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Nappal is maradhatnak

48 hajléktalant fogadott be a marosvásárhelyi menhely

Az aszfaltozógépek
helyet adtak
a segélynek
A Brassói Regionális Út- és Hídügyi
Igazgatóság termelési részlegének
raktárhelyiségeit ideiglenesen átalakították a régiós Vöröskereszt elosztóközpontjává.

____________2.
Az otthoni
beteggondozók
a valóban rászorulókat látják el

A Gyulafehérvári Caritas szociális
ágazatában részben szünetel a szolgáltatás, a nappali központok tevékenységét fel kellett függeszteni a
koronavírus-járvány miatt. Az otthoni
beteggondozó szolgálat munkatársai
azonban a továbbiakban is ellátják a
valóban rászoruló időseket, betegeket.

____________4.
Az élet
nem áll meg

A napokban befejezték a marosvásárhelyi Kultúrpalota orgonájának a felújítását. Ez adott alkalmat arra, hogy
Soós Zoltánnal, a Maros Megyei Múzeum igazgatójával a zárt ajtók mögötti restaurálásról, a múzeum
munkatársainak kevésbé látható tevékenységéről beszéljünk.

____________5.
Kihívások
és tervek Dicsőszentmártonban
A koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot
fontos intézkedése az otthon maradás elrendelése.
Ezzel kiküszöböljük a más emberekkel való érintkezést,
minimálisra csökkentjük a fertőzésveszélyt. Igen ám, de
akinek nincs otthona, nincs ahová elhúzódnia,
azzal mi lesz? A hajléktalanok hogyan tehetnek eleget
ennek az előírásnak, amikor nekik általában csak éjszakára biztosítanak szállást a menhelyen, hogy ne maradjanak az utcán. Kérdéseinkre Székely István, a

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

marosvásárhelyi menhely vezetője és Maier Mihaela,
a szociális igazgatóság igazgatója felelt.

Mezey Sarolta

Kimenőkor fel kell mutatniuk a nyilatkozatot
A szükségállapot idején üresek az utcák, kevés ember jön-megy, a halaszthatatlan bevásárlást, orvosi vizsgálatot, gyógyszerbeszerzést intézi.
(Folytatás a 4. oldalon)

A tavalyi év tele volt kihívásokkal, de
az idei sokkal nehezebbnek és kiszámíthatatlanabbnak tűnik, az új típusú
koronavírus-járvány ugyanis napról
napra áthúzza a terveket, a miniszteri
rendeletek pedig egymást írják felül –
mondta Dicsőszentmárton polgármestere. Jelenleg a negyedik katonai rendelettel próbálják megfékezni a
járvány terjedését, ezért a helyi
önkormányzat is mindenekelőtt a lakosság egészségének megóvására
összpontosít.

____________6.

Erősebb a koronavírusnál?

Mózes Edith

Európában és az Egyesült Államokban „ostromállapot” van az új
koronavírus terjedése miatt, miközben a járvány kiindulópontjának
számító Vuhanban, Kínában kezdik feloldani a korlátozásokat – írta
szombat esti összesítésében az AFP francia hírügynökség. Már több
mint 30 ezer halálos áldozata van világszerte a járványnak, jelentette
a BBC.
Romániában is terjed a járvány. Egyre több a fertőzött, nő a halottak száma. Ám úgy tűnik, vannak, akiknek szívében – történhet
bármi – egy sokkal pusztítóbb vírus fészkel. A szélsőséges nacionalizmus vírusa.
Miről van szó? Pár nappal ezelőtt bűnvádi vizsgálat indult Antal
Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere ellen, mert hangosbemondón
otthon maradásra buzdította a város lakóit – román és magyar nyelven.
A polgármester múlt pénteki online sajtótájékoztatóján elmondta,
hogy a megyei rendőrparancsnok-helyettes nem volt hajlandó tájékoztatni őt a „folyamatban levő bűnügyi vizsgálatokról”. Antal
Árpád szomorúnak tartja, hogy ezekben a nehéz időkben van idejük
ilyesmivel foglalkozni.
Nem ez az első eset, hogy eljárás indul a sepsiszentgyörgyi városvezető ellen. A DNA 2016 februárban hajnalban „lepte meg” a polgármestert, a lakásán és az irodájában is házkutatást tartott, álarcos
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 3 perckor,
lenyugszik
19 óra 51 perckor.
Az év 91. napja,
hátravan 275 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ÁRPÁD,
holnap HUGÓ napja.
HUGÓ: germán eredetű férfinév,
amely a Hug- kezdetű nevek rövidüléséből keletkezett. A névelem
jelentése értelem, más vélemény
szerint a „hugh” jelentése germán
nyelvekben szív, lélek.

Havazás várható
Hőmérséklet:
max. 50C
min. 00C

Megyei hírek

Az aszfaltozógépek helyet adtak a segélynek

Raktárhelyiségek a Vöröskeresztnek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. március 30.
1 EUR
4,8297
1 USD

4,3637

1 g ARANY

227,5171

100 HUF

1,3503

Egyszerre szólalnak meg a harangok

Április elsején, szerdán 13 órakor egyszerre szólalnak meg
a marosvásárhelyi történelmi egyházak templomharangjai
köszönetnyilvánításként mindazoknak, akik ezekben a napokban nem maradhatnak otthon: orvosoknak, asszisztenseknek, ápolóknak, gyógyszerészeknek, bolti eladóknak,
szállítóknak, takarítóknak, rendfenntartóknak és mindenkinek, aki a lakosságért dolgozik a járvány idején. A marosvásárhelyi RMDSZ-körzetek és dr. Vass Levente parlamenti
képviselő köszönetet mondanak az egyházaknak, hogy a
közösségi hálát kifejező kezdeményezésüket felkarolták, és
arra kérik a marosvásárhelyieket, hogy szolidaritásuk jeleként nyitott ablakkal hallgassák a harangszót.

Kultúra-túlélőcsomag karantén
idejére az Erdély TV-ben

Ma (kedden) este fél 9-kor az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp című műsora karanténra való kultúra-túlélőcsomaggal jelentkezik. Könyveket, filmeket és zenét ajánl a
nézőknek Kovács Kata Milla színészhallgató, Kiss Krisztina
teatrológus, Deák Kati dramaturg, Henn János színművész,
Gryllus Vilmos előadóművész, Lackfi János költő, Tamás
Attila újságíró, valamint Szabó Károly, a Székelyudvarhelyi
Városi Könyvtár igazgatója.

Beindult a telesuli

A televíziós oktatásban egyelőre a VIII. és XII. osztályos tanulók részesülnek. Maros megyében naponta 10-11, illetve
15-16 óra között követhetők a magyar nyelv és irodalom,
matematika, kémia, történelem, biológia, fizika, informatika
és társadalomtudományok televíziós tanórák a Román Televízió Marosvásárhelyi TVR csatornáján. A leckéket a
TVR3 csatornán is lehet követni. Ugyanakkor a TVR marosvásárhelyi stúdiója élőben közvetíti Youtube-csatornáján
(TVR Tîrgu-Mureş) is az adást, valamint a sugárzott részeket a telesuli Facebook-oldalán is megtalálhatják azok, akik
a közvetítésről lemaradtak vagy vissza szeretnék nézni –
olvasható a marosvasarhelyiek.ro honlapon, ahol a telesuli
tantárgyakra lebontott órarendje is megtalálható.

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.

Módosul a napipiacok programja

A szükségállapot miatti járványügyi korlátozások okán rövidített programmal működnek a napipiacok. Hétfőtől péntekig 8–17, szombaton 8–15, míg vasárnap 8–14 óra között
várják a vásárlókat. Az ócskapiac továbbra is zárva lesz.

Felfüggesztette az ügyfélfogadást
a nyugdíjpénztár

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár az ügyfelekkel való kapcsolattartást kizárólag telefonon és e-mailben bonyolítja. Telefonszámok: 0723-313-441; 0265-311-021; 0265-262-018;
0265-264-188; 0265-232-961; e-mail: cjpmures@cjpmures.ro; mures.pi@cnpp.ro. A nyugdíjpénztár biztosítja a
nyugdíjasokat és a többi jogosultat, hogy a tevékenység tovább folyik, a nyugdíjak kiszámítása és folyósítása a megszokott módon történik. Ha kérdés merül fel, az igénylőkkel
telefonon tartják a kapcsolatot.

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
halasztották. 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.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Út- és Hídügyi Igazgatóság

A Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság
termelési részlegének raktárhelyiségeit ideiglenesen átalakították a régiós Vöröskereszt elosztóközpontjává.

Szer Piroska

A Brassói Regionális Út- és Hídügyi igazgatóság termelési részlegének székhelyét péntektől, március 27-étől ideiglenesen átadták a segélyszervezetnek, a raktárhelyiséget
átalakították a brassói regionális Vöröskereszt elosztóközpontjává – tájékoztatott Elekes Róbert szóvivő.
több tonna élelmiszer érkezett, annak biztosítanak rak-

tározási felületet, a szállítmány lerakásánál az út- és hídügyi igazgatóság alkalmazottai is segítettek. Az élelmiszercsomagokat azoknak a Brassó, szeben, fehér, Maros,
Hargita és Kovászna megyei rászorulóknak juttatják el,
akik a szükségállapot idején elszigetelve élnek lakásukban.
Cercel Gabriela, a brassói Vöröskereszt megbízott igazgatója elmondta, hogy a segélyszervezethez a Preţuieste
viaţa/Értékeld az életet egyesülettől érkezett nagyobb
mennyiségű tartós élelmiszer, amelyből az általuk nyilvántartott rászorulóknak és mindazoknak a nehéz anyagi körülmények között élőknek juttatnak, akik a járványügyi
intézkedések miatt nem hagyhatják el lakásukat, illetve
nincs anyagi lehetőségük élelmet vásárolni.

Hídfőnek csapódott egy személyautó

Vasárnap délután Marosvásárhelyen, a
Szabadi úton hatalmas erővel csapódott hídfőnek egy személygépkocsi. A
Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség tájékoztatása szerint a balesetben
a jármű vezetője enyhébb sérüléseket
szenvedett, az alkoholteszt kimutatta,
hogy vezetés előtt szeszes italt fogyasztott.

Március 29-én, vasárnap 15.30 órakor a Marosvásárhelyi Rendőr-felügyelőséget egy szabadi úti balesetről értesítették. A helyszíni
szemle során kiderült, hogy egy 43 éves mezőrücsi férfi Marosvásárhelyről Mezőszabad
felé haladva a szabadi úton elvesztette uralmát
a jármű fölött, és egy hídfőnek csapódott. A
gépkocsivezető egyedül utazott, őt a sürgősségi ügyeletre szállították. Az alkoholszonda
0,89 mg/l alkoholt mutatott ki, a pontos értékeket a vérből állapítják meg. A rendőrség
folytatja a baleset körülményeinek kivizsgálását. (pálosy)

Hirdetőink figyelmébe!

Fotó: ISU

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.

Olvasóink figyelmébe!

Értesítjük kedves előfizetőinket, hogy a HűsÉges
sajnálattal közöljük, hogy a nyereményjátékot a
előfizető szelvények keddre betervezett nyilvános sor- jelen helyzet miatt meghatározatlan időre felfüggesztsolása a járvány miatt elmarad. természetesen a hat nyer- jük.
test kisorsoljuk, a szerdai lapszámban pedig nyilvánosságra
Köszönjük szíves megértésüket.
hozzuk a nyertesek nevét.
A Népújság
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Koronavírus

Romániában megközelítette
a kétezret az igazolt fertőzöttek száma

Romániában hétfőn megközelítette a kétezret a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, az operatív törzs ezért a korábban felvázolt „negyedik
forgatókönyv” alkalmazására készül, amikor már
csak a súlyos eseteket szállítják kórházba, az
enyhe tüneteket mutató betegeket otthonukban
kezelik.

Romániában hétfő kora délutánig 1952-re nőtt az igazolt
fertőzések száma. A 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek
száma 192 volt, ami elmarad az előző napi 300 feletti rekordtól, de nagyságrendileg megegyezik a korábbi három nap átlagával.
Az igazolt fertőzöttek közül 53-at intenzív osztályon ápolnak, 33 beteg állapota súlyos, 44-en haltak bele eddig a betegségbe, 180 embert viszont már gyógyultnak nyilvánítottak.
Külföldön hétfőig 16 Covid-19-ben szenvedő román állampolgár vesztette életét.
A stratégiai kommunikációs törzs hétfői összesítése szerint
eddig 285 egészségügyi alkalmazottról – 91 orvosról, 90 aszszisztensről, 26 szakápolóról, 78 kisegítőről – bizonyosodott
be, hogy elkapta a fertőzést. A legtöbben – több mint 180-an
– suceava megyében kapták el a fertőzést, Bukarestben 45
egészségügyi dolgozó fertőzött.
Romániában szinte naponta érkeznek hírek az ország különböző részeiből arról, hogy újabb kórházi részlegeket helyeznek karantén alá, miután az egészségügyi személyzetről,
vagy a – más panaszok miatt beutalt – betegekről kiderült,
hogy koronavírussal is fertőzöttek. A karanténrendelkezések

megsértéséért csaknem ezer, otthoni elkülönítésben lévő embert helyeztek már hatósági karanténba, 30 karanténban lévő
embert pedig újabb 14 napos vesztegzár alá vontak. A rendőrök az utóbbi 24 órában 12 ügyben indítottak bűnvádi eljárást
a járvány megfékezésére irányuló erőfeszítések meghiúsításáért, és csaknem 1300 esetben bírságoltak a karanténrendelkezések megsértéséért.
A kijárási korlátozás megsértése miatt újabb több mint tízezer embert bírságoltak meg az utóbbi 24 órában átlagosan
1600 lejjel. Bukarestben a csendőrség autóiból hangosbemondón figyelmeztetik a lakosokat, hogy csak különösen indokolt
esetben hagyják el otthonaikat.
Az országban jelenleg 9464 embert tartanak hatósági karanténban, 124 ezret otthoni elkülönítésben.
Az operatív törzs már korábban jelezte: Romániában mintegy 2000-2300 kórházi ágy áll rendelkezésre a Covid-19-ben
szenvedő betegek kezelésére, és ha a fertőzöttek száma meghaladja ezt a kezelési kapacitást, akkor a könnyebb eseteket
otthonaikban fogják kezelni. A negyedik forgatókönyv szerint
már csak a súlyos eseteket szállítják kórházba, sőt, szükség
esetén a fertőzött, de enyhe tüneteket mutató orvosok is szolgálatban kell maradjanak, hogy részt vegyenek a gyógyításban.
Közben Romániában is elkezdték a védőmaszkok gyártását. Jelenleg napi 150 ezer készül belőlük, de április közepéig
a termelési kapacitás eléri a napi félmilliót – ígérte Virgil Popescu gazdasági miniszter. (MTI)

A kulcsfontosságú dolgozók szükségszállásáról
rendelkeztek
Megtiltották az üzemanyagárak emelését

Az egészségügyi személyzet, az áruszállítók és az
energetikai rendszerben dolgozók szükségszállásáról rendelkezik a koronavírus-járvány miatt megszövegezett negyedik romániai katonai rendelet,
melynek részleteit vasárnap este ismertette Marcel
Vela belügyminiszter.

A miniszter elmondta: az elkülönítés lehetőségének a megteremtésével segíteni szeretnének azokon, akik segítik az országot a járvány leküzdésében. lehetővé akarják tenni
számukra, hogy ne veszélyeztessék családjukat.
A nemzetközi áruszállításban dolgozók számára a munkáltatójuk vagy a hatóságok biztosítanak 14 napos szükségszállást a hazatérés után. A rendelet annak a lehetőségét is
biztosítja, hogy a szállítók otthoni elkülönítésben maradjanak.
A rendelet a légi és a vízi szállításban dolgozó személyzetre
is érvényes.
A helyi hatóságoknak és a kórházak működtetőinek szállodákban kell biztosítaniuk szállást az egészségügyi személyzet
számára, hogy elkerüljék családjuk megfertőzését.
A katonai rendelet megelőző elkülönülést ír elő azok számára is, akik kulcsfontosságú szerepet töltenek be a földgáz kitermelésében és a villamos energia előállításában,
továbbításában és szolgáltatásában, a szolgáltatórendszerek fenntartásában. Marcel Vela miniszter ezt azért tartotta fontosnak, mert az energetikai rendszer

fennakadások nélküli működtetése elengedhetetlen a járvány elleni harcban.
A katonai rendelet megtiltotta az energia- és üzemanyagárak emelését, valamint a víz- és szemétdíj növelését a sürgősségi helyzet idejére. előírja a tömbházak lépcsőházainak és
liftjeinek rendszeres fertőtlenítését, valamint azt, hogy a tömbházak bejáratainál fertőtlenítőszereket kell elhelyezni.
A katonai rendelet rögzítette, hogy a 65 év fölötti lakosság
nemcsak a korábbi rendeletben megszabott délelőtti idősávban, hanem korlátozások nélkül elhagyhatja a lakását, ha orvosi kezelésre kell eljutnia. Az idősek este 20 és 21 óra között
írásos nyilatkozat nélkül is kimehetnek a lakásból a háziállatokat ellátni vagy megsétáltatni.
Új részlet a rendeletben, hogy a házi elkülönítés és a karantén szabályait megszegő személyeknek amellett, hogy a tettenéréstől további 14 napos karanténba kell vonulniuk,
fizetniük is kell a vesztegzár költségeit. A médiát azzal próbálja segíteni a rendelet, hogy a járvánnyal kapcsolatos közszolgálati közlemények sugárzását a korlátozott reklámidőn
felül is lehetővé teszi.
A sajtótájékoztatón Raed Arafat, a belügyminisztérium államtitkára jelentette be, hogy a rendelet értelmében az állami
egészségügyi ellátásban dolgozókat szükség esetén más egységekbe vezényelhetik. Az orvosok, nővérek, ápolók nem utasíthatják el az időszakos áthelyezést. (MTI)

Meghalt egy szerb ortodox püspök,
az egyház semmibe veszi az óvintézkedéseket

Belehalt az új típusú koronavírus okozta betegségbe a nyugat-szerbiai Valjevo szerb ortodox püspöke, s további két pap is Covid-19 betegségben
szenved, az ortodox egyház azonban továbbra sem
hajlandó figyelembe venni az elővigyázatossági intézkedéseket.

A múlt héten a szerb sajtó és a közösségi média is azokkal
a felvételekkel volt tele, amelyeken különböző települések
papjai láthatók, amint az egymástól két méterre álló és várakozó híveknek ugyanazzal a kanállal kínálják az áldozati kenyeret.
A 71 éves valjevói püspök halálát az egyház is megerősítette, a közlemény szerint Milutin Knezevic a hívek szolgálata
közben fertőződött meg.

A szerb ortodox papokat több bírálat is érte a napokban,
ugyanis a kormány előírásai ellenére ugyanazzal a kanállal áldoztattak, és minden hívőnek odanyújtották a keresztet, hogy
megcsókolhassa. A bírálatokra az ortodox egyház közleményben reagált, amely szerint „érzéketlen és kifejezetten rosszindulatú, hogy olyanok akarják megfosztani a híveket a
számukra legfontosabb szentségektől, akik nem járnak templomba és nem is szoktak áldozni”. Az egyház emellett hazugságnak nevezte, hogy bármelyik egyházi gyakorlat is
veszélyeztetné a lakosság egészségét. A közösségi médiában
egyes papok egyenesen úgy fogalmaztak, az áldozás szent
dolog, így kizárt, hogy általa bárki is megfertőződhet.
Belgrád és Nis mellett Valjevo számít a sARs-CoV-2 vírus
egyik szerbiai gócpontjának. (MTI)

Ország – világ
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Vizsgateszteket adott ki
a szaktárca

Az országos vizsgákra készülő tanulóknak szánt
teszteket tett közzé hétfőn az oktatási minisztérium.
A tesztek a https://rocnee.eu/testeantrenament/ weboldalon érhetők el – tájékoztatott a szaktárca, amely
a vizsgákra való felkészülést, a gyakorlást akarja elősegíteni ezáltal. A feladatlapokat az Országos Felmérő
és
Vizsgáztató
Központ
(CNEE)
közreműködésével állították össze, a vizsgatételek
mintája alapján. A javítókulcsokat ugyanezen a honlapon teszik majd közzé április 3-án, pénteken.
Ugyanakkor a román közszolgálati televízió Telesuli
műsorában meg is oldanak majd néhány feladatot
ezek közül, a válaszok megértését segítő megfelelő
magyarázat kíséretében – szögezi le a közlemény.
(Agerpres)

A hiteltörlesztések
felfüggesztéséről szavaznak

Kedden a szenátus, pénteken pedig a képviselőház
is megszavazza majd a Szociáldemokrata Pártnak
(PSD) a hiteltörlesztések felfüggesztéséről szóló törvénytervezetét, jövő hétfőn pedig el is küldik az államfőnek kihirdetésre – nyilatkozta az alakulat
ügyvivő elnöke, Marcel Ciolacu. A PSD március 19én nyújtotta be a parlamentbe azt a törvényjavaslatot,
amelynek értelmében kérésre felfüggesztik a 2020.
március 19-éig felvett bárminemű banki hitel és az
ezzel járó kamatok törlesztését. Az intézkedés cégekre és természetes személyekre egyaránt vonatkozna. A PSD ügyvivő elnökének meggyőződése,
hogy a parlament gyorsan elfogadja a javaslatot,
mert „valamennyi politikai erő egyetért a hiteltörlesztések felfüggesztésével”. (Agerpres)

Románia franciaországi nagykövetségén heten megbetegedtek

A külügyminisztérium hétfőn arról tájékoztatott, hogy
a Románia párizsi nagykövetségén dolgozók közül
hét személynél diagnosztizáltak koronavírust. Meghozták a helyi hatóságok által elrendelt szükséges intézkedéseket a munkaközösség többi tagjának és
családjuk védelme érdekében. A hét személy állapota jó – derül ki a külügyminisztérium közleményéből. Figyelmeztetnek egyúttal, hogy a történtek
nyomán korlátozott keretek között működik a párizsi
nagykövetség, hiszen az alkalmazottaknak karanténba kell vonulniuk. A konzuli osztály tevékenységét
ideiglenesen felfüggesztették, csak a sürgős eseteket
látják el. (Mediafax)

91 orvos fertőződött meg
az új koronavírussal

285 egészségügyi alkalmazott fertőződött meg az új
koronavírussal Romániában – közölte hétfőn az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). Az egészségügyi minisztérium összesítése szerint a 285
személyből 91 orvos, 90 asszisztens, 26 ápoló, 8 takarító és 70 kisegítő alkalmazott. Megyék szerint a
következő a helyzet: Arad – 16 (5 orvos, 3 asszisztens, 8 kisegítő személyzetbeli), Bukarest – 45 (14
orvos, 11 ápoló, 5 takarító, 15 segédszemélyzet-beli),
Botoşani – egy orvos, Kolozs – két kisegítő alkalmazott, Konstanca – egy asszisztens, Kovászna – 6 (5
orvos, 1 asszisztens), Galac – 4 (3 orvos, 1 kisegítő
alkalmazott), Hunyad – 15 (13 orvos, 1 takarító, 1 kisegítő alkalmazott), Iaşi – 3 (2 orvos, 1 asszisztens),
Neamţ – 7 (2 orvos, 3 asszisztens, 1 ápoló, 1 kisegítő
alkalmazott), Suceava – 181 (43 orvos, 70 asszisztens, 20 ápoló, 7 takarító, 41 kisegítő alkalmazott),
Temes – 2 (1 orvos, 1 kisegítő alkalmazott), Vrancea
– 2 (2 orvos). (Agerpres)

Erősebb
a koronavírusnál?

(Folytatás az 1. oldalról)
csendőrök kíséretében, elsötétített kisbuszban Bukarestbe szállította kihallgatásra, majd felfüggesztették hivatalából. A DNA szerint az eredeti rendeltetéstől eltérő
célra használt fel egy európai újjáépítési és fejlesztési
banki hitelt, amelyet közpénzből kell visszafizetni.
1.232 napig tartott az Antal Árpád ellen zajló eljárás,
60 napig nem gyakorolhatta polgármesteri tisztségét,
ez idő alatt 19-szer kellett jelentkeznie a DNA-nál és
118-szor a Kovászna megyei rendőrségnél. Dossziéja
kapcsán 47 személy telefonbeszélgetéseit hallgatták le,
11.452 oldalnyi lehallgatási jegyzőkönyv született. Az
ügyet később egyetlen mondatnyi indoklással, vádemelés nélkül zárta le az ügyészség.
Íme, mire van egyeseknek idejük és energiájuk még
ilyen nehéz időkben is. Úgy lászik, a nacionalizmus vírusa erősebb a Covid-19-nél is. Bár tombol a járvány,
és az új egészségügy-miniszter szerint április közepén
vagy a hónap második felében tetőzik Romániában,
amikor nagyjából tízezer fertőzött lesz majd az országban, miközben kb. 3 milliárd ember ül otthon a világban
a koronavírus miatt, egyeseknek fontosabb eljárást indítani egy polgármester ellen, mert két nyelven buzdított
otthon maradásra.
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Nappal is maradhatnak

(Folytatás az 1. oldalról)
A parkok padjairól, a házak körüli, kevésbé látható helyekről eltűntek
a hajléktalanok, akik máskor általában
ott töltötték a napot. A marosvásárhelyi
menhelyen arról érdeklődtünk: mi történt
a hajléktalanokkal, hol tartózkodnak kijárási tilalom idején?
– Marosvásárhelyen 48 hajléktalan
ügyét – a lehetőségekhez igazodva –
megoldottuk. A menhelyen szállást adtunk nekik, s így megoldjuk az elkülönítésüket. A szociális ellátási igazgatóság
(DAs) a lehető legjobban kezelte az
ügyet. figyelembe kellett vennünk a kijárási tilalmat, hogy minél kevesebb emberrel érintkezzenek, hiszen járvány
idején mindenkinek jobb, ha a hajléktalanok sem jönnek-mennek a városban. A
lényeg, hogy ellátjuk őket, szállást és
élelmet biztosítunk számukra, és biztonságban vannak. Naponta 12-13 óra között kimenőt kapnak, hogy intézhessék
ügyes-bajos dolgaikat. ilyenkor saját felelősségre tett nyilatkozatot visznek magukkal, hiszen a rendőrség ezt
megköveteli – fogalmazott székely istván.
Be kell tartani a szeszesital-tilalmat!
tudvalevő, hogy többen közülük alkoholproblémákkal küzdenek, és sokan
éppen azért nem tartanak igényt a menhelyre, mert a szabályzat értelmében ittasan nem engedik be őket. Kérdésünkre,
hogy mi történik akkor, ha a menhely
lakói mégis szeszes italt fogyasztanak, a
menhely vezetője elmondta:

– Reméljük, hogy megértik, tilos alkoholos befolyásoltság alatt a menhelyen
tartózkodni. Bízunk abban, hogy nem szegik meg ezt a tilalmat, mert ellenkező
esetben okot adnak arra, hogy ne fogadjuk
be őket a szállásra. s ez senkinek sem jó!
Naponta meleg ebéd
Maier Mihaela igazgató arról is beszámolt, hogy a hajléktalanok mindennap
meleg ebédet kapnak, erre személyenként 25 lejt szánnak, az igazgatóság saját
költségvetéséből finanszírozza. Az ételről mindennap egy közétkeztetési cég
gondoskodik. Reggelire és vacsorára
hideg ételt adnak. Az első napokban a
marosvásárhelyi Vöröskereszt látta el a
hajléktalanokat szalámival, sajttal, joghurttal, kenyérrel és egyéb élelmiszerrel.
Ketten egy szobában
Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy az
otthontalanok elhelyezésekor figyelembe
vették azt a rendelkezést, miszerint zárt
térben korlátozni kell a bent lévő személyek számát, hárman nem lehetnek egy
helyiségben.
– ennek megfelelően a hajléktalanokat kettesével szállásoltuk el, nem zsúfoltuk össze őket, hogy szabályosan
járjunk el, s megelőzzük a bajt, az esetleges fertőzés terjedését – magyarázta
Maier Mihaela igazgató.
Remélhetőleg a marosvásárhelyihez
hasonló megoldást találtak a nagyobb
városokban is, ahol több a hajléktalan,
akik a szabadban élve potenciálisan veszélyeztetettek, és egyben veszélyforrást
is jelentenek.
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Maros megyében 45 koronavírusfertőzésgyanús személy van beutalva

Maros megyében kedden 13 óráig 4225 ott- tárgyaltak az ún. 4. forgatókönyv előkészítése
honi elkülönítésben levő személyt tartottak nyil- céljából, a prefektus a marosvásárhelyi
ván – közölte a Maros megyei prefektúra. sMURD járványügyi szűrőegységeknél járt a
Hatósági karanténban 293-an vannak, 997 sze- napokban. A legsúlyosabb koronavírus-fertőzémély esetében szüntették meg az otthoni elkü- ses eseteket a Maros Megyei sürgősségi Kórlönítést, 42-nél a hatóságit. A közlemény szerint házban látják el, ahol 26, lélegeztetőgéppel
az új típusú koronavírus-fertőzés gyanúja miatt ellátott kórházi ágyat készítettek elő, és 65 kór45-en vannak kórházban. Mara togănel prefek- házi ágyat az enyhébb eseteknek. A marosvátus tegnap két új intézkedést hagyott jóvá a fer- sárhelyi két járványkórházba utalják be jelenleg
tőzésveszély csökkentése érdekében. egyrészt is a koronavírus-fertőzötteket, ha túl sok lesz a
azok az üzletek, amelyek Maros megye terüle- beteg, a gheorghe Marinescu utca 1. szám alatti
tén pékárut forgalmaznak, termékeiket be kell belgyógyászati klinikán 12 helyet készítenek
csomagolják, ha ez nem lehetséges, akkor gya- elő a fertőzöttek ellátására, lélegeztetőgépek is
rapítaniuk kell az alkalmazottak számát, hogy lesznek. (antalfi)
ne ugyanaz az eladó adja ki
az árut és fogadja el a
pénzt. Ugyanakkor a péktermékek szállítására használt ládák fertőtlenítése
minden használat után kötelező. A másik intézkedés
az idős emberek kiszolgálására vonatkozik, konkrétan: az üzletek kötelesek
előbb kiszolgálni az időseket naponta 11-13 óra között, és mindenik üzletben
kell lennie egy személynek, aki ezt felügyeli.
Készülnek a 4. forgatókönyvre
A prefektúra közleménye szerint a megyében
levő kórházak menedzserei
és a közegészségügyi ható- Mara Togănel prefektus a marosvásárhelyi járványügyi szűrőegységeknél járt
ság képviselői többször is
Fotó: Maros megyei prefektúra

A nappali központok bezártak, de nem engedik el az ellátottak kezét

Az otthoni beteggondozók a valóban rászorulókat látják el

A Gyulafehérvári Caritas szociális ágazatában részben
szünetel a szolgáltatás, a
nappali központok tevékenységét fel kellett függeszteni a
koronavírus-járvány miatt. Az
otthoni beteggondozó szolgálat munkatársai azonban a továbbiakban is ellátják a
valóban rászoruló időseket,
betegeket. A Maros megyei
helyzetről a Caritas sajtóirodájának munkatársai számoltak be lapunknak.

Menyhárt Borbála

A gyulafehérvári Caritas otthoni
beteggondozó szolgálata Maros
megyében részben továbbra is ellátja az időseket és betegeket, különös
tekintettel
a
teljesen
kiszolgáltatottakra. Jelen helyzetben ugyanis a fertőzésveszély minimálisra csökkentése érdekében
mérlegeni kell, hogy valóban szükséges-e a beteg otthonában való jelenlét. A Caritas munkatársai a
napi látogatások idején továbbra is
ellátják például a sebkötözésre
vagy pelenkacserére szoruló betegeket, időseket, viszont a vérnyomás-, illetve vércukormérést
igénylőket nem tudják kiszolgálni.
emellett, a helyzet változásáig, a
szolgálat nem tudja növelni a kapacitását, így új betegek ellátását sem
vállalhatják.
A búzásbesenyői gondviselés
Háza idősotthon működik, a bentlakókat ellátják, de a többi otthonhoz
hasonlóan ott is látogatási tilalom
van. A nyugdíjasok körében rendkívül népszerű, sok időst mozgósítóközösségi programokat, heti tevékenységeket felfüggesztette a szervezet a fertőzésveszély csökkentése
érdekében, az embereknek a telefonos kapcsolattartást ajánlják. Az
egyik csoport számára online felület
kialakításán dolgoznak a Caritas
munkatársai, ahol az idősek rövidesen, a csoportalkalom megszokott
idejében, a képernyők előtt „talál-

kozhatnak” majd. A marosvásárhelyi teréz Anya idősek Nappali foglalkoztató
Központjába
járó
időseknek segítséget ajánlanak a
szükséges alapélelmiszer, illetve
gyógyszerek beszerzésében. A telefonos kapcsolattartás során a szervezet munkatársai hangsúlyt
fektetnek a koronavírus-fertőzéssel
kapcsolatos tudnivalókra, az idősek
veszélyeztetettségére, valamint a
szociális távolságtartás, otthonmaradás fontosságára ebben az időszakban.
Mint ismeretes, az időseknek
szóló programok mellett a Caritas
évek óta számos, hátrányos helyzetű gyerekeket és fiatalokat felkaroló tevékenységet is működtet.
Jelen helyzetben a gyerekeket foglalkoztató nappali központok (a
marosszentgyörgyi Hand in Hand,
a gyulakutai, erdőszentgyörgyi, balavásári és hármasfalvi központok)

zárva vannak, és a más, iskola utáni
tevékenységek (a United Networks
program) keretében zajló, csoportos és egyéni fejlesztés személyes
formája is elmarad. ez az intézkedés a programjaikban részt vevő
óvodásokat és az előkészítő – Vi.
osztályos (6-14 éves) diákokat
érinti.
A szervezet munkatársai azonban
keresik a lehetőséget, hogy az oktatási folyamat ne szakadjon meg, online felületen, illetve telefonon
szeretnék folytatni az oktató, fejlesztő és mentorálási tevékenységet.
emellett a szülőknek felajánlják
az óvintézkedésekről való telefonos
tájékoztatást, valamint a támogató
beszélgetések lehetőségét. semmiképpen sem szeretnék, ha megszakadna a kapcsolat azokkal, akiket
az eddigiekben felkarolt a szervezet.

– erőfeszítésünk célja nemcsak
az, hogy ne hagyjuk magára a szárnyaink alá vett közösséget, hanem
az is, hogy megbízható információforrást ajánljunk fel az érdeklődőknek. Az eddigiek alapján azt
tapasztaljuk, hogy az ellátottaknak
szükségük van ezekre a beszélgetésekre, hálásak, hogy felvettük velük
a kapcsolatot – derül ki a szervezet
lapunkhoz eljuttatott közleményéből.
ebben a nehéz időszakban a 1529 éves, hátrányos helyzetű fiatalokat felkaroló, iránytű a munka
világába projekt tevékenységei is
kizárólag az online térben működnek. Az iskoláskorú fiatalok esetében a mentorok tapasztalata az,
hogy nemcsak érdekli és foglalkoztatja őket a jelenlegi szükségállapot,
hanem félelmet kelt bennük. A
megfelelő információk hiányában
viszont a fiatalok nem tudják való-

Fotó: Caritas

san felmérni a helyzet komolyságát,
ezért ennek érdekében az online
mentorálás egyik hangsúlyos aspektusa a jelenlegi helyzetről való
pontos tájékoztatás. – tudatosítani
szeretnénk a fiatalokban, hogy a
kényszerhelyzet nem iskolai szünidőt jelent, emellett erősíteni szeretnénk a társadalmi felelősségtudatot,
hogy az otthon maradás észszerűbbnek tűnjön a szemükben az
utcán való csellengésnél – hangsúlyozzák a Caritas szakemberei.
A szervezet munkatársai, a mentorok összegzik és továbbítják a fiatalokhoz azokat az (online
hozzáférhető) rekreációs lehetőségeket, amelyek beépíthetők a mentorálási folyamatba, így a tematikus
filmek, online látogatható múzeumok, online színházi és koncertelőadások követése után sor kerül
majd egy közös megbeszélésre, értelmezésre, feldolgozásra. A kortárs mentorok pedig, akik
önkéntesként kapcsolódnak be a
mentorálásba, nyitottak az iskolára
való felkészülést célzó segítségnyújtásra (pl. matekóra, angolóra
tartása).
A Korai nevelés és a fogyatékkal
élőket támogató program résztvevői
is kapcsolatban maradnak a szakemberekkel, számíthatnak tanácsaikra, segítséget kapnak nevelési,
fejlesztési kérdésekben. A Caritas
szakemberei hasznos játékötleteket
osztanak meg online, amelyekkel a
kisgyerekeket le lehet kötni.
Ugyanakkor a várandós kismamák
és a gyermekágyas édesanyák is
konzultálhatnak a szakemberekkel,
akikkel eddig kapcsolatban voltak
– internetes felületen, valamint telefonon. ez a program Maros megyében mintegy 250-270 családot
érint.
Molnár József, a Caritas sajtófelelőse továbbá lapunknak elmondta,
próbálják felvenni a kapcsolatot az
ellátottakkal, hogy felmérjék, kinek
van nagy szüksége segítségre,
ugyanakkor felhívást tettek közzé a
munkatársak körében, hogy megtudják, kik azok, akik részt vállalnának
abban,
hogy
az
elszigeteltségben lévőknek segítséget nyújtsanak.
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Virtuális térbe költözik a múzeum

Az élet nem áll meg

A napokban befejezték a marosvásárhelyi Kultúrpalota orgonájának a felújítását. Ez
adott alkalmat arra, hogy Soós
Zoltánnal, a Maros Megyei Múzeum igazgatójával a zárt
ajtók mögötti restaurálásról,
a múzeum munkatársainak
kevésbé látható tevékenységéről beszéljünk.

Vajda György

– Jelenleg meghatározatlan időre
nem fogadhatnak látogatókat a Kultúrpalotában, azonban az élet nem
állt meg, folyamatban vannak a felújítási munkálatok.
– Valóban zavartalanabbul dolgozhatnak a feljavítást végzők,
habár a látogatók sem jelentettek
különösebb gondot. Újdonság az,
hogy néhány napja sikerült befejezni az orgona felújítását. Mint ismeretes, a bukaresti rádióstúdióban
és a brassói fekete-templomban
levő orgonák után ez az ország harmadik legnagyobb orgonája. 4600
sípja van, és Kelet-európában
egyike azon hangszereknek, amelyek megőrizték a romantikus hangzásukat. ezt is figyelembe vették a
restaurátorok. Működésbe helyezése óta, 107 éve nem esett át ilyen
nagymértékű főjavításon. A restaurátorok teljesen szétszedték, megjavították azokat a sípokat, amelyek
időközben elgörbültek, és emiatt
nem megfelelő hangot adtak ki, mi
több, olyan fülekkel látták el, amelyek hosszú távon biztosítják, hogy
többé ne kelljen ilyen jellegű beavatkozást végezni. Ugyanakkor a
villanyhálózatot is kicserélték. A
munkálatokat tavaly májusban
kezdték el, és nemrég fejezték be.
Jelenleg hangolják az orgonát. A
restaurálást a Pécsi Orgonaépítő
Manufaktúra Kft. végezte, a történelmi
orgonák
javításában
nagy tapasztalattal rendelkező
szászhermányi Magyar Árpád vezette csapat szerelte össze a hangszert. terveink szerint áprilisban
Rákász gergely orgonaművész különleges koncertjével avattuk
volna fel, de az előadás a vírusjárvány miatt elmarad, viszont az
avatóünnepség nem. Online koncertet szervezünk, amelyen fellépnek
Molnár
tünde
marosvásárhelyi és erich türk
brassói orgonaművészek. természetesen az eseményt idejében meghirdetjük, hogy aki tud, virtuálisan
kapcsolódjon be.
– Nemcsak a nagyteremben,
hanem az emeleti galériában is dolgoznak.

– Valóban, jó ütemben halad a
magyar képzőművészeti galéria újjáépítése. legutóbb a helyiségek
2000-ben estek át renováláson. elsősorban a biztonság- és a kiállítástechnikai berendezést, felszerelést
cseréljük ki. Reményeink szerint
szeptemberre itt is befejezik a munkát. Úgy terveztük, hogy a Vásárhelyi forgatagra újranyithatjuk a
galériát, amelynek állományát az
anyagi lehetőségek szerint folyamatosan bővítettük. számunkra azért
fontos az állománygyarapítás, mert
a marosvásárhelyi múzeumban van
a legjelentősebb határon túli magyar festészeti gyűjtemény.
– Meddig lesz állványzattal és védőhálóval takarva a Kultúrpalota
homlokzata?
– sajnos annak ellenére, hogy az
eU által finanszírozott projekt keretében a belső terek felújításában
nem volt akadály, a külső munkálatok esetében jelentős a lemaradás.

Jól haladtak a munkások a tetőjavítással, bádogcserével, azonban a
homlokzat felső kődíszeinek tisztítása, rögzítése figyelmes munkát
igényel. A cég egyéves késésben
van, így akár szerződést is bonthatunk. ez esetben újabb versenytárgyalást kell majd szervezni, ami
legalább egy évvel tolja el a munkálatok befejezését. Amennyiben
nincs előrelépés, az is elképzelhető, hogy saját költségvetésből
finanszírozzuk a hátramaradt felújítást.
– Hogyan haladnak a természettudományi múzeum restaurálásá-
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val, amelyet szintén uniós pályázatból támogatnak?
– elkészült a múzeum udvarán
megépítendő trópusi ház szerkezete. A szerződésben foglalt határidőket betartva halad a külső
homlokzat renoválása, elkészültek
a belső szerelések, most tervezik a
múzeumi bútorzatot. számításaink
szerint jövő ilyenkor megnyithatjuk
az ország egyik legkorszerűbb, digitalizált múzeumát.
– Eddig évente május közepén
szervezték az igen népszerű Múzeumok Éjszakáját. Milyen kiállítást
terveztek?

– Meglepetésnek készült ugyan,
de a körülményekre való tekintettel
jövőre halasztjuk azt a kiállítást,
amely nagyon sok látogatót vonzott
volna. A várba hoztuk volna a nápolyi múzeum tulajdonában levő,
Pompejiből és a közeli Herculaneumból 120 tárgyat tartalmazó kiállítást, ami a vírusjárvány kitörése
előtt világ körüli útra indult.
Jelenleg a tárlat anyaga lengyelországban van. Olyan egyedi tárgyakat láthattak volna az érdeklődők a
Római Birodalomból, mint korabeli
freskók, gladiátorsisak és sok más
érdekes használati eszköz, ezenkívül két pompeji gipszmodellt is
meg lehetett volna tekinteni. Kértük, hogy a tárlatot a kurátorok
ütemezzék át jövő májusra. egyelőre a halasztásról nem kaptunk
választ. Az a gond, hogy a víruskorlátozásokat követően is a turizmus nagyon megsínyli a jelenlegi
gazdasági helyzetet, és így kevés
látogatóra számíthatunk, ha
mondjuk szeptemberre is halasztjuk a kiállítást. ettől eltekintve
nem hagyjuk cserben az érdeklődőket. A Múzeumok Éjszakáján
virtuálisan megnyitjuk a Kultúrpalotát, ugyanakkor 3D technikával látogatható lesz majd a XVii.
századi városháza termeinek a
várban levő épületünkben kiállított rekonstrukciója. sajnos augusztusnál
korábban
nem
tervezünk
kiállítás-megnyitót,
addig arra kérjük a közönséget,
hogy a múzeum www.muzeulmures.ro – román és magyar nyelven
működő – honlapján kövesse az
eseményeket.

– Mivel foglalkoznak ebben a
válságos időszakban a múzeum
munkatársai?
– A kiállítások szervezése, berendezése a múzeumi munka egyik vetülete.
A
Maros
Megyei
Múzeumnak több mint 50 tudományos munkatársa van, akik folyamatosan
az
állományok
leltározásán, konzerválásán, restaurálásán dolgoznak, és az ezzel
együtt járó dokumentációs munkával foglalkoznak. Amint az időjárás
engedi,
nekifogunk
a
terepmunkának is. A kibontakozó
gazdasági válságtól eltekintve vannak megrendelések. izgalmasnak
ígérkezik a szászkézdi parasztvár
feltárása, a szászrégeni terelőút
nyomvonalának leletmentése. s
örömmel mondhatom, hogy feltárásra az év második felére is kaptunk megrendeléseket még más
megyékből is, az utóbbiakat el is
kellett utasítsuk. Így a régészeti
szakosztálynak már megvan az
ütemterve.
– Várható valamilyen érdekes
feltárás, vagy az, hogy valamilyen
érdekes lelet előkerül a betervezett
régészeti telepekről?
– Valószínű, hiszen a Nagyernye
és Jedd közötti terelőúton is olyan
érdekes lelet került elő, amelynek
kutatása nemzetközi kitekintésű
eredménnyel járt. Nemrég mutattuk
be annak a terelőúton feltárt lovas
sírban talált hun harcosnak a koponyarekonstrukcióját, amelyet a várban állítottunk ki és amelyet
nemsokára virtuálisan is meg lehet
nézni. Az arcrekonstrukció mellett
elkészült a DNs-elemzés is, amelyből egyértelműen kiderült, hogy a
lovas mind anyai, mind apai ágon
Belső-Mongóliából
származik.
eddig a kutatók azt feltételezték,
hogy vannak európai és urali
hunok, ezzel viszont ez a paradigma
megdőlt. A lelet igazolja, több csoportról van szó, de attól, hogy nyugatra költöztek, nem lehet
genetikailag jelentős különbséget
tenni közöttük, így egyértelművé
vált, hogy a hunok ázsiai eredetűek.
ezt bizonyította pár héttel ezelőtt a
Kultúrpalota kistermében tartott
előadásában török tibor genetikaprofesszor.
Ami az újabb lelőhelyeket illeti,
a szászkézdi vár bizonyára meglepetéseket is tartogat, és a szászrégeni terelőút nyomvonalának
kutatása során is előkerülhetnek érdekes leletek, hiszen a Nagyernye
és Jedd közötti út megépítését megelőző feltárások nyomán is beigazolódott, hogy a Maros völgye
évezredek óta több népcsoport által,
kisebb-nagyobb megszakítással
ugyan, de folyamatosan lakott terület volt.
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A koronavírus-járvány árnyékában

Szerkesztette: Szer Pálosy Piroska

Kihívások és tervek Dicsőszentmártonban

Egyedülálló időseknek
segítenek

A Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatalban is összesítették
a
hozzátarozó
nélküli, 65 év feletti, veszélyeztetett életkorú személyeket. A szükségállapot idején
az önkormányzat csapatai, a
szociális osztály alkalmazottai, valamint önkéntesek segítenek
az
alapvető
szükségleti cikkek beszerzésében az egyedül élő személyeknek – tájékoztatott a
polgármester.

Azok az idős emberek, akik ellátásra szorulnak, bármikor hívhatják a 0265/443-400-es nonstop
rendelkezésre álló telefonszámot,
8–20 óra között a 0762-249-703-as
mobilszám is hívható. Az igényléseket naponta 22 óráig lehet jelezni, amit másnap igyekeznek
teljesíteni.
Dicsőszentmártonban az országos adatbázis nyilvántartásai
szerint 4.565 olyan idős személy
él, akik betöltötték 65. életévüket.

Tavaly áprilisban megkezdték
az Obor téren, az egykori állatvásárok
helyszínén,
a
4.900 négyzetméter felületű
új kulturális központ – melyben háromszáz férőhelyes
moziterem, konferenciaterem
stb. lesz – építési munkálatait.

térium finanszírozza, mindkét létesítmény értéke meghaladja az egymillió eurót. A Haladás/Progresului
utcában állami alapból épül egy
tömbházlakás, ahol 25 fiatal család
juthat ANl-s lakáshoz. Két hónapig szünetelt az építkezés, a vállalkozó munkaerőhiányra hivatkozva
függesztette fel a munkát, a jelek
szerint azonban sikerült külföldi
vendégmunkásokat alkalmazni, az
átadást 2020 augusztusára tervezik.

Kulturális központ
és ANL-s lakások

A tavalyi év tele volt kihívásokkal, de az idei
sokkal nehezebbnek és kiszámíthatatlanabbnak tűnik, az új típusú koronavírus-járvány
ugyanis napról napra áthúzza a terveket, a
miniszteri rendeletek pedig egymást írják
felül – mondta Dicsőszentmárton polgármestere. Jelenleg a negyedik katonai rendelettel
próbálják megfékezni a járvány terjedését,
ezért a helyi önkormányzat is mindenekelőtt
a lakosság egészségének megóvására összpontosít.

Az adókedvezmény idejét
meghosszabbították
Megheşan Sorin polgármester arra inti a lakosságot, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel maradjanak otthon, kerüljék a személyes ügyintézést a
polgármesteri hivatalban. emlékeztet, hogy az adófizetési kedvezmény határidejét meghosszabbították június 30-ig. Akinek lehetősége van, éljen a ghiseul.ro
online fizetési lehetőséggel.

A városban 61 olyan személy van, aki önként vállalta, hogy lakhelyét két hétig nem hagyja el, mivel a
járvány sújtotta országokból érkeztek – tájékoztatott
a polgármester. Az Olaszországból, Németországból,
spanyolországból és Ausztriából érkezett tünetmentes
külföldi vendégmunkásokat lakhelyükön időközönként ellenőrzik a helyi rendőrség és a rendőr-felügyelőség rendfenntartó osztályának munkatársai. A
polgármesteri hivatal újabb óvintézkedéseket hozott,
melyek között egyebek mellett a közterek, parkok,
játszóterek, iskolák, óvodák, bölcsődék fertőtlenítése,
a sportpályák és sporttermek bezárása, a vendéglátóegységek rendszeres fertőtlenítése és ellenőrzése szerepel. A szociális szolgáltatások keretében negyven
idős személy és rászoruló kap meleg ételt naponta,
amit házhoz szállítanak. A polgármester közösségi
összefogásra ösztönözve felhívást intézett a fiatalsághoz, hogy amennyiben önkéntesként segítenének az
idősebb korosztálynak a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben stb., jelezzék azt a polgármesteri hivatal
székhelyén.

Új híd a Kis-Küküllő fölött

Egyik legnagyobb tavalyi megvalósítása a di- adták ki az építési engedélyt. A beruházás értéke
csőszentmártoni önkormányzatnak a Kis-Kü- 5.441.971 lej volt héa/tVA nélkül, az országos helyi
küllőn átívelő új közúti híd megépítése volt. fejlesztési program (PNDl) keretében a regionális

Amint sorin Meghesan, Dicsőszentmárton polgármestere elmondta, a kezdetektől a közpénzek elköltésének teljes átláthatóságát ígérte, illetve a lakosság
folyamatos és hiteles tájékoztatását a municípiumi
rangú város beruházásait illetően, aminek sikeréhez a
polgármesteri hivatal munkatársai és az önkormányzati képviselők egyaránt hozzájárultak. A határidőket
betartva, sikerült átadni az új hidat, így 2019 decemberétől újra a megszokott útvonalon haladhatnak Dicsőszentmártonban a Radnót irányába közlekedő
járművek. A Kis-Küküllő fölött, a DN14A országút
24+067 km-énél épített új híd műszaki terveinek kivitelezését temesvári cég végezte, 2019. április 8-án
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fejlesztési minisztérium finanszírozta. A közbeszerzési eljárás befejezése, a műszaki terv elkészítése és
a szerződés aláírása után a beruházás héaval együtt
7.571.856 lej, ebből az építési és szerelési munkálatok
értéke hozzáadott értékadóval együtt 6.475.946 lej.
Az új, négysávos közúti híd teljes hossza 37,54
méter, a szélessége 15,20 méter. A járművek 12 méter
széles hídon kelhetnek át, két-két forgalmi sávot
három méter szélesre alakítottak ki, a gyalogosok számára tervezett két járda szélessége egyenként 1,60 m,
a gyalogosok által használható felület 1,40 m. A híd
aljzata és a folyóvíz felülete közötti magasság: 4,30
m. Az új hidat a város közterületeként telekelték be.

Mind a kulturális központot,
mind a volt 1-es számú, az Avram
iancu Általános iskola sporttermének az építését a fejlesztési minisz-

Két tanintézményt is
felújítanának

Az Iskola utcában épül a 180 férőhelyes, lelátós sportcsarnok, ugyanakkor régóta esedékes
volt két tanintézmény felújítása. Ennek lehetősége lassan körvonalazódni látszik. Első lépésben
elfogadták a Traian Általános Iskola és a Műszaki Szakközépiskola, az egykori kémiai líceum
felújítási, korszerűsítési és bővítési munkálatainak finanszírozási kérelmét.
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Víruskörkép Európában

A láthatatlan ellenség (2.)
(Folytatás tegnapi
lapszámunkból)

Amikor Kínában megjelent,
mindenki meglepődött. Nem
hitték, hogy ilyen gyorsan
képes ölni. Amikor eljutott
Európába, sokan kételkedtek,
aztán amikor szinte egyik
napról a másikra tömegesen
fertőzött meg embereket, elgondolkodtak. Ahogy az áldozatok száma egyre nőtt,
komolyabban vették. A kormányok intézkedtek, határokat zártak le, kijárási tilalmat
rendeltek el. A második világháború óta világszerte nem
volt ilyen készültségi szint.
Harcban állunk a láthatatlan
ellenséggel, a COVID-19 elnevezésű koronavírussal. Körképünk – a teljesség igénye
nélkül – a megszólaltatott
alanyaink által betekintést
nyújt abba, hogy az őket befogadó országokat hogyan
érintette a világjárvány.

Vajda György

Megbénulhat a világváros gazdasága
Annak ellenére, hogy február végére aggasztóak voltak a koronavírus elterjedésével kapcsolatos
információk, az angol kormány
mint ha tudomást se vett volna róla
– mondja M. D. A. alkalmazott grafikus londonból.
Március 10-e körül Boris Johnson miniszterelnök még azt nyilatkozta, hogy nem kell karanténba
vonulni, van más „technika” a fertőzés elterjedésének megfékezésére. A más országokban hozott
óvintézkedésekről szóló hírek eljutottak Angliába is, így mindenkinek
furcsa volt, hogy miért nem rendeltek el korábban szigorúbb óvintézkedéseket a vírus elterjedésének
meggátolására. ez oda vezetett,
hogy nagyon megoszlott a közösség
véleménye. egyrészt voltak, akik
nagyon komolyan vették és veszik,
és olyanok is, akik legyintenek rá,
hisz ezt a következtetést vonták le
az „intézkedések” kapcsán. ettől
sajnos nagy a nyomás, és igencsak
megoszlanak a vélemények a közösségeken belül.
Március 16-án a miniszterelnök
még csak ajánlott óvintézkedésként
javasolta az otthon ülést az egyik televíziócsatorna elő adásában. Már-

Védőruhában dolgoznak az egészségügyiek

cius 23-ig be kellett volna zárni az
áruházakat és a nem létszükségleti
cikkeket forgalmazó boltokat, szolgáltatásokat. 24-ig azonban még
nagyrészt minden nyitva volt. ez is
elégedetlenséget szült. Aztán 25étől bevezették a karantént. Azóta
csak a létszükségleti javakat biztosító vállalkozások működnek, és
nyitva vannak az élelmiszerüzletek,
gyógyszertárak.
Óriási élelmiszer-vásárlási hullám söpört végig az országon. A hivatalos közlemény szerint a
szigetországban 50%-kal megnőtt
az élelmiszer-fogyasztás. lenyűgöző, hogy míg estére kiürítették a
vásárlók a polcokat, az üzletek nagy
része reggelre már ismét tele volt.
A kormány hezitálása az emberek hangulatára is kihatott. Nagyon aggódnak a londoniak. Az
emberek egyáltalán nem bíznak a
kormányban. Attól tartanak, hogy
két hét múlva Angliában is az lesz,
mint Olaszországban. A zsúfolt, 10
milliós lakosú london a legveszélyeztetettebb. Ha hirtelen olyan
nyomás kerül az angol egészségügyi rendszerre, mint Olaszországban, összeomlik. Nem kötelezték a
maszk- és kesztyűhasználatot, de
állítólag az egyszerűbb nem is használ. Mindenki attól tartott, hogy
londonban elszabadul a pokol. Néhány nappal ezelőtt azonban bejelentették,
hogy
ellátják
a
gyógyszertárakat gyorstesztekkel.
A tömbházunkban elhunyt egy
27 éves, kisportolt nő. Állítólag koronavírussal volt fertőzött. ennek
ellenére a fiatalok még a múlt héten
is bulikat tartottak a temze partján,
s üvöltötték, hogy „dögöljön meg a
koronavírus”…
Közben a kórházakból a nem
akut betegeket hazaküldték, hogy
több ágyhely legyen. A londoni eseménycsarnokot ideiglenes korházzá
alakítják, több mint 4 ezer ágyat helyeztek el benne, és állítólag két
hamvasztókemencét is beállítottak.
ez már jelzi, hogy a hatóságok komolyan veszik a fenyegetettséget –
mondta M. D. A.
Beszélgetésünk után, március
23-án éjszakától bevezették a kijárási tilalmat Angliában is. Hozzánk
hasonlóan csak indokolt esetben
lehet kimenni: élelmiszert vásárolni, munkába, egészségügyi ellátásért és naponta egyszer egyéni
testedzésre. leállították a cégeket
is, csak a létfontosságú egységek, intézmények működnek.
Az óvintézkedések
mellett bevezették a
gazdasági segélycsomagot. Ha a világ üzleti központjában is
beüt a krach, az hoszszú távon kihat a világgazdaságra (is).
A frontvonalban
I. A. P. lombardia
egyik városi kórházában dolgozik. egy hónapja a koronavírus
elleni harcban a frontvonalon küzd kórházbeli
kollégáival
együtt.
– A kórházunkban
február vége felé hirtelen megnőtt a koronavírussal fertőzöttek
száma. egyre többen
kerültek be. ekkor
éreztük, hogy fele
sem tréfa.

Olaszországi kórház

február 19-én Milánóban a Bajnokok ligája keretében az Atalanta
Bergamo csapata a spanyol Valencia együttesével játszott, 40.000
ember volt a stadionban. Állítólag
azért van a járvány központja Bergamóban, mert a nézők közül sokan
fertőzöttek voltak. Még március
elején sem vették komolyan az emberek a veszélyt. először azt hitték,
egy „normális” grippévírus. A hivatalosságok sem gondolták, hogy nálunk súlyosabb lesz a helyzet, mint
Kínában. Amikor rövid idő alatt
ilyen nagy arányban fertőződtek
meg az emberek, a hatóságok bevezették a szigorú óvintézkedéseket.
elég későn.
tíz éve dolgozom az egészségügyben, több éve kórházban, de
még ilyent nem láttam. Olyan helyzetben vagyunk, mint ami az Apokalipszis most című filmben
látható. A kórház minden részlegén
csak koronavírus-fertőzötteket kezelnek, bezárt a járóbeteg-rendelés,
a műtéteket felfüggesztették. több
száz beteg van. A könnyebb eseteket a szekción kezelik, ahogy súlyosbodik a helyzetük, viszik az
intenzív terápiára. Néhány napja a
műtőket is átalakították intenzív
osztállyá, ahol lélegeztetőgéphez
kötik a beteget. A COViD-19-et a
járvány nagyarányú elterjedése előtt
influenzavírusként emlegették, de
másról van szó, jóval veszélyesebb.
Kezdeti tünetei egyénenként változnak, olyan légúti megbetegedés,
amely magas lázzal jár, a szervezetben általános fájdalmat okoz, köhögést, a súlyosabb esetekben
tüdőgyulladást, légzési stresszt
(angol rövidítése ARDs) vált ki, halált okoz. A lélegeztetőgépen levő
betegeket hasra fordítjuk, ami sok
esetben pozitív hatású. A kezelést
betegenként az orvosok döntik el,
hiszen egyénenként másként reagálnak, attól függően, hogy kinek
milyen állapotban van a szervezete.
sajnos, a vírus nem csak az idősek
körében szedi az áldozatait, fiatalok
is halnak meg.
senki nem volt felkészülve ilyen
nagyarányú megbetegedésre, ezért
fokozatosan vezették be az óvintézkedéseket. Most már komoly védőfelszerelésünk van, lélegeztetőgépeket is hoztak. Csak a speciális
szűrőjű maszk véd meg. Nekünk
arcot is takaró védőszemüveget is
kell használnunk. A kollégák közül
többnek felsebzett az arca, hiszen a
szolgálati időben (délelőtt 7, délután 8, éjszaka 9 óra) le sem veszszük az arcvédőt. Így sem biztos a
védelem. Az egészségügyi dolgo-

zók közül többen is megbetegedtek.
Vannak kollégáim, akik otthon vannak, mert pozitív a teszteredményük, izolálásra szorulnak, és
nehezen helyettesíthetőek. Olaszországban több orvos és egészségügyben dolgozó is meghalt.
A sürgősségi rohammentő szolgálatosok hozzák a kórházba a betegeket, ők döntik el, hogy – az
állapotuknak megfelelően – kit melyik osztályra fektessenek be.
Ahogy valaki meghal az intenzív
osztályon, azonnal hozzák a következő beteget. sokan ötnapi kórházi
kezelés után meghalnak, de olyan
is volt, aki meggyógyult. egy
percre se tudunk megállni a szolgálati idő alatt. A járvány előtt egy
ápolóra két beteg jutott, most egyszerre négyet-ötöt kell gondozni.
Óriási a feszültség. Van aki sír, öszszeomlik…
Ha szerencsés a beteg, meggyógyul, de aki bekerül az intenzív osztályra és meghal, azt a családja
többet nem látja.
Most már teljes, igen szigorú kijárási tilalom van érvényben
Olaszországban. Kizárólag a mun-

Londonban is kiürültek a polcok
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kahelyre és vásárolni mehetnek az
emberek, a megfelelő dokumentumokkal. Három hete megengedték
a kocogást, még lehetett sétálni a
parkban, most ez is tilos. A szabálysértők ellen büntetőjogi eljárást indítanak. Most már senki sincs az
utcán, az üzletek rövidített programmal tartanak nyitva, minden leállt. sajnos, nagyon sokan
hazamentek a vendégmunkások
közül, akik jelentősen hozzájárultak
az olasz gazdaság működéséhez,
így nem lehet tudni, hogy a járvány
után miként lesz életképes az ország
– mondja i. A. P., majd örömmel újságolja:
– Néhány nappal ezelőtt bekerült
a kórházba egy erdélyi magyar páciens. Amikor megtudtam, hogy
földim, lélegeztetőgépen volt, nem
válthattunk szót. Azóta javult az állapota, anyanyelvünkön beszélgethetünk. Reménykedünk.
Reménykedjünk, egyelőre ennyit
tehetünk…
A témára való tekintettel, a megszólaltatottak kérésére az érintettek
nevének kezdőbetűit használtuk a
riportban.
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Március 27-én volt a színházi világnap

A szerep megtestesülése

Március 27-én, pénteken ünnepeltük (volna) a színházi világnapot, amelyet ez évben – a
többi ünnephez, valamint kulturális eseményhez, előadáshoz,
könyvbemutatóhoz, tárlatnyitóhoz, zenei fesztiválhoz hasonlóan – letörölt a repertoárról és
kihúzott az eseménynaplókból a
koronavírus által teremtett áldatlan helyzet.

Kaáli Nagy Botond

Mindez azonban nem gátolta meg
az online kapcsolattartást, így a virtuális térben megjelenhetett és szétszóródhatott az idei színházi világnapi
üzenet, amelyet – a hagyományhoz
híven – minden évben egy-egy arra
felkért, elismert színházi alkotó fogalmaz meg.
A színházi világnap előzményeit tekintve megemlítendő, hogy 1957.
március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek színházának évadnyitója. 1961-ben a Nemzetközi színházi
intézet bécsi közgyűlése által elfogadott határozat alapján e napon van a
színházi világnap. A Nemzetközi
színházi intézet 1975. évi kongreszszusa határozatának értelmében 1978tól a világ valamennyi országában
üzenettel köszöntik e napot. Ugyanazon évtől kezdődően a Nemzetközi
színházi intézet minden évben felkér
egy jelentős színházi alkotót, hogy fogalmazza meg üzenetét a színházművészetről, kultúráról, világról, amelyet
március 27-én világszerte minden
színházban felolvasnak előadás előtt.
A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet –
és tágabb értelemben a kultúra – fontosságára, tisztelegjen a színészek, a
színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását.
idén shahid Nadeem (fotó) pakisztáni drámaírót kérték fel az üzenet
megfogalmazására, írását az alábbiakban olvashatják.

A színház mint szentély
A pakisztáni Lahore város Kortárs
Színháza Bulleh Shahról, a híres 18.
századi szúfi költőről szóló előadásának végén egy idős férfi és egy fiatal
fiú lépett oda a színészhez, aki a nagy
szúfit játszotta: „Az unokám beteg,
megáldaná őt?” – a színész meglepődve ezt válaszolta: „Én csak egy
színész vagyok, aki Bulleh Shah szerepét játszottam a színpadon”. – Az
öregember így felelt: „Fiam, te nem
színész vagy, hanem Bulleh Shah megtestesülése, az ő avatárja”. Hirtelen a
színház teljesen más felfogása lett
nyilvánvalóvá számunkra, amelyben a
színész az általa megformált szereplő
megtestesülésévé válik.
A fentiekhez hasonló történetek
minden kultúrában megtalálhatók.
Ezek hidat alkotnak közöttünk, a színházcsinálók és az olykor tapasztalatlan, de mindig lelkes közönség között.
Játék közben néha elragad bennünket
színházi eszményünk, a társadalmi
változások előmozdításában betöltött
szerepünk, és elfeledkezünk minden
másról. Amikor a jelen kihívásaira
összpontosítunk, tulajdonképpen megfosztjuk magunkat attól a mélyen felkavaró lelki élménytől, amit a színház

Felelősség a közösségért

nyújtani képes. A mai világban, amikor elhatalmasodik a vallási fanatizmus, a gyűlölet és az erőszak, amikor
bolygónk egyre súlyosabb klímakatasztrófa felé sodródik, meg kell találnunk a módját, hogy újra
visszanyerhessük spirituális erőinket.
Nemcsak a közönyt, a reményvesztettséget, a pesszimizmust és a kapzsiságot kell legyőznünk, de vállalnunk
kell a világunk és a bolygónk iránti
felelősséget is. A színháznak nemes
és fontos szerepe van azon energiák
felszabadításában és mozgósításában, amelyek megakadályozhatják,
hogy az emberiség szakadékba zuhanjon.
A színház képes a színpadot szakrális térré változtatni. Dél-Ázsiában a
művészek mély alázattal érintik meg
a színpad deszkáját, mielőtt fellépnek rá. Ebben az ősi hagyományban
összefonódik a spiritualitás és a kultúra. Ideje helyreállítani ezt a szoros
kapcsolatot
művész
és
közönsége, múlt és jövő között. A
színházi alkotás szent tevékenységgé
válhat, a színészek valóban megtestesülései lehetnek az általuk játszott
szerepeknek. A színháznak megadatott a lehetőség, hogy szentéllyé váljon.
shahid Mahmood Nadeem 1947ben született Kasmírban. Díjnyertes
pakisztáni újságíró, drámaíró, forgatókönyvíró, színházi és televíziós rendező, emberi jogi aktivista. A
pakisztáni állami televízió volt menedzsere és aligazgatója, jelenleg az
Ajoka színház és a pakisztáni állami
televízió akadémiájának igazgatója.
emberi jogi és politikai aktivistai tevékenysége miatt háromszor börtönözték be a hetvenes években,
1980-ban kénytelen volt külföldre
távozni. A nyolcvanas és kilencvenes években az Amnesty international munkatársa volt londonban,
Hongkongban és los Angelesben.
számos színházi előadás és tévésorozat rendezője, illetve dráma- és forgatókönyvírója, a nemzetközi PeN
Club tagja.

Mezőpanitban 136 ezer lejre lehetett pályázni

Meleg étel a járvány miatt
szükséget szenvedőknek

A járványügyi intézkedések, a részleges kijárási tilalom, az időleges munkabeszüntetés, az idénymunkák
befagyasztása sokak számára okoz megoldhatatlan
nehézséget ebben a mindannyiunkat próbára tevő
időszakban. Egyre több olyan ember él közöttünk,
akik nem tudják, mi kerül holnap az asztalra. Nem
csak a vírusfertőzés, az élelem hiánya is veszélyeztet
időseket, gyerekeket egyaránt.

A marosvásárhelyi Covid-aid önkéntes segítőhálózata a
szükséget szenvedő emberek számára kezdeményez gyűjtést
a kijárási tilalom, illetve a járványhelyzet miatt kialakult
válság idejére.
A kezdeményezéshez eddig társult a transilvană Alpha Alapítvány, amelynek konyháján ellenőrzött körülmények között
főznek az embereknek, és a Divers egyesület, amelyen keresztül
biztonságosan lehet adományozni, és amely segít, hogy a legrászorultabbak részesüljenek támogatásban.
Ha lesz közösségi összefogás, akkor hetente legalább háromszor egy-egy tál meleg ételt tudunk biztosítani a bajba jutottaknak. ehhez alapélelmiszerekre (krumpli, káposzta, paszuly, rizs,
száraztészta, húsfélék, olaj, liszt, kukoricaliszt, hagyma, kenyér,
gyümölcs stb.), az ételosztásra megfelelő dobozokra, illetve a
gáz-, víz- és üzemanyag-fogyasztás fedezésére pénzre van szükségünk.
sokunkat sokféleképpen érint a válság. Azokat, akik a mostani körülmények között is megengedhetik maguknak, hogy segítsenek, akik felelősséget éreznek a közösségért, amelyben
élünk, cégeket és magánszemélyeket arra kérünk, csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz! A segítő szándékot jelezhetik a
0722-318-605, 0265-311-727-es telefonszámokon 10.00 és
19.00 óra között vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen.
Pénzt adományozni a RO52CeCeB00030RON0362124
bankszámlaszámon (Asociaţia Divers), illetve online itt lehet:
http://www.divers.org.ro/asociatia-divers/donatii.html .
Kérjük, pénzátutalásnál tüntessék fel az utalás célját: „Covidaid Marosvásárhely, étkeztetés”.
Ugyanitt jelezzék az alapélelmiszer-adomány felajánlását is
– a szakszerű és biztonságos begyűjtésről a szervezők gondoskodnak.
Az ételsegélyt igénylők itt jelentkezzenek: 0265-311727 vagy
a https://ms-covid.aid.org.ro/ oldalon.
továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését a Covid-aid önkéntes csapatba itt: https://ms-covid.aid.org.ro/
#segitavaros #covidaidmarosvasarhely
A szervezők

Támogatják a civil szervezeteket

A mezőpaniti önkormányzat a
lehetőségekhez mérten nagyobb erőfeszítést tesz a községben
működő
civil
szervezetek támogatására.
Jelentős pénzkeretet biztosítanak nekik, idén 120 ezer
lejt pályázhattak meg. További 16 ezer lejt a sportegyesületeknek szántak. A
lehívható összeg összesen
136 ezer lej volt.

Mezey Sarolta

Kiemelten kezelik az alkotótáborokat
és a bergenyei tánctábort
Az önkormányzat 2017-ben indított el egy pályázati rendszert, ami
azelőtt egyszerű kérvény, tanácsi
határozat alapján működött. ezt a
rendszert nem lehetett fenntartani,
és egy új hivatalos pályázati eljárást vezettek be. A kiírás nyilvános,
valamennyi civil szervezet hozzáfér.
A községben újabb szervezeteket
jegyeztek be, Csittszentivánon és
Mezőpanitban is, de székelykövesden nem működik hasonló. Remélhetőleg ott is összefognak. Vannak
tematikus csoportok, amelyek a
tánc, a huszárok, a sport, az ifjúság
köré szerveződnek, ezeket arra buz-

dítják, hogy jegyeztessék be magukat civil szervezetként.
A pályázatokat a célcsoportok
rendezvények szervezésére és különböző projektekre nyújtották be.
Valamennyi hasznos, és színt hoz a
gyermek-, illetve felnőttközösségek
életébe.
A község kiemelt fontosságúnak
tartja az alkotótáborokat: a szentiváni faragótábort, a bergenyei és
paniti festőtábort, a bergenyei nemzetközi tánctábort, amely regionális
rendezvénnyé nőtte ki magát.
A paniti festőtáborok húszévi
„terméséből” nyílt kiállítás a polgármesteri hivatal épületében,
ehhez Czirjék lajos és ifj. Molnár
Dénes nyújtott szakmai segítséget.
A festészeti anyagból albumot szeretnének kiadni, amelybe a legsikerültebb munkák kerülnének be. erre
pályázatot nyújtottak be.
Népviselet LEADER-pályázati
támogatásból
Ha már az önkormányzat által
kiírt pályázatokról szóltunk, meg
kell említenünk a leADeR-pályázatokat is. A kistérséghez Marosszentkirály, Maroskeresztúr és
Mezőpanit község tartozik. A leADeR-hez nem csak az önkormányzatok pályázhatnak, hanem a

Kovács edit jelenlegi maroskeresztúri polgármester irányításával kidolgozott stratégiának köszönhetően bármely civil szervezet is.
– Mezőpanit községben a pályázatok 70 százalékát kiírtuk, le is
szerződtük. Összesen 300 ezer euróról van szó, a többi községgel
együtt több mint 700 ezer eurós pályázati tétel. A pályázók egy része
már fel is használta az összegeket.
Így vásároltak Mezőbergenyében
egy nagy, fémállványos sátrat,
amely a tánctáborokhoz elengedhetetlen. A Pro Pambus egyesületnek
így sikerült népviseleti ruhákat varratni, csizmákat készíttetni. sajnáljuk,
hogy
mezőgazdasági
felszerelésre kevesen pályáztak,
csupán két-három pályázat volt. A
megmaradt péznt a vállalkozók pályázhatják meg – fogalmazott Bodó
Előd Barna polgármester.
Bicsak Boglárka, a polgármesteri
hivatal közkapcsolati felelőse, aki a
népviseleti projektet bonyolította,
megmutatta a szekrényben sorakozó ruhákat, 14 női mezőségi, 14
női vajdaszentiványi ruhát, a női és
férficsizmákat, cipőket, kalapokat,
férfinadrágokat. A népviseleti öltözeten kívül hangosításra és egyéb
kellékekre is pályáztak. A projekt
összértéke 13.645 euró volt.

Bicsak Boglárka női népviseleti ruhákat mutat

Fotó: Nagy Tibor
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Az olimpiát nem eltörölték, hanem megmentették

A tokiói olimpiát nem eltörölték,
hanem megmentették – mondta a
szervezet elnöke, Kulcsár Krisztián
és Vékássy Bálint főtitkár a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) által készített videóban, amelyben a sportvezetők a magyar sajtó kérdéseire
válaszoltak az idei ötkarikás játékok
halasztását követően. A MOB a koronavírus-járvány miatt, az újságírók egészségének megóvását is
szem előtt tartva döntött az interjúnak e mellett a formája mellett.
A MOB irányítói elmondták,
hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a keddi döntést megelőző hetekben minden létező
szereplővel folyamatosan kommunikált. „Meggyőződésem, hogy a
halasztás pozitív hatással lesz az ötkarikás mozgalomra. Az alternatívák közül a legjobbat választotta a
NOB” – jelentette ki Kulcsár
Krisztián. A főtitkár hozzátette: ha
a világ túljut a világjárványon és
megrendezik az olimpiát, „az euforikus élmény lesz”.
A beszélgetésből kiderült, hogy a
MOB nem készült a halasztásra,
nem volt B forgatókönyve, úgy tervezte, hogy a játékok július 24-én
elkezdődik. „ez a mostani egy új
helyzet a nemzetközi sportszövetségeknek is. A legtöbb idén például
nem rendezett volna világbajnokságot, most pedig majd arra törekszik,
hogy legyen vb. A halasztás minden
szereplő életében felfordulást okoz”
– fogalmazott Vékássy Bálint,
hangsúlyozva, hogy egyelőre nem
lehet tudni, meddig tart a járvány.

A főtitkár megerősítette, hogy aki
már megszerezte a tokiói kvótát, az
megtarthatja, a magyar csapat öszszetétele azonban vélhetően más
lesz 2021-ben, mint lett volna idén.
Az elnök hozzátette: a kvalifikációs rendet tiszteletben kell tartani,
a halasztás pedig teret biztosít arra,
hogy egy nyugodt és továbbra is
fair folyamat mentén választódjanak ki az ötkarikás résztvevők.
Arra a kérdésre, hogy Magyarországról bárhonnan érkezett-e kérés
hozzájuk a játékok halasztására,
vagy esetleg törlésére vonatkozóan,
a MOB elnöke és főtitkára is határozott nemmel válaszolt. Mint
mondták, a szervezet most megpróbálja tartani a lelket a sportolókban
és szakemberekben.
Hogy anyagi kár éri-e a Magyar
Olimpiai Bizottságot a halasztással,
arról Vékássy Bálint szerint még
korai beszélni, de példaként említette, hogy a vitorlázók konténere
már elindult Japánba, Hamburgból
kellett visszafordítani, és ez máris
pluszköltséget jelent a szervezetnek. A szállások és repülőjegyek átütemezése a jövő feladata, de

A spanyol Xavi, az fC Barcelona
korábbi irányítója a 21. század legjobb labdarúgója a futballstatisztikákra szakosodott squawka portál
szerint. Az elemzők csak olyan játékost vettek figyelembe, aki legalább száz mérkőzést játszott
nemzeti válogatottjában, abban

meghatározó szerepet vitt, de az
eredményesség csak az egyik szempont volt a rangsor kialakításánál.
A squawka által összeállított
lajstromban a világ- és kétszeres
európa-bajnok Xavi mellett további
három spanyol is helyet kapott, a

optimisták ezzel kapcsolatban, már
csak azért is, mert a világon további
205 nemzeti olimpiai bizottság is
hasonló gondokkal küzd.
„A szponzorainktól nem érkezett
jelzés az új helyzetben, de mindenkivel le kell majd ülni, és átbeszélni, hogy az együttműködés
hogyan folytatódjon” – jelezte a főtitkár. Kulcsár Krisztián a felkészülésre szánt állami forrásokról
beszélve elárulta, hogy néhány hete
kiegészítő forrást kaptak a magyar
kormánytól, „nem is keveset. ezt
visszautaljuk a kincstárnak, s miután újraterveztük a saját költségvetésünket, újra kérjük a kormány
jóindulatát” – mondta.
A MOB elnöke ismételten hangsúlyozta, hogy nem eltörölték,
hanem megmentették a tokiói olimpiát, arra a kérdésre pedig, hogy
ebben a helyzetben mit üzen a magyar sportolóknak, azt mondta:
„Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha
ezt személyesen adnám át, és nem
most lőném el.”
A modern kori játékok 124 éves
történetében korábban nem volt
példa halasztásra.

A Liu testvérek otthon
edzenek, és Pekingből is
elhoznák az aranyat
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Otthon edzenek és motiváltan készülnek a következő szezonra, valamint a 2022-es pekingi téli játékokra a liu testvérek, shaolin sándor
és shaoang olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázók.
„Nem tudom, hogyan tudtuk volna feldolgozni, ha egy téli olimpiát
törölnek a koronavírus-járvány miatt” – nyilatkozta liu shaolin hétfőn
az M1 aktuális csatornának, hozzátéve, hogy a sportolók az ötkarikás
esemény előtt nagyon sokat készülnek a versenyre, és egyáltalán nem
biztos, hogy a csúcsformát két egymást követő évben is el lehet érni. –
igyekszünk a nyári sportágakban szereplő társainknak segíteni lelkiekben, vagy ahogyan csak tudunk” – mondta a 24 éves világ- és európabajnok.
liu shaoang úgy fogalmazott, a sportolók alapesetben nem igazán
számítanak olyan helyzetre, mint amilyen most történt, a koronavírusjárvány miatt az ő sportágukban a világbajnokságot halasztották el.
„ilyesmi először fordult elő rövid pályás gyorskorcsolyában, sokat
is kellett várni a döntésre, ami egyelőre nem a törlésről szól, elvileg eltolták a vb-t a következő szezonra” – mondta a 22 esztendős, vb-ezüstérmes versenyző. Hozzátette, ők is igyekeznek a lehető legtöbb időt otthon tölteni, edzeni, amennyire csak lehetőségeik engedik, és csak nagyon szükséges esetben hagyják el a lakásukat. sérüléseinek állapotáról
liu shaoang úgy nyilatkozott, a bal kézközépcsontját újra műtötték, kivették a csavarokat, és most van idő arra, hogy regenerálódjon. A hátproblémáján folyamatosan dolgoznak, egyelőre speciális
gyakorlatokkal erősít.
„Nem látunk a jövőbe, de a véleményem az, hogy ennek a mostani
járványnak a mi következő szezonunkra is lesz még hatása, ugyanakkor
remélem, hogy nem húzódik el annyira – vélekedett liu shaolin, beszámolva arról, hogy a nyáron éppen Olaszországban edzőtáboroztak
volna, de ez feltehetően elmarad. – A felkészülésünket kicsit felborította
a jelenlegi helyzet, eredetileg április 10-én kezdtük volna az edzéseket,
ez most szintén kérdéses.”
A liu testvérek kijelentették, kínai édesapjuk miatt is nagyon készülnek a pekingi téli olimpiára, motiváltan és magabiztosan várják a játékokat, és mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobban
szerepeljenek az eseményen.

Kijelölték a tokiói ötkarikás játékok új időpontját

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság hétfői döntése értelmében 2021.
július 23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart majd a tokiói olimpia. A játékok neve nem változik, tokió 2020 lesz.
eredetileg 2020. július 24. és augusztus 9. között tartották volna meg
a rendezvényt, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, thomas
Bach és Abe sindzó japán miniszterelnök egy hete megállapodott abban,
hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják a rendezvényt.

Xavi a század legjobb labdarúgója

A 10 legjobb labdarúgó
1. Xavi (133 meccs/2 gól)
2. iker Casillas (167 – 94 kapott
gól)
3. Andrés iniesta (131/13)
4. sergio Ramos (170/21)
5. Philipp lahm (113/5)
6. fabio Cannavaro (136/2)
7. Bastian schweinsteiger (121/24)
8. gianluigi Buffon (olasz, 176 –
146 kapott gól)
9. Cristiano Ronaldo (164/99)
10. Diego forlán (112/36)

kapus iker Casillas és a középpályás Andrés iniesta s a Real Madridban ma is aktív középhátvéd, sergio
Ramos. Casillason kívül még egy
világbajnok kapus, az olasz gianluigi Buffon követelt helyet magának
a listán.
A legjobb tízbe bekerült a most a
Juventusban légióskodó, előzőleg a
Realt erősítő, ötszörös aranylabdás
Cristiano Ronaldo, aki európa-bajnoki címig vezette a portugálokat.
Ugyanakkor csak a „B csapatba”
fért be a Barcelona sztárfutballistája, az Aranylabdát eddig hatszor
kiérdemlő lionel Messi, aki az argentin válogatottban kevésbé tudott
hatékony lenni, s nemzeti szinten be
kellett érnie a 2014-es vb-ezüsttel.
szintén a „másodosztályba” sorolta a portál az egyiptom színeiben
184 mérkőzésen szerepelt Ahmed
Hasszant, aki abszolút válogatottsági rekorder a világfutballban.

A legjobb válogatott – két változatban
A squawka portál publikált két all-star válogatottat is, amelyek vitaalapul szolgáló összetétele a következő:
* 1. csapat: iker Casillas (spanyol) – sergio Ramos (spanyol), gerard Piqué (spanyol), fabio Cannavaro (olasz), Philipp lahm (német)
– David Beckham (angol), Xavi (spanyol), Bastian schweinsteiger
(német), Andrés iniesta (spanyol) – Miroslav Klose (német), Cristiano Ronaldo (portugál);
* 2. csapat: Claudio Bravo (chilei) – Kolo touré (elefántcsontparti), Rafa Marquez (mexikói), lució (brazil) – Ahmed Hasszan
(egyiptomi), Arturo Vidal (chilei), Yaya touré (elefántcsontparti),
Andrés guardado (mexikói) – lionel Messi (argentin), forlán (uruguayi), Alexis sánchez (chilei).

Rio 2016:
Korrupció és vesztegetés?

Passzív korrupcióval és vesztegetés kísérletével vádolták meg
Rio de Janeiro korábbi főpolgármesterét, eduardo Paest.
A szövetségi ügyészi hivatal
szerint a 2016-os ötkarikás játékok
alkalmával a Deodoro Olimpiai
Park kivitelezési eljárásán mintegy
40 érdeklődő jelentkezett volna,
ám annyira komplex volt a kiírás,
hogy végül csak a győztes cég pályázatát minősítették érvényesnek.
feltételezik ezért, hogy a konzorciumot előre kiválasztották a célra,
főleg, hogy az OAs nevű cég csak
azért volt társ benne, hogy a megfelelő referenciáit „kölcsönözze” a
pályázónak, a kivitelezésben
egyáltalán nem vett részt.
A projekt a Whitewater stadion,

a BMX Centrum, a hegyikerékpáros park, a gyeplabdacentrum, a
sportlövőközpont, az ifjúsági
Aréna és a Deodoro stadion egyes
épületeinek kivitelezését foglalta
magába, 660 millió reál (562,4
millió lej) értékben.
eduardo Paes tagadta a vádakat,
egyben jelezte, furcsának és gyanúsnak tartja, hogy nem sokkal azután merülnek fel ilyen abszurd
gyanúsítgatások vele szemben,
hogy bejelentette, ismét harcba
száll a főpolgármesteri címért. Az
50 éves korábbi városvezetőt többször vádolták már kenőpénzek elfogadásával
az
olimpia
kivitelezései kapcsán, ám ezek a
vádak vagy nem jutottak el a bíróságra, vagy ejtették őket.
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Újabb eljárások a betegség leküzdésének
meghiúsítása miatt

A gCs ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kiAz elmúlt 24 órában 12 ügyben indítottak
újabb eljárást – közölte hétfőn a Stratégiai zárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a
Kommunikációs Csoport (GCS).

A csendőrség és a rendőrség ugyanakkor 1273 bírságot rótt ki a jelzett időszakban az otthoni elkülönítés
vagy a karantén szabályainak megszegése miatt.
Az elmúlt egy nap alatt ugyanakkor országszerte
10.092 olyan személyt tartóztattak fel a rendőrök, akik
nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait.
A Román Rendőrség tájékoztatása értelmében öszszesen 16.048.902 lej értékben róttak ki bírságot emiatt.

0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információt.
A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja – nyomatékosítják.
A külföldön élő román állampolgárok a
+4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a témáról.
Március 29-éig összesen 331.122 koronavírusos esetet jegyeztek európában. A legtöbb ilyen beteg Olaszországban, franciaországban, Németországban,
spanyolországban és az egyesült Királyságban van.
(Agerpres)

Leáll az Easyjet is

Forrás: CNN.com

Bejelentette teljes leállását a brit gyökerű, de easyjet folyamatosan vizsgálja ennek lehetőségét.
Hangsúlyozták, hogy a társaság pénzügyi helyzete
Ausztriában bejegyzett Easyjet is.

A légitársaság hétfői, Mti-hez eljuttatott közleményében azt írta, az elmúlt napokban az easyjet 650
mentesítő járatot üzemeltetett, amelyekkel 45 ezer
utast szállítottak. ezeket a kormányokkal együttműködve továbbra is folytatják, de kereskedelmi járatot az utazási szabályok szigorítása miatt nem
indítanak el.
A diszkont légitársaság egyelőre nem tudja, hogy
mikor indulhatnak újra a menetrend szerinti járatok, az

stabil, a dolgozók fizetésük 80 százalékát kapják meg.
Az easyjet európa második legnagyobb diszkont légitársasága, 2019-ben 337 repülőgépével 95 millió
utast szállított és 350 millió font adózott eredményt ért
el. A Brexit miatt a légicéget részben Ausztriába költöztették át. európában egyebek között eddig a
Ryanair, a Brussels Airlines, az Austrian Airlines, a
transavia, a sAs scandinavian, az Air Dolomiti állt le
teljesen. (MTI)

Hivatali mulasztás miatt felfüggesztették
tisztségéből a dévai kórházmenedzsert

Vasilică Potecă Hunyad megyei prefektus hétfőn felfüggesztette
tisztségéből
a
dévai sürgősségi megyei kórház menedzserét, Lidia Roşcát, miután az egészségügyi
intézmény négy orvosa is
megfertőződött koronavírussal.

A prefektúra tájékoztatása szerint
az intézményvezetőt hivatali mulasztással gyanúsítják.
Azt egyelőre nem jelentették be,
hogy ki látja el ezentúl a kórházmenedzseri feladatokat, de az biztos,
hogy a kórház 14 napra karanténban marad. A prefektúra döntése értelmében ezalatt fertőtleníteni kell
az intézményt, az új menedzsernek
pedig védőfelszerelést és fertőtlenítőszereket kell vásárolnia.
A dévai sürgősségi megyei kórház négy orvosánál diagnosztizáltak

eddig koronavírust, de az epidemiológiai vizsgálat még folytatódik a
prefektúra tájékoztatása szerint. A
kórházban jelenleg 73 pácienst kezelnek, akiket 14 napig biztosan
nem engednek haza.
Vasárnap este teljesen bezárták a
dévai sürgősségi megyei kórházat,
14 napig nem megy be és nem jön
ki senki, senkit nem utalnak be,
egyetlen pácienst sem engednek
haza.
lucian Morogan, a Hunyad megyei prefektúra szóvivője hétfőn
úgy nyilatkozott, ebben az időszakban fokozottan takarítanak, fertőtlenítenek,
védőfelszereléseket
szerelnek fel.
„A Hunyad megyei közegészségügyi igazgatóság átiratban fordult a dévai sürgősségi megyei
kórházhoz, amelyben tájékoztatta
a vasárnap estétől foganatosítandó

intézkedésekről. Azokat az orvosokat, akiknek pozitív lett a koronavírustesztjük, beutalják a kórház
fertőzőosztályára, a személyzet
többi része pedig ellátja a beutalt
betegeket, és 14 napig senki nem
hagyja el az egészségügyi intézményt. A kórház be van zárva, az
elv: nem megy be és nem jön ki
senki. ez idő alatt fokozottan takarítanak, fertőtlenítenek, védőfelszereléseket szerelnek fel, és a
kórházba 14 napig nem utalnak be
új beteget. Pácienseket sem engednek haza ez alatt az idő alatt, így
próbálva elejét venni a koronavírus
terjedésének” – jelentette ki a szóvivő.
A dévai sürgősségi megyei kórház négy, koronavírussal diagnosztizált orvosa közül ketten az
onkológián dolgoznak. temesváron
kezelik őket. (Mediafax)

Spanyolországban 85 ezer
felett a fertőzöttek száma,
de a terjedés üteme lassul

Spanyolországban meghaladta a 85 ezret az új típusú
koronavírussal fertőzöttek
száma, de a járvány terjedésének üteme már napok óta
lassul – közölte María José
Sierra, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti
koordinációs központ epidemiológusa hétfői madridi online sajtótájékoztatóján.

A szakember hangsúlyozta: a
szükségállapot és a szigorú lakhelyelhagyási korlátozások bevezetését követő első tíz napban átlagosan 20 százalékkal emelkedett
az új fertőzöttek száma naponta.
Az elmúlt öt napban a növekedés
átlagosan 12 százalékra mérséklődött.
ez az a folyamat, amelyre a járványügyi szakértők vártak – tette
hozzá, és megköszönte az emberek
együttműködését a korlátozások
betartásában, mert ez a legfőbb
eszköz a járvány elleni védekezésben.
Az elmúlt 24 órában mintegy
6300 új fertőzöttet szűrtek ki, köztük például fernando simónt, a
spanyol egészségügyi riasztási és
vészhelyzeti koordinációs központ
igazgatóját, aki eddig naponta tájékoztatta a sajtót a járvány alakulásáról.
A koronavírus jelenlétét több
mint 12 ezer egészségügyi dolgozónál mutatták ki, akiknek mintegy
90 százaléka otthoni karanténban
lábadozik.
Az elhunytak száma egy nap
alatt 812-vel emelkedett. Életét
vesztette egy 57 éves barcelonai
orvos is, aki a járvány hatodik
egészségügyben dolgozó áldozata.
A fertőzésbe összesen 7340-en haltak bele.
A gyógyultak száma is növekszik, egy nap alatt több mint kétezer
embert
nyilvánítottak
egészségesnek, számuk összesen
16780.
Az ország kórházaiban eddig
46617 embert kellett ellátni koronavírus-fertőzés miatt, 3220-at az
elmúlt egy nap során. intenzív osztályokon összesen 5231 embert

ápolnak, számuk 324-gyel nőtt vasárnap óta.
María José sierra hangsúlyozta:
több tartomány kórházaiban, például a madridi tartományban és
Katalóniában az intenzív osztályok
túlterheltté váltak, mivel sok a
beteg, ráadásul az itt kezelt páciensek kezelése átlagosan két-három
hétig tart. ezért az intézményekben
folyamatosan próbálják bővíteni az
intenzív ellátás férőhelyeit.
Az el País című napilap a madridi helyi kormány adataira hivatkozva azt írta: a tartományban
összesen 1745 intenzív terápiás
ágy van, amelyek 20 százaléka szabad. Hétfőn a madridi kiállítási és
vásárcsarnok területén berendezett
tábori kórházban további 32 intenzív férőhelyet tettek elérhetővé, és
ezenfelül szükség esetén további
ötszáz férőhelyet tudnak még megnyitni.
továbbra is az ország közepén
található madridi autonóm közösségből jelentik a legtöbb fertőzést,
eddig több mint 24 ezer esetet igazoltak, az áldozatok száma mintegy 3400.
A madridi tartományban 100
ezer lakosra 299 fertőzött eset jut,
de a lakosság arányában nem itt,
hanem az északkeleti la Riojában
van a legtöbb fertőzés, 448 eset
100 ezer lakosra vetítve. ebben a
tartományban több mint 1700 embernél mutatták ki a koronavírust,
közülük 71-en elhunytak.
spanyolországban két hete szükségállapot van érvényben, amely
alapján az oktatási intézmények
zárva tartanak, és csak meghatározott esetekben, például munkába
járás vagy bevásárlás miatt lehet
elhagyni a lakhelyet. ez a korlátozás április 11-ig van érvényben.
Hétfőtől leálltak a nem létfontosságú ágazatok is, mint például
az autóipar vagy az építőipar. Az
április 9-ig tartó korlátozás nem
érinti a többi között az egészségügyet, a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, az áruszállítást, az
áram-, gáz-, vízellátást, a gyógyszeripart, a telekommunikációt és
a médiát sem. (MTI)

14 megyére érvényes riasztás
havazás és hóviharok miatt
Csütörtökig országszerte
hideg lesz
Tizennégy megyére érvényes
sárga riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a
várható havazás és hóviharok miatt. Az ország nagy részére ugyanakkor hideg
időre vonatkozó figyelmeztetés lesz érvényben csütörtök
reggelig.

Az előrejelzések szerint hétfőn
22 órától szerdán 10 óráig a DéliKárpátokban és a Kárpát-kanyarban, erdély déli részén, a Bánság
déli részén, valamint Munténia
északnyugati és Olténia nyugati és
északi térségeiben időnként havazni fog, helyenként jelentős friss
hóréteg képződik.
A hegyekben megerősödik a
szél, 65-75 km/órás széllökések
várhatók.

A sárga riasztás a teljes Kovászna, Brassó, szeben, Argeş,
Vâlcea, gorj, Krassó-szörény és
Mehedinţi megyét, illetve Vrancea,
Buzău, Prahova, Dâmboviţa, fehér
és Hunyad megye egy részét érinti.
Ugyanakkor hétfőn 22 órától
csütörtökön 10 óráig különösen
hideg időre, vegyes csapadékra és
megerősödő szélre kell számítani
az ország nagy részén. Éjszaka és
reggel fagypont alá csökken a hőmérséklet, helyenként mínusz 5
fok is lehet, dér képződhet, előbb
az ország északi, majd a déli felében is.
A hétfőről keddre virradó éjszakától szerda reggelig a hegyvidéki
térségekben, illetve az ország központi és délnyugati részén is havazni fog. Délen és délkeleten eső,
havas eső várható. (Agerpres)
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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)
A LEHETŐ LEGOLCSÓBB INGATLANOK MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa
Tel. 0737-797-975. (6911-I)

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)

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 TORDAI CÉG alkalmaz KAsszÁsNőt hús- és hentesáruüzletébe. Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22032-i)
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• 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.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium

redőnyöket,

monikaajtókat,

LAKÁS

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön

2004-ben épült ház, 44 ár telek (fel-

parcellázható) a főúton, közel a

Selgros-hoz.

(22014-I)

Tel.

0744-438-594.

Tel.

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

FAMETSZÉST és permetezést válla-

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

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21894-I)

2002.

március

30-án.

Nyugodj

békében,

drágánk!

Ez alkalommal szeretnénk meg-

testvérre, nagymamára, anyósra,
MOLNÁR

GÁBORNÉRA (NEMES ROZÁLIA)

halálának első évfordulóján. Em-

emlékezni szerető szüleinkről,

KÁDÁR JULIANNÁRÓL (1998) és

id. KÁDÁR MÁRTONRÓL (2002).

Őrájuk emlékezik öt gyermekük

és azok családja.

Nyugodjanak békében! (p.-I)

léke legyen áldott, nyugalma

ELHALÁLOZÁS

csendes! Szerettei. (7247)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

ládját

gye, három gyermeke és azok

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-

özv.

JÓZSEFET, amikor tragikus hirte-

lenséggel hagyta magára a csa-

családja.

kezünk március 31-én a drága jó

rokonra,

Mindig velünk van, gondolatban

soha nem feledjük id. ZÓLYOMI

Szomorú szívvel emlékezik özve-

MEGEMLÉKEZÉS

cember 22. utca 113/A szám – elad

20% kedvezmény. (22014-I)

szúnyoghálókat.

har-

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

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. De-

új ágybetéteket. Nyugdíjasoknak

szalagfüggönyöket,
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Meg nem szűnő fájdalommal em-

lékezünk

ifj.

KOSZORUS

KÁLMÁNRA, aki 3 éve távozott

szerető

családja

köréből.

március 30-án eltemettük

KOZMA ZOLTÁN TAMÁST

a drága gyermeket, testvért, ro-

kont.

Emlékét őrzi édesanyja, édes-

apja, húga, nővére és családjuk.

„Mert ami elmúlt, az csodásan kí-

sért

az

van

fölöttem,

én

dalomba

még,

Mert aki meghalt az időben, úgy
mint

(Kosztolányi Dezső) (-I)

az

ég.”

A gyászoló család. (p.-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-

ratában megnyugodva tudatjuk,

hogy a szeretett férj, édesapa,

nagyapa, após, testvér, szom-

széd, kolléga és jó barát,

DR. LAKATOS OTTÓ

nyugalmazott urológus
és egyetemi tanár

életének 87. évében, türelemmel

viselt, hosszú betegség után át-

adta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat 2020. április 1-

jén 13 órakor helyezzük örök

nyugalomra a marosvásárhelyi

református sírkertben, szűk csa-

ládi körben.

„Nem feledkezhetünk meg róla,

nem felejthetjük el, hogy meny-

nyire szerettük, a szívünkben

őrizzük meg őt, és az imáink-

ban.”

A gyászoló család. (-I)
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