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Ketten már meggyógyultak

Tizenegy egészségügyi dolgozó fertőződött meg Maros megyében

Online rendszerben dolgozik
az APIA

Mintegy kéthetes szünet után április
6-ától a Mezőgazdasági Intervenciós
és Kifizetési Ügynökségen (APIA) újra
fogadják számítógépes közvetítéssel
(online) a mezőgazdasági támogatásokat igénylő kérvényeket. A legfontosabb ebben az időszakban az, hogy
az igénylők kérjék a polgármesteri hivataltól a kérvények elbírálásához elengedhetetlenül szükséges
igazolásokat, amiből kiderül, hogy
megművelik a földterületet.

Maros megyében tizenegy egészségügyi dolgozó fertőződött
meg koronavírussal, közülük ketten már meggyógyultak –
derül ki a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság hétfői
közleményéből.

Menyhárt Borbála
Míg az utóbbi időben a kórházak vezetői is elismerték, valamint múlt
heti Facebook-bejelentkezésekor a Maros Megyei Tanács elnöke is közölte, hogy megyénkben is vannak koronavírussal fertőzött egészségügyi
dolgozók, az Országos Közegészségügyi Intézet által közzétett statisztikában, amelyben megyékre lebontva szerepeltek az erre vonatkozó adatok, Maros megye nem szerepelt. Miután egyes helyi politikusok
nyilvánosan is felszólították a megyei közegészségügyi igazgatóságot,
hogy tegye közzé a fertőzött egészségügyiekre vonatkozó adatokat, hétfőn közleményt adtak ki, amelynek értelmében Maros megyében tizen-

A megyében 229 koronavírusos beteg van

egy egészségügyi dolgozó fertőződött meg, közülük ketten – egy asszisztensnő, valamint egy ápolónő a Maros Megyei Klinikai Kórház alárendeltségébe tartozó 1-es számú fertőzőklinikáról – már meggyógyultak,
és ki is engedték őket a kórházból. Hétfőn kilenc egészségügyi dolgozó
volt még beutalva a marosvásárhelyi fertőzőklinikára, közülük öten (két
ápoló, egy asszisztensnő és két rezidens orvos) a Maros Megyei Sürgősségi Kórház alkalmazottai, ketten (egy ápoló és egy asszisztensnő) a megyei klinikai kórház személyzetének a tagjai, ugyanakkor megfertőződött
még egy családorvos, valamint egy marosvásárhelyi magánklinika orvosa. A közegészségügyi igazgatóság közleménye szerint mind a kilenc,
kezelés alatt álló egészségügyi dolgozónak jó az állapota.
Dr. Iuliu Moldovan, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
vezetője a közleményben hangsúlyozta: ők az előírásoknak megfelelően
közölték az adatokat a koronavírussal fertőzött egészségügyi dolgozók
kapcsán az országos hatóságoknak.

Elegendő a kórházi kapacitás

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke tegnap, április 14-én kora délután tartott online sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Maros
megyében 229 koronavírussal fertőzött személyt
tartanak nyilván, és 189-en vannak kórházban.
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információkat, továbbá a szükségállapot
idejére a megyei önkormányzat által bevezetett
intézkedéseket ismertetjük olvasóinkkal.

Mezey Sarolta

189 személyt kórházban ápolnak
– Az előző héthez képest az adatok a következőképpen változtak: a koronavírussal fertőzött betegek száma
229-re emelkedett, 16 személy hunyt el, intézményes
karanténban 424, míg házi elkülönítésben 12.653 személy tartózkodik. A gyógyultak száma 18. A Maros megyei kórházakba 189 igazolt koronavírus-fertőzött
személyt utaltak be. A múlt héten 76 beteg feküdt a kórházban, tehát a beutaltak száma 113-mal nőtt. Mind a
fertőző betegségek klinikáján, mind a Marinescu utcai
régi kórházban vannak még helyek, túlzsúfoltságról
egyelőre nem beszélhetünk, az egészségügyi rendszer
még bírja a rá nehezedő nyomást – fogalmazott Péter
Ferenc tanácselnök.
A legnagyobb gond az eszközbeszerzés
– Kórházaink legnagyobb gondja az orvosi eszközök
beszerzése, azoknak a berendezéseknek a megvásárlása,

Fotó: Nagy Tibor

amelyek a kezeléshez szükségesek. Gyakorlatilag
ugyanazokért az eszközökért versengenek nemzetközi
szinten, mert mindenkinek ezekre van szüksége. Remélhetőleg a gyártók leszállítják a megrendelt eszközöket
– mondta a tanácselnök.
Lerövidült a várakozási idő
Fontos hír, hogy felgyorsult az eljárás, a betegeket
sokkal hamarabb elhelyezik a kórházban, mint eddig.
Köztudott, hogy az elmúlt héten voltak olyan időszakok, amikor kellemetlen helyzetbe kerültek a betegek,
ugyanis órákat kellett várakozzanak, míg beutalták őket.
Most legtöbb egy fél órába telik a fertőzöttek felvétele.
Van gyógyszer, védőfelszerelés és fertőtlenítő is
A megyei kórház alkalmazottai számára biztosított a
védőfelszerelés. Raktáron 10 ezer védőmaszk, 182 ezer
védőkesztyű, 9 ezer ovosi védőruha, több mint 4500
liter fertőtlenítő van. Ezeknek a beszerzése folyamatos.
Segélyként is érkeznek eszközök és fertőtlenítőszerek.
Biztosított azon egészségügyi dolgozók szállása, akik
nem otthon szállnak meg, hogy a családjukat ne veszélyeztessék. A megyei önkormányzat szállodákban 150
egészségügyi dolgozót szállásolt el.
– A fertőzöttek kezelésére a nemzetközi protokoll
szerint előírt gyógyszerek biztosítottak. Ezeket a gyógyszereket – amelyeket malária és HIV-fertőzés esetében
is alkalmaznak – használják a többi európai országokban is. A fertőzöttek ugyanazt a kezelést kapják, amit
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Keresik a megoldást a Küküllő-híd
befejezéséhez

Januárban elkezdődött a város egyik
lakónegyedében a csatornahálózat kialakítása. Emellett folyamatban van a
Mócok útjának a korszerűsítése esővízelvezető rendszer kiépítésével.
Tóth Tivadar szerint ezen folyamatosan dolgoznak, a télen sem álltak le.

____________6.

Káoszt csak alaposan…

Benedek István

Válságos időkben – és ez bármilyen krízisre vonatkozik –, az egyik
legfontosabb tényező a világos, egyértelmű tájékoztatás lenne a döntéshozók részéről. Egyrészt azért, hogy mindenki pontosan tudja a
dolgát, de a pánik elkerülése vagy mérséklése érdekében hasonlóan
fontos lenne annak az üzenetnek a közvetítése is a közvélemény irányába, hogy a kormányzat a helyén van, és ellenőrzése alatt tartja a
helyzetet. Nálunk ebben is halványan teljesítenek, nem is beszélve a
konkrét intézkedésekről.
Pár napja a közalkalmazottakat sikerült rendesen összezavarni.
Szerdán a kormányfő azt mondta, kényszerszabadság bevezetését
fontolgatják egyes hivatalnoki rétegekre nézve. Persze jó regáti
módon sikerült ezt tálalni, hiszen nem kormányülésen mondta, hanem
egy tévéadásban, és meglehetőst ködösen is adta elő, csak azt nem
mondta el pontosan, hogy ez kire és mikortól vonatkozik. A döntést
azóta sem kapkodták el, de kedden már a pénzügyminiszternek szintén egy sajtónyilatkozatából az is kiderült, hogy ő nem ért ezzel egyet.
Azaz gyakorlatilag egy hét alatt semmi nem történt az ügyben, pedig
pont azért hirdetett a kormányzó társaság kedvenc államelnöke szükségállapotot, hogy gyorsan lehessen döntéseket hozni.
Nem ez az egyedüli probléma ebben az országban, melynek tekintetében az egyetlen biztos pont a bizonytalanság, pont ezért azt is csak
találgatni lehet, hogy járványügyi vagy anyagi okok állhatnak-e
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 35 perckor,
lenyugszik
20 óra 11 perckor.
Az év 106. napja,
hátravan 260 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ANASZTÁZIA és TAS,
holnap CSONGOR napja.
ANASZTÁZIA: az Anastasius, magyarul Anasztáz férfinév női párja.
TAS: régi magyar török eredetű
férfi személynév, jelentése:
kő.

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 100C
min. -10C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. április 14.
1 EUR
4,8327
1 USD
4,4150
100 HUF
1,3717
1 g ARANY
244,2835

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Vasárnap zárva lesznek a piacok

A marosvásárhelyi piacigazgatóság közli, hogy folyó év április 19-én a marosvásárhelyi napipiacok zárva tartanak.

Ellenőrzések négy megyében

A Brassó megyei erdészeti felügyelőség március 30-a és
április 4-e között a rendőrség és csendőrség munkatársaival együtt végzett ellenőrzéseket az országutakon, a megyei és erdei utakon, az állami és magán
erdőtulajdonokban Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és
Szeben megyében. Maros megyében az egyik ellenőrzés
során 1,78 köbméter faanyagot koboztak el és 6000 lej bírságot róttak ki. Másutt 1,35 köbméter illegálisan kivágott faanyagra bukkantak. Részt vettek 2,37 hektárnyi területnek
az erdészeti igazgatóságnak való átadásán, valamint több
esetben végeztek adatbázis-kiegészítést, három esetben
töltöttek ki vadkárok miatt jegyzőkönyvet, háromszor végeztek felmérést a februári viharok által kidöntött fák ügyében, és több esetben fogalmaztak meg különböző, a
témába vágó nyilatkozatokat.

Telefonos tudakozó

Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos magyar nyelvű telefonos tudakozót indított a
0768-111-878-as számon, mivel az egészségügyi minisztérium országos tájékoztatója kizárólag román nyelvű. Az
EMSZ munkatársai minden korosztály hívására számítanak. A telefonvonal a Telekom Románia hálózatában működik, normál díjas hívással elérhető a nap 24 órájában,
illetve hétvégén is. Az EMSZ a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban naponta többször frissülő tájékoztató közösségi
oldalt – www.facebook.com/koronaviruserdely – is
működtet.

Soós Zoltán és csapata is segít

A Soós Zoltán polgármesterjelölt által kezdeményezett felhívásra több mint százan jelentkeztek. Az önkéntesek bevásárolnak, gyógyszereket szereznek be Marosvásárhely
idős lakóinak. Az önkéntesek szerint leginkább az élelmiszer, friss zöldség vásárlását és a gyógyszerek kiváltását
igénylik. Továbbra is várják az önkénteseket, az érdeklődők
a www.sooszoltan.ro weboldalon jelentkezhetnek, aki segítségre szorul, a 0721-297-417-es telefonszámot hívhatja.

Solidaris – gyors segítség
a rászorulóknak

A Maros Megyei Tanács a Vöröskereszt, a Solidaris Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat, a HIFA-Románia Egyesület, a Gyulafehérvári Caritas, az Alpha Transilvană
Alapítvány, az Ügyes Kezek Alapítvány és az Unitarcoop
Alapítvány közreműködésével a járvány idején segít a rászorulókon. A bajban lévők a solidaris.ro honlapon vagy a
0265-555-555-ös telefonszámon kérhetnek segítséget, a
segélyvonal hétfőtől péntekig 15 és 20 óra között vehető
igénybe. A segítők csak indokolt esetben szállhatnak ki a
helyszínre. A megyei önkormányzat mintegy 330 ezer lejjel
támogatja ezt a programot.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A lánglovagok locsol(kod)tak Nyárádszeredában

Nem mindennapi élményt jelentett a nyárádszeredaiaknak az, hogy a jelenlegi kényszerhelyzet
tiltó rendelkezései ellenére sem maradt néma,
egyhangú az idei húsvét. Az ünnep másodnapján
mégis elindultak locsolkodni a legények és férfiak,
igaz, ezúttal csak néhányan, és nem hagyományos „harmatvízzel”, hanem tűzoltók érkeztek, s
a kapu előtt vízzel szórták meg a lányokat, nőket.

Gligor Róbert László

Ennek ellenére minden tűzoltónál volt nyilatkozat és védőmaszk is, és kerülték a közvetlen érintkezést a lakosokkal.
Bármilyen lesz a helyzet a következő évben, szeretnék a
kezdeményezést folytatni, és újra megszervezni a locsolást,
sőt már húsvéti bál szervezésére is gondoltak. A locsolkodással tovább bővült a helyi önkéntes tűzoltók által a lakosságnak (is) nyújtott civil kezdeményezések sora, hiszen
három éve már tűzoltóbálokat, két éve karácsonyi kántálást
is szerveznek. Mindezek közösségépítő tevékenységek is,
hiszen nem könnyű az amúgy is foglalt tűzoltókat a magánélet mellett csapatban is egyben tartani, ezért szükség van
a kötetlen alkalmakra is, amelyeken együtt szórakozhatnak,
és nem csak a bevetéseken és gyakorlatokon találkozhatnak. Másrészt a helyi önkéntes tűzoltóság egyik célja és
feladata a helyi hagyományok ápolása és hagyományok teremtése is – részletezte a parancsnok.
A locsolókat néhány személy várta a kisváros főterén.
Az egyik kapu előtt nemcsak a ház asszonya állt, hanem a
szomszédságból is odacsatlakozott három nő és egy kislány, aki már igen várta az öntözőket. Balogh Judit bevallotta lapunknak: nem is volt annyira rossz érzés a vízzel
való locsolás, mint ahogyan gondolták, igaz, csak egy jó
spriccolással felérő vizet szórtak rájuk a tűzoltók. „Örülünk
ennek a kezdeményezésnek, az összefogásnak, szép színfoltja a mostani, nem hagyományos húsvétnak, és ha hagyományt teremtenek belőle, és máskor is jönnek, szívesen
fogadjuk, ahogy most is szívesen fogadtuk” – fogalmazta
meg érzéseit a meglocsolt nők egyike, aki ugyanakkor hálás
azért, hogy nem a bajban kellett a tűzoltókkal találkozniuk,
hanem az örömben, ünnepben is osztozhattak. „A székely
furfang mindent megold, s aki akart, az idén sem maradt
locsolatlanul, és nem fog elhervadni” – összegzett a nyárádszeredai nő.

Eredetileg az volt az ötlet, hogy idén a nyárádszeredai
tűzoltók a nagyszombati húsvéti feltámadási szentmise keretében megszentelt tüzet eljuttatják az otthonokba, de az
egyházi rendelkezések szerint a szertartásra nem kerülhetett
sor, így tűzhordásra sem. Ekkor úgy döntöttek, hogy a hagyományokat, helyi szokásokat tartva locsolkodni indulnak. Az ötlet a legénységnek is tetszett, ehhez múlt
csütörtökön megszerezték a polgármester beleegyezését is,
majd a lakosság tudomására is hozták a locsolást. Hétfőn
délelőtt 15 tűzoltó indult útnak: az autót fenyőágakkal díszítették fel, ezzel jelképesen minden lányhoz is elvitték a
húsvétkor szokásos, kapura erősített fenyőt. Érkezésüket
szirénaszó is jelezte, és az autóról húsvét másodnapi köszöntőt is sugárzott a hangszóró. Végigjárták a kisváros
minden utcáját, majd a közigazgatásilag ide tartozó Demeterfalván, Székelytompán és Székelysárdon is végigvonultak. Aki szívesen vette a locsolást, ezt a kapuban állva s egy
pohár bort tartva a kezében jelezhette a locsolóknak, ők az
autóról egy kisebb vízsugarat szórtak a ház népére. A locsolásért a legtöbb helyen süteményt, bort, festett tojást
nyújtottak át, de a legénység nem szállt le az autóról, hanem
menet közben fogyasztott belőle. A megmaradt javakat délután átadták a helyi idősotthonnak, hogy
annak lakóit is megörvendeztessék, míg
az ugyancsak adományként kapott pénzt
a nap költségeire fordítják – tudtuk meg
Kacsó István parancsnoktól.
Mindenki örömmel fogadta a kezdeményezést, csak pozitív visszajelzéseket
kaptak, hiszen az emberek tele vannak
keserűséggel, kérdésekkel, így sikerült
örömöt szerezni, hogy mégsem múlt el
nyomtalanul a húsvét. A legénység ezúton is köszönetet mond mindenkinek,
aki fogadta őket, adományozott, és
azoknak is, akik csak a kapuból vagy a
kerítésen belülről üdvözölték a tűzoltókat, hiszen minden derűs arc számukra
egy-egy ajándék volt – tette hozzá a parancsnok, aki azért is hálás, hogy a városi rendőrség tudomásul vette a
locsolást, szemmel tartotta, de azzal,
hogy nem állította meg őket, nem igazoltatta, ezzel hallgatólagosan jóvá- Tizenöt önkéntes tűzoltó indult locsolkodni hétfőn a kisvárosban
facebook.com/Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltóegyesület
hagyta és elismerte a szép gesztust.

Meleg étel a rászorulóknak

Pénteken, április 10-én negyedik alkalommal szállított
meleg ételt a Divers Egyesület 101 gyereknek, 16 idős személynek, két fogyatékkal élőnek, egy hajléktalannak és 12
munkanélkülinek Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön. Eddig 41 családhoz 292 adag sűrű leves, illetve pénteken második fogás és kenyér jutott el hat önkéntes
(COVID-AID Marosvásárhely) által. 35 magánszemély
adományozott 8408 lejt, valamint zöldséget, támogatók:
ELDI, TIMKO, Therezia, Friesland, REEA, Alchemist, Loriand. A meleg étel az Alpha Transilvană Alapítvány konyhájában készül. A támogatandók kiválasztásakor előnyt
élveznek a jövedelem nélküli gyermekes családok, az egyedülálló szülők és a jövedelem nélküli idősek, illetve a gyer-

Hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult
rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel
felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket
feladhatnak a szerkesztőségben, 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.

mekes családok és az idős személyek, akiknek jövedelme
családtagonként legfeljebb 300 lej. Az idős személyek esetében a jövedelmet a gyógyszerek árának leszámításával állapítják meg. Segítséget a 0265-311-727-es telefonszámon
lehet kérni. Élelmet a 0265-311-727-es telefonszámon lehet
felajánlani, pénzt a Divers Egyesület számára lehet adományozni a RO52CECEB00030RON0362124 bankszámlaszámra vagy online: http://www.divers.org.ro/asociatia-divers/
donatii.html. Bárki támogathatja a kezdeményezést, ha napi
menüt rendel az Alpha konyhájától a 0742-294-495-ös telefonszámon, egy menü ára 14 lej/adag, ez az ár adománnyal
kipótolható. 5-6 lejjel már egy levest vagy második fogást
főznek a rászorulóknak.
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Meghosszabbították a rendkívüli állapotot

Újabb harminc napra meghosszabbították Romániában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése
érdekében március közepén bevezetett rendkívüli
állapotot. Az erről szóló elnöki rendeletet kedden
adta ki Klaus Iohannis államfő.

Az elnök az ország lakosságához intézett televíziós beszédében leszögezte: nincsenek egyértelmű jelei annak, hogy lassult volna a világban a járvány terjedése, és a veszély
Romániában sem múlt el. A korlátozások enyhítése, amit
egyes „felelőtlen politikusok szorgalmaznak”, a fertőzések
robbanásszerű növekedéséhez vezetne – vélekedett az államfő.
Iohannis köszönetet mondott a koronavírus-járvány ellen
„az első vonalban harcoló” egészségügyi alkalmazottaknak,
ugyanakkor felhívást intézett a román állampolgárokhoz,
hogy tartsák be a kijárási korlátozásokat, mert betartásuk életeket ment, kijátszásuk viszont a családot és az ismerősöket
is veszélybe sodorja.
Az elnök kiemelte: a rendkívüli állapot idején külön figyelmet fordítanak a veszélyeztetett és kiszolgáltatott társadalmi
rétegekre: az idősotthonok és a gyermekvédelmi központok
nem függeszthetik fel tevékenységüket. A rendkívüli állapot
meghosszabbításáról szóló rendelet a távközlési cégeket is a
szolgáltatások folyamatos biztosítására kötelezi.
Életben maradnak a rendkívüli állapot kihirdetésekor bevezetett intézkedések, amelyeket a mostani elnöki rendelet
pontosításokkal egészít ki.

Koronavírus és félretájékoztatás

Egyebek mellett megkönnyítik a hivatali kötelességszegés
büntetését az egészségügyben, a közigazgatásban, a rendfenntartó és nemzetbiztonsági szerveknél, és kiterjesztik azon létfontosságú termékek és szolgáltatások körét, amelynek árát a
kormány befagyaszthatja. Amennyiben a villamos energia
vagy a gáz ára csökken a régióban, akkor a kormány felléphet
annak érdekében, hogy ez a fogyasztói árakban is tükröződjön
– részletezte az államfő.
További 30 napra szünetel az oktatási intézmények tevékenysége, korlátozzák a lakosság gyülekezési és mozgásszabadságát,
korlátozzák
az
ügyfélfogadást
a
közintézményekben, az igazságszolgáltatás pedig csak a sürgős ügyeket tárgyalja.
A kormány meghozhat minden olyan intézkedést, amely a
polgárok élelmezését, alapvető fogyasztási cikkekkel történő
ellátását, ezek termelését, szállítását és értékesítését szolgálja.
Iohannis rámutatott: Ludovic Orban kormányának a munkavállalók védelmét szolgáló eddigi intézkedések mellett a
gazdaság újraindítását célzó tőkeinfúzióról, a digitális átállás
gyorsításáról és az infrastruktúra-projektek folytatásáról is
gondoskodnia kell.
A rendkívüli állapot meghosszabbításáról szóló rendelet
azonnal hatályba lépett, de öt napon belül a parlamentnek is
jóvá kell hagynia. A házbizottság döntése értelmében a két
ház csütörtöki online együttes ülésén fog szavazni a rendkívüli állapot meghosszabbításáról. (MTI)

Az álhírek vírusszerűen terjednek
a COVID-19-járvány idején

A koronavírus-járvány a valótlan és a félrevezető
hírek terjedését is magával hozta, az álhírek terjedése pedig a járvány elleni küzdelmet is megnehezíti. A félrevezető információk emberéleteket
sodornak veszélybe, és a demokráciára is veszélyesek, ezért uniós honlapok cáfolják a járvánnyal kap-
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csolatos álhíreket.

áldozatait, legyen szó betegekről, az egészségügyben dolgozókról, vagy a járvány miatt a munkájukat vagy jövedelmüket
elvesztőkről” – tette hozzá a néppárti politikus.
Ilyen időszakokban a hazugságok terjesztése
még veszélyesebb
Katarina Barley (S&D, Németország) parlamenti alelnök
szerint „ilyen időszakokban életek függnek attól, hogy mindnyájan hallgatunk-e az egészségügyi hatóságokra. A hazugságok terjesztése vagy az igazság megkérdőjelezése még
veszélyesebbé válik. Fontos, hogy az intézmények továbbra is szorosan együttműködjenek az online tartalomszolgáltatókkal, és arra ösztönözzék őket, hogy részesítsék
előnyben a megbízható forrásokat, biztosítsanak kevésbé
prominens helyet az álhírleleplezők által félretájékoztatásnak vagy álhírnek minősített tartalmaknak, és vegyék le a
törvénytelen vagy az embereket fizikai veszélynek kitévő tartalmakat.
A Parlament az egészségügyi dolgozók támogatására kampányt indít, amelyben megmutatja: itt olyan európaiak élnek,
akik vállvetve küzdenek a COVID-19-járvány ellen.”
A szocialista politikus felhívta a figyelmet: mindenkinek
oda kell figyelnie az interneten terjedő félretájékoztatási kísérletekre. „Emlékeztetni kell arra, mennyire fontos a tények
ellenőrzése. Minden uniós nyelven elérhető ötleteket adunk
arra, hogyan ellenőrizhetjük magunk is a hírek valóságtartalmát. Ahogy a közösségi távolságtartásra és a kézmosásra vonatkozó szabályokat betartjuk, ugyanígy a hamis tanácsok és
manipulatív hírek terjedésének megakadályozását is feladatunknak kell tekintenünk.”
Karas alelnök hozzátette: „Egy ilyen válságban az álhírek
leleplezése nem azt jelenti, hogy mások hibáinak kijavításával
saját okosságunkban gyönyörködünk. Ehelyett polgári kötelességünk, hogy megvédjük az európaiakat és a demokratikus
társadalmunkat.”
(Forrás az Európai Parlament honlapja)

Az Európai Parlament a valótlan hírek veszélyeire hívja
fel a figyelmet: az álhírek nemcsak az európaiak egészségét
sodorják veszélybe, hanem magát a demokráciát is.
Emberek ezrei éjjel-nappal dolgoznak a koronavírusban
megbetegedettek megmentésén, eközben egészségügyi szervezetek és az álhíreket ellenőrzők a járvány újabb baljós mellékhatására hívják fel a figyelmet: bizonyos szervezetek és
egyének segítség helyett a válságot politikai vagy kereskedelmi célú manipulációra használják ki.
Az álhírek egyik forrása az amerikai alt-right, Kína
és Oroszország
Az uniós intézmények már többször felhívták a figyelmet
a félrevezető hírek és csalások veszélyeire. Az unió külügyi
szolgálatának részeként működő, az álhírek felkutatásával és
cáfolásával foglalkozó munkacsoportnak az EUvsDisinfo
honlapon található jelentése szerint több álhír amerikai altright körökből, Kínából és Oroszországból érkezik. Az ő esetükben a félrevezető hírek célja politikai: az Európai Unió
aláásása vagy politikai változások előidézése.
„Az álhíreket könnyen cáfolhatjuk: az uniós szolidaritásnak
számos példáját láthattuk már. Ugyan az unió hatásköre az
egészségügy terén erősen korlátozott, de a tagállamok és az
unió egésze folyamatosan keresi a módját, hogy hogyan segíthet a válság áldozatainak. Jelenleg például német orvosok
és nővérek gyógyítanak Olaszországból vagy Franciaországból odaszállított koronavírusos
betegeket. Csehország tíz-tízezer védőruhát szállított Olaszországba és Spanyolországba.
Ausztria és Franciaország több
millió maszkot küldött Olaszországba” – jelentette ki Othmar
Karas (EPP, Ausztria), az EP alelnöke.
„A múlt héten az Európai
Parlament szinte egyhangúlag
fogadta el azokat a sürgős intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően a tagállamok felszabadult
uniós pénzeket használhatnak
fel az egészségügyben, orvosi
segítségnyújtásra és a vírus terjedésének lassítására. A többi
uniós intézmény is fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy megtalálja a módját, hogyan segítheti
hatékonyan és gyorsan a válság A közösségi média korában sokkal könnyebben és gyorsabban terjednek az álhírek
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Több mint egymillió felfüggesztett
munkaszerződés

A szükségállapot kihirdetése, azaz március 16-a óta
1 046 527 egyéni munkaszerződést függesztettek fel
Romániában – közölte hétfőn a munkaügyi minisztérium. Ezek közül 324 087 munkaszerződést a feldolgozóiparban, 198 588-at a nagy- és a
kiskereskedelemben, illetve az autó- és motorkerékpár-javító szektorban, 119 846-ot a szálloda- és vendéglátóiparban függesztettek fel. A szükségállapot
kezdetétől hétfőig 215 656 egyéni munkaszerződés
megszűnt. Ezek közül 41 197-et a nagy- és a kiskereskedelemben, illetve az autó- és motorkerékpár-javító szektorban, 37 152-t a feldolgozóiparban és
28 770-et az építkezési szektorban bontottak fel.
(Agerpres)

Jelentősen visszaestek a külföldi
tőkeberuházások

Az idei első két hónapban 70,86 százalékkal, 409
millió euróra csökkentek a külföldi közvetlen tőkeberuházások (FDI) Romániában a tavalyi év azonos
időszakához mérten – közölte kedden a Román
Nemzeti Bank. Tavaly az első két hónapban még
1,404 milliárd euró működőtőke áramlott a román
gazdaságba. Az idei első kéthavi 437 millió euróból
409 millió eurót a tőkerészesedés tett ki, beleértve
az újra befektetett profitot, a vállalatcsoportokon belüli hitelek mozgása nettó 28 millió euró kiáramlást
mutatott, csökkentette az összeget. Tavaly egész
évben 5,296 milliárd euró külföldi közvetlen tőkeberuházást jegyeztek Romániában, ami a legmagasabb érték a 2008-ban kirobbant nemzetközi
gazdasági válság óta. A Román Nemzeti Bank szintén kedden közölte, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya az idei első két hónapban csaknem 85
százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában jegyzett értéket, és elérte a 325 millió eurót a
tavaly jegyzett 176 millió euróhoz képest. Tavaly
egész évben csaknem 17 százalékkal, 10,478 milliárd euróra nőtt a folyó fizetési mérleg hiánya az előző
évben jegyzett 8,960 milliárd euróhoz viszonyítva.
(MTI)

Csökkent
a román ipari termelés

Január-februárban a nyers adatok szerint 2,6 százalékkal csökkent a román ipari termelés a tavalyi év
azonos időszakához mérten – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint is 2,6 százalékos
visszaesést jegyeztek a vizsgált időszakban. Csökkenést regisztráltak valamennyi ágazatban, így a feldolgozóiparban 1,9 százalékkal mérséklődött a
termelés, a villamos- és hőenergia, a gáz termelése
és szolgáltatása 6,8 százalékkal esett vissza, a bányaipar teljesítménye 1,7 százalékkal romlott a tavalyi első két hónaphoz mérten. Februárban 3,2
százalékkal csökkent az ipari termelés a tavalyi második hónaphoz mérten a nyers adatok szerint, a
szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint
a visszaesés 2,6 százalék volt. Tavaly 2,3 százalékkal csökkent a román ipari termelés a nyers adatok
szerint az előző évhez mérten, amire nem volt példa
2009 óta. (MTI)

Káoszt csak alaposan…
(Folytatás az 1. oldalról)
a háttérben. Az utóbbi az esélyesebb, mert az idei költségvetés már terv korában sem mutatott valami erősen,
ráadásul a koronát követő gazdasági krízissel szemben
annyi esélye van talpon maradni, mint kártyavárnak a
cunamiban. Valószínűleg átlátják, hogy meg kellene
húzni a nadrágszíjat, de azért tétováznak, mert ennek a
spórlásnak a politikai árát nem akarják megfizetni a következő parlamenti választásokon. A figyelmeztetést már
meg is kapták az egyik szakszervezeti vezértől, aki gazdasági összeomlást vizionált a hivatalnokok kényszerszabadságoltatásának esetére. Ez utóbbi megszólaló is
csak a hangzavart növelte a kérdésben, mert nyomát
nem mutatta annak, hogy átlátná: ahhoz, hogy a hivatalnokok fogyasztásra elkölthető pénzt vigyenek haza a
borítékban, egyszer a magánszférának kell adóznia.
Annak a magánszférának, ahol egyes hírek szerint már
egymillió munkahely szűnt meg ideiglenesen vagy véglegesen, és a Teremtőn kívül senki meg nem tudja pillanatnyilag mondani, hogy ezekből hány fog újraindulni
a karantén után. Hamarosan nem a kormányosok úri
kedvén vagy politikai számításain múlik majd, hogy kelle húzni a nadrágszíjon. A kérdés az lesz, mennyire, és
milyen hosszú ideig.
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Elegendő a kórházi kapacitás

(Folytatás az 1. oldalról)
nemzetközi szinten alkalmaznak. Az utánpótlás hetente, rendszeresen érkezik – mondta az elnök. Felhívta a figyelmet arra, hogy azok a koronavírussal
fertőzöttek, akik krónikus betegségekben szenvednek, a felírt specifikus gyógyszereiket kórházba
utaláskor vigyék magukkal, mert lehet, hogy ezek
nem találhatók meg az adott kórház gyógyszertárában.
Köszönet a magyar kormánynak
– A magyar kormány segélyszállítmányt juttatott
el Székelyföldre, így Maros megyébe is. Ebben a
szállítmányban védőmaszkok, védőruhák, fertőtlenítők, védőszemüvegek voltak. Ezekből a felszerelésekből azok részesülnek, akik legjobban
kitettek a fertőzésveszélynek. A segélyszállítmányért köszönetet mondunk a magyar kormánynak,
Szijjártó Péter külügyminiszternek, valamint a ma-

gyar kormányhoz ez irányú kéréssel forduló Kelemen Hunor szövetségi elnöknek. A segély azért is
fontos, mert az említett eszközök, fertőtlenítők a
nagy kereslet miatt hiánycikknek számítanak a piacon – mondta Péter Ferenc.
Mobilkórházat alakítanak ki
A megyei katasztrófavédelmi bizottság arról
döntött, hogy az orvosi egyetem sportcsarnokában mobilkórházat alakítanak ki, ahol 80-100
ágyat tudnak elhelyezni. A terv elkészült, a hatóságok szerint tíz nap alatt sikerül a kórházat felszerelni.
A megyei tanácsnak a fertőzőklinika udvarára
tervezett intenzív terápiás részleg építéséről szóló
javaslatát a kormány nem támogatta. Azonban
erről a beruházásról nem mondanak le, mert a közeljövőben szükség lehet nagyobb kapacitású intenzív terápiás osztályokra.

– erről Horatiu Moldovan egészségügyi államtitkár
nyilatkozott kedden a Digi24 hírtelevíziónak.
Az államtitkár elmondta: jelenleg több mint
3000 koronavírus-fertőzött van beutalva a romániai
kórházakba, közülük valamivel több mint 200-at
kezelnek intenzív osztályon, és 34-en szorulnak lélegeztetőgépre. Hozzátette: az adatok azt jelzik,
hogy egyelőre az intenzív osztályokon koronavírus-fertőzöttek számára fenntartott 400 ágynak
csak mintegy fele van elfoglalva. Az államtitkár
szerint a romániai egészségügyi rendszer elbírja a
járvány miatti terhelést, ha nem kétszereződik meg
a kórházba utalt fertőzöttek száma. A stratégiai
kommunikációs törzs kedden kora délután nyilvánosságra hozott jelentése szerint tízzel emelkedett
a súlyos betegek száma, és jelenleg 241 személyt
kezelnek Covid-19-cel a kórházak intenzív osztályán.
A legfrissebb hivatalos adatok arról árulkodnak,
hogy Romániában az elmúlt 24 órában sem gyorsult a betegség terjedése. Az országban eddig 6879
koronavírus-fertőzést észleltek, 246-tal többet,
mint egy nappal korábban. Ez az utóbbi nyolc nap
legalacsonyabb napi értéke. A járvány terjedésének
a visszafogott ütemét azonban ahhoz is viszonyí-

tani kell, hogy az elmúlt 24 órában csak 2893 vírustesztet végeztek, mintegy kétezerrel kevesebbet,
mint egy nappal korábban. Horaţiu Moldovan államtitkár elmondta, jelenleg nem a készülékek és
a tesztek, hanem a szakképzett személyzet hiánya
korlátozza a tesztelési kapacitást. Hozzátette azonban, hogy reményei szerint egy-két héten belül már
napi 7000 teszt elemzésére is képes lesz a romániai
rendszer.
Kedden egy marosvásárhelyi és kolozsvári mérnökökből álló csoport bejelentette, hogy elkészítette egy lélegeztetőgép prototípusát, amelyik
megkapta az illetékes katonai ügynökség jóváhagyását, és szerdán vagy csütörtökön elkezdődhet a
gép embereken történő tesztelése. A csoport képviselője az Agerpres hírügynökségnek elmondta:
ha a lélegeztetőgép az emberi tesztelésen is jól
vizsgázik, napi 15 darabot tudnak gyártani belőle
Marosvásárhelyen.
A hatóságok úgy számolják, hogy az elkövetkező hetekben tetőződhet az országban a járvány
terjedése. Nelu Tătaru egészségügyi miniszter azt
valószínűsítette, hogy leghamarabb egy hónap
múlva lehet enyhíteni a bevezetett korlátozásokon.
(MTI)

A hatóságok bíznak abban, hogy az egészségügyi
rendszer elbírja a járvány tetőzését

Pontosítás

A szombati lapszámunkban közölt Újabb óvintézkedések Nyárádszeredában című cikkhez kapcsolódóan Nyárádszereda önkormányzata pontosítást fűzött: nem 9, hanem 4-4 személy vonult be elkülönített szolgálatba az idősotthonba, és nem egy hétre, hanem kettőre. Ezáltal elnézést is kérnek az
olvasóktól és az érintettektől.

Online rendszerben dolgozik az APIA

Április 6-ától már fogadják a kérvényeket

Mintegy kéthetes szünet után
április 6-ától a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökségen (APIA) újra fogadják számítógépes közvetítéssel (online) a mezőgazdasági
támogatásokat
igénylő kérvényeket. A legfontosabb ebben az időszakban az, hogy az igénylők
kérjék a polgármesteri hivataltól a kérvények elbírálásához elengedhetetlenül szükséges igazolásokat, amiből kiderül, hogy megművelik a
földterületet.

Vajda György

Ovidiu Savăşcă, az APIA Maros
megyei kirendeltségének igazgatója
elmondta, hogy az intézmény nevében e-mailen elküldtek egy értesítést
minden
polgármesteri
hivatalba. Mint ismeretes, azok a
gazdák, akik 50 hektár fölötti területet művelnek meg, az APIA-központokhoz, míg az ennél kisebb
területeket megművelők a helyi kirendeltségekhez, illetve hivatalokhoz
kell
forduljanak.
A
dokumentumot beszkennelve, aláíva kell továbbítani az APIA-hoz.
Az igazolásokat ezentúl is a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium – utólag módosított és

kiegészített – 2015-ben kibocsátott
619-es számú rendeletének 1. mellékletében jóváhagyott modell szerint kell elküldeni. Az APIA elküldi
a hivatalokba azoknak a gazdáknak
a listáját, akik be kell szerezzék az
igazolásokat. Az internetes hálózattal rendelkezők beléphetnek az
lpis.apia.org.ro elérhetőségre, ahol
saját maguk tölthetik fel adataikat.
Fontos, hogy amennyiben lehet, a
polgármesteri hivataloktól kérjék
ugyan a dokumentumot, de nem
szükséges személyesen utánamenni, mivel a hivatalok elküldhetik közvetlenül az APIA-hoz.
Amennyiben nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, vegyék fel a
kapcsolatot a körzethez tartozó
APIA-alkalmazottal, aki a gazdával
együtt – telefonon tartva a kapcsolatot – digitalizálja a szükséges okiratokat. Az APIA alkalmazottja
kéri majd a hivatalt, vagy az állattenyésztők esetében az igazolást az állatorvostól. A továbbiakban a
személyazonossági igazolványról, a
cégjegyzékszámról
(registru
ONRC), az adószámról, valamint a
működő bankszámlaszámról készült
másolatokat az APIA-alkalmazott
feltöltheti az idei kérvény kötelező
mellékleteiként, és ha az említett
dokumentumokban nincs változás,
akkor a gazda jóváhagyásával újra
feltöltheti. Amennyiben bármilyen

Erről jut eszembe

A nagy szobafogságban az ember
mindenfélét összeolvas, ide-oda ugrál
a témákban, különleges érdekességeket keres. Hol talál, hol nem. Előbbutóbb pedig akaratlanul is újra
visszatér a jelenlegi helyzetre. Így jutott eszembe, hogy megnézzem, mi
történt Marosvásárhelyen pont száz
évvel ezelőtt. A Sebestyén Mihály öszszeállította Időtár III. kötetében az
1920. április 15-i napra vonatkoztatva ez olvasható: „Bemutatják MolKároly
háromfelvonásos
ter
vígjátékát, a Harámbasákat.” A régies nyelvhasználatban kevéssé jártas
olvasók kedvéért pontosítok, a rablóvezéreket, különféle szabadcsapatok
vezetőit nevezték egykoron – főleg a
török hódoltság korában – harámbasának. Utóbb kibővült értelmeket
nyert a fogalom, és egyre több lett a
harámbasa. Talán nem is így hívták
őket, de a közvélemény úgy tekintett
rájuk, mint az említett elődökre. Nem
meglepő, hogy noha Molter ebben az
első drámájában visszatér szülőföldje, Bácska színhelyeire, Székelyföld egykori fővárosában is
ismerősnek és időszerűnek érzik a témafelvetést. Olyannyira, hogy erről a
napról ezt tartották az utókor számára leginkább megörökítendő eseménynek. A korabeli helyi sajtó
szerint hatalmas érdeklődés övezte a
színházi bemutatót, az Ellenőr és a
Székely Napló is ír április 17-i számában a nagy sikerről. Bevallom, én
azért lapoztam vissza erre az időszakra, mert kíváncsi voltam, vajon
milyen volt a vásárhelyi viszonyulás
a sok millió ember halálát okozó akkori világjárványhoz, a spanyolnáthához. Nem találtam ezeken az
oldalakon erre vonatkozó hivatkozást.
A borzalmas pusztító fertőzés a két
előző évben lecsengett. Ekkor már a
tömegeket nyomorító társadalmi következményeket nyögték városunk
lakói is. Április 18-i bejegyzés, hogy
tizenhét vagon liszt van útban Vásárhelyre Aradról és a Bánátból. A kö-

változás történt az említett dokumentumokban, a gazdának kötelezően értesítenie kell erről az
APIA-alkalmazottat. Akik először
igényelnek az idén támogatást, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot

vetkező napról azt jegyezte föl a krónikás, hogy „munkanélküli kőművesek keresik fel sérelmeikkel Albu
polgármestert”. Ekkor már rég nem
Bernády a városvezető. Ő egy évtized
alatt annyit tett Marosvásárhelyért,
mint soha senki más. Az impériumváltás új neveket dobott föl, ingoványos
még az egész adminisztráció. Április
20-án „I. Vescan átadja hivatalát az
új prefektusnak”. 22-én „Albu polgármester jóváhagyja Vescan prefektus utolsó intézkedését, a görögkeleti
egyház számára tett telekajándékozást templomépítési célokra”. És így
tovább. Hosszú. Ugorjunk. Napjainkig, hiszen nagyon ismerős ez a politikai, közigazgatási gyakorlat. És
nálunk még nem is csúcsosodott a
pandémia! Meg ami ezután jöhet. A
kiemelkedő bölcsességgel és következetességgel, kellő összehangoltsággal
igazán nem vádolható országos és
helyi intézkedések nem sok jóval kecsegtetnek. Hatványozottan érzékelhető ez ebben az évek óta hanyatló
megyeközpontban, amely mind többet
veszít egykori országos súlyából és tekintélyéből, azokon a listákon pedig,
ahol a sikertelenségeket jelzik, megállíthatatlanul araszol fölfelé. Népessége tekintetében Marosvásárhely
már csak 16. az országos rangsorban.
A koronavírussal megfertőződöttek
számát tekintve viszont már felkerültünk a 8. pozícióba. Szomorú. Hogy
mást ne mondjak. És akkor az egyik
legfontosabb kormányzati döntésről
se feledkezzünk meg: év végéig meghosszabbították a jelenlegi polgármesterek mandátumát! Hát kinek az
idejében stagnált a városfejlődés?
Vagy szigorúbban fogalmazva: Milyen városvezetés az, amelyik nem
tudta megállítani Vásárhely „nagy
romlását”? Bizony lesz itt még fogaknak csikorgatása. Pláne, ha arra gondolunk, ami napjainkban egyre
nyilvánvalóbb: a baj sosem jár egyedül. Gátlástanul nyüzsögnek, graszszálnak a harámbasák! (N.M.K.)

a beosztott APIA-alkalmazottal,
ugyanis a gazdának egy digitális regiszterszámot (elérhetőséget, IPcímet) adnak, ugyanakkor az
ügynökség képviselői segítenek a
dokumentumok feltöltésében, kezelésében. Minden esetben az APIA
alkalmazottja zárja le a támogatás
igényléséhez szükséges dossziét.
Bordi Kacsó Zsolt, az APIA megyei kirendeltségének aligazgatója

elmondta, hogy március 6-ától 456
kérvényt regisztráltak az online
rendszerben, eddig a jogosult
24.906 gazda közül 3554-en nyújtottak be igénylést. Ha bármilyen
gond, nehézség akad a rendszer kezelésében, vegyék fel a kapcsolatot
az APIA kirendeltségeivel vagy a
beosztott alkalmazottal. Az elérhetőségekről a polgármesteri hivatalok is tájékoztatják a gazdákat.

Fotó: Nagy Tibor
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Magyar költészet napja

Slam és koncert a világhálón

A magyar költészet napját
1964 óta tartják, József Attila
születésnapján, azaz április
11-én. Azért esett a választás
erre a dátumra, mert a költő
életműve megkerülhetetlen
teljesítmény mind a költő utódok, mind a művészettel foglalkozók számára.

Nagy-Bodó Szilárd

Idén kicsit másképpen alakult ez
az ünnep is. Azonban nem lehet azt
mondani, hogy nem volt program,
hiszen részt lehetett venni egy slam
poetry esten és egy koncerten is.
Hogy hol? Az interneten. A dolog
külön szépsége az, hogy főleg fiatalok vettek részt a slamen, és fiatalok is szervezték. Ami pedig a
koncertet illeti, a KVAB zenekar
„lépett fel” a YouTube-on, versfeldolgozásaikkal tisztelegve a magyar
költők előtt.
Összeállításunkban Labancz Dávidot, a slam poetry est szervezőjét
és Balázs-Bécsi Esztert, illetve Lőrincz Árpádot, a KVAB zenekar
tagjait kérdeztük.
Labancz Dávid:
– Hogyan zajlott le az online
slam?
– Technikailag nem túl komplikált, viszont kell hozzá egypár
program, amelyek segítségével
össze tudjuk hangolni az embereket, és mindezt élőben közvetíteni
tudjuk a Facebookon. Ezt úgy kell
elképzelni, hogy van egy Google
Meet nevű program, ennek a prémium felhasználói élhetnek azzal a
lehetőséggel, hogy 45 percnél hoszszabb beszélgetéseket is tudjanak
tartani. A lényeg az, hogy a Google
Meet és az OBS Studio programok
összehangolásával megoldható az,
hogy online tudjuk közvetíteni az
előadást. A szervezés úgy zajlott,
hogy felkerestük a slammereket, itt
volt egy alaplétszám. Utána meghirdettük az eseményt, és még jelentkeztek jó páran. A végső
összehangolás pedig úgy történt,
hogy mindenki bejelentkezhetett a
videókonferenciába, a műsorvezető
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felkonferálta az eseményt, közben a
többi résztvevő mikrofonja ki volt
kapcsolva. Amikor az adott előadó
következett, akkor bekapcsolta a
mikrofonját, és az OBS Studio segítségével bevágtuk az ő képét,
hogy a Facebook-nézők őt lássák és
hallják.
– Összesen hány résztvevő volt?
– Összesen 20 fellépő volt, de nagyon sok helyszínről. Többen voltak Budapestről, de voltak
Marosvásárhelyről, Csíkszeredából,
Nagyadorjánból, Nyárádkarácsonból, Kebeléből. Amikor az egyik
slam után megkérdeztük a nézőket,
hogy honnan nézik, kellemesen
meglepődtünk, hogy Koppenhágából, Belgiumból és Magyarország
különböző pontjairól is követték az
előadást. Azt lehet mondani, hogy
átlagosan 130 néző követte az eseményt élőben, ami egy nagyon szép
szám. De aki lemaradt róla, az viszszanézheti a Slam Poetry Marosvásárhely Facebook-oldalán.
– Mennyire kötődött a slam a magyar költészet napjához? Egyáltalán szempont volt ez?
– Igazából az, hogy egy ilyen
rendezvény létrejön, az már kötődik
a magyar költészet napjához, hiszen
a slam elég közel áll a költészethez.
Mint tematika nem volt megadva,
hogy csakis a költészetről lehessen
írni, mert úgy gondoltuk, hogy jobb
szabadon hagyni ezt a műfajt, hiszen alapból nem egy kötött művészeti ágról van szó. Voltak olyan
szövegek, amelyek a magyar költészet napjához kapcsolódtak, ilyen
volt például Sárközi Richárd magyarországi országos slam poetry
bajnoknak a szövege. Ezenkívül
még voltak olyan szövegek, amelyek szorosan kapcsolódtak a költészet napjához.
– Eleveníts fel egy gondolatot,
ami téged megragadott, magával
ragadott ezen a slamen.
– Számomra több ilyen gondolat
is volt. Az egyik például, hogy melyik őserdőből erednek az operatív
törzsek, elhangzott egy ilyen kérdés
is az egyik előadásban. Ábrahám
Tekla előadása is megfogott, összehozta a húsvétot, a slam poetryt és

em tudom, pontosan mikor vált
Zsolt legfőbb ismertetőjelévé a világoszöld szöktetős hajtány, de az
biztos, hogy valamikor még az ismeretségünk előtti időben, én ugyanis egyszer sem
láttam őt gyalogosan. Kicsivel több mint egy
hónapja még féltve őrzött járművén robogott
háromnegyed nyolc körül iskolába, és természetesen a haveri délutánokra is az apró kerekeken érkezett. Ő volt a legelszántabb
hajtányos a bandából, és ezt, ahányszor csak
alkalma volt rá, mindenkinek a tudomására
hozta. Beszélgetés közben is trükközött, pörgetett, ugrott, landolt, és az állandó gyakorlásnak meg is volt az eredménye. A csapat
legmenőbb „arcai” sem tagadhatták, hogy
ebben valóban ő a legjobb.
Hetek óta nem találkoztunk. Az édesanyjától tudtam, hogy a járvány idejére a vidéki
nagyszülőkhöz költöztek.
– Anyósoméknál legalább csend van, és
tisztább a levegő – magyarázta a kedves
arcú, nyugalmából kimozdíthatatlannak tűnő
asszony, aki eddig a vendéglátóiparban dolgozott, és a pandémia miatt meghatározatlan
időre munka nélkül maradt. Igazat adtam
neki, de gyanítottam, hogy Zsolt nehezen
fogja megszokni az új életkörülményeket.
Különösen a – többhetes kényszerszünidő
után szinte észrevétlenül érkező – húsvéti vakáció juttatta eszembe egyre gyakrabban 12
éves ismerősömet. A feltámadás ünnepének

József Attilát. A slamben folyamatosan Attila megszólítás volt, ami
számomra nagyon érdekesnek hatott.
– Technikai gondok nem adódtak?
– Annyi volt mindössze, hogy én
vezéreltem itthonról az OBS Stúdiót, és folyamatosan ki/be kellett
kapcsolnom a mikrofont, és az
utolsó két percben nem volt hang.
Szerencsére ott már csak köszönet
és taps hangzott el. Ahhoz képest,
hogy az első nekifutás volt, én teljesen elégedett vagyok a technikai
megoldásokkal. Tartalmi szempontból is nagyon jó volt, meglepően
sokan nézték az online közvetítést,
tehát mindenképpen sikerként
könyveljük el az egész produkciót.
Balázs-Bécsi Eszter és Lőrincz
Árpád, a KVAB zenekar:
– Hogyan született meg az online
koncert ötlete?
– Á.: Amikor elkezdődött a karantén, mi már készültünk arra,
hogy legyen egy YouTube-koncertünk. Egy jó minőségű élő koncerthez nem voltak meg a technikai
feltételek és a tudásunk sem. Azt
pedig nem szerettük volna, hogy
egy telefonnal vételezett élő Facebook-közvetítés legyen a koncert.
De mindenképpen akartunk valamit, és végül a magyar költészet
napjával kötöttük össze. A koncerten pedig csak a megzenésített verseket játszottuk. Elkészítettük a
felvételt, megvágtuk, és április 11én, szombat este feltöltöttük a YouTube-ra.
– Melyik verseket adtátok elő, és
miért pont azokat?
– E.: Hét verssel készültünk: Babits Mihály – A lírikus epilógja, Pilinszky János – Halak a hálóban,
József Attila – Vergődő diák, Pilinszky János – Éjjeli fürdés, Petőfi
Sándor – Egész világ a harcmezőn,
Szabó T. Anna – Róka és Pilinszky
János – Egy szenvedély margójára.
Ezekről a versekről el lehet mondani, hogy ahány annyiféle. A
Halak a hálóban és a Vergődő diák
már kész volt a KVAB születése
előtt, ezeket a verseket Árpi hozta
az egyszemélyes zenekara, a One

Man Band idejéből. A Lírikus epilógját én hoztam, az úgy született,
hogy felvételiztem Budapestre, és
arra készítettem. Petőfi Sándor versét március 15-ére készítettük, hogy
ezzel emlékezzünk meg a szabadságharcra. Az Éjjeli fürdés és a
Róka pedig hallgatói javaslatok
útján jött létre. Megkértük a zenekar
Facebook-követőit, hogy írják meg,
melyik versek megzenésített változatát hallgatnák meg szívesen tőlünk. Nagyon sok versötletet
küldtek, volt egy zenei ötletünk,
amire kerestük, hogy melyik vers
lenne megfelelő, így esett a választásunk az Éjjeli fürdésre. A Róka
vers pedig annyira tetszett, hogy
arra kitaláltunk egy dallamot. Az
utolsó Pilinszky-vers teljesen véletlenszerűen jött, azt Árpi még Kolozsváron csinálta meg, de eddig
valahogy nem foglalkoztunk vele.
– Hogyan született meg az az
ötlet, hogy ti verseket zenésítsetek
meg?
– Á.: A verseket egyrészt én nagyon szeretem, másrészt pedig minőségi tartalommal tudja feltölteni
a koncertet. Van egy nagyon igényes szöveg, amihez mi csak a
zenei részt adjuk hozzá annak függvényében, hogy hogyan érezzük a
verset, és hogyan akarjuk megszólaltatni.
– E.: Én pedig feladatként kaptam a színművészetire való felkészülés során. A feladat az volt, hogy
zenésítsem meg az egyik, általam
választott verset. Ekkor született
egy tankcsapdás hangulatot idéző
feldolgozás. Ezután pedig külön

Derűs száműzetés

másodnapján – amit máskor két locsolás között végighajtányozott – rá is írtam a Facebook-messengeren. Tudtam, hogy a mesélő
kedvű kiskamaszok közé tartozik, és bíztam
benne, hogy most is szívesen szóba áll velem.
– Szia. Hogy vagy? Mivel töltötted az öntözőnapot? – kérdeztem beszélgetésünk elején.
– Ökörködtünk a
Skype-on a haverokkal egész nap. Az interneten találtunk egy
csomó karanténos locsolóverset, többek között azokat „posztolgattuk”. Amikor meguntuk, GTA-ztunk
(sz.m.: számítógépes játék). Hamar eltelt a
nap. Jobb volt, mint amire számítottam.
– Nem hiányzott a locsolás?
– De, egy kicsit. Főleg az öntözőpénz. –
Beszélgetőtársam a kicsi sárga mosolyikonnal jelezte, hogy ezt félig-meddig viccnek
szánta, annyira nem bánkódik. Hozzá is tette
gyorsan: – De most úgysem lenne mire elkölteni. Amúgy anyut, mamát és a tesómat
meglocsoltam. Ők tojást is festettek, így valamennyire megvolt a húsvéti hangulat.
– Megszoktad a vidéki életet?
– Nyáron sokszor jövünk ki mamáékhoz
egy-két napra vagy többre, most mégis furcsa volt itt lenni. Az első héten legalábbis

A Kvab zenekar online koncertje

nem találtam a helyem, olyan volt, mintha
száműzetésben lennék. De most már kezdem
megszokni. Magammal hoztam a hajtányomat, és mindennap ki tudok menni az udvarra legalább egy-két órát gyakorolni. Ez
sokat segít. A haverokkal délután vagy este
órákat beszélünk az interneten, így nem hiányoznak annyira. Azt hiszem, azoknak nehezebb
ez a karanténosdi, akik
tömbházban laknak. Az
egyik barátom például
egy hónapja nem ment ki
a lakásból.
– Sikerült kialakítanod egy állandó napirendet?
– Elég egyformák a napjaim, de ebben
nincs semmi tudatosság. Mivel esténként sokáig lógok a neten, másnap délelőtt 10-ig,
11-ig alszom. Ébredés után ágyvetés, reggeli.
Utána kicsit telefonozok, aztán kimegyek
hajtányozni. Ha megkérnek, segítek anyuéknak a konyhai munkában, krumplit hámozok, felvágom a zöldségeket az ebédhez. Az
ilyesmit mindig is szívesen elvállaltam, azt
mondják, van is érzékem hozzá. Talán egyszer híres szakács leszek. Délután újra előveszem a rollert. Internetes videókból
próbálok új trükköket tanulni, ha valamelyik
sikerül, levideózom, és feltöltöm az Instag-
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feladatban kaptam, hogy ezt csináljuk meg Árpival közösen, jól.
– Mennyire nevezhető menőnek
ez a műfaj a fiatalok körében? A
megzenésített versek által meg lehet
szerettetni a költészetet?
– Á.: Ez egy jó kérdés. Azt
tudom mondani, tapasztalatból,
hogy amikor kitaláltuk a versbeküldést, akkor nagyon sok fiatal jött ötletekkel. Ez azt jelenti, hogy a
verset az emberek szeretik, és igény
is van arra, hogy zenébe foglalva
hallgassák. Azt, hogy a műfajt általában véve mennyire fogyasztják,
nem tudom, viszont az is biztos,
hogy nagyon sok olyan vers volt,
amit le kellett ellenőrizzünk, hogy
egyáltalán létezik-e belőle versfeldolgozás. Volt legalább tíz olyan
vers, amelyekhez nem tudtunk
hozzányúlni, mert konkrétan többezres nézettségű YouTube-felvételt
találtunk róluk. Egy másik dolog,
hogy az iskolában csak a klasszikus verseket tanítják, és emiatt a
12 év iskola után sokan nem is
akarnak hallani a versekről. Nem
azt mondom, hogy csak a kortárs a
jó, de fontos, hogy az emberek
megismerjék a klasszikusok mellett
ezeket a verseket is, mert nem csak
az a jó vers, amit az iskolában leadnak.
– E.: Olyanokat próbálunk választani, amelyek még nincsenek
megzenésítve. Nem vagyunk mi
még azon a szinten, hogy influencerek tudjunk lenni, de a szívünkön
viseljük a költészet sorsát.
A koncert online is megtekinthető: https://youtu.be/ex9rIyh1f2s

ramra. Utána leülök gépezni. Számomra
most ez a nap legjobb része, a haverok
miatt. Alig várom, hogy végre „élőben” is
találkozzunk.
– A vakáció előtti hetekben beindult az internetes oktatás. Mi a véleményed a virtuális
tanórákról?
– Nekem ez annyira nem jön be. Én még
csak hatodikos vagyok, a tesóm nyolcadikos,
neki fontosabb, hogy részt vegyen ezeken az
órákon, és én szívesen át is engedem neki
ilyenkor a laptopot. Igaz, van még egy számítógépünk, de az elég régi, és mindegyre lefagy. Amúgy a nővéremtől eltérően én nem
vagyok az a tipikus jó tanuló, így egyáltalán
nem örülök az internetes leckéknek és házi
feladatoknak. A „rendes” iskolaidőben legalább ott voltak a szünetek, nagy ritkán a
lyukasórák, amikor jókat lehetett hülyéskedni az osztálytársakkal. A felmérők előtt
együtt izgultunk, a nap végén együtt indultunk haza. Titokban örültem, amikor bezárt
az iskola, de most már egyre jobban hiányoznak ezek a közös pillanatok. Olyan nélkülük
a suli, mint egy sótlan vajas kenyér.
– Ha véget ér a karantén, mit szeretnél
legelőször tenni?
– Elhívnám a haverokat hajtányozni a Somira. Remélhetőleg késő estig maradhatnánk, és másnap újra mehetnénk. Biztos
vagyok benne, hogy ha eljön ez az idő, jobban fogunk majd szórakozni, mint addig valaha.
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Jól indult a kampány Segesváron

„Képben vagyunk”

Az idén az RMDSZ-nél nagyon sok munka elé néztünk.
A kerület komolyan foglalkozott az előválasztásokkal.
Egy kicsit meglepett, hogy az
országos
vezetés
olyan
hamar hozzáfogott a választási előkészületekhez, de bebizonyosodott, hogy helyes
volt, nagy volt a bizonytalanság, nem lehetett tudni, hogy
lesznek-e előre hozott választások, vagy nem – kezdte
beszélgetésünket Gáll Ernő, az
RMDSZ segesvári kerületének elnöke.

Majd így folytatta: – Ha lettek
volna, akkor bizony nagy próbatétel lett volna. De időben léptünk, és
betartva az SZKT határozatait, nagyon jól végigvittük az előválasztásokat a kerület minden egyes
helységében. Nagyon örvendek
annak, hogy az emberek komolyan
vették, Nádast leszámítva, ahol
egyetlen jelentkező volt, és mindenütt kialakult a lista fontosabb
része.
Elmondta, hogy Segesváron
annyiban változott a helyzet,
hogy a mostani három tanácsosi
helyen kettő helyet cserélt: a második helyre Buzogány Erzsébet
került, aki tulajdonképpen az
RMDSZ polgármesterjelöltje is, a

Gáll Ernő

Fotó: Nagy Tibor

lista harmadik helyezettje Tóth
Tivadar. Listavezető a kerületi
elnök. Mint mondta, ha jelentkeztek volna fiatalok, akkor nagyon
meggondolta volna, hogy egyáltalán vállaljon-e egy újabb mandátumot.
Gáll Ernő szerint Buzogány Erzsébet nagyon felkészült, vezetett
már cégeket is, jelenleg is egy hatalmas munkálatot vezet, a közigazgatásban is van tapasztalata,
mert már négy éve helyi tanácsos.
Véleménye szerint remekül el

Szerkesztette: Mózes Edith

tudná látni a polgármesteri teendőket is.
Képben vagyunk – jelentette ki
–, de ehhez komoly kampányra
lesz szükség, s akkor meg tudjuk a
három tanácsosi helyet tartani.
Négy éven át, amikor a PSD-vel
voltunk szövetségben, közösen át
tudtunk vinni minden fontosabb
határozatot, ezért tudott működni a
tanács.
– Én foglalkozom a magyar állampolgársággal kapcsolatos teendőkkel is, örvendetes, hogy megint
kezdtek jelentkezni családok, mind
többen és többen. Meg is lepődtem,
de nagyon jólesett, mert úgy
érzem, hogy az idén az RMDSZ
újra képbe került, keresik az emberek. Ebben nagyon nagy érdeme
van az országos vezetésnek,
amelynek az imázsa is jobb lett az
utóbbi időben. Például a járvánnyal
kapcsolatban is konkrétan, pontosan, pánikkeltés nélkül megmagyarázzák a helyzetet.
A koronavírus-járványról szólva
Gáll Ernő azt mondta, hogy az emberek „többnyire betartják a szabályokat”. Ám szomorúnak nevezte,
hogy nagyon sokan jöttek haza
Spanyolországból, Olaszországból,
a környék, a szász falvak tele vannak. Emiatt „nagyon érdekes helyzetek alakulhatnak ki”.

Segesváron jelenleg több beruházás van folyamatban

Keresik a megoldást a Küküllő-híd befejezéséhez

ték, a logisztikai központot kiépítették, most kezdik a
kamerákat felszerelni a város fontosabb pontjain. Az
idén ezt is be kell fejezzék.
– Hány kamerát szerelnek fel?
– Több mint ötvenet. A régi rendszer teljesen parlagon volt hagyva, úgyhogy most ki kell cseréljük; a
lakosság biztonságáról van szó.
A következő projektünk pedig a Plopilor (Nyárfa)
Januárban elkezdődött a város egyik lakónegyedé- utcának a korszerűsítése, illetve a tömbházak közötti
ben a csatornahálózat kialakítása. Emellett folyamat- részek aszfaltozása és az esővíz-elvezetésnek a kiépíban van a Mócok útjának a korszerűsítése tése. Ezt a munkát novemberben megszakították, de
esővízelvezető rendszer kiépítésével. Tóth Tivadar mivel a város saját cége foglalkozik ezzel a beruhászerint ezen folyamatosan dolgoznak, a télen sem áll- zással, most a járvány miatt egészen más teendőik
vannak.
tak le.
Sajnos van egy rossz hír is – mondta Tóth –, befeEllenben késleltette a projektet, hogy a vízhálózat
rendkívül rossz. „Úgy néz ki, hogy az Aquaserv pár- jeződött a közbeszerzési eljárás a Küküllő-híd meghuzamosan egy újabb beruházást kell indítson a víz- építésére, de nem jelentkezett senki a kiírásra.
– Arról a több mint hatmilliós beruházásról van
hálózat kicserélésére. Addig nem lehet aszfaltozni,
amíg az Aquaserv nem fogadja el a költségvetést. szó?
– Első nekifutásra 6,8 millió lejes beruházásról volt
Közben nemrég megtartották azt az igazgatótanácsi
ülést, amelyen jóváhagyták a cég költségvetését. Az szó. A tavaly a műszaki terveket elkészítették, az áraAquaserv igazgatótanácsának tagja, Gáll Ernő városi kat aktualizálták, és most 9,144 millióra becsülték az
tanácsos megkeresésünkre elmondta, hogy az említett értékét. A tanács ezt már el is fogadta. A közbeszerzési
igazgatótanácsi ülésen elfogadták a vállalat költség- eljárás körülbelül két hónapot tartott, jelentkező nincs,
vetését, és ahogy az idő engedi, hozzáfognak a mun- most keressük a megoldásokat, hogy tudjuk ezt a projektet továbbvinni.
kálatokhoz.
– Mi a helyzet a várfallal?
Egy másik beruházás, amelyen jelenleg dolgoznak,
– A várfalprojekt és az idős hölgyek feljárójának a
egy videómegfigyelő rendszer kiépítése a városban.
Az alpolgármester elmondta, hogy a videokamerák rehabilitációja előrehaladottabb. Itt is kb. két hónapot
egy része már megérkezett, a régi rendszert ellenőriz- csúsztunk, mert megfelelő tudással és felkészültséggel
rendelkező építőtelep-vezetőre volt
szükség, de nem találtunk ilyent. Csak a
napokban írta alá az önkormányzat a
szerződést, úgyhogy, amint az idő engedi, kiadjuk a munka megkezdésére vonatkozó parancsot.
Még két előtanulmányt szerződtünk
le, itt is utcafelújításról van szó, illetve a
műszaki terv elkészítéséről. Egyik a
Viilor (Szőlős) utcának a meghosszabbítása, a másik pedig a Codrului (Erdő) utcának a felújítása.
Emellett az E60-as országút Európa
Tanács (Consiliul Europei) elnevezésű
szakaszának a megvilágítását is korszerűsítettük, 56 világítótestet cseréltünk ki,
távirányítással, távellenőrzéssel ellátott
modulok. Ez a beruházás februárban fejeződött be.
Abbamaradt a híd építése a Nagy-Küküllőn
Fotó: sighisoaraonline.ro
Tóth Tivadar alpolgármesterrel egyebek között arról a 6,8 millió lejes beruházásról (egy
új híd építése Segesvár legnépesebb lakónegyedében), ami sajnos, nem valósult meg a
közvilágítás korszerűsítéséről, a közbiztonságról, az omladozó várfalról, az új, integrált
környezetvédelmi engedélyről beszélgettünk.

Kiválóan működik
a zöldhullámrendszer

Tóth Tivadarral (fotó), Segesvár
alpolgármesterével a tavalyi
esztendő beruházá- sairól, illetve a jelenleg folyamatban
lévő munkálatokról beszélgettünk.

Az alpolgármester arról beszélt
mindenekelőtt, hogy a tavaly beindított beruházásaik közül befejezték
és februárban be is indították a járműforgalomban a zöldhullámot. Ami
azt jelenti, hogy minden egyes gyalogátjárót elláttak jelzőlámpákkal, és
beépítették egy intelligens rendszerbe, a gépjárműforgalom rendezettebbé, folyamatosabbá válása
érdekében, illetve, hogy megszűnjenek a forgalmi dugók.
– Az eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy erre nagy szükség
volt, és valóban rendkívül hasznos.
Amióta fel van szerelve, a beindítás óta gyakorlatilag balesetek az
E60-as országút átjáróinál, kivéve
egy-két koccanást, nem voltak. Ez
azt jelenti, hogy valóban kiváló a
rendszer, főleg, hogy téli időszak is
volt. Igaz, hogy a gyalogosoknak
többet kell várakozniuk, de lényegében az életükről van szó, és mind
a gyalogosok, mind az autósok
sokkal biztonságosabban közleked-

nek. Ráadásul a jelzőlámpákhoz
ugyanazokra a rendszerekre projektorokat szereltünk, melyek különleges megvilágítást adnak az
átjáróknak.
Most kiválóak a fényviszonyok,
ha véletlenül a lámpák nem működnek, akkor is biztonságosan
lehet közlekedni a várost átszelő
E60-as országúton – magyarázta az
alpolgármester.

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnél

A koronavírus mindent felülírt

A 2019-es év a Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület számára egy elég gazdag év volt,
ígéreteket is kaptunk a helyi
múzeum felújítására – nyilatkozta kérdésünkre Szabó József,
a fehéregyházi Petőfi Sándor
Egyesület elnöke.

Elmondta, hogy a 2019. március
15-i megemlékezésen, amikor az
egyesület meghívottja, az Országgyűlés alelnöke, Lezsák Sándor beszédet mondott, védnökséget vállalt
a fehéregyházi Petőfi-múzeum jövőbeni felújításáért.
Ezt megelőzően Budapesten
megszületett a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Hadtörténeti Minisztérium Hadtörténeti Intézete között
egy megállapodás, hogy a 2019-es
év folyamán eljönnek kutatásokat
végezni a fehéregyházi csatatérre. A
múlt év nyarán itt volt egy kutatócsoport, amelynek a munkáját a
Maros Megyei Múzeum és Soós
Zoltán igazgató is sokban segítette.
Tárgyi bizonyítékok után kutattak,
a talált leleteket november 25-én
mutatták be a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ezen részt vett Soós Zoltán és Szabó József is.
– Ez reményt adott nekünk is és
a Petőfi-múzeumnak is, hogy talán
fel tudnánk az épületet újítani, és a
Budapesten kiállított tárgyakból is
kerülne a tárlókba ereklyeként egyegy tárgy. A múzeum a helyi önkormányzat tulajdonában van, én
vagyok a gondnoka. Az egyesület
alapszabályába belefoglalták az
emlékhely ápolását. Ezért is tekintem szívügyemnek az egyesület, a
múzeum sorsát – mondta az egyesület elnöke.
Az egyesület legfontosabb tevékenysége minden évben a nyári Petőfi-ünnepség megszervezése. A
tavalyi kerek évforduló volt, 170
éve, július 31-én történt a fehéregyházi csata. Az emlékünnepségen
szép számban vettek részt emlékezők, képviseltették magukat az úgynevezett „petőfis” települések:
Kiskőrös önkormányzata, a kiskőrösi Petőfi Múzeum vezetősége,
Kiskunfélegyháza önkormányzata.

A 170. évforduló mellett éppen 20
éve adományozott Kiskunfélegyháza Petőfi-szobrot Fehéregyházának.
Itt
volt
Mezőberény
képviselete, illetve a 27 éve visszatérő vendégük, a Sárospataki 8kor
Színház.
Az idei év szintén reményteljesen indult. Március 15. és a Petőfiünnepség a két legfontosabb
esemény az egyesület életében. Természetesen vannak még kisebb-nagyobb rendezvényeik, együttműködnek a segesvári Gaudeamus
Egyesülettel, a Kikerics néptáncegyüttessel és másokkal. Viszonylag közel elég sok kulturális
esemény történik, együttműködnek,
részt vesznek egymás rendezvényein, és amennyiben lehet, támogatják egymást.
„Ugyanúgy indult az idei március 15-i ünnepség szervezése is –
mondta az elnök. – Fehéregyházán
lett volna déltől, majd utána Segesváron a Petőfi-szobor megkoszorúzása, ezt követően a Gaudeamus
Házban lett volna ünnepi műsor.
Minden meg volt már szervezve,
talán még jobban, mint máskor, sajnos közbejött a koronavírus okozta
rendkívüli helyzet, amely mindanynyiunk életét hosszú időre megváltoztatta. Az egyesület működését is
befolyásolta. Így megálltunk.
Tamás Gábor április 1-jei fellépése
is elmaradt, remélhetőleg az ősszel
meg tudjuk tartani.”
A Petőfi-ünnepélyre már korábban benyújtottak két pályázatot:
egyet a Communitas Alapítványhoz, egyet a Bethlen Gábor Alaphoz. Eredmény még nem született,
várnak, mint mindenki más. Az ünnepséget július utolsó vasárnapján
szokták tartani, de hogy az idén sor
kerül-e rá, nem lehet még tudni.
A múzeumot március 13-án rendeletre bezárták. Március 10-én
volt az utolsó látogatócsoport. Ez
az időszak általában forgalmas szokott lenni, ilyenkor indultak a diákkirándulások a Határtalanul
program keretében, a diákcsoportok
az emlékhelyen is megfordultak.
Idén a járvány miatt minden elmaradt.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

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

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

Utazási irodák

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

Pera: Nincs esély a folytatásra

A nemzetközi szövetség
habozása és a sportolók szerződéseinek sajátságos rendszere
kényszerhelyzetbe
hozhatja a Román Kézilabdaszövetséget (FRH) – véli a
bajnok CSM Rm. Vâlcea női
csapatának edzője, Florentin
Pera, aki karrierje elején a
marosvásárhelyi Mureșul
kispadján is ült, abban az
évben, amikor a 2000-es
évek elején alakult magánklub (nem tévesztendő össze
az egykor BEK-elődöntőt játszó csapattal) először jutott
fel az élvonalba egy idény
erejéig.
Fotó: Pro Sport
A sportági szövetség több
vezetője a bajnokság folytatását és befejezését szeretné, de lassan kifutunk az időből. Az FRH május
közepén szeretné újraindítani a mérkőzéseket, de
Pera úgy véli, június közepéig erre nincs reális
esély, és ha a bajnokságot nem fejezik be június végéig, életbe lépnek a játékosok új szerződései, távoznak az új csapataikhoz, és az még sincs rendben,
hogy egy bajnokságot ne ugyanaz a keret vigyen
végig.
Az történik ugyanis, hogy a kézilabdában már januártól elkezdik megkötni a szerződéseket a legjobb
játékosokkal a következő idényre, utóbbiak pontosan
tudják, hogy július 1-jétől hol szerepelnek, és a nemzetközi szövetség semmilyen döntést nem hozott arra
vonatkozóan, hogy a kivételes helyzetben valami
megváltozna ebben a tekintetben. Ha az UEFA akár
meg is hosszabbítaná az idényt és kitolná az új bajnokság kezdetét, csak hogy ne kelljen lezárni dologvégezetlen a bajnokságokat, a kézilabdában nagyon

sok nemzeti szövetség már eldöntötte, hogy a felfüggesztés pillanatában érvényes rangsorral lezárja a
bajnokságokat, és amennyiben egy játékos ezekbe a
bajnokságokba szerződött, nem maradhat júliustól
romániai csapatnál.
Florentin Pera a magyar példát tartja követendőnek. A Magyar Kézilabda-szövetség ugyanis bajnokhirdetés nélkül fagyasztotta be a bajnokságot, és a
pillanatnyi sorrendet veszi figyelembe az európai kupaszereplés meghatározására, ugyanakkor nem esik
ki senki, nem jut fel senki (lásd keretes anyagunkat
– a szerk.).
Utóbbi kitétel – ha Romániában is alkalmazzák –
a Marosvásárhelyi CSM női csapatát is érinti, amely
az idén ismét megpróbált szintet lépni, de ezzel elvennék az esélyét, hogy ez sikerüljön, és nem lehet
tudni, hogy a következő bajnokságban milyen esélylyel próbálkozhat ismét, különösen az anyagi háttér
bizonytalansága miatt.

A Veszprém és a Győr is a BLnégyes döntőben szerepelhet

A B terv szerint a szezonban eddig
elért eredmények alapján kerülnének
ki a férfi- és a női kézilabda Bajnokok Ligája elhalasztott négyes döntőinek résztvevői, amelyek közé így
bekerülne a Telekom Veszprém és a
Győri Audi ETO.
A L’Équipe francia sportlap arról
számolt be, hogy az európai szövetség több tervet is kidolgozott arra vonatkozóan, hogyan alakuljon ki a
legrangosabb európai kupasorozatok
Final Fourjának mezőnye. Az egyik
verzió szerint a férfiaknál a csoportkörben, a nőknél pedig a középdöntőben elért eredményeket vennék
figyelembe, és az ott első és második
helyezett klubok kerülnének a négyes döntőbe.
A férfiaknál így a csoportjában
második helyen végzett Veszprém
mellett a Barcelona, a Kiel és a Paris
Saint-Germain, míg a nőknél a címvédő, a középdöntőben első Győrön
kívül a francia Metz és a Brest Bretagne, valamint dán Esbjerg alkotná
a négyes döntő mezőnyét.
Egy másik elképzelés viszont lehetőséget adna a pályán elért kvalifikációra: ez egymeccses párharcot

Befejezetté nyilvánították a magyarországi bajnokságokat
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnöksége befejezetté nyilvánította a 2019/2020-as bajnoki és kupasorozatokat. Az MKSZ közleményben emlékeztetett rá, hogy a koronavírus megjelenése miatt, illetve a kórokozó terjedésének megakadályozása érdekében március 14-én valamennyi,
az általa és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat mérkőzéseit felfüggesztette. Mivel ezeket „sportszakmai indokok alapján” meghatározatlan ideig nem lehet folytatni, a szövetség vezetőtestülete múlt csütörtökön úgy döntött, hogy a sorozatokat befejezetté
nyilvánítja. Az egyhangúlag meghozott döntés része, hogy a helyezéseket nem osztják ki, és nem
lesznek kiesők, illetve feljutók. A nemzetközi kupákban azok a csapatok indulhatnak, amelyek a
2018/2019-es idény alapján jogosultak voltak.
A döntést nem mindenütt fogadták lelkesedéssel: a Gyöngyös férfi-kézilabdacsapata nyílt levélben szót is emelt a szövetség döntése ellen. Szerintük csapatuk megérett a nemzetközi kupaindulásra, és a tavalyi Liga Kupa-győzelem, valamint a mostani szezonban a bajnokság lefújásakor
elfoglalt harmadik hely is ezt támasztja alá. Viszont az MKSZ határozata megfosztja őket a lehetőségtől, hiszen újra a Tatabánya, a Balatonfüred és Csurgó kapja meg az EHF Kupa-indulás jogát,
miközben a bajnokság felfüggesztésekor hetedik Csurgót például oda-vissza nagy gólkülönbséggel
legyőzték. A gyöngyösiek erre azzal reagáltak, hogy amennyiben a magyar szövetség jóváhagyja,
és az európai szövetség sem ellenzi, a sportszerűség jegyében felajánlják az indulás jogát, valamint
az azzal járó esetleges plusztámogatást.

Kosárlabda: befagyaszthatják a bajnokságot

Bálint Zsombor

Egyre kisebb a valószínűsége,
hogy folytatódjanak a kosárlabdabajnokságok Romániában. A pontvadászatokat
március
11-én
függesztették fel, akkor még csak a
hónap végéig, utóbb azonban a
szükségállapot teljes idejére. Mivel
az államfő már jelezte, hogy az április 16-áig tartó szükségállapotot
egy hónappal, azaz május közepéig
meghosszabbítja, a folytatásra csak
akkor kerülhetne sor, amikor már
gyakorlatilag lejárnak a játékosokkal kötött szerződések.
A sportági szövetség vezetősége
online konzultált a klubokkal, és a
női élvonalban szereplő csapatok
szinte egyöntetűen a bajnokság befagyasztása mellett foglaltak állást
– nyilatkozta Horia Păun, a szövetség elnöke: „Tárgyaltunk a női országos ligában szereplő csapatok
képviselőivel, meg akartuk tudni,
hogy milyen gondokkal szembesülnek ebben az időszakban, amikor
nemcsak a mérkőzések, hanem az
edzések is fel vannak függesztve.
Leginkább abba az irányba terelődött a vita, hogy folytassuk-e az
idényt, vagy zárjuk le így, befejezés
nélkül. A legtöbb klub a bajnokság

A szövetség elnöke, Horia Păun szerint nagyon nehéz feltételezni, hogy még folytathatják
a bajnokságokat ebben az idényben.
Fotó: Libertatea

befagyasztását támogatta. Hiszen
eltelt egy hónap a felfüggesztésük
óta, és nem tudjuk, hogy meddig
tart még a szükségállapot. Nagyonnagyon nehéz arra gondolni, hogy
még folytathatjuk a bajnokságokat
ebben az idényben. A játékosoknak
folytonosságra van szükségük,

hogy teljesíthessenek, most pedig
csak otthon edzhetnek. Meglátjuk,
mindenkivel egyeztetünk, és meghozzuk a döntést.”
A férfibajnokságban sincs másként – nyilatkozta Mircea Cristescu,
a kolozsvári U-BT elnöke: „A többség a bajnokság befagyasztása mel-

jelentene, méghozzá az előkelőbb
helyen rangsorolt csapat otthonában,
egy héttel a négyes döntő előtt. Amíg
azonban a nőknél csak egy, a férfiaknál még két kör van hátra a négyes
döntőig, hacsak nem módosítanak a
versenykiírásnak ezen a részén is.
A férfiaknál 14 együttes küzd még
a BL-ben, közülük kettő – a csoportjában első Barcelona és a Kiel – már
biztos negyeddöntős, a Veszprém és
a Pick Szeged pedig a negyeddöntőbe jutásért zajló párharcokban érintett, akárcsak a Bukaresti Dinamo.
A nőknél még nyolc klub van versenyben, a negyeddöntőben a győrieken kívül már nincs magyar
érintettség, mivel az FTC-Rail Cargo
Hungaria nem jutott tovább a középdöntőből. Román viszont igen, hiszen az éppen a győriekkel
összesorsolt Bukaresti CSM, valamint a CSM Râmnicu Vâlcea is játékban van a továbbjuásért.
A férfiaknál augusztus 22-23-ra, a
nőknél szeptember 5-6-ra halasztották a kölni, illetve budapesti
rendezésû négyes döntőt. Eredetileg
mindkettőre májusban került volna
sor.

Fotó: NSO

lett foglalt állást, csak egy csapat
szeretné, ha folytatódna a bajnokság. Hivatalosan a szükségállapot
idején nem fogunk dönteni. Még
egyszer szervezünk egy egyeztetést,
várhatóan május 10-én, és akkor
többet fogunk tudni. Egyelőre nem
volt szó arról, hogy odaítéljük-e a
bajnoki címet, vagy nem.”
Romániában egyelőre csak a röplabdaszövetség döntött a bajnokság
befagyasztásáról, a többi sportági
szövetség kivár. Magyarországon
azonban a röplabda mellett már a
Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége (lásd keretes anyagun-

kat – a szerk.) és a Magyar Kézilabda-szövetség is a bajnokság befagyasztását rendelte el.
A bajnokság felfüggesztésének
idején a Marosvásárhelyi SiriusMureșul női kosárlabdacsapata a
bajnokság középszakaszát az alsóház 4. helyén végezte, és a Bukaresti Rapid elleni rájátszás
megkezdése előtt érte a bajnokság
megszakítása. A CSM férficsapata
az 1. ligában a 7-10. helyért játszott,
a CSO Voluntari elleni sorozata
1-1-re állt, és a Marosvásárhelyen
rendezett harmadik mérkőzésre készült a kényszerszünet előtt.

Még van idő a kupacsapatok kiválasztására
Magyarországon már március közepén döntött a Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) a bajnokság befejezéséről. A
határozatnak megfelelően nem hirdettek bajnokokat, illetve nem
voltak kiesők. Bodnár Péter főtitkár szerint később döntenek
arról, hogy mely csapatok indulnak majd a következő idényben a
nemzetközi kosárlabdakupákban. „Normális esetben az európai
szövetség májusi közgyűlése után szokták véglegesíteni az európai
kupák versenykiírásait, és itthon ezt követően tudjuk a sportszervezeteknek megküldeni, milyen feltételekkel vehetnek részt a kupaküzdelmekben. Most a közgyűlést elhalasztották szeptemberre
vagy októberre, így azt sem tudjuk, hogy a nevezési határidő hogyan alakul” – mondta a sportvezető, aki szerint az MKOSZ elnöksége az érintett csapatokkal való egyeztetést követően
valamikor május folyamán hoz döntést arról, hogyan és milyen
elvek szerint hirdeti meg a nevezési lehetőségeket a 2020–2021-es
európai kupaküzdelmekre.
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Az újrakezdést tervezi a labdarúgó-szövetség

Bálint Zsombor

Három forgatókönyvvel számol a
Román Labdarúgó-szövetség (FRF)
a bajnoki idény befejezésére. Az
optimista változat szerint május
23-án játszhatják az első mérkőzéseket a kényszerszünet után, valamivel realistább azonban az a változat, hogy csak június 3-án
léphetnek először ismét pályára
hivatalos mérkőzésen a csapatok. A pesszimista változat június
10-ére teszik az újrakezdés időpontját.
A sportági szövetség esetében
nem számolnak a bajnokság befagyasztásának lehetőségével, mint
más sportágakban, hiszen a FIFA és
az UEFA is úgy foglalt állást, hogy
a pontvadászatokat akkor is be kell
fejezni, ha ezért meg kell hosszabbítani a befejezés határidejét, és ezt
kitolni akár augusztusig, és el kell
halasztani az új idény kezdetét. Mi
több, a bajnokság lezárását bejelentő belga szövetséget az UEFA
megfenyegette, hogy csapatai nem

Răzvan Burleanu elnök szerint ha nem sikerül a tervezett időpontban újrekezdeni a focit, akkor
az első két liga 35 klubjából a fele sem éli túl anyagilag a válságot
Fotó: DigiSport

vehetnek részt az európai kupákban, ha nem fejezik be a bajnokságot. A labdarúgásban azért is nehéz
lenne befagyasztani az idényt, mert
a válság miatt amúgy is megrendült
pénzügyi helyzetben katasztrofális
veszteségeket szenvednének a klubok és szövetségek, soha nem látott

csődsorozatok fenyegetnének a legerősebb bajnokságokban is.
A román szövetség elnöke, Răzvan Burleanu szerint, ha nem sikerül a tervezett időpontban újrakezdeni a focit, akkor az első két
liga 35 klubjából a fele sem éli túl
anyagilag a válságot.

Burleanu elmondta, a szövetség
az állam hatóságaival együttműködve hozzájárulhat a gazdaság újraindításához, 740 millió euróra
becsülte azt az összeget, amellyel a
labdarúgás hozzájárul Románia
nemzeti össztermékéhez. Ezért azt
szeretné, ha a hatóságok, amint a
járványügyi helyzet enyhül, a lehető leghamarabb lehetővé tennék a
labdarúgkluboknak, hogy a megfelelő óvintézkedések mellett megkezdhessék az edzéseket, és aztán a
mérkőzéseket is. Burleanu elmondta, minden bizonnyal az elején
nézők nélkül játszanak majd, de a
televíziós közvetítések révén a labdarúgás hozzájárulhat az össznépi
szorongás enyhítéséhez.
A labdarúgó-szövetség azonban
nem csak a profi focit jelenti, hiszen
Románia-szerte 700 ezren vesznek
részt valamilyen szintű csapatban,
ha a megyei bajnokságokat nem
számítjuk, az FRF 52 különböző
bajnokságot szervez. Burleanu szerint egységes terven dolgoznak
ezeknek a bajnokságoknak a befejezésére, oly módon, hogy a lehető
legkevesebb jelen lévő személlyel
szervezzék meg a meccseket.
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Sokkal kevésbé világos, hogy mi
lesz a helyi szintű bajnokságokkal,
amelyeket az FRF-től független
megyei egyesületek szerveznek. A
járvány által leginkább érintett
megye, Suceava egyesülete már jelezte, hogy befagyasztja az idényt,
Hargita megye ugyanakkor mindenképpen be szeretné fejezni a bajnokságokat. A Maros megyei
labdarúgó-egyesület honlapján az
utolsó bejegyzés a bajnokságoknak
március végéig való felfüggesztését
tartalmazza, noha már áprilisban
vagyunk, és nyilván nem folytatódtak a bajnokságok.
Ezen a szinten pénzügyi veszteségekről nem beszélhetünk, ha a
bajnokságot nem fejezik be. Sokan
azonban attól tartanak, hogy a következő idényben jóval kevesebb
csapat sorakozik majd fel a helyi
szintű bajnokságok rajtjánál, mert a
leginkább támogató önkormányzatoknak nem lesz fedezetük arra,
hogy a focira is áldozzanak, még
úgy sem, ha a játékosok teljesen
amatőrként, minden ellenszolgáltatás nélkül lépnek pályára. A 4. liga
szintjén azonban az eddigi gyakorlat
szerint ez elég valószínűtlen elvárás.

A világfociban 20–50 százalékos visszaesés várható a járvány hatására

Muszbek Mihály sportközgazdász szerint a világ labdarúgásában az elkövetkezendő öt év
távlatában 20–50 százalékos fizetéscsökkenés várható a koronavírus-járvány okozta leállás
miatt. A legnagyobb vesztesek
szerinte azok a játékosok, akiknek idén június 30-án jár le a
szerződésük.
„Ezeknek a labdarúgóknak
egy olyan, nagyon mély recessziós időszakban kell új klubot keresniük, amikor az átigazolási
díjak és a fizetések átmenetileg
biztosan, de lehet, hogy tartósan
legalább 30 százalékkal kevesebbet érnek majd” – jelentette ki
magyar liga korábbi ügyvezető
igazgatója, aki szerint a régi fizetések az érvényes szerződésű

labdarúgóknál sem tarthatók,
ezért a játékosoknak meg kell
egyezniük az őket alkalmazó
klubokkal a csökkentés mértékéről. „Magyarországon körülbelül 15 százalékkal eshetnek
majd vissza a fizetések, mert a
magyar labdarúgásban a közpénz
jelenléte miatt sokkal alacsonyabb az üzleti alapú kiesésből
származó egyesületi veszteség”
– mondta.
Muszbek Mihály azt várja,
hogy mivel a szurkolók ki lesznek éhezve a futballra, ezért az
NB I újraindulását követő első
két fordulóban 20 százalékkal
megemelkedhet a nézőszám –
számításai szerint a 2018/2019es idényben 3281 volt az átlag –,
de tartós növekedés szerinte csak

akkor várható, ha a színvonal is
emelkedni fog.
A Testnevelési Egyetemen is
oktató sportszakember nem tart
attól, hogy hamarosan több labdarúgóklubot működtető sportvállalkozás is csődbe kerül.
„Nem szeretném megsérteni az e
tárgyban nyilatkozókat, de elképzelhetőnek tartom, hogy a
csődveszélyt emlegető sportvezetőknek, sportvállalati tulajdonosoknak egyébként is elegük
van ebből a státuszból, és ez csak
egyfajta menekülés abból a helyzetből, amely egyébként is terhes
a részükre. Lehet, hogy a klubot
el szeretnék adni, és a mostani
helyzet egy arcot megőrző menekülést jelenthet számukra” – fogalmazott Muszbek Mihály.

A magyar labdarúgóliga korábbi ügyvezető igazgatója nem tartja valószínűnek, hogy csődbe kerülhetnek
a labdarúgóklubot működtető sportvállalkozások
Fotó: Népszava

Halasztások, újratervezések és intézkedések a sportvilágban

Múlt héten további halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a
sportvilágban a koronavírus-járvány miatt.
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA)
szerdán bejelentette, hogy a 2023-as mezeifutó-világbajnokság és váltó-világbajnokság
megrendezéséről szóló pályázati eljárását elhalasztotta és csak novemberben nyitja meg.
A 2023 után sorra kerülő atlétikai vb-k pályázati eljárása ugyanakkor változatlan
marad a WA közlése szerint.
A Forma–1-es világbajnokságot működtető vállalat a stáb felét szabadságra küldi, a
magas beosztásban dolgozó hivatalos személyek fizetését pedig csökkenti. Velük kapcsolatban azt közölték, „tovább dolgoznak, és
nem mennek szabadságra, de önként vállalták a bércsökkentést”. Hozzátették, az F1-et
irányító Chase Carey „még jelentősebb” fizetéscsökkentés mellett dolgozik tovább. A
Forma–1 idei szezonjából nyolc futamot elhalasztottak, a Monacói Nagydíjat törölték,
a McLaren és a Williams pedig a dolgozók
egy részét szabadságra küldte. Az idény –
amely során 15-18 futam megrendezését tervezik az eredeti 22 helyett – jelen állás
szerint június végén, Franciaországban
rajtolhat. Azonban a helyzet erősen képlékeny, és könnyen megtörténhet, hogy még a
július közepén esedékes Brit Nagydíjat sem
rendezik meg, összességében két-három futammal kapcsolatosan erősen nagy a bizonytalanság.
A koronavírus-fertőzés áldozata lett Donato Sabia, a 800 méteres síkfutás 1984-es
fedett pályás Európa-bajnoka. Az olasz
sportember 56 éves korában hunyt el Potenza egyik kórházának intenzív osztályán,
ahová néhány napja szállították be.
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság

A Forma–1-ben most éppen a Francia Nagydíj elhalasztása a téma, de könnyen lehet, hogy más futamokat is érintenek
a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések
Fotó: M4 Sport

(IPC) elnöke szerint a testületnek átmenetileg anyagi nehézségei lesznek a paralimpia
jövő nyárra halasztása miatt. Andrew Parsons közölte, kismértékű költségcsökkentésre lesz szükségük, mert az eseményről
közvetítő médiumoktól egy évvel később
kapják meg a jogdíjakat. Hozzátette, 150
szerződést kell újratárgyalniuk, és bár meg
kell húzniuk a nadrágszíjat, elbocsátásokat
jelenleg nem terveznek.
A Real Madrid labdarúgócsapatának játékosai és a szakmai stáb tagjai 10–20 száza-

lékos bércsökkentésben állapodtak meg a vezetőséggel. A klub szerint a pontos összeg
azoktól a körülményektől függ, amelyek befolyásolhatják a jelenlegi szezon befejezését.
A klubigazgatók és a kosárlabdacsapat tagjai
is beleegyeztek a fizetéscsökkentésbe.
A Schalke 04 labdarúgóklub vezetősége
arra kérte a szurkolókat, hogy lehetőség szerint ne váltsák vissza belépőjegyeiket, bérleteiket, ezzel a gesztussal is segítsék a klubot,
amely a Bundesliga kényszerszünete miatt
nehéz anyagi helyzetbe került.

A FIBA Europe elnöksége az idei kosárlabda-utánpótlás-Európa-bajnokságot, valamint nyári táborát törölte. Minden rendező
országnak joga lesz megrendezni ugyanazt a
tornát jövőre, amennyiben erre igényt tart.
Egyéb esetben a szokásoknak megfelelően
ősszel új pályázatot írnak ki az adott esemény megrendezésére. Jövő nyárra új csoportokat sorsolnak majd. A jövő évi férfi- és
női felnőtt Európa-bajnokság elhalasztásáról
egyelőre nem döntöttek.
A női Euroligát, valamint a férfi és a női
Európa-kupát szeptemberben vagy októberben fejezik be, a férfi Európa-kupát négyes
döntővel, a két női sorozatot pedig nyolcas
döntővel.
Alberto Contador elárverezi azt a kerékpárt, amelyet a 2011-es Giro d’Italia és Tour
de France országúti körversenyeken használt, és a befolyó összeggel a spanyol Vöröskeresztet támogatja. Contadort megfosztották a 2011-es olaszországi győzelmétől, miután pozitív lett egy 2010-es doppingtesztje.
Csaknem kétszer annyi teniszmérkőzés
vált ugyanakkor gyanússá az év elejétől március 22-ig, mint a tavalyi év azonos időszakában. A sportág tisztaságáért felelős londoni
székhelyű független nemzetközi szervezet
(TIU) szerdai bejelentése szerint egy esztendővel ezelőtt 21, idén pedig 38 meccs kapcsán jelzett szokatlan fogadási mintákat a
rendszerük. Hozzátették, mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy biztosan korrupció,
jogellenes befolyásolás áll a találkozók hátterében, de minden esetet alaposan kivizsgálnak. A testület szerint idén azért vesztegethették meg többször az alacsonyan rangsorolt játékosokat, mert sejthető volt, hogy a
tornák törlése, halasztása miatt hónapokon
belül nehéz anyagi helyzetbe kerülnek.
Ugyanez a jelenség várható a versenyszezon
újrakezdésekor is.
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Telefonos segítő szolgálat időseknek

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Önkéntesek jelentkezését várják

Telefonos segítő szolgálatot indít az RMDSZ
Nőszervezete Erdély, Székelyföld és a Partium megyéiben, valamint a szórványmagyar
közösségekben a Halljuk egymást! program
keretében. A kezdeményezés célja, hogy
megelőzzék a bezártság okozta elmagányosodást, és az egyedül élő idős embereket hiteles forrásból tájékoztassák.

Ugyanakkor az, aki komolyabb problémákkal szembesül, de nem jelzi a hatóságoknak, vagy a szakembereknek, részesüljön hozzáértő segítségnyújtásban.
Az RMDSZ Nőszervezete elsősorban azoknak az
időseknek a helyzetén szeretne könnyíteni, akiknek
családja nem él itthon, vagy nem használnak számítógépet, internetet, esetleg nem értesülnek a helyi segítő lehetőségekről.
„Most rajtunk a sor, hogy visszaadjuk a törődést,
és az idős emberekre odafigyeljünk. Ha szemtől
szemben nem is tudunk, de legalább telefonon mellettük legyünk, biztassuk, támogassuk őket. Nagyon
fontos, hogy pótoljuk azt a figyelmes, érdeklődő, barátságos hangot számukra, amely a kijárási tilalom
idején az elszigeteltség miatt hiányzik a mindennapokból” – vallják a szervezők.

A program lényegét képező segítő beszélgetés nem
minősül terápiás beszélgetésnek vagy lelkisegélyszolgálatnak. A cél a tájékoztatás, amely szakemberek
által összeállított útmutató alapján történik. A projekt
önkéntesei rendszeresen telefonálnak az ezt igénylő
időseknek, akiket nemcsak meghallgatnak, de naprakész információkkal is ellátnak. Fontos, hogy minél
több idős ember érezze: nincs egyedül, megoszthatja
másokkal gondjait, meghallgatja őt valaki. A projekt
első körben kilenc megyében indul.
Önkéntesek jelentkezését várják, akik szeretnének
részt venni a projektben, és szívesen kapcsolatot teremtenek a szépkorúakkal. Jelentkezni online a Nőszervezet Facebook-oldalán is lehet. Azok az idősek,
akik igénylik a szolgáltatást, Bogya Annánál, az
RMDSZ Nőszervezete ügyvezető elnökénél jelentkezhetnek hétköznaponként 10-13 óra között a 0756322-006-os telefonszámon. Amennyiben valaki ismer
egyedül élő idős személyt, küldje el az illető nevét és
telefonszámát üzenetben az RMDSZ Nőszervezetének Facebook-oldalára. A szervezet munkatársai gondoskodnak a további teendőkről. „Figyeljünk az
idősekre! Itt az idő, hogy meghalljuk és meghallgassuk egymást!” – áll a közleményben. (sz.)

Kérdések a katonai rendeletek kapcsán

A koronavírus-járvány megfékezése a cél

Az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében
hozott megszorító intézkedések betartását célirányosan
ellenőrzi az országos rendőrség, a csendőrség, a helyi
rendőrség és a katonaság.
Egyre több bírságról érkezik
jelentés, a katonai rendeletek
azonban nem mindig egyértelműek, ezért olvasóink kérésére
megpróbáltunk
tisztázni néhány kérdést.

Szer Pálosy Piroska

Az első katonai rendelet életbe
lépése óta országszerte 200.000 alkalommal róttak ki büntetést mintegy hetvenmillió euró értékben,
ezért sem árt betartani a rendeleteket, mivel jelentéktelennek tűnő kihágásokért is tetemes bírságokat
szabhatnak ki.
Az elmúlt hetekben elég gyakori
volt a káosz, példának okáért a társállatokat sétáltatók számára elvileg
lehetővé tették az egyéni nyilatkozat nélküli sétáltatást, a belügyminiszter által kihirdetett módosítást
azonban azóta sem alkalmazzák, az
ellenőrzések során kérik az egyéni
felelősségvállalási nyilatkozat felmutatását. Egyébként a 65 év fölöttiek számára a 4. katonai rendeletbe
iktatták a 20–21 óra közötti kutyasétáltatást, abban az időpontban elvileg nem szükséges az egyéni
felelősségvállalási nyilatkozat. A
kérdés csupán az, hogy erről van-e
tudomása az ellenőrző szervek tagjainak is?
Az Országos Stratégiai Kommunikációs Csoporttól azokról a helyzetekről tájékozódtunk, amelyek az
olvasóink (esetleg a bírságot kiszabók – sz. m.) számára sem egyértelműek.
Amint
elöljáróban
kifejtették, a kevésbé sürgős, halasztható utazásokat azért tiltották
meg, hogy csökkentsék a tünetmentes vírushordozó személyekkel való
érintkezést, ezzel az intézkedéssel
pedig a koronavírus-járvány terjedését késleltessék, ezért is szigorították a rendeleteket és emelték a
bírságokat.
– Mi a teendője annak, aki 14
napig önkéntesen vállalt otthoni elkülönítést, és lejárt a két hét?– kérdezte egyik olvasónk.

– Amennyiben nem hatóság rendelte el az elkülönítést, bármikor elhagyhatja az otthonát, ha a katonai
rendelet 3. és 4. pontjának feltételeit
teljesíti. Vagyis halaszthatatlan orvosi ellátásra szorul, illetve kiskorú
vagy idős, beteg, esetleg fogyatékos
személy gondozásában kell segítenie, akárcsak egy családtag elhalálozása miatt. Abban az esetben, ha
a hatóság rendelte el az otthoni elkülönítést, a két hét letelte után a
közegészségügyi
igazgatóságot
(DSP) kell tájékoztatni az időszak
leteltéről, a további esetleges utasításokat ez a hatóság adja ki.
Autójavító műhelyt és autómosót is
felkereshetnek
– Autószervizbe vinném a járművet, megtehetem? – kérdezték.
– Az autójavító műhelyek tevékenységét, az autóalkatrészeket forgalmazó üzletek, a járművek
képviseleti üzleteinek tevékenységét nem függesztették fel az eddig
egymást váltó egyetlen katonai rendelettel sem, kivételt képeznek
azok, amelyek a nagyáruházakban
bérelnek helyiséget. Abban az esetben, ha olyan meghibásodás jelentkezik, amely a biztonságos közúti
közlekedést veszélyezteti, az autójavító műhelybe, alkatrészforgalmazóhoz vagy képviseleti üzletbe is
elmehet a jármű tulajdonosa. Hasonló esetben az egyéni felelősségvállalási nyilatkozat 2-es pontját
kell bejelölni, amely a személyes
szükségleti cikkek beszerzését célozza. Ha valaki alkatrészt vagy járművet vásárolt, az ezt bizonyító
okiratot (számlát, szerződést, felhatalmazást stb.) is elkérhetik tőle az
igazoltatás során.
– Felkereshetem-e az autómosót,
ha tisztításra szorul a személyautóm?
– Ha a jármű tisztítása nem tűr
halasztást, elvihető az autómosóba,
de ebben az esetben is be kell tartani a katonai rendelet előírásait, ki
kell tölteni az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot, a 2-es pontot bejelölve, amely a személyes
szükségleti cikkek beszerzését célozza.
– Több száz kilométerre lévő vidéki szülői házunkba szeretne
menni a család – férj, feleség és két
kiskorú gyerek – a tavaszi munkálatok elvégzése végett. Mit kell bejelölni az egyéni felelősségvállalási

nyilatkozatban? A távolság miatt lehetséges az utazás?
– Az eddig megjelent katonai
rendeletek értelmében mezőgazdasági tevékenységek végzése céljával
az országban bármekkora távolságra
elutazhatnak. Ezt a kitételt azért foglalták a megszorító intézkedések
közé, hogy a mezőgazdasági termelőket és azokat támogassák, akiknek
fő jövedelemforrása a mezőgazdasági termelés. Ezt azonban nem lehet
ürügyként felhasználni utazgatásokra mindazoknak, akiknek birtokában van egy adott terület, mivel a
visszaélések miatt bírsággal lehet
számolni. A nem sürgős utazásoknak az elkerülését azért vezették be,
hogy a vírus terjedését megakadályozzák, és az emberek csak a valóban halaszthatatlan munkálatok
elvégzése érdekében hagyják el az
otthonukat.
Szakorvosi ellátás indokolt esetben
– A katonai rendeletek nyomán a
kórházakban jelenleg csak a koronavírussal fertőzött emberekkel foglalkoznak. Mikor számíthatnak újra
orvosi beavatkozásokra a sürgősen
műtétre várók vagy az onkológiai
kezelésre szorulók?
– Az Országos Sürgősségi Szolgálat április 8-án közleményben
magyarázta el a műtéti beavatkozások, kezelések és egészségügyi
vizsgálatok felfüggesztésének elrendelését. Mint hangsúlyozták, az
említett beavatkozások felfüggesztését nem lehet általánosan értelmezni, mivel a kezelőorvos által
ajánlott vizsgálatok eredményének
függvényében elvégezhetők. A tiltás nem vonatkozik a terhes nőkre,
a daganatos megbetegedéssel kezelt
betegekre, azokra, akik rendszeres
ellenőrzésre kell jelentkezzenek a
járóbeteg-rendelőkben, függetlenül
attól, hogy állami vagy magánrendelőben kezelik őket. Következésképpen csak azokat az orvosi
vizsgálatokat és kezeléseket függesztették fel, amelyek nem kötelező jellegűek és egy későbbi
időpontban is elvégezhetők. A kezelés vagy beavatkozás elhalasztása
a szakorvos véleményétől függ.
Mindenik páciens egy egészségügyi
iratcsomóval kell rendelkezzen,
amelyből objektív módon kiderül
az orvosi beavatkozás fontossága,
akár kórházi beutalásról, akár járóbeteg-szakrendelésről van szó.

Szünetel a gázszolgáltató
ügyfélfogadása

Az E.ON Energie Románia
gázszolgáltató a koronavírus
terjedése miatt meghozott
járványügyi
intézkedések
miatt múlt hónaptól felfüggesztette a pénztárak tevékenységét és az ügyfélfogadást.

Az ügyfeleket felkérik, hogy információszerzésre vagy ügyintézésre használják az alternatív
kommunikációs csatornákat. A fogyasztók otthonról online is kényelmesen megoldhatnak sok
mindent az E.ON Myline révén. A
telefonos szolgáltatás a call center
0800 800 900 vagy a 0800 800
366-os számain érhető el, ahol a
Ioana néven bemutatkozó virtuális
asszisztens a hét minden napján 24
órában egyszerű és gyors felvilágosítást nyújt a gáz- és villanyáramszámlákról.
Ugyanakkor
az
E.ON-tanácsadók is telefonos felvilágosítást nyújthatnak hétfőtől
péntekig 8–20 óra között.
– Elektronikus úton a
serviciiclienti@eon-romania.ro email-címen lehet tájékoztatást
kérni az ügyfélszolgálattól, az

A nyilatkozat dátuma átírható
– Hol található az egyéni felelősségvállalási nyilatkozat formanyomtatvány? Kötelező papírformában felmutatni, vagy elegendő a
telefonnal lefotózottat fel- mutatni?
Mit tegyen az, akinek nincs internet-szolgáltatása?
– A 3. katonai rendelet előírásai
szerint az egyéni felelősségvállalási
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
teljes nevet, a születési dátumot, a
lakcímet, a távozás okát és a címet,
a dátumot és az aláírást. Akár
nyomtatott nyilatkozatot tölt ki,
akár kézzel írja, a dátum és az aláírás nem hiányozhat. A kitöltött
nyomtatványt akár le is fényképezhetik, és az ellenőrzés során azt mutathatják fel a hatóságoknak. A
nyilatkozat modellje letölthető a
belügyminisztérium honlapjáról a
(https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/03/26MODELDeclaratie-proprie-raspundere2503.pdf),
vagy
a
https://formular.sts.ro/ linkről.
– A vidéken élő idősebbeknek körülményes formanyomtatványhoz
jutni és sokszorosítani, mivel a
szaküzletek zárva tartanak. A dátum
kijavításával újrahasználhatók-e a
formanyomtatványok a gyakori orvosi kezelésre, üzletbe vagy gyógyszertárba tartva?
– Amennyiben az indok és az úti
cél változatlan marad, a dátumot ki
lehet javítani, a régit kihúzva újat
írni, de fontos, hogy jól olvasható
legyen az aktuális dátum.
Engedmények
a gazdálkodók számára
– Azok a 65 év fölöttiek, akik vidéken gazdálkodnak, és saját szükségletre termesztenek zöldséget,
elhagyhatják-e a várost? Az egyetlen dokumentum, amellyel rendelkeznek, az a vidéki ház vagy
terület tulajdonjogát bizonyító okirat.

E.ON Myline pedig elektronikus
kifizetési lehetőséget biztosít. Azok
az ügyfelek, akiknek nincs Myline
fiókjuk, az eon.ro/myline oldalon
aktiválhatják.
– SMS-üzenetben a 0745-612345-ös telefonszámra lehet küldeni
a gázóra állását, igazolni a számla
kifizetését, esetleg a hátralékról tájékozódni.
– Élő chatkapcsolatba lehet lépni
az ügyintézőkkel a E.ON Myline
fiókból vagy az E.ON Románia Facebook-oldaláról.
Az online szolgáltatásokról bővebben az eon.ro/servicii-online elérhetőségen lehet tájékozódni. A
gázszolgáltató vállalat tiszteletben
tartja a hatóságok által elrendelt
óvintézkedéseket, és betartja ezeket a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében.
„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elrendelt óvintézkedések ne legyenek hatással a
szolgáltatás minőségére, ezért köszönjük megértésüket és felelősségteljes
magatartásukat”
–
tájékoztatott az E.ON Energie Románia sajtóosztálya. (szer)

– A 65 év fölöttiek a megszabott
11–13 óra közötti időintervallumon
kívül is elhagyhatják lakhelyüket,
amennyiben szakmai vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek.
Ezt a kivételt is a mezőgazdasági
termelés támogatása és azok érdekében vezették be, akik számára a
gazdálkodás az egyetlen vagy a fő
jövedelemforrás. Ez esetben sem
használható ürügyként az utazgatás,
amelyet bírsággal sújtanak, és az
egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kitöltve fel kell mutatni egy
esetleges ellenőrzésnél.
– Karanténba kerülnek vagy otthoni elkülönítést vállalnak azok,
akik a sárga veszélyzónából érkeznek, de az utóbbi 14 nap alatt egy
vörös zónán is áthaladtak? A hatósági karantén az illető személy településén vagy abban a helységben
található, ahová az országba való
belépéskor érkezik?
– Az ország területére belépők
esetében a hatóságok a saját felelősségre tett nyilatkozatok alapján
döntik el, hogy milyen típusú elkülönítésben részesülnek. Mivel utólag ellenőrzik az információk
valóságtartalmát, emlékeztetnek,
hogy a hamis nyilatkozat bűnténynek számít. Március 24-étől a 3. katonai rendelet szerint minden
külföldről érkező személy otthoni
elkülönítésbe vagy karanténba
kerül, függetlenül attól, hogy a
vörös zónának nyilvánított országban hosszabb időt töltött el, vagy
csupán áthaladt rajta. Az Országos
Közegészségügyi Intézmény honlapján megtalálható azoknak az országoknak a listája, amelyeket
vörös veszélyzónának nyilvánítottak, és az onnan érkezők 14 napos
hatósági karanténba kerülnek. A karantén helyszínét a helyi hatóságok
határozzák meg, és ugyanabban a
megyében helyezik el, ahol a külföldről érkező személy lakhelye van.
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Válság a vendéglátásban

Működhet online?

Március 18-án bezártak a kávézók és éttermek. Azok a
vendéglátóegységek, amelyek házhoz szállítást is vállaltak, részlegesen nyitva
tudtak maradni, azaz a futárszolgálat nem állt le. Ez a
munkavállalóknak is jó hír,
hiszen így egy részük még
dolgozhat. A kérdés csak az,
hogy meddig?

Nagy-Bodó Szilárd

A vendéglátóegységek bezárása
után sokan gondolták azt, hogy
megnő a kereslet az ételek házhoz
szállítása iránt. Nem kizárt, hogy
egyes országokban valóban így
történt, de nem Romániában és nálunk, Marosvásárhelyen. Enyhe kifejezés az, hogy csökkent a
kereslet, inkább azt lehet mondani,
hogy mélyrepülésben van. Mi tagadás, teljes a bizonytalanság a tulajdonosok és az alkalmazottak
körében is. Sőt olyan cég is van,
amelyik már bezárt, annak ellenére, hogy vállalta a házhoz szállítást. Más cégek még próbálnak
fennmaradni mind saját magukért,
mind a munkásaikért.
A helyzet szüleménye, hogy
megjelent egy új kiszállítási módszer, amelyik abban áll, hogy a
vevő nem is találkozik a futárral.
Online rendel, online fizet, és a
futár leteszi az ételt az ajtóba, ezzel
elkerülve a személyes kontaktust.
A kialakult helyzetről és az új
rendelési formáról Csíki Andrea
Vivienne, a Sörpatika vezetője nyilatkozott.
– Milyen most a kiszállítás?
– Tulajdonképpen maradt a régiben. Változatlan programmal próbáljuk mi is és a többi cég is a
kiszállítást, azzal a különbséggel,
hogy nincs annyi rendelés, és ebből
kifolyólag nincs már olyan sok alkalmazottra szükség. Nem bocsátottunk el senkit, inkább azt
választottuk, hogy rövidebb munkaprogrammal ugyan, de mindenki
dolgozzon. Tehát kevesebbet dolgoznak, van anyagi kiesésük nekik
is, de nem maradtak munka nélkül.
Ami még a változások közé sorolható, hogy megjelentek új kezdeményezések. Például a Foodpanda
egy olyan kezdeményezéssel indult, hogy a vevő fizethet online,
ez azt jelenti, hogy egyenesen a
cég bankszámlájára megy be a
pénz, és nem kell találkozzon a futárral sem. Ez úgy működik a gyakorlatban, hogy az ajtó elé kell
letenni az ételt, és a megrendelő átveszi, miután a futár elment. Tehát
nincs egyáltalán semmiféle kontaktus. Esetleg telefonon beszélnek, hogyha a futár nem találja a
megadott címet, de találkozni nem
találkoznak. Az ilyen típusú megrendelések száma eléggé megnőtt,

főleg az utóbbi pár napban. Egyre
kevesebben fizetnek készpénzzel,
inkább kártyával vagy pedig online.
– Hogyan tudja meg a vevő,
hogy az étel megérkezett, és ott van
az ajtaja előtt?
– Online fizetés esetében be
lehet állítani a számítógépen, hogy
elindult a rendelés. Ilyenkor a kliens kap egy értesítést a telefonjára.
A tömbházakban egyszerűbb a kérdés, ott a bejáratnál be kell csengetni, és abból tudja a vevő, hogy
megérkezett az étel. Magánházaknál pedig felhívják a klienst, de a
futár már az autóból nézi végig,
hogy átveszi a rendelést. Erre azért
van szükség, hogy tényleg ahhoz a
személyhez kerüljön az étel, aki
valóban rendelte. Amikor pedig
készpénzről van szó, akkor az átvétel és a fizetés ugyanúgy megy,
mint eddig, ebben az esetben elkerülhetetlen a kontaktus.
– Az online fizetés következtében
mennyire esett vissza a borravaló?
– Jelen helyzetben már mindegy,
hogy online, kártyás vagy készpénzes fizetésről van szó. Mindenki
visszakéri az utolsó fillért is, ez valahol érthető is, hiszen a kliensek
is érzik, hogy nem tudják ugyanazt
az életet folytatni. Ebből adódóan
nem pazarolják a pénzt, és ezért a
borravaló sem a régi. Ha számokban kell kifejezni, akkor azt tudnám mondani, hogy több mint
75%-kal esett vissza a borravaló.
– Lehetett olyasmit olvasni, hogy
megnőtt a kiszállításokra az igény.
Ez valóban érezhető, ha egyáltalán
igaz?
– Én nem mondanám azt, hogy
megnőtt, sőt. Abból látszik, hogy
nincs pozitív változás, hogy a futároknak nincs több munkája, annak
ellenére, hogy rövidebb váltásokban dolgoznak. Nekünk a cégnél
van egy idősávunk, reggel 10-től
másnap hajnali 5-ig, amit le kell
fedjünk futárokkal. Ez úgy nézett
ki eddig, hogy az első futár reggel
10-re jött, és ült körülbelül éjfélig,
a második 11-re jött, és maradt 2
óráig, az éjszakás futár pedig 18
órára, és egészen a kiszállítás végéig, azaz hajnali 5-ig maradt. Ez
volt eddig a program. De ahogy
sok minden más, ez is megváltozott. Jelenleg körülbelül 3 órával
csökkentettük a programot. Ezekkel a váltásokkal lefedtük az idősávot, de így is sokkal kevesebben
dolgoznak, mégis győzik a munkát. Nyilván vannak olyan pillanatok,
amikor
felgyűlnek
a
rendelések, de ez is egyre ritkábban fordul elő. Március 18-án,
amikor bezárták az éttermeket és
kávézókat, mi is azt gondoltuk,
hogy megnő az igény a kiszállítás
iránt, de sajnos ez nem így történt.
– Ebben a periódusban elkerülhetetlen, hogy az óvintézkedésekről

beszéljünk. Milyen védőfelszerelést
kapnak a futárok? Hiszen ők csak
találkoznak emberekkel.
– A futárok hordanak maszkot és
kesztyűt, amit a nap folyamán
többször is kötelezően cserélnek.
Ezenkívül pedig az étterem bejáratánál ki van helyezve fertőtlenítőszer, azt is sokszor használják.
Valamint ott van még a régi, klaszszikusnak nevezhető módszer is,
hogy sokszor mosunk kezet szappannal, meleg vízzel. Amennyire
tudunk, próbálunk minél higiénikusabban dolgozni és megőrizni
mindenki egészségét.
– Mi történne, ha valaki elkapná
a koronavírust?
– Mi teljes mértékben külön váltásokra osztottuk az alkalmazottjainkat, ami azt jelenti, hogy az egyik
váltás nem találkozik a másikkal.
Tehát ha meg is betegedik valaki az
egyik váltásból, csak az a váltás
kerül karanténba, a másik váltás
pedig tovább tudja működtetni a
céget. Ez is egy óvintézkedés, amit
muszáj volt meghozni. Ugyanakkor pedig a cégen belül is törekedünk betartani az 1,5-2 méteres
távolságot. Ez az jelenti, hogy elmaradtak a kézfogások, az ölelések. És szerintem nemcsak cégen
belül, hanem azon kívül is.
– Összegzésképpen: milyen most
a vendéglátóipar helyzete?
– Mindenki küzd a fennmaradásért. A termekben érezhető a csend,
hiszen az emberek nem mehetnek
éttermekbe. Mindenki arra törekszik, hogy minél gyorsabban
hordja ki a rendeléseket, így a régi
60-70 perces várakozási idő lecsökkent 30-40 percre. De volt
olyan is, hogy 20 perc alatt kiért a
napi menüs rendelés. Ebben közrejátszik az, hogy csökkent a forgalom, és a gyalogosok száma is
csökkent, tehát sokkal könnyebben
lehet haladni. Eltűntek azok a másodpercek, amit egy jelzőlámpánál
vagy egy gyalogátjárónál kellett eltölteni. Ezért is kellett lecsökkenteni a munkaprogramot, aminek
következtében a fizetések is csökkentek. Én azt látom az alkalmazottakon, hogy félnek. Félnek attól,
hogy még milyen változások, milyen megszorító intézkedések lesznek, félnek attól, hogy egyáltalán
meg fogják-e tudni őrizni a munkahelyüket. Már eljutottak arra a
szintre, hogy nem gond az, hogy
kevesebb pénzt kapnak. Szerintem
már feleannyi pénzért is dolgoznának, csak legyen hol dolgozni. Öszszességében a kilátástalanság van
mindenki tekintetében, hiszen látják ők is, hogy ezt ebben a formában hosszú távon nem lehet
működtetni. Ezzel nemcsak mi vagyunk így, hanem a többi vendéglő
is, meg úgy általában az egész ország gazdasága. Csak várni tudjuk,
hogy rendeződjön a helyzet.

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 hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. December 22. utca 113/A szám – elad új
ágybetéteket. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. (22014-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(7272-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701.
(7272-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)

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)
VÁLLALUNK tetőjavítást, csatornakészítést, szigetelést, bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356. (7266)
BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.
0772-042-884. (7305-I)
IDŐS NŐ mellé beteggondozót keresünk éjszakára (Marosvásárhely, November 7. negyed). Ellenőrizhető
tapasztalat szükséges. Tel. 0724228-458. (7307-I)
KOMOLY HÖLGY előkönyvelést vállal. Tel. 0756-607-969. (7278-I)
MATEMATIKAÓRÁT tartok online VVIII. osztályos tanulóknak. Tel. 0756607-969. (7228-I)
VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját
anyagunkkal
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0756-485-242, 0790-360-626. (7312)
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TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(22038)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek…”
Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett édesanyára, anyósra,
nagymamára, VERESS TERÉZRE
szül. Majos halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét őrzik szerettei. (sz.-I)
Kegyelettel és szomorú szívvel
emlékezünk
SZÁSZ
PÉTER
PUSKÁS magyarói lakosra halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi felesége,
két fia, két menye, leánya, veje, öt
unokája, valamint négy dédunokája. (-I)
Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Elmentél tőlünk egy csendes alkonyon,
köszönni, búcsúzni nem volt alkalom.
Az idő nem gyógyítja sebeinket,
mert te igazán szerettél bennünket.
Egy célod volt: a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Fájdalommal emlékeztünk április
13-án id. SZŐLLŐSI LAJOSRA
halálának 5. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, két fia, két
menye, négy unokája, három
unokamenye és két dédunokája.
(7313)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
BOZSOKI JULIANNA
(Judith néni)
98 éves korában csendesen
megpihent. Temetése április 14én 13 órakor volt a református temetőben, református szertartás
szerint, szűk családi körben. Emlékét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család. (7303-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
2020. április 13-án hosszas szenvedés után megpihent 76 éves
korában
INCZE EDITH LAURA
szül. Jánosi.
Temetése április 16-án 11 órakor
lesz a római katolikus temetőben. Emléke örökké szívünkben
marad.
Búcsúzik tőle szeretett férje és
fia (Sanyi és Attila). (7314-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, 0745-379-638. (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)

Az éttermek bezártak. A Sörpatika éttermet szalagkorláttal zárták le

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.). (64676-I)

12

NÉPÚJSÁG __________________________________________________ REKLÁM ________________________________________________ 2020. április 15., szerda

Házhoz röpítjük a legjobb könyveket. A Kobak könyvesbolt házhoz
szállítja azokat a könyveket, melyeket a szobafogság előtt nem sikerült beszerezned.

