig. A
betegek száma túllépte a 340 ezret, a halálos áldozatok száma tizenötezer körül van. Kínán kívül fertőzési gócpontok alakultak ki Olaszországban, Dél-Koreában és Iránban is. Több országban szigorítják
a már meghozott intézkedéseket, vasárnap világszerte a koronavírus
elleni védekezésként újabbakról döntöttek. Az emberek közötti közvetlen fizikai kapcsolatok további korlátozásáról állapodtak meg a
német tartományok, kettőnél több ember nem tartózkodhat együtt
közterületen. A brit miniszterelnök szerint, ha nem sikerül érvényt
szerezni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó eddigi
ajánlásoknak, a brit kormány kénytelen lesz keményebb intézkedéseket hozni. A francia parlament elfogadta vasárnap este azt a törvényjavaslatot, amely alapján lehetővé válik a két hónapos
egészségügyi rendkívüli állapot kihirdetése a koronavírus-járvány
idejére. Bosznia-Hercegovinában nyolc határátkelő védelmét vette
át a hadsereg, és karanténsátrakat állítottak fel, amelyekben a külföldről érkező boszniai állampolgároknak kötelezően 14 napot kell
eltölteniük, és így tovább.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 17 perckor,
lenyugszik
18 óra 41 perckor.
Az év 84. napja,
hátravan 282 nap.

IDŐJÁRÁS

Borús, hideg idő
Hőmérséklet:
max. 50C
min. -20C

Ma GÁBOR és KARINA,
holnap IRÉN és ÍRISZ napja.
IRÉN: a görög béke szóból ered.
ÍRISZ: a szivárvány istennője.
Ezért a szem szivárványhártyáját
is írisznek nevezik.

Megyei hírek

A gólyafészekből élőben közvetít a webkamera

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. március 23.
1 EUR
4,8443
1 USD

4,5316

1 g ARANY

217,7939

100 HUF

1,3763

Szünetel a jogi tanácsadás

A koronavírus-járvány elleni óvintézkedésként meghatározatlan ideig szünetel szerkesztőségünkben a jogi tanácsadás. A helyzet alakulása függvényében időben értesítjük
olvasóinkat a legközelebbi alkalomról, amikor jogi ügyeikkel
Molnár Loránd ügyvédhez fordulhatnak.

Megvették a tesztelőberendezést

A Maros Megyei Klinikai Kórház Egyesületének számlájára
370.409 lej (74.082 euró) gyűlt eddig össze a COVID-19fertőzés tesztelésére szolgáló berendezés megvásárlásához. 59.698 lejt (11.940 eurót) magánszemélyek, 310.711
lejt (62.142 eurót) jogi személyek adományoztak. A Maros
Megyei Tanács 354.524,80 lejért vásárolta meg a berendezést, amely a jövő héten érkezik meg a Maros Megyei Klinikai Kórházhoz. Az adományokból fennmaradó összeget
a koronavírus diagnosztizálásához szükséges egészségügyi felszerelések és anyagok beszerzésére fordítják. A megyei tanács hálás az adományokért, és további
támogatásokat is elfogad a COVID-19-járvány leküzdése
érdekében. A kórházat akár pénzadománnyal, akár egészségügyi anyagok és védőeszközök megvásárlásával lehet
támogatni – tájékoztatta lapunkat közleményben a Maros
Megyei Klinikai Kórház.

Önkéntesnek jelentkeztek
az orvosisok

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem negyed-, ötöd- és hatodéves diákjai
közül 125-en jelezték, hogy önkéntesen vállalnának munkát
sürgősségi szolgálatoknál, illetve az ügyeletekben. Ha a koronavírus-fertőzéses esetek száma meghaladja az egészségügyi személyzet kapacitását, a kórházak igénybe veszik
az egyetemisták segítségét.

A Román Vasúttársaság
óvintézkedései

88 régió és interrégió típusú járatot – a napi járatok mintegy
10 százalékát – törölte április 16-ig a Román Vasúttársaság
az utasok számának csökkenése miatt. A CFR közlése szerint módosították a helyfoglalást is úgy, hogy az utasok között egy üres hely maradjon. A szabály a hálókocsikra és a
hálófülkékre is vonatkozik. A törölt járatokról a Román Vasúttársaság honlapján 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 9–10-ére
halasztják. A programban egyebek mellett a durăui kolostor,
a jászvásári Galata kolostor, a szabófalvi csángó római katolikus templom, a jászvásári kultúrpalota és toronyóra, a
miklósvári Sturdza-kastély, a tupiláci Ancuta fogadó meglátogatása is szerepel. Feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál a 0748-741-507-es telefonszámon lehet.

Közúti balesetek

Hétfő reggel Görgénysóaknán egy gépjárművezető autójával egy gázvezetéknek ütközött, és súlyosan megsérült.
Járművéből a helyszínre érkező tűzoltók szabadították ki,
a rohammentő szolgálat pedig a szászrégeni kórház sürgősségi osztályára szállította. Szintén hétfő reggel Mezőörményesen két személygépkocsi ütközött. Az egyik autó
kigyulladt, a helyszínre riasztott tűzoltók azonban rövid idő
alatt eloltották a lángokat. A balesetben senki nem sérült
meg.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Itt a tavasz és vele együtt a vonuló madarak! alatt eltörtek, leestek, vagy már nagyon rossz állapotban
Ennek örömére a Milvus Csoport már beindította vannak.
Ezeket az új állványokat Hargita és Maros megyében
a két sáromberki gólyafészekből élőben közvetítő
szereljük
fel, Eheden, Kisfülpösön, Marosszentannán,
webkamerát.

A hivatkozások aktívak, és várják a nézőket: WEBcam
1 – https://milvus.ro/webcams/storkcam1/ (egyelőre üres)
és WEBcam 2 – https://milvus.ro/webcams/storkcam2/
(nézőink már jelezték, hogy két gólya megérkezett rá és
rendezgetni kezdte a fészket).
Ugyancsak élőben, de ezúttal egy vörösvércse-fészekből, városi környezetből sugároz élő képet másik kameránk, amelyet a marosvásárhelyi Kövesdomb
lakónegyed egyik konyhaablakába szerelt fel egyesületünk barátja.
Idén tavasztól fehér gólyáink egy újabb típusú fészektartóra rakhatják fészkeiket. A Milvus Csoport évek óta
próbál egy olyan állványt készíteni, amelyik több oszloptípusra is könnyen felszerelhető. Ezzel lecserélhetők lesznek azok a régi állványok, amelyek a fészekanyag súlya

Hirdetőink figyelmébe!

Nagycsergeden, Nyárádkarácsonban.
Köszönjük mindazoknak az állatbarátoknak, akik a
Swimathon 2019-es eseményen adományaikkal támogatták
a fészektartók elkészítését.
Idéntől a két megyében 22-en váltak gólyagondnokká –
ők ezentúl figyelni fogják településeik gólyafészkeit, és
adatokat küldenek nekünk a gólyák érkezéséről és költéséről. Ezzel próbálunk elindítani egy közösségi tudománymozgalmat, amivel önkéntesek is szolgáltathatnak értékes
szakmai adatokat madarainkról.
Egy ideje egy újabb eszközzel segítjük a kezdő madárbarátokat: romániai viszonyokra alkalmaztunk egy mobiltelefonon használható madárhatározó alkalmazást
(https://milvus.ro/Hu/primul-app-pentru-determinarea-pasarilor-din-romania/). (Milvus Csoport)

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

Eredménytelenül zárult a marosvásárhelyi övezetre
hirdetett hulladékgazdálkodási versenytárgyalás

Lezárult a kettes számú, marosvásárhelyi övezetre meghirdetett versenytárgyalás, és mivel az ajánlattevő cégek
egyike sem felelt meg a feladatfüzet műszaki elvárásainak,
a közbeszerzési eljárást semmissé kellett nyilvánítani. A 10
napos fellebbezési idő lejárta után az Ecolect Maros Egyesület új versenytárgyalást indít. Ebben az átmeneti időszak-

Az erdő álma – pályázat

A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület ötödik alkalommal írta ki a magyarországi és határon túli magyar tannyelvű általános és
középiskolák diákjait megcélzó pályázati programját.
Minden évben arra kérik a gyermekeket, hogy írják le a
természetben tapasztalt élményeiket a felhívás tartalmának figyelembevételével, versben, prózában, mesében. Idén Az erdő álma címmel várják az írásokat április
16-ig. Korcsoportok: 6–9 év, 10–14 év, 15–19 év, kate-

ban, amíg sikerül megkötni az új szolgáltatói szerződést a
megyei integrált hulladékrendszer keretén belül, addig a
helyi önkormányzatok biztosítják a szemétgyűjtés és szállítás folytonosságát.
Az Ecolect Maros Egyesület vezetősége

góriák: vers, próza és mese. Minden korcsoportban és
kategóriában az első hat helyen végzett diákot díjazzák.
A jelentkezési lap és a pályázati kiírás megtalálható a
www.nagyerdoertegyesulet.hu honlapon. A díjátadó
helyéről és idejéről később tájékoztatunk.

Csillagösvény felé

Március 29-én, vasárnap 12 órától Szakács M. Endre
grafikai és festészeti tárlata nyílik meg a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom Dersi János termében. A tárlat két hétig látogatható.
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Iohannis: Akkor hozunk keményebb intézkedéseket,
amikor elkerülhetetlenné válnak

A romániai hatóságok a koronavírus-járvány megfékezésére a jelenleginél is keményebb intézkedéseket hoznak, amikor azok elkerülhetetlenné válnak
– jelentette ki hétfői sajtónyilatkozatában Klaus Iohannis államfő.

„Példa nélküli helyzettel állunk szemben, amelyben minden
polgár élete határozott döntésektől függ. Azt akarom, hogy
minden román megértse, hogy itt nem állunk meg, és – amikor
elkerülhetetlenné válik – még szigorúbb intézkedéseket hozunk a vírus terjedésének megfékezése érdekében” – mondta
az államfő.
Iohannis elmondta: Ludovic Orban miniszterelnökkel és a
miniszterekkel folyamatosan értékeli a fertőzés terjedésének
alakulását. „A korlátozó intézkedéseket eddig fokozatosan

hozták, attól függően, hogy a vírus terjedésének milyen fázisában voltunk. Mint olyan ember, aki szereti a demokráciát,
rendkívüli módon bánt az alapvető jogok gyakorlásának bármilyen korlátozása. Azok az emberek, akiket egy rendszer évtizedekig megfosztott jogaiktól és szabadságuktól,
valószínűleg megértik, hogy mennyire nehéz ma ilyen intézkedéseket meghozni. Ez nem könnyű döntés, de meg kell védeni a román állampolgárok és családjuk egészségét” –
mutatott rá Iohannis. Az államfő arról is beszélt, hogy milyen
segítséget nyújtanak a vállalkozóknak.
„Az elmúlt napokban elfogadott társadalmi és gazdasági intézkedéseket új csomaggal egészítjük ki, amely megoldja több
vállalkozói kategória problémáját” – mondta Klaus Iohannis.
(Agerpres)

Megkezdi a potenciálisan vírusellenes hatóanyagok
tesztelését a vírust kutató akciócsoport

A héten megkezdi a már rendelkezésre álló, potenciálisan vírusellenes hatóanyagok tesztelését a koronavírus-kutató akciócsoport – közölte a Pécsi
Tudományegyetem (PTE) hétfőn az MTI-vel.

A PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának (SzKK)
Jakab Ferenc vezette virológiai kutatócsoportja az elmúlt napokban rutineljárást dolgozott ki a vírus különböző sejtekben
történő izolálására közvetlenül a régióban fertőződött betegekből vett minták felhasználásával.
A PTE közleménye szerint a pécsi kutatók a koronavírus
elleni küzdelemben tett „újabb sikeres lépése” annak köszönhető, hogy március 16-tól az ország több laboratóriumában is
lehetőség nyílt a diagnosztikai tesztek elvégzésére, így a PTE
laboratóriuma is hozzáfért a helyi betegektől származó mintákhoz. A Jakab Ferenc vezette virológiai kutatócsoport által

kidolgozott rutineljárás a vírusok teljes genetikai állományán
alapuló mélyreható analízissel kombinálva – a közlemény szerint – „mérföldkövet jelent” a miniszterelnök által életre hívott, koronavírust kutató akciócsoport munkájában.
A csoport célja a vírus jobb megismerése, fertőzési és terjedési mechanizmusának vizsgálata, a lehetséges prevenciós
lépések felderítése, valamint a hatékony gyógyszer és gyógymódok későbbi kifejlesztése.
Jakab Ferenc a közleményt kiegészítve az MTI-vel közölte:
„a betegtől a klinikai képen át egészen a vírus fertőzőképességéig és annak esetleges molekuláris hátteréig tudják követni
a kórokozót”, ezek pedig fontosak lehetnek a hatékony védekezés megismerése szempontjából is.
A PTE szombaton közölte, hogy pécsi kutatóknak sikerült
meghatározni a koronavírus teljes genetikai kódját. (MTI)

Oroszországban mobiltelefonok segítségével fogják
nyomon követni a fertőzötteket

Öt napot adott hétfőn Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök a
távközlési minisztériumnak egy
olyan rendszer kialakítására,
amely lehetővé teszi a koronavírus-fertőzött személyek nyomon
követését.

A mobilszolgáltatók geolokációs adataira épülő új rendszer felhasználóit értesítik majd, ha fertőzött személlyel
léptek kontaktusba, és emiatt karanténba
kell vonulniuk. Ugyanez az információ
eljut a járvány elleni harcot koordináló
regionális központokba is.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
hétfőn újságíróknak válaszolva azt
mondta, hogy a rendszer nem sérti az állampolgárok jogait.
Az orosz sajtó egyébként az elmúlt
napokban többször is sikertörténetként
emlegette, hogy 1960 elején 19 nap alatt
sikerült felszámolni egy feketehimlő-járványt, amelyet egy festőművész hurcolt

be Moszkvába Indiából. A KGB és a
rendőrség akkor a teljes kapcsolati láncot felgöngyölítve, 9342 embert gyűjtött
karanténba a Botkin kórházban. 45 beteget találtak, akik közül csak hármat nem
sikerült megmenteni. Igaz, annak a kórnak akkor már megvolt a vakcinája. Az
orosz fővárosban és régiójában egy példátlan akció keretében 9,5 millió embert
oltottak be vele egyetlen hét leforgása
alatt.
Az orosz védelmi minisztérium hétfőn
közölte, hogy egyik repülőgépe 25,5
millió védőmaszkkal tért vissza Kínából. Az ipari és kereskedelmi tárca szerint a védőeszközöket az oroszországi
régiókba küldik szét az idősek élelmiszerellátásában szerepet vállaló önkéntesek, valamint a vámhatósági és a
belügyminisztériumi alkalmazottak
számára.
Gyenyisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap bejelentette,
hogy a varróüzemekben többször fel-

használható szájmaszkokat kezdtek el
gyártani. Az orosz katonai tárca hétfőn
arról is beszámolt, hogy egy tizedik segélyszállító gépet is elindított a Covid19-járvány által leginkább sújtott
Olaszországba. Peszkov ezzel kapcsolatban újságírói kérdésre azt válaszolta,
hogy Moszkva humanitárius megfontolásból cselekszik, és nem szabta a segítségnyújtás feltételéül az ellene
bevezetett szankciók feloldását.
Az orosz kormány, amely korábban
megtiltotta az összes külföldi állampolgár beutazását, elrendelte, hogy a délkelet-ukrajnai szakadár területek lakóinak
esetében kivételt kell tenni. Kijev, a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozására hivatkozva, felfüggesztette
a személy- és járműforgalmat a Donyecmedencei frontvonal mentén lévő ellenőrzési pontokon.
A kormány egyébként március 20-tól
tíz napig megtiltotta a gabonaneműek
kivitelét. (MTI)

Az EU sürgősségi segélyt nyújt a földrengés sújtotta
Horvátországnak

Vasárnap a Richter-skála szerinti 5,6-es földrengés volt a
Az Európai Unió sürgősségi segélyt nyújt a vasárnapi földrengés által sújtott Horvátországnak – horvát főváros, Zágráb térségében. Ezt nem sokkal később egy
hangzott el az Európai Bizottság sajtótájékoztató- újabb földrengés követte, majd 10 óráig még öt kisebb erősján hétfőn Brüsszelben.
ségű földrengést észleltek. (MTI)

Janez Lenarcic válságkezelésért felelős
uniós biztos köszönetet mondott ki Svédországnak, Ausztriának és Magyarországnak,
valamint
Szlovéniának
és
Olaszországnak, hogy az unió polgárvédelmi mechanizmusa révén alapvető fogyasztási cikkeket – sátrakat, ágyakat,
matracokat és hálózsákokat – juttattak el
az ország a földrengés által legjobban sújtott részeibe.
„Az unió készen áll, hogy segítse Horvátországot, a további segélyezés folyamatban van” – hangsúlyozta.
Az Európai Unió 24 órás és a hét minden napján működő vészhelyzet-reagálási
koordinációs központja rendszeres kapcsolatban és szoros együttműködésben áll a
horvát hatóságokkal, valamint előmozdítja
a segélyek csatornázását.

Forrás: www.dw.com

Ország – világ
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Nem fagyasztják be a tanévet

Jelenleg nem merül fel sem a tanév befagyasztásának, sem a vizsgák elhalasztásának lehetősége – jelentette ki hétfőn Monica Anisie tanügyminiszter. A
tárcavezető arra reagált, hogy hétfő reggel Raluca
Turcan miniszterelnök-helyettes azt nyilatkozta az
RFI-nek adott interjújában, hogy három forgatókönyv
jöhet szóba a tanévvel kapcsolatban. A kormányfőhelyettes szerint az első forgatókönyv értelmében a
tanítás folytatódik, és a vizsgákat megtartják az eredetileg tervezett időpontban. A második elképzelés
az, hogy az iskolai év tovább tart majd, és a vizsgákat
is későbbi időpontban szervezik meg, a harmadik lehetőség pedig a tanév megismétlése. Turcan kifejtette: a döntést „igen nehéz” meghozni, de
mindenképpen figyelembe veszik majd az oktatási minisztérium elemzését is, amely azt vizsgálja, hogy
mennyire hatékony a közszolgálati televízió közreműködésével elindított iskolatévé-program. (Agerpres)

Az élelmiszerpiacok nyitva tartanak

Az élelmiszerpiacok továbbra is nyitva tartanak, hogy
a hazai termelőknek legyen ahol értékesíteniük zöldségeiket és gyümölcseiket, a lakosságnak pedig legyen lehetősége friss, helyi termékeket vásárolni –
közölte hétfőn a Romániai Piacigazgatóságok Egyesülete (AAPR). Az összesen 32 intézményt és gazdasági társaságot tömörítő AAPR illetékesei szerint
fontos, hogy az élelmiszerpiacok tartsanak nyitva, ellenkező esetben ugyanis a mezőgazdasági termelők
kénytelenek lesznek eldobni terményeiket. A helyi termelőknek fenntartott helyiségek mellett nyitva tartanak az élelmiszerpiacokon az élelmiszerboltok, a
gyógyszertárak és az állatpatikák is. Adrian Oros mezőgazdasági miniszter szintén azt hangsúlyozta vasárnap este, hogy az élelmiszerpiacoknak továbbra
is működniük kell, a szupermarketekre vonatkozó eljárások és intézkedések betartásával. (Agerpres)

Kétmillió teszt az Unifarmnak

Az Unifarm vállalat keretszerződést kötött egy dél-koreai gyártóval kétmillió, a koronavírus kimutatására
szolgáló teszt szállítására, tájékoztatott vasárnap a
Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A forrás
szerint ezen a héten szállítják az Unifarm raktáraiba
az első 200.000 tesztet. Az Unifarm vállalat ebben az
időszakban folyamatosan intézkedik, hogy a COVID19 terjedésének megfékezésére beszerezze a szükséges teszteket, egészségügyi felszereléseket,
gyógyszereket külföldi, engedéllyel rendelkező gyártóktól, és szétoszthassa őket az egészségügyi intézményeknek és orvosi rendelőknek – mutat rá a GCS.
(Agerpres)

Bénázás vészhelyzetben

(Folytatás az 1. oldalról)
Romániában hétfő délután 4 órakor 576 embernél
mutatták ki az új típusú koronavírust, 73 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak. Regisztrálták a Covid-19 első
halálos áldozatait is. Románia vasárnap 22 órától lezárta határait a külföldiek előtt, az ország területén
pedig éjszaka korlátozzák a kijárást, felfüggesztik a fogorvosi rendelők tevékenységét, a bevásárlóközpontokban
csak az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak, a tisztítók
és az állateledel-kereskedések tarthatnak nyitva.
Ám a vak is látja, hogy Romániában a legfontosabb
sürgősségi döntések egy részét a rövid távú politikai
számítások határozzák meg, holott vészhelyzetben azonnali döntésekre lenne szükség.
Hosszas gondolkodás után, miután már több ezren
hazatértek, végre megszólalt az államelnök, és arra kéri
a külföldön élő románokat, ne utazzanak haza.
A diaszpóra szavazatainak elvesztésétől tartva a kormány is bénázik: valójában azon dolgozik, hogy megkönnyítse újabb tízezrek hazatérését. Ám ezeknek
csupán töredéke kerül elkülönítésre, és találgatni sem
lehet, hogy közülük hány vírushordozó, holott a kínai és
olasz tapasztalatok alapján a járvány gyors terjedését
kizárólag a kapcsolatok csökkentésével lehet lassítani.
Netán leállítani…
A hatóságok a szavazatvesztéstől tartva óvakodnak a
kijárási tilalom elrendelésétől, egyfajta éjszakai kijárási
tilalom lépett életbe, amit általában csak háború idején
szoktak elrendelni.
Miközben háborogtak, hogy Magyarország és mindegyik szomszédos ország lezárta a határait, végül Románia is ráfanyalodott, és akkor hozta meg a döntést,
amikor Szlovéniától Ukrajnáig és Törökországig mindenki megtette.
Bénáznak tehát a romániai központi hatóságok, azon
ötölnek-hatolnak, hogy milyen következményei lehetnek
a döntéseiknek az – egyelőre még nem tudni, mikor
sorra kerülő – választások idején.
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Több importgyógyszer hiányzik

(Folytatás az 1. oldalról)
vagy alkoholos fertőtlenítőszerekkel
törlik le a számítógépeket, a pultokat, az asztalokat, az ajtókilincseket,
felmossák a padlót. Teszik ezt a betegek és a gyógyszerészek érdekében is. A gyógyszerészek többször
cserélik a védőkesztyűt, és maszkban dolgoznak. Általában csak
annyi beteget engednek be a gyógyszertárba, ahány pénztár van. A pult
előtt csík jelzi, meddig közeledhetnek az emberek a pulthoz. Ha az alkalmazottak
valamelyikének
hűléses tünete van, két hétig otthon
kell maradnia. Valamennyi intézkedés azért van, hogy megelőzhető legyen a fertőzés.
Néhol védőüveget szereltetnek
a pultra
Feltevődött a kérdés, miért nem
nyitnak egy kis ablakot, hogy ne
kelljen a betegeknek a patikába
lépni, hiszen így sokkal jobban elkerülhető lenne a fertőzésveszély.
Ez egyrészt azért nem kivitelezhető,
mert ki kellene cserélni a teljes nyílászárót, másrészt pedig sok beteg
bankkártyával fizet, s ehhez be kell
mennie a patikába, mert a PINkódot be kell ütnie, ha 100 lejnél
nagyobb összegre vásárol. A nyugdíjasok nagy része viszont készpénzzel fizet, s a pénztárgépből kell
visszaadni. Jó hír, hogy néhol a pultokhoz védőablakot szereltek vagy
rövidesen szerelnek.

A krónikus betegek gyógyszereiből
van kevesebb
Amellett, hogy a gyógyszertárakból hiányzik a maszk, nincs fertőtlenítő
gél,
hiánycikk
az
egészségügyi szesz, mert az emberek hirtelenjében a többszörösét
vásárolták fel, mint amennyit általában szoktak. A gyógyszertárak
pedig hiába rendelnek, a raktárakban sincs már e kelendő szerekből.
Egyes gyógyszertárakban vállalják,
hogy saját készítésű fertőtlenítő gélt
készítenek, amit különböző méretű
flakonokban árulnak, de a vásárlók
által vitt üvegcséket is feltöltik.
Vannak gyógyszertárak, amelyek
mégis hozzájutnak az áruhoz, vagy
nagyobb tartalékot halmoztak fel,
de sok esetben megemelik az árakat. Például az eredetileg 50 banis
maszkot 5 lejért, sőt 10 lejért árulták. Az emberek megvették, mert
szükséges. De vannak olyan gyógyszertárláncok is, amelyek nem használják ki a szükségállapotot, s
továbbra is tartják a régi árakat.
Egyébként az ártámogatott gyógyszerek esetében standard árakat
szabtak meg. Az étrendkiegészítők
esetében viszont a gyógyszertárak
más-más kereskedelmi adalékkal
számolnak.
Ami nagyon aggasztó, kevés van
raktáron a krónikus betegek által
szedett gyógyszerekből. Ahogy az
egyik gyógyszerész állította: rengeteg a hiány. Hiányoznak fontos és
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elengedhetetlen készítmények, mint
például az Euthyrox, amely a pajzsmirigy betegségeinek és működési
zavarainak kezelésére szolgál. A
gyógyszert Romániában nem állítják elő. A gyártó Merck vállalat sajtóirodája szerint elküldték a kért
mennyiséget a romániai elosztókhoz, s a készítmény jövő hét köze-

A fertőzöttek száma meghaladta a félezret

Bodolai Gyöngyi

Hétfőn 13 órakor a hatóságok
által ellenőrzött karanténban 5.066an tartózkodnak, otthoni elkülönítésben 72.247 személy volt. (Az
adatok percenként változnak, a számok jobbára növekednek.) A betegek megyénkénti eloszlását sajnos
nem teszik közzé a belügyminisztérium honlapján sem. Országos viszonylatban tegnap 15 beteget
kezeltek intenzív terápiai osztályokon, hetet közülük súlyos állapotban.
Országszerte 11.223 COVID-19tesztet végeztek el, 277-et magánegységekben.
A legkevésbé érintett megyék a
karanténban és otthoni elkülönítésben levő személyek számát illetően:
Kovászna, ahol 357-en voltak házi
őrizetben és 18-an karanténban,
majd Tulcea (752 – 28), Teleorman
(801 – 20), Vrancea (829 – 38), Ialomita (902 – 38) következik. Hargita
megyében
1627
házi
elkülönítésben, 20 karanténban levő
személy szerepelt a nyilvántartásban. A kijárási tilalomra kötelezett
személyek száma tegnap Konstanca
megyében volt a legmagasabb,
4.119-en otthoni elkülönítésben és
360-an karanténban voltak. Megyénkben 2.120 házi elkülönítésben
és 67 karanténban levő személy
szerepelt a hétfő déli adatokban, 20

személy esetében lejárt a házi elkülönítés, és 20 személyt kórházba
utaltak koronavírus gyanújával.
Mint ismeretes, a hatóságok által
kijelölt helyeken 14 napos intézményesített karanténba azok az állampolgárok kerülnek, akik a járvány
által leginkább sújtott területekről
érkeztek Romániába, és nincsen
még jele annak, hogy elkapták
volna a fertőzést. Az otthoni elkülönítés azon személyek és családtagjaik, valamint a velük egy
háztartásban élők számára kötelező,
akik az utóbbi 14 nap során közepesen fertőzött vidékeken jártak, vagy
olyan személlyel kerültek kapcsolatba, akiről bebizonyosodott, hogy
koronavírussal fertőzött. A házi elkülönítés a találkozás időpontjától
számít, és szintén 14 napot tart.
Az otthoni elkülönítésben levő
személyeknek azt tanácsolják, hogy
lehetőleg a lakás egy külön helyiségében tartózkodjanak, ne fogadjanak látogatókat, mossanak kezet 20
másodpercig szappannal, ahányszor
szükséges. Fertőtlenítsék maguk
után azokat a felületeket, tárgyakat
(kilincs, csap, asztal stb.), amelyet
megérintenek. Tegyenek a szájuk,
orruk elé egyszer használatos papír
zsebkendőt, amikor tüsszentenek,
köhögnek, és használat után dobják
a szemétbe. Ha hirtelen nincs kézügynél, a könyökhajlatukat tegyék
az orruk-szájuk elé. Ezeknek a személyeknek az állapotát a családorvosnak kell követnie, ha nincs
családorvosuk, a közegészségügyi
igazgatóságokhoz fordulhatnak. Ha
belázasodnak, fáj a torkuk, köhögnek, légzési nehézségeik, hasmenésük, hasi görcseik vannak, íz- és
szaglásérzetük gyengül, hívják a 112es sürgősségi számot. Addig is lázcsillapítóval csökkentsék a magas
lázat – tájékoztatott dr. Fekete
András családorvos, a patronátus
megyei szervezetének alelnöke.
Tájékoztatást a házi elkülönítésben levők a megyei intervenciós
központtól kérhetnek (Centru Judeţean de Conducere şi Coordonare a

voltak felkészülve a koronavírus
okozta krízisre, ezért akadozik az
ellátás. A gyógyszerészek szerint
nagyon kevés az esély arra, hogy az
elkövetkező napokban feltöltsék a
készletet.
Addig is a betegeknek saját tartalékaikból kell gazdálkodniuk –
ha van még! –, és folyamatosan érdeklődniük kell a gyógyszerek
felől.

Fotó: Nagy Tibor

Románia a sárga övezetben
A március 23-án délben közzétett adatok szerint 576-ra
emelkedett a koronavírusos
betegek száma Romániában, 73-an meggyógyultak
(Temesvár 51, Bukarest 17,
Craiova 3, Konstanca, Jászvásár 1-1), de öt személynek
nem tudták megmenteni az
életét. Így bekerültünk a
sárga övezetbe, azon 33 ország közé, ahol már több mint
ötszáz fertőzött van. Számuk
az utolsó statisztikák óta 143mal nőtt. A fertőzöttek életkora 5–76 év között van.

pétől kapható lesz az ország összes
gyógyszertárában. Az Euthyroxon
kívül hiánycikknek számítanak az
autoimmun betegségek kezelésére
felírt gyógyszerek, mint például a
Plaquenil, az Imuran vagy a cukorbetegeknek szükséges inzulinkészítmények. Ezeket a gyógyszereket is mind külföldi gyártók állítják elő, behozataluk várat
magára. A gyógyszerlerakatok nem

Intervenţiei) a 0265-280-000 és a
0265-233-652-es telefonszámon,
valamint a megyei közegészségügyi
igazgatóságtól a 0265-261-152-es,
a 0731-338-057-es és a 0731-338064-es telefonszámokon naponta 8–
20 óra között.
A koronavírussal kapcsolatos általános tudnivalókról a TELVERDE 0800.800.358-as számon
lehet tájékoztatást kérni, de ez nem
a sürgősségi esetekre vonatkozó hívószám. Az utóbbi 24 órában
1.073-an fordultak az egységes sürgősségi ügyelethez, és több mint

ötezren kértek tájékoztatást a koronavírusról a térítésmentes zöldszámon.
Március 22-én 39 személy érkezett Budapestről a vidrátszegi röptérre, akik közül 29-en otthoni
elkülönítésbe kell menjenek, a
Dortmundból érkezett 96 utas közül
valamennyien, a Memmingenből
érkezett 109 utas közül 104-en, öten
pedig intézményesített karanténba.
A fertőzöttekről szóló európai
lista első helyén továbbra is Olaszország áll 53.578 fertőzöttel, 7.024en meggyógyultak, a halottak
száma 4.827 volt.
Kijárási tilalom
A járvány gyors terjedése miatt
március 23-tól kezdődően kijárási

tilalmat rendeltek el 22 és reggel 6
óra között a 2020.03.21/2-es katonai rendelet (ordonanţă militară)
alapján.
A lakhelyet csak jól megindokolt
esetben lehet elhagyni ebben az időszakban (munkahely, élelmiszerbeszerzés, sürgősségi orvosi ellátás,
gyermekek, idős személyek, fogyatékkal élők gondozása, haláleset, a
gazdaságban végzendő munkák).
Ehhez saját felelősségre kitöltött
nyilatkozat felmutatása szükséges,
ha azt a rendfenntartó szervek képviselői kérik.
A tájékoztatáshoz a Maros megyei kormányhivatal közleményét és a belügyminisztérium
honlapjának adatait használtuk
fel.

Elhalasztják a nem sürgősségi jellegű
kórházi kezeléseket

Csak a sürgős sebészeti beavatkozást végzik el

Foto: (archív)

állami és magánkórházak járóbeteg-kezelő részlegein.
A rendelet megjelenésétől számított 48 órán belül
hazaengedik a kórházakból azokat a betegeket, akik
nem szorulnak feltétlenül kórházi ellátásra.
A kórházvezetőségek önállóan dönthetnek a munkabeosztás átszervezéséről és az ügyeletekről. Az átA Marcel Vela belügyminiszter által jóváhagyott szervezés nem érinti az alkalmazottak fizetését –
intézkedés azt is magában foglalja, hogy 14 napra tájékoztat a Stratégiai Kommunikációs Csoport.
felfüggesztik a beütemezett orvosi vizsgálatokat is az (Agerpres)

Tizennégy nappal elhalasztanak minden
olyan sebészeti beavatkozást és kórházi kezelést vagy kivizsgálást, amely nem sürgősségi jellegű. A rendelkezés keddtől érvényes,
és az a cél vele, hogy megfékezzék az új koronavírus terjedését az egészségügyi intézményekben.
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Sebestyén Mihály

Erdélyi Lajos (1929–2020)

Kilencvenegy évet élt mindanynyiunk barátja, mesélője, az örök
emlékeztető. Nyughatatlan fajta,
akin nem tudott kifogni százada, a
huszadik és a kezdődő huszonegyedik. Minden érdekelte Vásárhelytől
New Yorkig és Mexikóig, zsidóktól,
magyaroktól, románoktól művészekig, egyszerű emberekig. Sokak
emlékezetében csak úgy él, mint a
fényképező ember, aki a legnagyobbaktól tanult, a legnagyobbakhoz
nőtt fel íróportréival, életképeivel.
Felfedezte a régi, elfeledett, kidőltbedőlt sírkövek között a zsidó temetők művészetét. Ugyanis a halál
árnyékában járt ifjúkorában. Megjárta a poklot, amely fölött soha nem
tudott napirendre térni, bár hagyott
ránk emlékiratot, filmet, kiadott a
lágerekben készült rajzlapokat, emlékeztetett könyvekre, amelyek a
holokauszt után születtek.
Túlélő volt a szó minden értelmében, túlélte gázkamrába küldött
anyját, húgát, apjával együtt szabadult fel a koncentrációs táborban,
túlélte a szocializmus hamis ígéreteit, az osztályharcos egyetemet, a
főszerkesztőket, kiskirályokat és

besúgókat, azokat, akik rosszallották áttelepülését Budapestre, akadályozták munkájában, túlélte a
kisvárost, és bőrén tapasztalta azt
nagy és elidegenedő Vásárhellyé
nőni.

Maradjunk otthon, és nézzünk online előadásokat!

Színház a Covid idején

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
közössége közleményt küldött lapunknak, amelyben az új, a koronavírus miatt drasztikusan megváltozott
élethelyzet miatt kialakított műsorpolitikáját ismerteti. Amint azt az alábbiakban közöljük, a színház felhívja
mindenki figyelmét a felelősségteljes
társadalmi érintkezés betartására, és
– a színházszerető közönség előadáséhségét enyhítendő – online is elérhetővé tette számos produkciójának
felvételét.

Kaáli Nagy Botond

„Bár a koronavírus veszélye miatt távol
kell maradnunk egymástól, és a helyzet megfoszt bennünket a megszokott szociális és
műkedvelő életünktől, az internet és a technológia segítségünkre lehet a mindnyájunkat
próbára tevő bezártságérzet enyhítésében.
Ezen az alapelven elindulva született meg a
2020. március 12-én élőben közvetített Sirály
című előadásunk (szerző: A. P. Csehov, rendezte: Keresztes Attila) ötlete, amely hatalmas sikernek örvendett: több ezer nézőt
mozgatott meg világszerte. Sajnos a legújabb
rendelkezések alapján nemcsak Önök nem
tartózkodhatnak a nézőtéren, a színészek sem
közeledhetnek egy méter távolságon belül
egymáshoz – ez pedig teljesen ellehetetlenítette az előadások játszását, valamint az élő
közvetítéseket. Ennek következtében a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház úgy döntött,
elérhetővé teszi Önök számára az előző évadok néhány előadásának videófelvételét.
A Tompa Miklós Társulat előadásait március 20-tól, péntektől lehet elérni a Társulat
YouTube-csatornáján:
https://www.youtube.com/user/TompaMiklosTarsulat,
ahova ezúton meghívjuk Önöket, iratkozzanak fel. Ezenkívül a honlapunkon –
http://www.nemzetiszinhaz.ro/arhiva-teatrului-hu/evadok.html – található archivált tartalmak hosszú sorát ajánljuk figyelmükbe:
előadás-színlapok 1946-tól kezdődően; portréanyagok és megemlékezések hajdani színészekről, rendezőkről, színházi alkotókról;
virtuális kiállítások; alapító okiratok; műsor-

Fotó: Erdélyi Tamara

Pedig imádta ezt a várost. Ismerte embereit, a régieket és a maiakat. Nem tudott elszakadni
lélekben tőle. Írt, telefonált, filmet
készített, emlékezett, tanította a
vásárhelyiséget. A nagyapáink

füzetek, plakátok; kritikák, cikkek; emléktárgyak. Ráadásként virtuális sétára hívjuk Önöket a színház épületébe:
http://www.teatrunational.ro/panorame/te
atrul-national-tirgumures/foaiercentru/html.html
Ezúton bátorítjuk Önöket, hogy legyenek
derűlátóak, lehetőségeik szerint maradjanak
otthon szeretteikkel, és éljék át együtt az online színház csodáit addig, amíg újra találkozhatunk. Szívből reméljük, hogy ez
mihamarabb megtörténhet!
Köszönjük, hogy hozzájárulnak tevékenységeinkhez, és éreztetik, hogy céljaink értékesek!” – áll a társulat közleményében.
Az említett, online elérhető tartalmak sorozatát, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának YouTube-csatornáján elérhető archív felvételek listáját az
alábbiakban olvashatják.
Kiss Csaba: Hazatérés Dániába, r. Kiss
Csaba, bemutató: 2019. ápr. 26. – háromkamerás felvétel, román nyelvű felirattal, (14)
Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye?,
r. Mădălin Hîncu, bemutató: 2018. okt. 13. – háromkamerás
felvétel,
román nyelvű felirattal,
(14)
Agatha Christie: A láthatatlan hóhér… és már
senki sem!, r. Gáspárik
Attila, bemutató: 2018.
dec. 31. – háromkamerás
felvétel (12)
Molière/Bodolay: Le
misanthrope – Az új embergyűlölő, r. Bodolay, bemutató: 2018. máj. 11. –
egykamerás felvétel (14)
Tamási Áron: Tündöklő Jeromos, r. Török
Viola, bemutató: 2019.
dec. 5. – egykamerás felvétel (12)
Henrik Ibsen: Hedda
Gabler, r. Keresztes
Attila, bemutató: 2017.
dec. 1. – háromkamerás
felvétel (14)

nemzedékét is ismerte, és talán ki
is ismerte, amit mi, a háború utániak már csak mesékből, töredékekből rekonstruálhattunk. Tavaly
augusztusban Pro Urbe díjat kapott. Rengeteg ember volt kíváncsi Lalóra, aki sajnos akkor már
nem tudott jelen lenni. Videóüzenetben köszönte meg, hogy szülővárosa
befogadta
végre,
végérvényesen.
Sütő András, Marosi Ildikó, Kemény Zsuzsa, Szépréti Lilla, Éltető
Jóska, Elekes Ferenc mellett dolgozott az Új Életnél. A muszájfeladatok mellett az örökkévalóságra
gondolva pillanatokat fotózott, túlélőképeket készített. Készült felmutatni azt, amit Radnóti Miklós így
fogalmazott meg: „oly korban éltem
én e földön…”
Gyermekei Amerikában, barátai
szerte a világon a budai Laló- és
Anni-központban találkoztak, a hírés idővonalak itt futotak össze
abban a lakályos házban, amelynek
szobáit Balázs Imre, Dési Incze
János és festő barátainak képei,
szobrász híveinek alkotásai díszítettek, ahol a könyvek, fotók, tárgyak,
dokumentumok, írások, dedikálások egy teljes vitatkozó, élénk,
szenvedélyes, kritikus és szeretetteljes életről tanúskodtak. Ahogyan
leányai írták: „együtt ünnepeltük

Martin McDonagh: A kripli, r. Rareş Budileanu, bemutató 2017. márc. 9. – háromkamerás felvétel (12)
Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja, r. Sebestyén Aba, bemutató: 2017. okt.
31. – egykamerás felvétel (12)
William Golding – Nigel Williams: A legyek ura, r. Vidovszky György, bemutató:
2018. ápr. 14. – háromkamerás felvétel 12
Bartis Attila: Rendezés, r. Bartis Attila, bemutató: 2016. jan. 30. – háromkamerás felvétel (14)
Makszim Gorkij: Mélyben (Éjjeli menedékhely), r. Keresztes Attila, bemutató: 2013.
márc. 16. – háromkamerás felvétel (16)
Pierre Beaumarchais: Figaro, r. Keresztes
Attila, bemutató: 2014. ápr. 30. – háromkamerás felvétel (14)
Molière: Tartuffe, r. Keresztes Attila, bemutató: 2015. ápr. 26. – háromkamerás felvétel (16)
Jon Fosse: Szép, r. Adi Iclenzan, bemutató:
2017. jan. 11. – háromkamerás felvétel, angol
nyelvű felirattal, (12)
Cristine Linderknecht: Stresszfaktor_15, r.
Csáki Csilla, 2016. szept. 23. – háromkamerás felvétel (12)
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fotókiállításait, könyveit, kitüntetéseit, és mindezen felül részesei lettünk egy olyan baráti körnek
(réginek és újnak egyaránt), ami
szinte páratlan a mai világban. Mint
mágnes vonzotta Annival együtt az
embereket… Meséi, történetei tovább élnek bennünk. Szinte utolsó
percig alkotott, barátokat fogadott,
és ez tartotta életben közel 91 éves
koráig.”
Felfedező alkat volt. Orbán Balázs nyomába eredt, fotóit újrakiadta, megmentette az enyészettől és
a kisstílű irigyek nyüzsgésétől, Teleki Samuval Afrikába utazott, részt
vett a nemes gróf kalandjaiban
fényképészeti dokumentumok alapján.
Barátom, barátunk volt. Néhány
héttel ezelőtt beszéltem vele telefonon. Felhívtam, hiszen a múlt nyáron fent jártam nála a Hegyalja
úton, beszélgetésünk függőben maradt. Örökké újrakezdhető volt.
Munkára biztatott, feladatokat
adott, ötletekkel és címekkel látott
el. Nagyon fog hiányozni fáradhatatlan energiája, nevetése, tréfái,
hírei, történelmi szenzációi.
Sírkövére talán ugyanazt kéne
felírni, mint apjáéra: „Szerette az
embereket és az életet”. Nyugodj
békében, Laló! Vásárhely sem felejt
el.

Ami a jegyárusítást illeti, a koronavírus
terjedése miatt kialakult helyzet tükrében: a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jegypénztárai március 31-ig (és a további rendelkezéseknek megfelelően) zárva tartanak. Kivételt
képez ez alól március 27., péntek, amikor a
színházban működő jegypénztárban 9–15 óra
között visszaigényelhető a március 10–24. közötti előadásokra megvásárolt jegyek ellenértéke, készpénzes kifizetéssel. Az online
megvásárolt jegyek ellenértékét a Biletmaster
cég visszautalja a vásárlók számlájára, a biletmaster@eventim.ro e-mail-címre elküldött kérvény alapján. A március 25–31. közötti periódusra
megvásárolt jegyek kártérítési lehetőségeire a
színház igyekszik belátható időn belül megoldást keresni és értesíteni a közönséget.
Ezen cikk szerkesztője a fentiek mellett
felhívja a figyelmet azon online kezdeményezésre, amelynek keretében különböző művészemberek és kultúrakedvelők arra kérik a
színházak, filharmóniák, művészegyüttesek
stb. látogatóit, hogy – amennyiben lehetséges, és nem érzik megterhelőnek – ne igényeljék vissza a már megvásárolt jegyeket,
ezzel is segítve a vírus okozta állapot miatt
igen nehéz helyzetbe került kulturális intézményeket.
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Szükségállapot van –
52-en vannak házi elkülönítésben

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A polgármesteri hivatalba
csak a főbejáraton lehet bejutni, az ajtóban fertőtlenítőszer van, az épületben
ügyintéző egy-kettő. Az önkormányzat komolyan veszi
a hatóságok rendelkezéseit
és az óvintézkedéseket. A lakosságot arra kérték, csak
akkor lépjenek ki a kapun,
ha halaszthatatlanul sürgős
intéznivalójuk van. A játlezárták,
az
szótereket
iskolákat, óvodákat, középületeket fertőtlenítették, az
orvosi rendelőhöz, patikához
kültéri várót helyeztek el. Mi
is csak másfél méteres, sőt
nagyobb távolságot tartva
kérdeztük az újonnan kialakult helyzet nehézségeiről
Bodó Előd Barna polgármestert.

– Helyi szinten az önkormányzattól várják el, hogy külön-külön
tájékoztasson mindenkit az intézkedésekről. A lakosság elsősorban
a hatóságok, a kormány közleményeit kövesse tévében, rádióban.
Nem kell megvárja senki, hogy a
rendeleteket a polgármesteri hivatal is közölje, mert ezek a bejelentés pillanatától hatályosak. Ilyen
rendelkezés, hogy a külföldről –
vörös vagy sárga zónából – érkező
személyek karanténba vagy házi

elkülönítésbe kell vonuljanak. Érvényben vannak az egyházi és kulturális rendezvények felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések, illetve a vendéglátóipari egységekre
vonatkozó korlátozások. A helyi
sürgősségi ügyekért felelős bizottság elnökeként intézkedem, közöljük ezeket a rendelkezéseket, de ez
nem azt jelenti, hogy ezek csak a
hivatal közlése után lépnek érvénybe. Kipróbáltunk sms-küldő
rendszereket, amivel gyors tájékoztatást juttathatunk el az emberekhez.
– Hányan vannak házi elkülönítésben a községben?

– Az első periódusban három
család volt házi elkülönítésben, ők
kikerültek, egészségesek. Az
utóbbi napokban többen érkeztek
haza, erről folyamatosan egyeztetünk a közegészségügyi igazgatósággal (DSP-vel), de nagyon
túlterheltek, s némi kapkodást érzékelünk. Jelenleg a község öt falujában 40 családból 52-en vannak
házi elkülönítésben. Vannak személyek, akik sárga zónából érkeztek haza, és nem jelentkeztek. Múlt
hétig az volt a szabály, hogy a DSP
közli a listát, kik azok, akik házi
őrizetbe kellett vonuljanak, most
ezt nem tudják kézben tartani. Akiről tudjuk, hogy sárga zónából, ne
adj isten vörös zónából érkezett, és
koslat az úton, a rendőrség segítségével arra intjük, hogy maradjon
otthon családostul addig, amíg a
közegészségügyiek azt nem mondják, hogy már nem kell otthon ülni.
A házi elkülönítésben levők rokonsággal, szomszédokkal megoldják
a bevásárlást, végső esetben az önkormányzat saját forrásaiból élelmet tud biztosítani, a törvény is azt
mondja, hogy nem szabad csak
úgy bezárni az embereket, hanem
szükség esetén gondoskodni kell
róluk. Falun annyival előnyösebb a
helyzet, hogy tudják, ki honnan érkezett, s könnyebben ellenőrizhetők a hazaérkezők.

son kívül nem növeltük, egy-két
tétel kivételével.
– Milyen beruházásokra lehet
számítani idén?
– Körülbelül húsz munkapontot
fogunk megnyitni, ez építkezést,
javítást jelent. Több nagyobb beruházásnak van folyamatban a kivitelezésre kiírt közbeszerzési
eljárása. Az egyik egy 500 ezer
eurós beruházás, amely három kultúrotthonnak a felújítását, felszerelését jelenti. Egy másik a
csittszentiváni iskola nagy épületének az energetikai felújítása. További projektünk tíz községi köztér
létrehozását, illetve felújítását célozza. A negyedik egy községi bölcsőde
építésére
vonatkozik.
Megnyert pályázatunk ez, egy oktatási és sportkomplexum építése a
terv. A komplexum egy sportcsarnokból és egy melléképületből áll,
melyben szakképzést, fa- és fémmegmunkálást taníthatnak a gyermekeknek,
egy
külön
osztályteremben a délutáni, illetve
a felnőttoktatást lehet megoldani.
Ezt az iskola udvarára képzeltük el.

Saját forrásból oldjuk meg a paniti
iskolában elmaradt ablakcserét, valamint a belső tűzvédelmi rendszer
kiépítését. Ott, ahol leaszfaltoztuk
az utat, s nincs járda, kiépítjük a
járdát. Emellett a kamerahálózatunkat rendszámfelismerő kamerákkal
szeretnénk
bővíteni.
Próbajelleggel szeretnénk hangszórókat felszerelni a települések
forgalmasabb helyeire, hogy a
gyorshíreket azonnal közölhessük
a lakossággal. Erre szükség van.
Tehát emberpróbáló év előtt állunk.
– Milyen terveik vannak még?
– A jogi keret megvan rá, az önkéntes tűzoltóságot szeretnénk elindítani. Az a célunk, hogy az
önkénteseket képzésben részesítsük, és megfelelő felszereléssel
lássuk el. E szolgáltatásra helyi illetéket vezetünk be, ami havonta
családonként 2 lej. Megkezdtük az
önkéntesek felszerelését, Ausztriából adományba kaptunk tűzoltóegyenruhákat, s Magyarországról
is érkeznek felszerelések, ha megnyitják a határokat.

A krízis felboríthatja az eredeti elképzeléseket

Nem lehet kijelenteni, hogy a
község ugyanabban a helyzetben van, mint amikor elfogadták a 2020-as költségvetést, mert azt a koronavírus-járvány fel fogja borítani.
Az előirányott összeg tekintetében hasonló a helyzet a
tavalyihoz.

– Ami a költségvetést illeti, a bevételi oldal kicsit jobb, mint tavaly,
hiszen a visszaosztott összegek nagyobbak, ugyanakkor megnőttek a
kiadások, mert községi szinten körülbelül 60 hátrányos helyzetű személynek folyósítani kell a
juttatásokat. A költségvetésből
másfél millió lejt erre fordítunk, a
központi költségvetés ebből 40
százalékot biztosít, a többit helyi
forrásból kell megoldani. Nőnek a
fogyasztási, közszolgáltatási költségek. Igyekszünk takarékoskodni,
a közvilágítás modernizálása 10%kal csökkentette az áramfogyasztást, de a számlára ugyanannyit
fizetünk, mert közben megnőttek
az árak. Idén a helyi adókat és illetékeket az inflációhoz való igazítá-

Végre lesz víz- és részleges
csatornahálózat

Fotó: Nagy Tibor

A község falvaiban 95 százalékos
lefedettséggel kiépül a vízhálózat a
következő 4-5 évben. A kanalizálással sajnos nem ez a helyzet. A kétezer
fős agglomerációs követelménybe
csak Mezőpanit esik bele, a többi falu
nem. A község vezetősége lobbizik
ugyan, hogy ezekben a falvakban is
kiépüljön a csatornahálózat, de ez
nem helyi döntés kérdése. Ez az infrastruktúra-fejlesztés 2026-ig be kell
fejeződjön. Az ütemterv szerint idén

készülnek el a tervek, jövőben adják
be, 2022-ben várható a szerződésaláírás, s következhetnek a munkálatok.
Elkészültek a tanulmányok, hogy
ha bármilyen más lehetőség adódik,
lehessen benyújtani a pályázatot.
Nagy szükség van a vezetékes
vízre, mert a falvakban, főleg Mezőbergenyében nincs víz a kutakban, vagy ha van, nem jó minőségű.
A lakosság e gondjainak enyhítésére saját költségvetésből üzembe
helyeztünk itt egy köztéri kutat,
megoldottuk a közintézmények vízellátását. Idén újabb kutat szeretnénk felállítani a Laci bárnál, hiszen
a környéken nagyon sok lakónak
nincs vize.

Pályázati finanszírozásból egy új
projektet kiviteleznek Mezőpanitban, és szeretnék, ha év végére el
tudnák kezdeni a munkálatokat.
Egy jellegzetes székely mezőségi,
1927-ben épült vályogházat vásároltak meg, ami a közelmúltban
még lakott volt. A falakon repedések vannak, így a ház teljes felújításra szorul. Egy hasonló házat,
amit le akartak bontani, potom áron
vásároltak meg a szentendrei falumúzeum gyűjteményébe, ugyanis a
skanzenben létrehoznak egy mezőségi falurészt, a falumúzeum része
lesz tehát a mezőpaniti ház.
A támogatási szerződést már alá-

írták, elkezdődik a tervezés, s remélhetőleg az év második felében
ki lehet írni a közbeszerzést.
– Panitban a tájház udvara közösségi térként fog szolgálni. A csűrben
tánc-, előadó- és kiállítóteret alakítunk ki, ami különféle rendezvények számára lesz alkalmas.
Ugyanebbe a kategóriába tartozik
egy értéktár elkészítése, amelybe a
község épített és kulturális értékeit
gyűjtjük össze. Erre is pályázatot
nyertünk. Éppen most folyik az
adatgyűjtés, amivel 80 százalékban
már kész vagyunk. Ez kiadvány formájában fog megjelenni – fogalmazott a polgármester.

A község, mint megyeközponthoz közeli település, a
megyei mesterterv keretében
a víz- és csatornahálózat kiépítése tekintetében a lista
elején áll.

Tájház és értéktár

Veszélyes tüzet oltottak el
az önkéntesek
Pénteken a Cserepadon lévő legelő s a közelében található nádas kö-

A mezőbergenyei kultúrotthon

rülbelül 10 hektáron leégett. A felelőtlen „gyújtogató” felügyelet nélkül
hagyta a tüzet. Mire a polgármester és az önkéntesekből álló csapat kiért,
a tűz az erdő széléig ért. A gyors közbelépésnek köszönhetően sikerült elkerülni az erdőtüzet. Amikor a csoport hazafele tartott, a Dal mögött, az
erdő szélén újabb tüzet kellett eloltani – tette közzé a hírt Bodó Előd Barna
polgármester közösségi oldalán, majd feltette a kérdést: emberek, tényleg
ilyen felelőtlenek lettünk? Nem csak az élővilág, az apróvadak pusztultak
el a tűzben, hanem kis híján a harcói erdő is leégett.
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Az EU válságkezelő intézkedéseit újabbaknak kell követniük

Azonnali segítségnyújtás és stabilizáció

Március 17-én este az uniós
tagállamok állam- és kormányfői távértekezlet keretében tartott uniós csúcson
egyetértettek abban, hogy az
EU külső határait 30 napra lezárják. A határvidéki régiókban kétoldalú megoldásokat
találtak. Ugyanakkor jóváhagyták az Európai Bizottság
által az elmúlt napokban előterjesztett összes szállítási,
biztonsági, egészségügyi és
gazdasági sürgősségi intézkedést.

Mózes Edith

Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője szerint
ezek a kezdeti és legsürgősebb intézkedések, az EU-nak a következő
időszakban további pénzalapokat és
együttműködési intézkedéseket kell
elfogadnia. Az Európai Unió intézkedéseiről beszélgettünk a politikussal.
– Képviselő úr, több kérdés merült fel a távértekezleten, többek között a szállítás biztosítása, a kis- és
középvállalatok azonnali megsegítése. A legfontosabb természetesen
a koronavírus-járvány elleni küzdelem. Kifejtené ezeket bővebben?
– A szállítás biztosítása kiemelten fontos. A sürgősségi szállításnak
– egészségügyi ellátás, élelmiszerek
– prioritást kell élveznie, ezért a
tagállamok zöldsávokat hoznak
létre, vagyis olyan útvonalakat, ahol
a teherautók akadálytalanul haladhatnak. Az állandó ellátás, a polcok
feltöltése nagyon fontos, hiszen a
pánikvásárlás vélhetően fennmarad,
az üzletek túlzsúfoltsága viszont
egészségügyi kockázatot jelent.
A kis- és közepes vállalatok
azonnali megsegítésére a Bizottság
egymilliárd euró értékű költségvetési garanciát nyújt az Európai Beruházási Alapnak ahhoz, hogy az 8
milliárd euró kedvezményes kölcsönt vegyen fel a tőkepiacokon, és
abból hozzávetőleg 100 ezer kkvnak nyújtson készpénztámogatást.
A Bizottság azt javasolja, hogy a
kohéziós politika keretében 37 milliárd eurót irányítsanak a koronavírus-krízis elleni küzdelemre. Ebből
8 milliárd eurót a Bizottság egy elosztási kulcs alapján azonnal kifizet. További 29 milliárd euró az
uniós költségvetésből jönne. Nem
friss pénzről van szó, hanem a fel
nem használt kohéziós forrásokról.
Minden tagállam a rá eső részt a ko-

Illusztráció

Vincze Loránt

ronavírus elleni küzdelemre csoportosíthatja át. Románia esetében a fel
nem használt alapok miatt hatalmas
a tartalék.
– Hogyan használhatják fel ezeket a forrásokat a tagállamok?
– A forrásokat elsősorban három
célra fordíthatják, de tetszés szerint
ki is egészíthetik: * Egészségügyi –
például védőmaszkok és lélegeztetőkészülékek beszerzésére * Készpénztámogatás a gazdaságban * A
munkaerőpiac működésére, a rövid
távú foglalkoztatási formák finanszírozására.
A Bizottság javasolja a Szolidaritási Alap kibővítését a közegészségügyi krízisre is. Itt idén 800
millió euró érhető el. Az elbocsátott
munkavállalók támogatására használható lesz a globalizációs és alkalmazkodási alap, itt 179 millió
euró áll rendelkezésre.
Az intézkedések, a konkrét megoldások és kifizetések nagy része a
tagállamokon múlik. Az olyan javaslatok esetében, ahol uniós jogalkotásra van szükség, már a héten
elkezdődik a munka a Tanácson és
a Parlamenten belül. Az Európai
Parlament most azt készíti elő, hogyan hagyja jóvá a döntéseket távszavazással.
Rugalmasságra, megértésre lesz
szükség. A minap levelet írtam az
Európai Alapok miniszteréhez, kértem, hogy módosítsanak a folya-

matban levő pályázatokon, hogy a
kedvezményezettek, ahol csak
lehet, a sürgősségi helyzetben is
folytathassák a tevékenységüket.
– Ön azt mondta, hogy ezek az
első intézkedések, amelyeket újabbaknak kell követniük, hiszen ezzel
még nem oldódik meg a gazdasági
válság, csak most körvonalazódik…
– A legfontosabb tennivaló, hogy
a járvány leküzdéséhez a megfelelő
feltételek adottak legyenek elsősorban a tagállamokban. Legyen elég
eszköz – lélegeztetőgépek, maszkok, egészségügyi felszerelések –,
és ezzel együtt el kell kezdeni azokat a gazdasági intézkedéseket,
amelyek a kijárási tilalom és a termelés csökkenéséből adódnak. Itt
egész ágazatok bénultak meg, a leglátványosabban a turisztika és a
vendéglátóipar. Ez azt jelenti, hogy
a cégek azonnal fizetésképtelenné
válnak, és ezekben az esetekben
azonnali intézkedéseket kell hozni
a közvetlen hatás kivédésére. Segélyt kell adni ezeknek a vállalkozásoknak. Ugyanez érinti a
polgárokat is, ezért láthattuk, hogy
Magyarországon a hitelek visszafizetését fél évre kitolták. Ez hatalmas nyomást vesz le az emberek
válláról. A harmadik lépés lesz
majd a gazdasági-stabilizációs intézkedések sorozata.
– Ezek viszont csak akkor kezdődhetnek el, amikor lecseng a jár-

Forrás vinczelorant.eu

vány, hiszen a gazdasági problémák
valójában akkor kerülnek felszínre.
– Így van, és ezeket kell majd nagyon gyorsan orvosolni. Tehát
sürgősségi szakasz, azonnali segítségnyújtás és stabilizáció. Ez a
három elem, amely gazdasági
szempontból felmerül. Láthatjuk,
hogy a nemzeti bankok minden országban azon dolgoznak, hogy ne
szaladjon el az árfolyam, mert az
megint beláthatatlan következményekkel járna a gazdaságban.
– Szó volt egy tranzitfolyosó kialakításáról, ami minden tagállamra érvényes, még akkor is, ha az
EU lezárja a külső határait. Mi a
helyzet például Svájc és Franciaország esetében, hiszen ez is külső
határ?
– A gyors intézkedések között
van a szállítási útvonalak biztosítása, az úgynevezett zöldsáv, hogy
legyen egy olyan tranzitfolyosó
minden országban, ahol az alapélelmiszereket, az egészségügyi eszközöket szállítani lehet. Ehhez megint
szoros együttműködésre van szükség a tagállamok között. Még úgy
is, hogy az Európai Unió épp lezárta a külső határait. De külső
határ volt Svájc és Franciaország
között is, éppen ezért ez rájuk is vonatkozik. Tulajdonéppen a belső piacnak a része a svájci határ, tehát a
belső mozgások szabályozása rá is
vonatkozik. A külső határok esetében, például Szerbia felé megoldást
kell találni kétoldalú keretben, hogy
ne szakadjanak meg a kapcsolatok
a határ menti régiókban.
Fontos, hogy ami most történik a
különböző európai államokban,
azok a Kínában és az Olaszországban tapasztaltak nyomán hozott intézkedések, tanulva abból, amin
Kínában Vuhan tartományban és
Olaszországban átmentek.
– Sürgősségi állapotot vezettek
be a legtöbb országban, azonban ez
sem mindenhol egyforma. Nincs
egyfajta európai koordinációja
ennek?
– A tiltások köre, hogy milyen
szabadságjogokat vont meg egy
állam a polgáraitól, eltérő képet
mutat. Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban kijárási tilalom van, csak indokolt esetben
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lehet elhagyni a lakhelyet. Más országokban más szintűek az óvintézkedések. Bízom abban, hogy
figyelik egymást a tagállamok, és a
jó példákat ellesik egymástól. Fontos azonban, hogy legyen egy európai koordinációja is ennek az
erőfeszítésnek, segítsék egymást a
tagállamok, és közösen gondolkozzanak a megoldáson, hiszen a határokat légmentesen nem lehet
lezárni, ez egyértelmű.
– Mi a véleménye arról, hogy Romániában a szükségállapot ellenére
vannak, akik szabadon terjesztik a
vírust? Pár nappal ezelőtt például
3.500-an jöttek be az országba, és
azt sem lehet tudni pontosan, hol
vannak.
– A kijárási tilalmat Romániában
nem rendelték el, csak arra kérik a
polgárokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon, hogy minél kevesebb
alkalom legyen arra, hogy csoportok verődjenek össze, mert ez a melegágya a fertőzés terjedésének. A
polgárok belátására és felelősségére
van bízva a dolog. Azok, akik Spanyolországból, Olaszországból, Németországból
utaztak
haza,
különböző csoportok: az első körben azok jöttek, akiknek nem volt
munkaszerződésük, alkalmi munkából éltek, és munka nélkül maradtak.
Vannak,
akik
a
vendéglátóiparban
dolgoztak.
Olaszországban pár napja döntött a
kormány, hogy 600 eurós gyorssegélyt ad azoknak, akik munka nélmaradtak
ezeben
az
kül
ágazatokban, de mivel 600 euróból
nem lehet sokáig ott élni, hullámokban jöttek haza az emberek. Biztosan nagyon sokan vannak, akik
egyébként maradhattak volna ezekben az országokban, de szívesebben
vannak itthon, a család mellett. És
könnyen meglehet, hogy a vírust
hazaviszik a családba.
– Nagy a fejetlenség Romániában, koronavírusos betegek megszöknek a kórházból, sokan
kijárnak kocsmákba. Rendőrtiszt,
orvos, politikus fertőz meg embereket…
– A polgári öntudat és a felelősségteljes viselkedés hiányzik. Egy
társadalomnak meg kell tanulnia –
viszonylag gyorsan –, hogy nem
csak én vagyok és az én érdekem,
hanem az egész társadalomra hatással vagyok. Fontos, hogy kialakuljon egy olyan hangulat a médiában,
a társadalom egészében, amely arra
biztatja azokat, akik még nem értették meg, hogy változtatni kell a viselkedésükön. Tudni kell, hogy a
járvány elmúltával sem fog teljes
egészében visszatérni a régi kerékvágásba az életünk. Mert csak a fertőzés múlik el, amíg megfelelő
védőoltást állítanak elő, az több
mint egy évbe is beletelhet. Tehát
egyhamar nem térhetünk vissza a
nagy tömegrendezvényekhez.
– Vásárhelyen tele van az utca
emberekkel, idősekkel, mintha nem
érdekelné őket, hogy mi történik.
– Pedig hatalmas felelősség, önmagukkal szemben is, hiszen ők a
fertőzésnek leginkább kitett csoport. Ezt látom itt, Belgiumban is,
nyilván ez egy elidősödő társadalom, tehát – akár statisztikailag – ha
emberek vannak az utcán, akkor az
idősek nagy számban vannak. Ők
vannak a legnagyobb veszélynek
kitéve, az a legokosabb, ha otthon
maradnak. Mindenesetre nem hiszem, hogy egy-két hét alatt lecseng
a járvány, készülhetünk rá, hogy a
nyárba is belecsúszunk.
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A merészebbek elutaznak, mások inkább elveszítik a befizetett pénzt

kat, és ebből adódóan igen kellemetlen helyzetek alakultak ki, amelyeket meg kell oldanunk. Ez azt
jelenti, hogy ha lemondta a légitársaság a járatot, akkor visszakapjuk
a pénzt, és visszaadjuk a turistáknak. Vannak olyan esetek, hogy
nem akarják lemondani, más időpontra szeretnék áttenni, ekkor közösen találunk időpontot, amikorra
ingyenesen átütemezzük az utazást,
ha nincsen árkülönbség. Ha van,
akkor az időpont-módosítási díjtól
mentesülnek, ellenben a különbséget ki kell fizetniük a turistáknak.
Ez egyelőre az egészen közeli, jövő
heti indulásokra vonatkozik,
ugyanis a légitársaságok is szabnak
különböző feltételeket, nem módosítják például azokat a foglalásokat,
amelyek július-augusztusra szólnak. A szállással kissé problémásabb a helyzet, a szállodatulajdonosok nem annyira rugalmasak.

Nem Olasz-, Francia- vagy Spanyolországra gondolok, hanem
olyan helyszínekre, amelyek nem
számítanak veszélyeztetettnek, és
ahol fogadnak még turistákat, itt a
szállásokat nem szívesen akarják
visszamondani penalizálás nélkül.
Változó a helyzet, van, ahol megértőbbek, és visszaadják a már kifizetett összeg egy részét, mások pedig
a teljes összeget visszatartják,
amennyiben ők várják a turistákat,
de azok nem mernek elutazni. A valóság az, hogy nem vagyunk egyformák, nem egyformán reagálunk
az adott helyzetre, a jelenlegi körülmények között is vannak emberek,
akik elutaznak. Most is előfordult,
hogy egyiptomi kirándulást vásároltak augusztusra vagy tunéziait
júliusra. Nagyon jók az árak, az utazásszervezők kénytelenek voltak a
jelenlegi helyzetre való tekintettel
lecsökkenteni. Sokan bátrabbak,

van, aki a tegnap elutazott egy kisebb csoporttal az Emírségekbe, a
kollégám nemrég jött haza Portugáliából, minden probléma nélkül végiglátogatta
a
turisztikai
látványosságokat. Vannak turistáink,
akik éppen Vietnámban vannak,
mások Balin nyaralnak. Van azonban csoport, amely a hónap végén
Egyiptomba kellett volna utazzon, és
úgy döntött, lemondja, annak ellenére, hogy elveszíti a kifizetett pénzt,
ugyanis az ország fogad turistákat, a
repülőjárat még nincs felfüggesztve,
tehát ha ilyen körülmények között
visszalépik, az százszázalékos penalizáció – osztotta meg a mindennapi munkája során tapasztaltakat a
World Travel Shop igazgatója.
Visszaesés mindenképpen
érzékelhető
A marosvásárhelyi Family Holiday utazási iroda vezetője, Kiss
Csilla is egyetért azzal, hogy a jelenlegi helyzet ugyan minden iparágat befolyásol, de talán a leginkább
érintett ágazat a turizmus.
– Visszaesés mindenképp érzékelhető, viszont az előző évekhez
hasonlítani nem igazán lehet, mivel
ez az iparág nagyon érzékeny, és
bármilyen
gazdasági/egészségügyi/politikai változásra – de akár a
pletykákra is – azonnal reagál. A
nyárra foglalt utakkal kapcsolatban
a szakmabeliek és az utasok is várakozó állásponton vannak. Hónapokkal utazás előtt senki nem tud
biztosat mondani a fejleményekről.
A nyári úti célokra az utazási szerződés szerinti lemondási feltételek
érvényesek. A márciusra foglalt
utak esetében egyenként kerül elbírálásra minden utazási szerződés. A
vesztegzár alatti országokba (Olaszország, Kína – amelyek nem engedélyezik a ki- és beutazást március
31-ig) foglalt utazási csomagok esetén a vesztegzár időtartama alatt ingyenes
időpont-változtatási
lehetőségre, illetve a befizetett öszszeg visszaigénylésére van lehetőség. Természetesen minden utast
hivatalos forrásokból származó információink szerint azonnal értesítünk, amennyiben a foglalt utazását
is érinti vagy befolyásolja bármelyik intézkedés – fejtette ki az irodavezető.

olyan világhírű együttesek és előadók léptek fel a gernyeszegi kastély kertjében, mint Morcheeba,
Knife Party, Tom Odell, Milky
Chance, The Subways, Fink, Pussy
Riot, Netsky, Wilkinson, AJ Tracey
és Enter Shikari. Az AWAKE szervezői ígérik, hogy a jelenlegi nehéz
helyzet ellenére jövőre erejük teljében térnek vissza.

Az innovatív és összművészeti
jellegű szabadtéri AWAKE fesztivál az elmúlt évek alatt méltán
szerzett nevet magának a hazai
zeneiparban, koncepcióját a
zene, a képzőművészetek és a vizuális művészetek összhatása, a
gyönyörű és egyedi helyszín, a
különböző kreatív műhelymunkák és beszélgetések, a fesztiválmozi, a fesztiválszínház és a
szabadtéri fesztiválkönyvtár határozta meg.

Az idei eseményre árult jegyek
továbbra is megvásárolhatók, és a
jövő évi AWAKE-re lesznek érvényesek. Azok a vásárlók, akik viszsza szeretnék igényelni a jegyek
árát, megtehetik ott, ahol megvásárolták őket. Az internetes jegyvásárlások esetében a jegyek árának
visszatérítéséhez szükséges kérvények az alábbi linkeken érhetők el:
labilet – https://www.iabilet.ro/anulare, Eventim: https://service.eventim.ro/cerere-returnare-bilete/.

Várakozó állásponton a turizmus

A turizmusban már most óriási veszteségeket okoz a koronavírus-járvány és az általa
generált pánikhangulat, hiszen vannak országok, ahol
korlátozásokat vezettek be,
légitársaságok függesztettek
fel járatokat, a turisták egy
része pedig nem mer utazni,
olyan helyszínekre sem, ahol
egyelőre nincs veszélyforrás.
A kialakult helyzet kapcsán
két marosvásárhelyi utazási
iroda vezetője számolt be lapunknak tapasztalatairól.

Menyhárt Borbála

A következő időszakban nemcsak az utazási irodák, hanem a
szállodák, panziók forgalma is viszszaeshet, ezért állami támogatásra
van szükség, hogy átvészeljenek
néhány hónapot – tette szóvá a napokban Dragoş Petrescu, a szállodák és éttermek munkáltatói
szakmai szervezetének elnöke. A
koronavírus-járvány elsősorban a
turizmusra és a vendéglátóiparra
van negatív hatással a turisták pánikszerű lemondása és a repülőjáratok nagyszámú törlése miatt.
Petrescu szerint azonnali állami segítségre van szükség, például átmeneti adóeltörlésekre, és a napokban
a központi sajtóban olyan hírek láttak napvilágot, miszerint a gazdasági minisztérium fontolóra veszi,
hogy három hónapra eltörölje a turizmusban dolgozók bérjárulékait.
A szaktárca turisztikai igazgatósága
létrehozott egy válságstábot, amely
felméri, hogy milyen károkat okoz
az ágazatban a vírus terjedése, és
megoldásokat is javasol majd.
A következő két hétre fókuszálnak
Kelemen Barna, a marosvásárhelyi World Travel Shop utazási iroda
vezetője lapunk érdeklődésére rámutatott, egy előre nem látott helyzettel állunk szemben, amiről senki
sem tudja, pontosan meddig tart,
konkrét, határozott válaszok nincsenek, éppen ezért káosz alakult ki

minden téren, és ez nemcsak az utazási irodákat érinti.
– A lényeg az, hogy a tavalyi év
vége és az idei év eleje, január-február turisztikai szempontból nagyon
jó időszaknak számított, sokan foglaltak nyaralást erre az idényre.
Mindenképpen pozitív, hogy úgy
érezzük, az emberek megértették a
helyzetet, belátták, hogy jelenleg
nem tudunk pontos választ adni
arra, hogy mi lesz hosszabb távon,
így kivárnak, hogy miként változik
a helyzet. Szerencsére nem jönnek
tömegesen, hogy lemondják a már
lefoglalt nyaralást. Számunkra jelenleg az a prioritás, hogy az elkövetkező két hétben, azaz az egészen
közeli időpontokban esedékes indulások esetén megoldást találjunk.
Különböző országokban különféle
szigorításokat vezettek be, van, ahol
már nem fogadnak turistákat, sok
légitársaság felfüggesztette a járato-

Elmarad a negyedik AWAKE fesztivál

Hivatalosan is bejelentették,
hogy elmarad az idén nyárra
tervezett, immár negyedik
AWAKE fesztivál. Az ország
első boutique-fesztiváljának
szervezői nemrég közleményben tudatták, hogy az idén
nem kerül sor a nagy érdeklődésnek örvendő egyedi és
nívós összművészeti eseménysorozatra.

Kaáli Nagy Botond

Az idei AWAKE fesztiválra is a
gernyeszegi Teleki-kastély kertjében került volna sor augusztus 14-e
és 16-a között, olyan nevekkel, előadókkal és együttesekkel a repertoáron, mint JP Cooper, Asaf Avidan,
White Lies, Dubioza Kolektiv, Viţa
de Vie „În Corzi”, Asian Dub Foundation, Dimension, Camo & Krooked. Sajnos, az összes koncert –
ahogyan a fesztivál is – elmarad.
„Hatalmas sajnálattal közöljük,
hogy az AWAKE 2020-as kiadása
nem kerül megrendezésre. Ezt a fájdalmas döntést az utóbbi hetekben
kialakult országos és nemzetközi
helyzetet hosszasan figyelemmel
kísérve és mérlegelve hoztuk meg.
Lelassultak a jegyeladások, befagytak a partnereink és támogatóink
költségvetési alapjai, elkezdődtek
és elkerülhetetlenül folytatódni fog-

nak az előadók fellépéseinek, turnéinak késleltetései, átszervezései és
elmaradásai. Mindezek mellett, a
jelenlegi helyzetben a fesztiválunkat szervező, igencsak népes tömeg
koordinálása nagyon nagy feladat
lenne. Szinte lehetetlen a több tíz és
száz főből álló, különböző területeken és városokban aktívan dolgozó
szervezőcsapataink munkájának
összehangolása anélkül, hogy találkozhatnánk, ezért úgy döntöttünk,
hogy ebben a nehéz helyzetben öszszefogunk, és mindannyiunk biztonságát tartjuk a legfőbb
célunknak.
Nagyon fontos számunkra a művészeink közössége és mindaz, amit
együtt létrehoztunk az AWAKE-ra
kilátogató közönségért. Természetesen nem számítottunk arra, hogy
ilyesmi történik a negyedik kiadással, de a koronavírus által okozott
társadalmi és gazdasági helyzet
megakadályoz bennünket abban,
hogy kompromisszummentes fesztivált szervezhessünk.
Már az első AWAKE esetében is
az volt a célunk, hogy egy összetett,
egyedi és gazdag élményeket kínáló, tapasztalatokat eredményező
fesztivált szervezzünk. És ugyanez
marad a célunk a 2021-es AWAKE
esetében is” – nyilatkozta Laura
Coroianu fesztiváligazgató.
Az előző években többek között

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Antalfi Imola (archiv)
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Három éve Józsi Dezső nélkül

Czimbalmos Ferenc Attila
Immár harmadik éve, hogy 93 éves korában
elhunyt a megyeszékhely egyik legismertebb
labdarúgója.
Józsi Dezső – a Maros Megyei Labdarúgóegyesület játékvezetői testülete alelnökének,
Cseh Gábornak a nevelőapja –, a hajdani bőrgyár Monopol törpecsapatában kezdett futballozni, onnan került az akkori B osztályos Attila
SE-hez 1941-ben.
1945-ben a Szovjetunióba deportálták többedmagával, ahol három évig és nyolc hónapig a lágerbeli foglyok alakulatának volt az
egyik legjobbja.
Leszerelése után a Kiss Árpád által edzett
Cukorgyárnál, aztán a Brassói Metrom
együttesénél játszott, onnan tért vissza a
Marosvásárhelyi Locomotivához, amely
1952-ben a 4., 1953-ban az 5. helyen végzett az A osztályban.
Józsi Dezső jobbösszekötőként és csatárként vált ismertté, 1952–1955 között a
néhai Vakarcs Domokossal együtt tagja volt
Románia válogatottja bővített keretének is,
1952-ben a Bukaresti Locomotivánál szerepelt kölcsönben.
A hajdani kiváló labdarúgó – aki az ötvenes és hatvanas években Maros megye
egyik legjobb labdarúgója volt Gierlinggel
együtt –, 1963-ig folytatta pályafutását Ma-

rosvásárhely akkor legismertebb csapatában –
ahol csapattársai voltak többek közt Lukács
Elek, Boroş Titus, Vakarcs I., Kajlik Öcsi és
élete végéig jó barátja, Gierling György is – ,
aztán 39 évesen befejezte az aktív sportolást,
majd edző-játékosként, aztán edzőként tevékenykedett: 1963-tól 1967-ig a helyi Lemnarult edzte – keze alól került ki Czakó János is,
aki az akkor B osztályos Mureşulnál folytatta –, 1968–1974-ben a Nyárádszereda irányítója volt, végül a megyei bajnokságban szereplő Cukorgyár alakulatát vezényelte, és
1979-ben mondott búcsút edzői pályafutásának.
Marosvásárhelyen hunyt el 2017. február
26-án.

Józsi Dezső Gierling Györggyel

Rossi: A magyar szurkolók sikeres nemzeti
csapatot érdemelnének

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya
szerint a hazai szurkolók
„mindenképp megérdemelnének egy sikeres nemzeti tizenegyet, és mi ezért dolgozunk nagyon elszántan”.
Marco Rossi erről az M4
Sport Vezetők című műsorában beszélt a magyar közszolgálati sportcsatorna vezető Forma–1-es kommentátorával, Wéber Gáborral, akivel a Hungaroring vezetéstechnikai tanpályáján tesztelték az 55 éves futballedző
autóvezetési tudását.
„A magyar drukkerek szenvedélyesebbek, mint az olaszok, és ez érezhető a válogatott mérkőzéseken még akkor is,
amikor kevésbé jönnek az eredmények” –
jelentette ki Rossi, hozzátéve, hogy hazájában nem tapasztalta azt, amit Magyarországon, ahonnan a szurkolók minden
hétvégén elutaznak Spanyolországba, Németországba, vagy éppen Olaszországba a
kedvenc külföldi csapatuk aktuális összecsapására.
A műsorból az is kiderült, hogy Rossi

Három lehetőség az olimpia elhalasztására

A következő négy héten belül
végleges döntés születik a koronavírus-járvány miatt veszélybe került
tokiói nyári olimpiai játékokról, jelentette be vasárnap a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) vasárnap.
Thomas Bach NOB-elnök vasárnap azt közölte, hogy az olimpia
törlése nincs napirenden, de a szervezet a következő négy hétben számításba
veszi
a
játékok
elhalasztását is. Utóbbi történelmi
döntés lenne, eddig ehhez hasonlóra
nem volt még példa az ötkarikás
események történetében. Olimpiát
öt alkalommal töröltek: az első világháború idején az 1916-os berlini

játékok maradt el, majd a második
világháború alatt az 1940-es tokiói
és az 1944-es londoni nyári, valamint az 1940-es Cortina d’Ampezzó-i és az 1944-es szapporói téli
olimpiát nem rendezték meg.
A dpa német hírügynökség szerint, ha a NOB a halasztás mellett
dönt, akkor három forgatókönyv
közül választhat.
Az egyik, hogy az olimpiát idén
ősszel rendezik meg, ez pedig az
időjárási körülmények miatt a legjobb lehetőség, korábban ugyanis
több kritikai észrevétel érkezett arra
vonatkozóan, hogy Tokióban nyáron nagy a hőség. Az ugyanakkor
kérdéses, hogy az olimpia eredeti-

Fotó: MTI

1983 óta vezet autót, és még nem volt balesete. Elmondta, hogy nem jellemzőek rá a
tipikus olasz gesztusok a volán mögött, „ha
nyugodtan vezetnek körülöttem, akkor elég
csendes vagyok az autóban”.
A szövetségi kapitány szívesen megnézi
a Forma–1-es versenyeket, az Olasz és a
Magyar Nagydíjat soha nem hagyja ki, személyesen viszont eddig csak a Hungaroringen járt, már három alkalommal. Kedvenc
F1-es csapatáról azt mondta, mivel olasz,
felesleges is feltenni neki azt a kérdést,
hogy melyik istálló sikeréért szorít.

leg tervezett időpontja – július 24.augusztus 9. – után néhány hónappal mennyit veszít az intenzitásából
a koronavírus-járvány. Szintén gondot jelenthet, hogy az egyesült államokbeli
tőkeerős
televíziós
társaságok vélhetően nem szívesen
egyeznének bele az őszi rendezésbe, amikor az amerikai ligák, így
a kosárlabda-, a jégkorong- és az
amerikaifutball-bajnokság küzdelmei zajlanak.
A másik forgatókönyv szerint a
labdarúgó-Európa-bajnoksághoz
hasonlóan pontosan egy évvel halasztják el az olimpiát. Ennek a verziónak az a nagy előnye, hogy a nak is elegendő idő állna rendelkeNOB-nak és a szervezőbizottság- zésre, a rendezéshez viszont szükséges a vírus terjedését addigra
Kanada és Ausztrália sem engedi el sportolóit Tokióba
teljes mértékben megállítani. Ha ez
A kanadai olimpiai és paralimpiai bizottság az egész világot sújtó koronavírus-járvány miatt nem engedi a forgatókönyv valósul meg, akkor
el a sportolóit a tokiói olimpiára, ha azt az eredeti tervek szerint, július 24. és augusztus 9. között rendezik.
viszont a nemzetközi versenynaptá„A júliusi olimpia nem megvalósítható, és nem kívánatos. Ez nemcsak a sportolók egészségéről, hanem a rakat kell jelentősen módosítani,
közegészségről is szól” – áll a Kanadai Olimpiai Bizottság (COC) közleményében. A szervezet határozottan jövő nyáron rendeznék ugyanis
kéri az olimpia elhalasztását, ha a tokiói játékokat az eredetileg tervezett időpontban tartják, biztonsági okok- szintén Japánban, Fukuokában a
ból sem olimpikonjaik, sem paralimpikonjaik nem vesznek részt a japán fővárosban rendezendő viadalokon. vizes világbajnokságot, az egyesült
A kanadai bejelentést követően egy órával az Ausztrál Olimpiai Bizottság is közölte, hogy a 2021-es olim- államokbeli Eugene-ban pedig az
piarendezést támogatja, a versenyzői inkább erre készüljenek, a saját és a körülöttük lévők egészsége elsőbb- atlétikai vb-t. A Nemzetközi Atlétiséget élvez, és mindenki térjen vissza a családjához. Ráadásul az utazási és egyéb korlátozások miatt eleve kai Szövetség már jelezte, hogy a
tarthatatlan a helyzet, nem lehet felkészülni az idei olimpiára – foglalt állást a szervezet.
világbajnokságot kész elhalasztani
Az Ausztrál Olimpiai Bizottság ügyvezető elnöke, Matt Carroll a hétfői elnökségi ülés után közölte, hogy 2021-re.
nem tudnak csapatot összeállítani Tokióra, amennyiben a játékokat az eredeti időpontban tartják.
Elvben előfordulhat az is, hogy

Suárez gyorsan gyógyul

Fotó: ESI

A vártnál hamarabb visszatérhet az FC Barcelona kötelékébe a spanyol futballbajnoki
címet védő csapat uruguayi csatára, Luis Suárez.
A Marca spanyol sportnapilap híre szerint
a sikeres térdműtéten átesett 33 éves támadó

felépülése nagyszerűen halad, s a jelzett
május eleje helyett
jóval korábban megkezdheti az edzéseket.
A katalán klub január 12-én tudatta,
hogy Suárezt megoperálták, miután
meniszkuszsérülést
szenvedett a jobb
térdében. Az orvosok úgy kalkuláltak,
hogy a regeneráció
négy hónapot vesz
igénybe, s a csatár
legkorábban májusban léphet pályára.
„A
gyógyulás
gyorsabb,
mint
amire számítottunk,
így a vártnál sokkal előbb térhetek vissza“ –
nyilatkozta a Barca alapemberének számító
játékos, aki sérüléséig a bajnoki címvédő és
listavezető együttesben 23 mérkőzést játszott,
14-szer volt eredményes, és 11 gólpasszt
adott.
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az idei olimpiát 2022-re halasztják.
Ebben az esetben még több idő
állna rendelkezésre ahhoz, hogy a
járvány lecsengése után minden
szempontot, így a nemzetközi versenynaptárakat is figyelembe véve
tudják megrendezni a játékokat. A
NOB-nak azonban valószínűleg
nehéz lenne kezelnie azt, hogy
ugyanabban az évben nyári és téli
olimpiára is sor kerüljön, a 2022-es
téli játékokat ugyanis Pekingben
rendezik. A helyzetet tovább nehezíti, hogy annak az évnek a végén,
Katarban labdarúgó-világbajnokságot is rendeznek.

Zidane mindenképpen maradhat
a Real Madridnál

Zinedine Zidane akkor is a Real Madrid
vezetőedzője marad, ha az általa irányított
futballcsapat ebben a szezonban semmilyen
trófeát nem nyer – írta pénteken az AS spanyol sportlap.
A fővárosi együttes klubvezetése korábban állítólag fontolóra vette a francia szakemberrel kötött szerződés idő előtti
felmondását, ha a királyi gárda sikertelen
idényt zár, most azonban a madridi futballvezérkar úgy döntött, hogy semmiképpen sem szünteti meg a
2022 júniusáig érvényes megállapodást Zidane-nal.
Az egykori kitűnő játékosból
lett trénert első ízben 2016 januárjában nevezték ki a Real vezetőedzőjének, és e poszton 2018
májusáig dolgozott, majd távozott, de egy évvel később megint
visszaült a „blancók“ kispadjára.
Vezetésével az első közös években a Real Madrid háromszor
egymás után megnyerte a Bajnokok Ligáját.
A fővárosi elitalakulat jelenleg

– a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett
bajnokságban – a második helyet foglalja
el 27 fordulóban szerzett 56 pontjával, két
ponttal lemaradva a listavezető és címvédő
FC Barcelonától, a spanyol Király Kupából
a negyeddöntőben kiesett. A most szintén
szünetelő Bajnokok Ligájában, a nyolcaddöntő első mérkőzésén Zidane csapata
hazai pályán 2-1-re kikapott az angol Manchester Citytől.

Fotó: AS
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A BNR stabilan tartja az árfolyamot, az euró
a történelmi csúcs közelében maradt

A történelmi csúcs közelében
maradt hétfőn is az euró referencia-árfolyama: a Román
Nemzeti Bank (BNR) 4,8443
lejes szintet jelentett be, miután a bankközi piacon az árfolyam a délelőtti órákban
elérte a 4,89 lejes szintet is. A
történelmi csúcs a március
17-i 4,8448 lej/euró.

Az elmúlt napokban amúgy az
euróárfolyam alakulását a pénzpiaci
instabilitás és a külföldi devizák
iránt megnövekedett kereslet miatt
segítette a bukaresti jegybank. A
nyomás ugyanakkor fokozódott,
miután a bukaresti központi pénzintézet igazgatótanácsa pénteken úgy
döntött, 2,5 százalékról 2 százalékra
csökkenti az alapkamatot.

Ezúttal is gyengült ugyanakkor a
lej a svájci frankhoz képest, megdöntve a pénteki 4,5964 lej/frankos
történelmi csúcsot. A hétfői referencia-árfolyam 4,5972 lej/frank.
Az amerikai dollárhoz képest is
tovább esett a román deviza értéke:
4,5140 lej/dollárról 4,5316 lej/dollárra emelkedett az árfolyam. A dollár különben a világ legtöbb
devizájához képest erősödött, ugyanis
biztos befektetésnek tekintik.
Az arany ára viszont enyhén
csökkent a pénteki szinthez mérten:
219,0927 lej/grammról 217,7939
lejre esett vissza.
Közben, miután a Román Nemzeti Bank pénteken a lakosság megsegítésére sietett, és az alapkamat
csökkentésével próbálta csökken-

teni a koronavírus-járványnak a
gazdaságra gyakorolt negatív hatását, hétfőn 2,61 százalékra csökkent
a háromhavi irányadó bankközi kamatláb (ROBOR 3M). A fogyasztási hitelek és az Első otthon
program keretében felvett bankkölcsönök havi törlesztőrészletének kiszámításakor alkalmazott kamatláb
csütörtökön és pénteken még 3,24
százalékon állt.
A jelzáloghitelek havi törlesztőrészletei kiszámításánál alkalmazott
hathavi ROBOR is nagyot esett, a
pénteki 3,31 százalékról 2,7 százalékra zsugorodott.
Szakértői becslések szerint az
irányadó bankközi kamatlábak
csökkenése az elkövetkező időszakban folytatódni fog. (Mediafax)

Florin Cîţu: Nagyon közel állunk ahhoz,
hogy megoldást találjunk a banki törlesztésre

Florin Cîţu pénzügyminiszter hétfőn úgy nyilatkozott, közel állnak a megoldáshoz a kereskedelmi bankokkal a romániai lakosság hiteltörlesztő-részletei
kapcsán a kialakult egészségügyi válságban, amelyet
minden valószínűség szerint gazdasági krízis fog követni. A tárcavezető Facebook-posztja szerint a pénzügyi tárca és a Román Nemzeti Bank (BNR) képviselői
egyeztetéseket folytatnak a kereskedelmi bankokkal a
hitelek törlesztéséről, és várhatóan két napon belül
megállapodásra juthatnak.
„Jó hír a románok számára, hogy nagyon közel ál-

lunk ahhoz, hogy megoldást találjunk a bankok ügyfelei számára, megoldást, amelyről a Nemzeti Bankkal
és a bankrendszerrel beszélünk, amit úgy hiszem, hogy
legtöbb 48 órán belül bemutatunk” – jelentette be Florin Cîţu a közösségi portálon közzétett videóüzenetében.
Jelezte egyúttal, hogy azoknak a kis- és közepes vállalkozásoknak, amelyek beruházásokhoz vagy működési tőkéhez az állam által 90 százalékban garantált
hitelt igényelnek, nincs szükségük szükségállapot-igazolásra. (Mediafax)

PSD-törvénytervezet: felfüggesztenék
a hitelek törlesztését

A Szociáldemokrata Párt (PSD) törvénytervezetet
nyújtott be a hitelek törlesztésének felfüggesztésére.
Azzal érvelnek, hogy az intézkedés támogatná a polgárokat és az üzleti szférát.
„Amíg a kormánynak nincs bátorsága meghozni ezt
az intézkedést, és csak a bankok védelmezésére gondol, a PSD a polgárok és a cégek védelmére siet” – írta

Mihai Fifor legfrissebb Facebook-bejegyzésében. Jelezte egyúttal: kérik, hogy a jogszabályjavaslatot sürgősségi eljárással vitassák meg a döntéshozók.
A tervezet előírná, hogy a 2020-as év végéig a bankok függesszék fel a március 19-e előtt felvett hitelek
törlesztőrészletének és az ezekere vonatkozó kamatoknak a befizetési kötelezettségét. (Mediafax)

Tucatjával állnak le világszerte a filmstúdiók
a produkciók gyártásával. Egyebek mellett
A kis hableány élőszereplős változatának és
Ridley Scott történelmi kalandfilmjének forgatása is későbbre csúszik.

meg kellett szakítani Atlantában. A Meryl Streep és Nicole Kidman részvételével készülő musicalfilm, a The
Prom Los Angeles-i forgatása éppen az utolsó napjainál tartott, amikor fel kellett függeszteni. A Hamupipőke modern feldolgozását – Camila Cabellóval a
címszerepben – pedig a Pinewood filmstúdióban függesztették fel a következő hetekre.
A Jurassic World: Dominion felvételei is leálltak, jeleneteit február 25-től rögzítették Hawaiin. A Mátrix
4. forgatását Berlinben állították le, a Robert Pattinsonnal készülő Batman legújabb részének munkáit pedig
Londonban. Ralph Fiennes, Jessica Chastain, Caleb
Landry Jones és Said Taghmaoui Marokkóból repült
haza, mivel The Forgiven című filmjük, amin dolgoztak, ugyancsak leállt a világszerte terjedő koronavírusjárvány miatt.
A Birds of Paradise című balettdráma forgatását az
Amazon stúdió Budapesten állította le.
Penélope Cruz és Antonio Banderas Official Competition című új vígjátékának forgatását szintén felfüggesztette a Mediapro spanyol produkciós cég. (MTI)

Számos film gyártása áll le világszerte

A Deadline.com értesülése szerint Rob Marshall a
múlt héten kezdte volna A kis hableány felvételeit Londonban, de a munkát bizonytalan időre elhalasztották.
Ridley Scott négy és fél hetet már leforgatott a 14. századi Franciaországban játszódó The Last Duel című
filmjéből, amelynek forgatókönyvét Matt Damon és
Ben Affleck írta, és a főszerepet is ők játsszák, de március közepén az írországi felvételeket már le kellett
fújni. A rendező egyelőre a vágószobában dolgozik az
eddig elkészült anyagon.
Guillermo del Toro Nightmare Alley című filmje
Bradley Cooperrel, Cate Blanchett-tel és Rooney Marával Torontóban kényszerült pihenőre. Sylvester Stallone Samaritan című új filmjénak felvétele pedig
Atlantában állt le március 14-én. Dwayne Johnson, Gal
Gadot és Ryan Reynolds filmjét, a Red Notice-t szintén

Szarvasok, mosómedvék és más vadak
kószálnak a kiürült városok utcáin

Szarvasok, mosómedvék, pulykák és más állatok kószálnak a világszerte elcsöndesedett,
kiürült városok utcáin – írta meg a The Guardian a közösségi médián szaporodó beszámolókra és képekre hivatkozva.

Elsősorban a külvárosok környékén élő vadak indulnak felfedezőútra. A japán Narában szikaszarvasok járják a várost, és a metróállomásokon is látták őket. A
panamai San Felipe elnéptelenedett tengerpartján mosómedvék tűntek fel, a Guardian egy kaliforniai szerkesztőjének oaklandi háza körül pedig pulykák
jelentek meg.
„A vadállatok általában a városoknak azon a részén
élnek, amit mi nem használunk. Ezért többnyire láthatatlanok számunkra, olyanok, mint a kísértetek” – magyarázta a chicagói Lincoln Állatkert városi vadon élő
állatokkal foglalkozó intézetének igazgatója, Seth
Mangle.
A pulykák jelenléte nem szokatlan Oakland környékén, a San Franciscó-i öbölben, de most úgy tűnik,
messzebbre merészkednek. Európai nagyvárosok, köz-

tük Barcelona utcáin is meglepetést keltettek a vaddisznók. A panamai Smithsonian Trópusi Kutatóintézet
igazgatója, Matt Larsen pedig elmondta, hogy hat éve
él San Felipében, de most látott először mosómedvéket
a háza melletti tengerparton.
A feleségével együtt otthonról, távmunkában dolgozó Larsen hozzáfűzte: nagyon örül annak, hogy
a „természet magára talál”, jó látni valami szokatlant.
A koronavírus-járvány miatti karantén és társadalmi
távolságtartás váratlan helyzeteket teremthet a Massachusetts Amherst Egyetem ökológusa, Paige Warren
szerint. „Kíváncsi vagyok, hogy a prérifarkasok és
rókák mikor jelennek meg az amerikai városokban” –
mondta, megjegyezve, hogy közben néhány olyan állat
is, ami hozzászokott, hogy etetik az emberek, tovább
vándorolhat. Ez a helyzet a japán szikaszarvasokkal,
amelyek megszokták, hogy a turisták rizssütit dobnak
nekik, de most, hogy a parkok kiürültek, kénytelenek
a városban élelmet keresni. Ezért vándorolnak csapatostul az utcákon. (MTI)
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A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztáránál

Szünetel
az ügyfélfogadás

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

Március 24-étől mindaddig, míg
a járványveszély el nem múlik – és
az újabb rendelkezésekig – az önsegélyző pénztár felfüggeszti az
ügyfélfogadást.
– 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 tag-

sági könyv számát 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)

Közlemény

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, tekintettel a
29/2020. sürgősségi kormányrendelet V. cikkelyének előírásaira, tájékoztatja a magán- és jogi személyiségű adófizetőket,
hogy a 2020-as évre vonatkozó épület-, telek- és járműadó első befizetési határideje 2020. június 30.
Ugyanakkor, amennyiben a marosvásárhelyiek ezeket az adókat
teljes egészében befizetik 2020. június 30-ig, 10%-os kedvezményben részesülnek.
Továbbá az ingatlanok felértékelési jelentéseit is legkésőbb 2020.
június 30-ig kell benyújtani.
2020.03.24-étől kezdődően a szükségállapot megszüntetéséig a
közönségszolgálat 10 és 14 óra között tart nyitva.
A polgármesteri hivatal személyes felkeresésének elkerülése érdekében arra kérjük a magánszemélyeket, hogy online fizetéssel,
bankkártyával a ghiseul.ro elektronikus kifizetési lehetőséget, az
intézményünk www.tirgumures.ro honlapjáról elérhető ghiseul.ro
applikációt használva törlesszék adóikat.
A jogi személyek a hivatal honlapján, a www.tirgumures.ro internetes elérhetőségen a Globalpay applikáció segítségével áttekinthetik az adóügyi nyilvántartásban szereplő befizetési
kötelezettségeiket, valamint elektronikus kifizetésre is lehetőség
nyílik. Mindehhez előzetesen belépési jelszót kell igényelniük. A belépési jelszót e-mailben is igényelhetik az itlpj@tirgumures.ro
címen.
A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos összes formanyomtatványt, a szükséges iratok jegyzékét, a befizetési kötelezettségekhez rendelt IBAN-kódokat (bankszámla-azonosítók), valamint
egyéb hasznos információkat megtalálnak az intézmény
www.tirgumures.ro honlapján, az ADÓK, ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK menüpont alatt.
A magánszemélyek online előjegyzést igényelhetnek a Magánszemélyek helyi adó- és illetékbefizetési ügyfélfogadójához az intézmény honlapján (www.tirgumures.ro) a következő
műveletekhez:
– jármű elidegenítéséről (eladásáról) szóló nyilatkozat;
– jármű megszerzéséről (vásárlásáról) szóló nyilatkozat;
– adóügyi igazolás igénylése és megszerzése;
A többi nyilatkozatot, a felértékelő jelentéseket postai úton, emailben vagy a polgármesteri hivatal általános iktatójában kell benyújtani (13-as iroda).
Szövérfi László ügyvezető igazgató
*
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy március 24-től, keddtől a közönségszolgálat 10 és 14 óra
között tart nyitva.
Ugyanakkor felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak sürgős elintéznivalókkal forduljanak a polgármesteri hivatalhoz. Emlékeztetünk arra, hogy az önkormányzat online szolgáltatásai is igénybe
vehetők.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
bel- és külkapcsolati osztálya
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Ellenőrzések a Románia iskoláiért
program keretében

A Románia iskoláiért program (tej és kifli program) lebonyolításáért felelős megyei bizottság
nevében tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy
februárban a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság 35 tanintézetnél, 14 óvodában és
21 iskolában végzett ellenőrzéseket.
A vizsgálat nyomán azt állapították meg, hogy
több iskolában is egyéni csomagolás nélkül osztották ki az almát. Az említett szabálytalanságot a következő iskolák esetében állapították
meg: a Magyarói Általános Iskolában, a segesvári Zaharia Boiu Általános iskolában, a Holtmarosi Óvodában, a Segesvári 7-es Számú
Óvodában és a marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceumban. Mindegyik esetben azt javasolták a tanintézeteknek, hogy küldjék vissza
a termékeket a forgalmazónak.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

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

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

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

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

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

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

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741576-235. (6562-I)
A NIKI PARK ÜZLET – 1989. December 22. utca 113/A szám – elad
új ágybetéteket. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. (22014-I)
ELADÓK 4 hónapos süldők. Tel.
0728-971-777. (7195-I)

LAKÁS

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön
2004-ben épült ház, 44 ár telek (felparcellázható) a főúton, közel a Selgros-hoz.
Tel.
0744-438-594.
(22014-I)
ELADÓ a Pandúrok úton, az E. ON
Gaz székhelyének közelében negyedik emeleti, háromszobás, hőszigetelt, légkondicionáló berendezéssel
és egyéni kiskazánnal ellátott, nemrég felújított tömbházlakás. Ára:
75.000 euró, alkudható. Érdeklődni a
0726-701-872-es
telefonszámon
lehet. (7146-I)
ELADÓ új telekkönyvvel rendelkező
1.224 négyzetméteres telek a Kishegyszőlőben levő Unomáj utcában.
A terület az ivóvíz- és a csatornahálózathoz van csatlakoztatva, a bejáratig van gáz- és villanyvezeték. Ára:
40 euró/négyzetméter, alkudható. Érdeklődni a 0726-701-872-es telefonszámon lehet. (7146-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

A LEHETŐ LEGOLCSÓBB
INGATLANOK
MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa
Tel. 0737-797-975. (6911-I)
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Elvesztettem azt, akit annyira szerettem,
jókedvem, nyugalmam vele elvesztettem.
Üres már a lakás, nincs kit hazavárjak,
ezért nem jön éjjel szememre álom.
Majd, ha elindulok, napjaim betelvén,
karjaid kitárva várj az út végén.
„Tudom, hogy búcsú nélkül oly messzire mentem,
tudom, hogy megsiratsz nagyon gyakran engem.
Nyugodj bele, most már nincs mit tenni,
ahol én vagyok, onnan nem lehet hazajönni
Szerettem volna még veled lenni,
de a halál legyőzött, el kellett menni.”
Könnyes az út, mely a sírodhoz vezet,
a Jóisten őrködjön pihenésed felett.
Két kezed munkáját mindenhol látjuk,
áldott, szép emléked, míg élünk, szívünkbe zárjuk.
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni az érted hulló könnyeket.
Könnyes szemmel tekintünk az égre,
kérjük a Jóistent, hogy nyugtasson békében.
Fájó szívvel emlékezünk március 24-én CSATLÓS IRÉNRE
szül. Dósa halálának 3. évfordulóján. Szeretett férjed, három
fiad, három menyed. Pihenj békében! (7121)
TETŐSZIGETELÉS
részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722693-866. (64571)

KÜLÖNFÉLE FÉMMUNKÁT vállalok.
Tel.
0740-680-648,
0722-693-866.
(64571)
FAMETSZÉST és permetezést vállalunk. Tel. 0770-621-920. (7060-I)
VÁLLALUNK tetőfedést Lindab lemezzel, cserépforgatást, festést, kerítésjavítást és szigetelést kátránnyal.
Tel. 0742-421-164. (7106)
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat,
szúnyoghálókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (7011)
HOSSZÚ TÁVRA, munkakönyvvel
gyerekszerető, kedves és megbízható dadust keresünk. Tel. 0734-730472, 0745-162-268. (6913-I)
ÁCSMESTER
vállal
tetőfedést
bármilyen
cseréppel,
tetőjavítást,
ácsmunkát, belső és külső munkát. Tel.
0758-737-660. (6958)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden évben eljön a nap, mely
szívünkben fájó emléket hagy.
Megnyílt az ég, és magához szólított a fény. Gyönyörű ragyogás
csábított fölfelé, magad mögött
hagytad a földi létet, szárnyaljon
most már odafönt a lelked! Drága
édesanyám, annyira hiányzol!
Nagyon hiányzol, mert lelkem
egy darabját vitted magaddal a
messzeségbe, és ez a darabka
nem pótolható nélküled.
A szívemben hordozlak, és szeretlek, amíg élek. Egy biztos pont
voltál nekem ezen a világon. Nem
tudom, nélküled mi lesz velem,
nem tudom, miért nem maradhattál velem. Lelked most már lágyan
öleli a fény, nincs bánat, nincs baj,
nincs már betegség. Remélem, a
lelked nyugalomra lel, a Jóisten
vigyáz rád most már helyettem.
A halál nem jelent feledést és
véget, amíg élnek azok, akik szeretnek téged.
Összetört szívünk mély fájdalmával
emlékezünk
LÁSZLÓ
ROZÁLIÁRA március 24-én, amikor öt éve a kegyetlen halál elragadta közülünk. Emlékét őrzi
bánatos leánya, Katalin, valamint
szerettei. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1799-I)

Bennünk él egy arc, egy végtelen

szeretet, amit tőlünk soha senki

el nem vehet. Az élet kegyetlen,

mostoha, szeretni megtanít, de

feledni soha. Csak az idő múlik,

feledni nem lehet, szívünkben

őrizzük szép emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk március

24-én FOGARASI SÁNDORRA

halálának 14. évfordulóján. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! Bánatos leánya, Mária

Magdolna, unokája, Zsolt és

családja. (7172-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó feleség, édesanya,

nagymama és dédnagymama,

szeretett testvér és rokon,

TARCSAFALVI ROZÁLIA
szül. Kocsis

életének 87. évében, házasságá-

nak 65. évében rövid, türelem-

mel

viselt

betegség

után

csendesen megpihent. Teme-

tése 2020. március 25-én 13 óra-

kor

lesz

a

remeteszegi

temetőben, református szertar-

tás szerint, szűk családi körben.

Fájó szívvel búcsúzunk, emlé-

ked legyen áldott, nyugalmad

csendes!

Szívünkben

megmaradsz!

örökre

A gyászoló család. (v.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Teleki Téka munkaközössége

őszinte

ERDÉLYI

részvétét

LAJOS

alkalmából. (sz-I)

fejezi

ki

elhunyta
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Válságos időkben is
hűséges társ

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
Fizessen elő online
(a nepujsag.ro honlapon),
a lapkihordóknál
vagy a postahivatalokban!

FONTOS TELEFONSZÁMOK

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

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

Utazási irodák

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

