
A járványhelyzet miatt a Román Posta igazga-
tótanácsa arról döntött, hogy az elkövetkező
két héten, azaz április végéig, a posta minden
alkalmazottja négy nap technikai munkanél-
küli státusban lesz.

A Román Posta Maros megyei hivatalának felügye-
lője elmondta, hogy a döntést egyrészt a járványügyi in-
tézkedések miatt csökkenő postai forgalom és bevételek
befolyásolták, másrészt pedig, hogy a posta befejezte az
e havi szociális juttatások kézbesítését.

A Román Posta vezetőségének közleménye szerint
április 21-24. között, tehát ezen a héten a városi és mu-
nicípiumi posták a személyzet felével dolgoznak.
Ugyanebben a periódusban a vidéki ügynökségek zárva
tartanak. Ezeknél az ügynökségeknél egy-egy alkal-
mazott dolgozik, s a helyettesítés nem megoldható. A
vidéki ügynökségeknél április 27-én újrakezdik a mun-
kát. 

A posta Maros megyei felügyelője szerint az intézke-
dés nem befolyásolja a postai szolgáltatások folytonos-
ságát. 

Városon ezzel nincs gond, kézbesítik a küldeménye-
ket, a lapokat, de falun igen, mert ezen a héten nem kap-
nak újságot az olvasók. 

Jövő hétfőn – amikor kimegy a postaautó – egyszerre
több újságot kézbesítenek. Ami nekünk, a szerkesztő-
ségnek és az olvasóknak is kellemetlen. Azonban figye-
lembe kell vennünk, hogy a postai alkalmazottaknak is
alkalmazkodniuk kell a megszorító intézkedésekhez. 

Olvasóink, előfizetőink elnézését és megértését kér-
jük ebben a bizonytalan és zűrzavaros időszakban,
abban a reményben, hogy rövidesen helyreáll a régi
rend, s a lapkézbesítés zökkenőmentes lesz. (mezey) 

Négynapi technikai munkanélküliség a postásoknál
Jövő héten falun is helyreáll 

a szolgáltatás

A nagyobb megyei intézmények mellett a kis vidéki kórhá-
zak, családorvosi rendelők, idősotthonok is hozzájutottak
egy-egy csomag védőfelszereléshez abból a szállítmányból,
amelyet az RMDSZ jóvoltából és a magyar kormány gyorsse-
gélyéből juttattak a járványhelyzetben élvonalban dolgozók-
nak. Azok sem tétlenkednek, akik a második vagy harmadik
vonalban sorakoznak fel ezekben a napokban.

A Maros Megyei Klinikai Kórház 13.300 arcvédő maszkot, 786 liter
fertőtlenítőszert, 720 védőruhát kapott, a megyei Szociális és Gyermek-
jogvédelmi Igazgatósághoz 4.700 maszk, 248 liter fertőtlenítőszer, 420
védőruha jutott a napokban, a megyei mentőszolgálatnak pedig 3.300
maszk, 224 liter fertőtlenítő, 100 védőruha. Az erdőszentgyörgyi, dicső-
szentmártoni és szovátai kórház egyenként 3500 maszkot, 225 liter fer-
tőtenítőszert, 140 védőruhát kapott – tudtuk meg Kovács Mihály
Leventétől, a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnökétől, aki a legtöbb

Vicces koronások

Bármely kezdő humorista díjnyertes műveket alkothatna a koro-
nakrízis alatti regáti hatósági kommunikáció láttán. Amit a belügyér
és az államfő lerendezett a húsvéti időszakban a karanténintézkedé-
sek margóján, az finom kifejezéssel is röhejes, pláne annak fényében,
hogy a miniszter nem kapott felmondólevelet. Legalább a sok ag-
gasztó hír mellett még akad, amin lehet derülni, de a jókedv hamar
elmúlik, ha arra gondolunk, hogy a vírushelyzet lecsengése után
ugyanezeknek a szakiknak kellene kirángatniuk az országot az egyre
mélyülő gödörből.

Egyesek odafent is érezhetik, hogy az egymásnak ellentmondó üze-
netek nem tesznek jót sem a vírushelyzet kezelésének, sem a közvéle-
mény hangulatának. Erre vall, hogy a stratégiai kommunikációs
törzs hétfőn sietett leszögezni, egyelőre szó sincs a korlátozások la-
zításáról, kedden pedig a szűkebb tájainkon igen jól ismert belügyi
államtitkár szólt világosan, hogy eszünk ágába se jusson majáliso-
zásra gondolni a jövő hét végén. Ez eddig rendben is volna, csak ne
jusson eszébe valamelyik népszerűségre áhítozó kormánytagnak ki-
jelenteni, hogy de talán mégis fújjuk már le ezt a fránya karantént
az ünnep kedvéért, mert akkor kezdődik elölről a kabaré. Amely rossz
esetben átfordulhat tragédiába is. Emberek életébe kerülhet, ha az
összevissza beszélő nagylegények láttán lesznek, akik nem veszik ko-
molyan a helyzetet. Már úgy értve, azokon kívül, akik eddig is
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Mattot kapott 
a román állam 
Úgy tűnik, rossz lépés volt az uniós
sakktáblán Romániának az a lépése,
hogy betiltotta a búzaexportot. Mint is-
meretes, a 8-as számú katonai rende-
letben, arra hivatkozva, hogy nincs
elegendő készlete az országnak, betil-
tották a búza exportját. Az intézkedés
miatt kemény bírálatok érték a romá-
niai hatóságokat, így a következő, 9-
es katonai rendelettel érvény-
telenítették a korábbi döntést.
____________6.
„Szörföző” nagyik
derűje
A Maros megyei könyvtár kövesdombi
részlegének nyugdíjas látogatói szá-
mára az elmúlt években virtuálisan és
földi valóságában is kitágult a világ. A
lakótelepi tömbház földszinti terében
„virágzó” békés kis szigeten Illyés 
Claudia könyvtáros 2012-ben indította
el a Nagyinet nevű programot a szá-
mítógép- és internethasználatot elsa-
játítani kívánó idősek számára. A
világhálós barangolások első hónapja-
iban már megfogalmazódott az igény
az igazi kirándulásokra is, és a jelent-
kezőkből rövidesen vidám, belevaló
csapat kovácsolódott össze. 
____________10.

Benedek István

A napokban mindenhová eljutottak a védőfelszerelést tartalmazó csomagok Fotó: facebook.com

A segélyszállítmányból és helyi segítőktől kapnak maszkot

Fertőtlenítőkapuval is védik 
az időseket, betegeket
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A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem saját rendszert (Teams
Microsoft Office 365) dolgozott ki és üzemeltet az online
oktatás biztosítására, erre vonatkozó szabályzatot fogadott
el. A járvány miatt kialakult helyzet ezt követeli meg mind-
addig, amíg szükséges, majd visszatérnek a virtuálissal nem
helyettesíthető, a pedagógia számára több lehetőséget
nyújtó személyes tanár–diák kapcsolatra. Az egyetemi sze-
nátus egyúttal az évek óta elkezdett reform (egyforma tan-
tárgyleírások, évközi TBL és CBL típusú számonkérések,
egységes tesztalapú vizsgáztatás stb.) folytatására szánta el
magát, és bevezette a moduláris oktatást. Ez azt jelenti,
hogy a félévet két szakaszra osztják, és mindkét modul
végén vizsgaszesszióra kerül sor. Az eddigi féléves tantár-
gyakat elosztják az egyes modulokba, az oktatásuk fele-
annyi idő alatt és kétszeres heti óraszám szerint történik.

Mivel a koronavírus-járvány miatt a negyedik oktatási
héten félbemaradt a tanítás, kivételes módon – a két héthe-
tes modul helyett – ebben a félévben két öthetes modulra
kerül sor. A moduláris oktatás első szakasza március 30-
ától május 1-jéig tart, amit egy tíznapos szesszióidőszak

követ. A második modul május 14-én kezdődik, június 18-
án ér véget, majd június 19–28. között lesz az újabb vizs-
gaszesszió. Mivel az első modult követő vizsgaidőszakban
még szükségállapot lesz, felmerült a közelgő vizsgáztatás
módja. Az egyetemi szenátus határozatában követelmény-
ként fogadta el az évközi számonkérést, valamint a gyakor-
lati ismeretek tesztelését a májusi vizsgaszesszióban, az
elméleti vizsgára nézve azonban egy több tantárgyat ma-
gába foglaló közös végső tesztvizsga mellett döntött. Ennek
a július–szeptember közti időszakban kell sorra kerülnie, a
licencvizsgával vagy a rezidensvizsgával hasonló módszer-
tan alapján. A rendelkezések egyaránt érvényesek az alap-
képzésre és a mesterképzésre mind a hét kar esetén. 

Az online órák megtartása és a részleges online számon-
kérés, valamint a nagyobb objektivitású személyes vizsgáz-
tatás lehetőséget nyújt mind a félév befejezésére, mind a
viszonylagos tárgyszerű osztályozásra. Jelenleg a diák- és
tanárcserék teljes mértékben szünetelnek, így az elnyert
Erasmus-ösztöndíjak nyertesei nem vehetik igénybe azo-
kat. Lehetőség adatik állásvizsgákra és doktori védésekre
online rendszerben. A fentiek mellett számos további in-
tézkedésre az időközben kialakult helyzet függvényében
kerül sor. 

Folytatódnak a felvételi felkészítők
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem áp-
rilis és június között folytatja a felvételi felkészítőket magyar
nyelven biológiából és kémiából. Tekintettel a járványügyi
helyzetre, az oktatás online formában fog zajlani a Zoom
platformon keresztül. Az első felkészítő kémiából április 26-
án lesz, délelőtt a gyógyszerészeti szakra felvételizők szá-
mára, délután az orvosi és fogorvosi szakokra
jelentkezőknek. A biológiafelkészítők május 2-án kezdőd-
nek. Az oktatócsomagokat az első alkalom előtt legalább
48 órával meg kell vásárolni. További részletek az egyetem
honlapján találhatók: https://www.umfst.ro/hu

Az idén elmarad a Marosvásárhelyiek
Világtalálkozója

Hosszas mérlegelés után a szervezők csalódottan közlik,
hogy a június végére időzített Marosvásárhelyiek VIII. Vi-
lágtalálkozója elmarad. A koronavírus megfékezésére irá-
nyuló országos óvintézkedéseknek megfelelően, illetve az
egészségünk védelme érdekében azt tartják felelős dön-
tésnek, hogy a jövő évi, 2021-es világtalálkozó előkészíté-
sére, szervezésére koncentráljanak. Kérik a közönséget,
hogy fogadják megértéssel kényszerdöntésüket. Jövőre
igyekeznek olyan programot összeállítani és előadókat el-
hívni az eseményre, amivel kárpótolják a marosvásárhelyi-
eket. Ennek részleteiről már idén ősszel tájékoztatják a
közvéleményt.

Rendelet a záróvizsgák tananyagáról 
Április 17-én, pénteken megjelent a Hivatalos Közlönyben
a középiskolába készülők képességmérő vizsgájának, va-
lamint az érettségi vizsgának az új tanterve. A tanügymi-
niszter rendelete értelmében a koronavírus-járványra és a
szükségállapotra való tekintettel az idei kisérettségi és
érettségi új programja a számonkérésre kerülő tananyagot
csak a második félév elejéig tartalmazza. A rendelet a me-
gyei tanfelügyelőség honlapján – www.edums.ro – található
meg az Anunţuri (Közlemények) címszó alatt. 

Nagyapó mesefája – ma este 
A Székelyföldi legendárium rajzfilmsorozatának új évadából
minden szerdán este egy új rész látható a Székelyföldi le-
gendárium Facebook-oldalán. A Nagyapó mesefája című
részt április 22-én, ma 19.30 órától lehet megtekinteni. Az
új évad harmadik részével a készítők Benedek Elek emléke
előtt tisztelegnek.

Telefonos tudakozó 
Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos magyar nyelvű telefonos tudakozót indított a
0768-111-878-as számon, mivel az egészségügyi minisz-
térium országos tájékoztatója kizárólag román nyelvű. Az
EMSZ munkatársai minden korosztály hívására számíta-
nak. A telefonvonal a Telekom Románia hálózatában mű-
ködik, normál díjas hívással elérhető a nap 24 órájában,
illetve hétvégén is. Az EMSZ a járvánnyal kapcsolatban na-
ponta többször frissülő tájékoztató közösségi oldalt is mű-
ködtet: www.facebook.com/koronaviruserdely.

Online mesedélután 
A Gutenberg Kiadó és könyvesbolt csapata minden csütör-
tökön 17 órától online mesedélutánra hívja a gyerekeket. A
programban a felolvasás mellett játék és kézműveskedés
szerepel.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma CSILLA és NOÉMI, 
holnap BÉLA napja.
BÉLA: bizonytalan eredetű, a
legvalószínűbb magyarázat
szerint a régi magyar Bél sze-
mélynévből származik a név,
az -a betű itt kicsinyítő képző.
A Bél jelentése belső rész, pél-
dául: szív. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. április 21.

1 EUR 4,8345
1 USD 4,4605

100 HUF 1,3607
1 g ARANY 240,4832

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max.150C
min.10C

Megyei hírek

Oktatási újdonságok a MOGYTTE-n

Az egyetemi alapképzésen ősszel második évüket
kezdő kolozsvári diákok jelentkezését várja a Mathias
Corvinus Collegium (MCC) Kolozsvári Egyetemi Prog-
ramja (KEP). A hagyományos oktatást kiegészítő szakirá-
nyú képzés célja, hogy felkarolja azokat a tehetséges
egyetemistákat, akik a kurzusok elvégzését követően kör-
nyezetük javára szeretnék fordítani a megszerzett tudást.
A felvételt nyert, októberben másodévüket megkezdő
egyetemisták a KEP keretében Erdély-tanulmányok,
média és kommunikáció, valamint nemzetközi kapcsola-
tok és gazdaság szakirány közül választhatnak. A szakirá-

nyú kurzusok és ingyenes nyelvórák mellett a diákok
mentorok által felügyelt projektmunkák során gyakorlati
tapasztalatokat szereznek, valamint élményekkel teli
programokra, táborokra is számíthatnak. A jelentkezőknek
szóbeli és írásbeli vizsgát kell tenniük. Az MCC Kolozs-
vári Egyetemi Programjának szakirányú képzéseire április
23-án éjfélig adhatják be pályázatukat az érdeklődők. A
képzésről és a jelentkezés feltételeiről további információ
az intézmény honlapján (http://mcc-kolozsvar.ro/) olvas-
ható, ahol nemcsak a kurzusok, de a felvételi kritériumok
is bővebben áttekinthetők.

Új műsorral jelentkezik péntekenként 20 órától
az Erdélyi Magyar Televízió. A Filter a világ aktu-
ális történéseiből meríti témáit, azokat dolgozza
fel kötetlen, közvetlen, felszabadult beszélgetés
során. 

A műsor nem ismer fizikai határokat, hiszen az online
felületnek köszönhetően a vendégek a világ bármely pont-
járól csatlakozhatnak. Ők a legkülönbözőbb szakterületek-
ről érkezhetnek: lehet közöttük pszichológus, író,
humorista, orvos, sportoló vagy éppen politikus. 

„Mindannyian az adott kérdésekkel kapcsolatos vélemé-

nyüket, tapasztalataikat osztják meg a nézőkkel, és, ami na-
gyon fontos, hogy a szakmai szempontok mellett teret en-
gedünk a humornak is, így talán a nehezebb, komorabb
témák is emészthetőbbé, elfogadhatóbbá válnak mindenki
számára” – fogalmazott Magyari Izabella, a műsor szer-
kesztő-műsorvezetője.

Magyari Izabella ismerős lehet a nézők számára a #Mo-
zaik műsor Pulzus című rovatából és újabban a #Magyar
világ című műsorból is. Most, a Filterben fiatalos lendület-
tel, adásonként legalább három témával szórakoztatja a né-
zőket minden pénteken este 8 órától.

22.,szerda
A Nap kel 

6 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 20 perckor. 
Az év 113. napja, 

hátravan 253 nap.
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Több fertőzött, lassuló ütem
A világban ugyan tovább terjedt az új típusú korona-
vírus – a fertőzöttek száma 2.477.426-ra nőtt, a ha-
lálos áldozatoké pedig meghaladta a 170 ezret –, de
Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok
fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbete-
gedések üteme – derült ki a baltimore-i Johns Hop-
kins Egyetem kedd reggeli összesítéséből. Hétfőn 
2.404.021 volt a fertőzöttek és 165.227 a halálos ál-
dozatok száma. A fertőzöttek száma országok sze-
rinti felosztásban a legnagyobb az Egyesült
Államokban, ahol 786.968 fertőzött van, a halálos ál-
dozatoké pedig 42.308. A koronavírus miatt elrendelt
korlátozások feloldásának fokozatosságára figyel-
meztetett kedden az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) Csendes-óceán nyugati térségéért felelős
igazgatója, Takesi Kasai. Mint mondta, aggasztó,
hogy még mindig növekszik a fertőzöttek száma a vi-
lágban, ezért csak lépcsőzetesen lehet feloldani a
korlátozásokat. (MTI)

Május 15. után enyhülhetnek 
a korlátozások

Május 15. után lehet szó a hatóságok által elrendelt
korlátozások fokozatos enyhítéséről, a koronavírus-
járvány adatainak függvényében – jelentette be ked-
den Klaus Iohannis államfő a kormány tagjaival
folytatott egyeztetése után. Az elnök köszönetet
mondott a román állampolgároknak és a papoknak,
hogy a húsvét idején betartották a járványügyi intéz-
kedéseket, a templomokban a hívek jelenléte nélkül
ünnepeltek, és az emberek megértették, hogy otthon
kell maradniuk. Iohannis ugyanakkor elítélte azt a
„kevés, de annál feltűnőbb” rendbontót, akik az
utóbbi napokban erőszakos cselekményekkel, a ki-
járási korlátozások megsértésével hívták fel magukra
figyelmet, és úgy értékelte: helyénvaló volt a rendőr-
ség határozott fellépése velük szemben. Az államfő
hozzátette: a korlátozások enyhítésének menetrend-
jét az egészségügyi, gazdasági és belügyminiszté-
rium illetékesei fogják bejelenteni. (MTI)

Megint több mint egymillió 
felfüggesztett munkaszerződés

Ismét 1 millió fölé emelkedett kedden a felfüggesztett
munkaszerződések száma, miután a múlt héten 
mintegy 130 ezres csökkenést jegyeztek. A munka-
ügyi minisztérium kedden frissített adatai szerint 1
millió 5508 felfüggesztett munkaszerződést tartottak
nyilván, ami azt jelenti, hogy ennyi munkavállalót
küldtek kényszerszabadságra a koronavírus-járvány
következtében elrendelt kijárási tilalom és korlátozá-
sok miatt. A felfüggesztett munkaszerződések száma
csütörtökön még 902 ezerre csökkent az április 9-i
csúcsnak számító 1 millió 30 ezerről. Az adatok sze-
rint 314.496 szerződést a feldolgozóiparban, 188.183-
at a nagybani kereskedelemben, 109.861-et pedig a
vendéglátóiparban függesztettek fel. (MTI)

Reprezentatív koronavírus-
tesztelés Csehországban

Csehországban több mint 27 ezer személyt tesztel-
nek le csütörtöktől kezdve, egy hét leforgása alatt,
hogy megállapíthassák: a lakosság milyen része ke-
rült eddig kapcsolatba az új koronavírussal. Adam
Vojtech egészségügyi miniszter kedden prágai saj-
tótájékoztatóján azt mondta, hogy a tesztelést szak-
értők által összeállított országos mintán végzik el, s
az eredmény május elejére várható. „Átfogó, és a le-
hetőségek szerint objektív képet szeretnénk kapni
arról, hogy milyen a koronavírus-fertőzöttség tényle-
ges állapota országosan” – jelentette ki a miniszter.
A teszteket hat olyan régióban végzik el, amelyekben
az ismeretek szerint különböző szintű a fertőzöttség.
(MTI)

egyenlőbbek voltak az egyenlőknél, ám erről a vírus
szemlátomást nem akar tudomást venni. Mivel ő koronás
fajzat, nem polkorrekt.

Ha ilyen baj lesz, azért most már a leginkább felelős
szereplő a valamikor az alapos munka szlogenjével kam-
pányoló államelnök, akinek volna hatásköre rendet tenni
a portán, és fütyül erre a feladatára, amikor a jelen hely-
zetben renitenskedő belügyért továbbra is a helyén
hagyja. Pedig neki magának még politikai veszteniva-
lója sincs, hiszen elnökként már nem újraválasztható,
így a miniszter menesztése esetére a többségi egyház
esetleges rosszallásától sem kellett volna zavarba jön-
nie. Talán a pártot nem akarja rossz helyzetbe hozni
azzal, hogy rájuk haragítja a szóban forgó egyházat?
Bármi lenne is a politikai számítás a háttérben, ember-
életekkel nem lenne szabad játszadozni. Mert hogy va-
lójában meddig és milyen szigorú óvintézkedések közt
kell élnünk ebben a helyzetben, azt pillanatnyilag a va-
lódi szakértők is csak találgatják. Mivel a modern kor-
ban még nem volt példa hasonló helyzetre, a kezelésére
sincs pontos receptje senkinek.

Vicces koronások
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Egyelőre nincs szó a korlátozások esetleges lazítá-
sáról – közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs
Csoport (GCS), miután ezzel kapcsolatos hírek je-
lentek meg a médiában. A GCS szükségesnek tar-
tott megismételni néhány fontos dolgot a korlátozó
intézkedésekkel kapcsolatban.

A hatóságok által bevezetett korlátozó intézkedések haté-
konyaknak bizonyultak a koronavírus-járvány terjedésének
megfékezésében, és ezeket a közeljövőben is mindenkinek
szigorúan be kell tartania.

Egészségbiztonsági megfontolásokból egyelőre nincs szó
a korlátozások esetleges lazításáról. A korlátozások fokozatos
megszüntetéséről szóló vitáknak figyelembe kell venniük egy
újabb fertőzéshullám esetleges elindulásának kockázatát.

A hatóságok folyamatosan becsléseket készítenek a vírus
terjedéséről, amely elsősorban a társadalmi magatartáson és
az állampolgárok a már elfogadott intézkedéseknek való meg-
felelésén alapszik. 

Jelen pillanatban a korlátozások enyhítését célzó intézke-
désekkel kapcsolatos egyes javaslatokról szóló nyilvános
viták olyan egyéni kezdeményezéseken alapulnak, amelyeket
nem vizsgáltak meg, vagy amelyekkel kapcsolatosan nem
hoztak döntést az illetékes fórumok szintjén. Ezeket a javas-
latokat megvitatják az új koronavírus-járvány kezelésével
megbízott valamennyi féllel úgy, hogy figyelembe veszik az
összes felmerülő kockázatot, és meghatározzák a polgárok
egészségét szavatoló intézkedéseket.

A korlátozások enyhítésére irányuló lehetséges intézkedé-
sek elemzésekor figyelembe veszik az Európai Bizottság vo-
natkozó ajánlásait és az Európai Unió többi államával való
koordinációt.

A korlátozó intézkedések enyhítését úgy tervezik, hogy
azok a polgárok minden kategóriájára vonatkozzanak, és
egyetlen társadalmi csoportra se legyenek pluszkorlátozások
érvényesek. (Agerpres)

GCS: Nincs szó a korlátozások 
esetleges lazításáról

Az Európai Parlament a Covid–19-járványra adott
újabb válaszlépéseket fogadott el, így az uniós tá-
mogatások azonnal, a lehető legrugalmasabban
használhatók fel a járvány elleni védekezésre.

Eszerint: * a lehető legrugalmasabban használják fel az
eddig igénybe nem vett uniós strukturális alapokat, hogy
csökkentsék a Covid–19-járvány lakosságra gyakorolt hatá-
sát; * fokozott támogatáshoz jutnak az uniós halászok, akva-
kultúra-gazdálkodók és élelmiszer-termelők; * a leginkább
rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap
továbbra is segíti a legnehezebb helyzetbe kerülteket.

Az Európai Parlament múlt heti rendkívüli plenáris ülése
sürgősségi eljárás keretében a kibővített koronavírus-reagálási
beruházási kezdeményezés elfogadása mellett döntött. A ja-
vaslatcsomagot az Európai Bizottság április 2-án terjesztette
be. 
A jóváhagyott csomag részei: 

Az uniós alapok rugalmas felhasználását megengedő konk-
rét intézkedések

Az elfogadott szabályok értelmében a tagállamok igényeik
szerint csoportosíthatnak át forrásokat a három kohéziós alap
(az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális
Alap és a Kohéziós Alap), a különböző kategóriákba sorolt
régiók és az alapok egyes kiemelt célterületei között. 
Vidékfejlesztési pénzek felhasználása a koronavírus-járvány
elleni fellépéshez

A 2020. július elsejétől 2021. június 30-ig tartó számviteli
év során kivételesen a Covid–19-járvány kezelésével kapcso-
latban használt kohéziós programok százszázalékos uniós
társfinanszírozására is lehetőség nyílik. Emellett a végrehajtás
felgyorsítása érdekében egyszerűbbé válik a programok jóvá-
hagyásának folyamata, a pénzügyi eszközök használata és a
számviteli ellenőrzés. 

Az új szabályokkal az uniós gazdálkodók 200.000 eurós
határértékig alacsony kamatozású vagy kedvező törlesztőrész-
letű hitelhez vagy hitelgaranciához juthatnak. A szabályok
emellett megengedik az igénybe nem vett vidékfejlesztési
pénzek felhasználását a koronavírus-járvány elleni fellépés-
hez. A javaslatot 689 szavazattal, hat ellenszavazat és egy tar-
tózkodás mellett fogadták el. 

A Covid–19-járványnak a halászatban és az akvakultúra-ágazat-
ban tapasztalható káros következményeit egyhítő intézkedések 

A lépések között a munkájukat felfüggeszteni kényszerült
halászok, a termelést felfüggesztő vagy visszafogó akvakul-
túra-gazdálkodók támogatása, a termelői szervezeteknek ide-
iglenes raktározóhelyhez adott segítség és a nemzeti
működési források rugalmasabb elosztása szerepel. 

A Tanáccsal kötött informális megállapodást követően a
Parlament egy sor módosítást is elfogadott, amelyek az újon-
nan halászattal foglalkozókat és a hajó nélkül (azaz a száraz-
földről) halászókat támogatják. A módosításoknak
köszönhetően az unió legtávolabbi régiói is segítséghez jutnak
a válságkezelésben, a rendelkezésükre álló forrásokat már ko-
rábban kimerítő országok pedig a most bevezetett költségve-
tési rugalmasságot hasznáhatják ki. A módosított javaslatot
671 szavazattal, tíz ellenszavazat és 15 tartózkodás mellett fo-
gadták el. 
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segít-
ségnyújtási alap további működését garantáló intézkedések

Ebből a forrásból finanszírozzák ezentúl a segítségnyújtást
végzők és az önkéntesek egyéni védelmi eszközeit. A progra-
mot ideiglenesen százszázalékban az unió finanszírozza, és a
járvány ideje alatt könnyített ellenőrzési és nyomon követési
követelmények lesznek érvényben. 

A Tanáccsal kötött informális megállapodást követően a
Parlament ez esetben is elfogadott egy sor módosítást, ame-
lyeknek köszönhetően a segélyeket más módon, például elekt-
ronikus vagy papírkuponokon is kézbesíteni lehet. Így
biztosabban célba juttatható a leginkább rászorultaknak szánt
segítség, miközben minden résztvevő személyében is na-
gyobb biztonságban érezheti magát. A jóváhagyott intézke-
dések célja, hogy a sérülékeny populációból minél
kevesebben essenek a koronavírus-járvány áldozatául, és
hogy az élelmiszersegély és az alapvető szükségleti cikkek a
társadalmi távolságtartás és az egyéni védelem követelménye-
inek tiszteletben tartásával érjenek célba. A módosított javas-
latot 686 szavazattal, hét ellenszavazat és három tartózkodás
mellett fogadták el. 

A Tanácsnak hivatalosan is jóvá kell hagynia a parlamenti
álláspontot. Az elfogadott intézkedések az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában való megjelenésüket követően lépnek hatályba. 

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodája.)

Lehetőség a kohéziós programok százszázalékos uniós társfinanszírozására 
Újabb uniós lépések 

a válság hatásainak enyhítésére

A keddi adatok szerint további nyolc személlyel nőtt
a koronavírus-fertőzöttek száma Maros megyében,
elérve a 303 esetet. Újabb áldozatot is szedett a be-
tegség, egy 62 éves férfi, a megyei kórház alkalma-
zottja hunyt el, a kormányhivatali közlemény
szerint egyéb betegségei is voltak.

A hatóságok közlése szerint kedden 1489 személy tartóz-
kodott közegészségügyi felügyelet alatti otthoni elkülönítés-
ben, 258 személy pedig intézményes karanténban. Fertőzés
gyanújával 59 személy volt kórházban, és eddig 55 beteget
nyilvánítottak gyógyultnak a megyében.

A közegészségügyi igazgatóság kedden külön közlemény-
ben számolt be a koronavírus-fertőzést elkapott egészségügyi
személyzet helyzetéről. Mint írják, keddig 36 alkalmazott fer-
tőződött meg megyeszerte, akikből négyen már fel is gyógyul-
tak. A fertőzöttek közül 16 a megyei sürgősségi kórház, hét a
megyei kórház alkalmazottja. Továbbá egy marosvásárhelyi

magánlétesítményben dolgozó orvos is megfertőződött, vala-
mint egy fogorvos, egy gyógyszertári asszisztens és egy csa-
ládorvos, akiknek a lakhelyét nem pontosítja a közlemény.

Segesváron a városi kórház kilenc alkalmazottja kapta el a
fertőzést, akik az igazgatóság közlése szerint el voltak külö-
nülve családjuktól. Hatot közülük a helyi kórház járványosz-
tályán ápolnak, hármat a megyei kórház járványklinikáján. A
jelenleg kórházban ápolt egészségügyi káderek állapota jó –
áll a közlésben.

A hétfői tájékoztatás óta 306 új koronavírusos megbetege-
dést igazoltak Romániában, és ezzel 9242-re nőtt a diagnosz-
tizált fertőzöttek száma – közölte kedden a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS). A fertőzöttek közül 2153-
at gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból, to-
vábbi 245 beteget ápoltak intenzív osztályon. Ez idáig 482
halálos áldozata volt a koronavírusnak Romániában.
(hírösszefoglaló)

Nyolccal nőtt a fertőzöttek száma
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Fertőtlenítőkapuval is védik 
az időseket, betegeket

védőfelszereléshez jutott intézményeket sorolta
fel. 

Az Erdőszentgyörgyön és vonzáskörzetében
dolgozó tíz családorvos csütörtökön vehette át
felszerelést, amit a rendelőkben a mindennapi
tevékenység során használhatnak a saját védel-
mük érdekében az erdőszentgyörgyi, makfalvi,
gyulakutai, balavásári és kendi orvosok. Az er-
dőszentgyörgyi városi kórház is megkapta a vé-
dőfelszereléseket, több száz liter
fertőtlenítőfolyadékot, több ezer orvosi maszkot
és gumikesztyűt, védőruhákat – közölte Csibi
Attila Zoltán polgármester.

A Szovátára érkezett szállítmányt a Szováta-
Nyárád kórháznak adta át Fülöp László Zsolt pol-
gármester, a segélycsomag 3500 orvosi maszkot,
50 pleximaszkot, 400 pár kesztyűt, 140 védőru-
hát, 225 liter fertőtlenítőszert és 36 védőszem-
üveget tartalmaz – adta hírül a városháza.
Szétosztották a szállítmányt, 
működik a fertőtlenítőkapu

Nyárádszeredába is megérkezett a maszkokat,
védőruhákat és fertőtlenítőszereket tartalmazó
csomag. Az adományt csütörtökön a kerületi
családorvosok, valamint a nyárádmagyarósi,
backamadarasi és nyárádszeredai öregotthonok
között osztották szét – tudtuk meg Tóth Sándor
polgármestertől. A kerület minden közigazgatási
egységében egy-egy családorvosnak adtak cso-
magot, amely 100 sebészeti maszkot, 100 kesz-
tyűt, 1-1 védőszemüveget és pleximaszkot,
valamint 4 védőruhát, 3 liter bőr- és kézfertőt-
lenítőt tartalmaz. A madarasi és szeredai idős-
otthon egyenként 200 maszkot, 10 liter bőr- és
ugyanannyi felületfertőtlenítő szert, valamint 20
védőruhát kapott, Magyarós védőmaszkot nem
kapott, mivel számára a megyei hatóság utalt ki
3.000 darabot.

Megérkezett és a hét végén üzembe is he-
lyezték Nyárádszeredában a fertőtlenítőkaput.
Ezt az idősotthon alkalmazottai, valamint a kór-
ház személyzete és az érkező páciensek hasz-
nálják. A fotocellás érzékelővel ellátott
párásítóberendezés fertőtlenítőszert permetez az
áthaladó személy ruházatára, míg egy lámpa ví-
rusölő infravörös sugarat bocsát ki, ezért 10-20
másodpercet ajánlott a kapu alatt tartózkodni,
ahol a lábbeli talpát is fertőtleníti a szőnyeg. A
berendezés több mint négyezer lejbe került. A
fertőtlenítőkapu hasznát csak ezután lehet fel-
mérni, több Maros megyei intézmény érdeklő-
dött iránta.
A községek is igyekeznek

Jedden is átvette a családorvosi rendelő a ma-
gyar kormány által eljuttatott védőcsomagot.
Bányai István polgármestertől megtudtuk, hogy
az Impact Mode helyi vállalatnak és Ács Sándor
tanácsosnak köszönhetően maszk készítéséhez

szükséges anyagot kapott az önkormányzat.
Ebből a hivatal női munkatársai arcvédőket ké-
szítettek, amelyeket a mindennapi hivatali tevé-
kenységük alatt viselnek. A maszkvarrás
folyamatos, egyelőre az önkormányzati alkal-
mazottakat látják el, valószínűleg nem tudnak
másoknak is juttatni belőle. A községben egy
másik, kebeleszentiványi cég is készít maszkot,
amelyet a lakosság kedvezményesen vásárolhat
meg: a 4 lejes előállítási ár helyett 3 lejt kell fi-
zetniük darabjáért azoknak, akik a község négy
településének valamelyikén élnek.

Miután a hónap elején a Gyulakután működő
Elan cégtől az önkormányzat 200 arcvédő masz-
kot kapott ajándékba, újabb ötszázas csomagot
rendelt a községvezetés. Varga József polgár-
mestertől megtudtuk, ezekből nemcsak az ön-
kormányzati alkalmazottak, hanem az
egészségügyben helyben dolgozók (ovosok,
asszisztensek, fogorvos), a gyulafehérvári Cari-
tas otthoni beteggondozó szolgálata keretében
dolgozó kistérségi alkalmazottak, valamint 
a közélelmezésben dolgozók (üzleti eladók) is
kapnak.

Balavásár községben folytatódik a Lavander-
land kulturális egyesület által kezdeményezett
akció, Kenden és Szentdemeteren minden ház-
tartásba eljuttatnak maszkokat. Kenden a Fites
ABC-ben és a Rózsa-boltban, a kezdeményező
Rózsa Csabánál, Szentdemeteren Cseh Melin-
dánál az üzletben lehet hozzájutni a maszkok-
hoz. Felkérnek mindenkit, hogy csak akkor
vegyen el belőle, ha még nem rendelkezik
ilyennel, ne halmozzák, hanem mossák és va-
salják ki, így több személynek jut belőle,
ugyanakkor ha már van, a viselésére is felkérik
a helyieket.

A Balavásárért Egyesület vezetősége a szer-
vezet jelmondata (Veled, érted, együtt dolgo-
zunk!) értelmében szeretett volna minden 65
éven felüli személynek védőkesztyűt és egy
szappant adományozni. Az önkormányzat is
rendelt kétezer maszkot, amit a községben osz-
tana ki a 65 évnél idősebbek között, ám mivel
Balavásáron a napoban felbukkant a vírusfertő-
zés egy családban, mindkét akciót felfüggesz-
tették egyelőre.

Mezőpanit községben is maszkokat készíte-
nek a 65 évet betöltött személyek számára. A
varrást önkéntes helyi nők vállalták, a helyi ta-
nácsosok és önkéntesek pedig folyamatosan
hordják szét a kis csomagokat, amelyek mos-
ható és egyszer használatos maszkokat, bibliai
igei bátorítást és kijárási nyilatkozatot tartalmaz-
nak. „Csodálatos kezdeményezés, büszkeséggel
tölt el” – közölte közösségi oldalán Bodó Előd
Barna polgármester, aki köszönetet mond min-
denkinek a munkájáért, és további önkéntesek
és varrónők jelentkezését várja.

Nem túlzás azt állítani, hogy a
Diáknapok a marosvásárhelyi
egyetemisták életében a leg-
színesebb esemény. Itt nem
csak bulizni lehet, vannak kü-
lönböző csapatjátékok is.
Ebben a periódusban, május
első hetében, mindig tele szo-
kott lenni a Maros-part fiata-
lokkal. 

Legalábbis eddig így volt. Idén
azonban másképp lesz. Közbeszólt
a koronavírus, és a 23. Diáknapok
nem a megszokott időben lesz.
Tehát nem májusban, hanem októ-
berben, legalábbis erre készülnek
most a szervezők. Szerencsére a
csapat lelkes, és sok munka nem
ment kárba, hiszen csak március

közepén-végén kezdődött volna el.
A szervezők remélik, hogy október-
ben lesz lehetőségük az egyetemist-
áknak együtt szórakozni a
Maros-parton.

Az eseményről Marton László-
val, a Marosvásárhelyi Magyar Di-
ákszövetség (MMDSZ) elnökével
beszélgettünk.

– Meglátásod szerint mikor fog
sor kerülni a diákfesztiválra?

– Ősszel szeretnének sort kerí-
teni rá, ha a koronavírus adta hely-
zet addig megoldódik. Elméletileg
októberben, amikor az új tanév
kezdődik vagy a jelenlegi zárul, ez
most már attól függ, hogy miként
alakul a helyzet, illetve milyen in-
tézkedésekkel jár. De a jelenlegi
terv szerint mindenképpen kora
ősszel.

– Felmerült, hogy idén teljesen
elmaradnak a Diáknapok?

– Mint lehetséges forgatókönyv,
természetesen ez is megfordult a fe-
jünkben, de mi az utolsókig kitar-
tunk amellett, hogy megszervezzük
az eseményt még idén, hogy a
2020-as év se teljen el nélküle, hi-
szen ez egy kiemelkedő esemény a
marosvásárhelyi diákok számára.

– Gondolom, újra le kell foglalni
a zenekarokat, a helyszínt és egyéb
szervezői feladatok is vannak.

– A szervezés nyáron fog újra el-
kezdődni. Addig legalább okosab-
bak leszünk, vagyis tisztábban
fogjuk látni, hogy hogyan alakul a
helyzet. A jelenlegi meglátások sze-
rint nyárig a vírus csúcspontja lejár,
de a szervezésre is nagy hatással
van az epidemiológiai helyzet. A

nyáron szeretnénk elkezdeni a szer-
vezést, június-júliusban.

– Nem gondoltatok arra, hogy a
nyári vakáció ideje alatt tartsátok
meg a 23. Diáknapokat?

– Nem gondoltunk erre, két
okból. Az egyik az, hogy nagyon
sokan hazamennek nyáron vagy
gyakorlatoznak, sőt egyesek a nyári
gyakorlatot külföldön végzik, az
Erasmus projekt keretében. Más-
részt szervezési szempontból nem
megfelelő. Sokkal nehezebb a vaká-
ció ideje alatt összegyűjteni az ön-
kénteseket, és sokkal nehezebb
versenyezni a többi fesztivállal,
amelyek nagyobbak, mint a Diák-
napok. Az volt mindig a szerencse
vele, hogy ez a fesztiválszezonnak
egy nyitóeseménye volt. Emiatt is
nagy volt a kereslet iránta, ezért
gondoljuk úgy, hogy nem fesztivál-
szezonban szerveznénk. Most nem
nyitó-, hanem záróakkord lenne a
fesztiválok sorában.

– Mennyi idő alatt lehet megszer-
vezni egy ilyen fesztivált, és mennyi
munkátok ment most veszendőbe?

– Októberben, az egyetemi tanév
elején kezdtük el szervezni őket. Ta-
valy októberben kezdtük el megbe-
szélni a fellépőket, a helyszínt, a
hangosítást, akkor kezdtünk el gon-
dolkozni a témán is. A szervező csa-
pat már megvan, ez is lezajlott
február végén. Azt kell mondjam,
hogy szerencsére ennél többet nem
egyeztettünk. A nagy része most kö-
vetkezett volna, áprilistól. Általában
az intenzív szervezési időszak az ese-
ményt megelőző másfél-két hónap.

– Mi lehet a legrosszabb forgató-
könyv a fesztiválra nézve?

– A legrosszabb az lenne, hogy
ősszel sem lehetne 1000 főnél na-
gyobb rendezvényt tartani. A jár-
ványtól függünk. Mi a szervezést,
adminisztratív és logisztikai szem-
pontból, meg tudjuk oldani, csak
engedjék. 

Nagy-Bodó Szilárd

Elhalasztották a Diáknapokat
Csend lesz a Maros-parton 

(Folytatás az 1. oldalról)

Vadasdon e sorok íróját is meglá-
togatták a medvék, pontosabban
egy anyamedve és két bocs, hogy
megélhetést biztosító élelmet,
azaz élő állatot, mezőgazdasági
terményt vagy mézet szerezzenek
maguknak. 

Előbb a kert végében felállított méh-
kaptárak feldöntésére és kifosztására ké-
szült fel a „csapat”, de erről hamar
lemondtak, mert megérezték: villanypász-
tor védi, amitől köztudomásúlag óvakod-
nak a vadak, így csak szépen elsétáltak a
huzallal körbevett méhkaptárak mellett. 

Persze, ezzel nem elégedtek meg, s
egy 2,5 mm vastag drótháló fölött beszök-
tek a zöldségeskertbe, ahonnan már nem
volt nehéz a libaól közelébe férkőzni. Itt
– valószínű a fölvert libák gágogásától
„biztatva” – a vastag cserefa deszkára fel-
fogott, sűrű szövésű dróthálót letépve,
szétszaggatva könnyen bejutottak az
anyaludakhoz. Miután mindhárman jól-
laktak, vagy úgy is mondhatom, meg-
mocskolták a ludak tetemét, új célpontot
néztek ki: a szárnyasok ketrecét. Ez szin-
tén körbe van véve vastag dróthálóval és
lemezfedele van, hogy ragadozó ne fér-
kőzzön a nappalra szabadon engedett tyú-
kok közelébe. A bejárati deszkaajtó
melletti hálót tépte le a medve, a körmé-
vel lekaparászta, hogy mihamarabb ele-
mózsiához jusson. Ez sikerült is, egy
egész ketrec tyúkot és kakast ölt meg,
amiből a kint maradt bocsoknak is jutott.
(Korábban magyarázták, akik látták, hogy
ilyenkor az anyamedvének gondja van a
fiaira is: a megölt állat tetemét a szó szo-
ros értelmében kihajítja az ételre vára-
kozó bocsoknak.)

A ketrec előtti térség és környéke tele
volt megölt, illetve félig megevett, össze-
marcangolt tyúk- és libatetemekkel.

Reggel, amikor a havadi körzeti vadőr
és a községi rendőrparancsnok helyszíne-
lést végzett, azt mondták: Havad község-
ben gyakori a hasonló vadkár, nem ez az
első, valószínű nem is az utolsó eset... A
rendőrparancsnok azt mondta: neki a helyi
polgármesteri hivatalhoz és a megyei va-
dásztársasághoz kell jelentést tennie, ezért
nagyon aprólékosan helyszínelt, jegyze-
telt, fényképeket készített, amiért minden
tiszteletem megérdemli. Csak pár tyúk
menekült meg, amelyek a nagy öldöklés-
ben valahogy behúzódtak a ketrec alá, s
egy törött szárnyú liba, amelyen minden
bizonnyal mancsait „pihentette” a dúvad. 

Megvolt tehát a nem várt, húsvét haj-
nali medvelátogatás (máskor hajnalozó fi-

atalok szokták felverni a falu csendjét, de
a vírus ebbe is beleszólt), s most minden
este azzal térünk nyugovóra: vajon mikor
tér(nek) vissza, hogy azzal is elbánjanak,
amit itt hagytak? Mert a ragadozó olyan,
mint a kétlábú vétkes: előbb-utóbb visz-
szatér a tett helyszínére. 

Holnap-holnapután az idei új termény-
ben, kukoricaföldeken, vetett takarmány-
területeken, zöldségesben, búzaföldeken
tesznek kárt, s mi, akik ezen a tájon ver-
tünk gyökeret, itt élünk, le kell nyelnünk
ezt is. 

Nem tudom, hogy az érvényben lévő
törvények értelmében fogunk-e kárpótlást
kapni vagy sem (azt mondják, ez akár
évekig elhúzódhat), ettől eltekintve meg-
kérdem: ezek a vadak (s még amelyek
születnek) kié? Az enyéim vagy a román
államéi? Ha a román államéi, akkor miért
nekem kell „gondoskodnom” a faj fenn-
maradásáról, az ellátásukról, az életterük-
ről, a biodiverzitásukról, a szaporodásuk
védettségéről? Ha ezek a vadállatok a
román állam tulajdonát képezik, miért
nekem, földadófizetőnek kell a határban
kerítést építenem mezőgazdasági terüle-
teim köré, vasrudakkal, hálóval körbe-
venni a disznóólat, a juhakolt, a
szárnyasok ketrecét stb., hogy a más álla-
taitól megvédjem a saját tulajdonomat? 

A népi jogszokás s a világ bármely jogi
akadémiájának törvénykezése szerint aki
kárt okozott, annak kell gondoskodnia
arról, hogy fizessen. S még valami: azt
mondják, hogy az állatelhullást valame-
lyest pótolják, de a szétvert épületekért,
kerítésekért, letépett villanypásztorokért
semmit sem adnak, az a gazdáé... 

Gyakran olvassuk a hazai sajtóban,
hogy egy nagyvad elejtéséért (medve,
dámszarvas) 40.000 eurós értéket számol-
nak fel, és ugyanennyit „hoznak ki”, ha
önvédelemből kényszerülnek az állat
megsemmisítésére, mert ha nem ölik
meg, ő végez az áldozatával. Ehhez, ha
gyenge lábon áll a jogi védelem, még bör-
tön is járhat. A hivatalos felmérések azt is
tudni vélik, hogy Európában a legna-
gyobb medvepopulációval Románia ren-
delkezik. Ez igen, erre büszkék lehetünk!
De arra nem, hogy nem tudunk észszerű,
jól kigondolt, tudományos vadgazdálko-
dást folytatni, hogy csak annyi egyed le-
gyen egy-egy faj keretében, amennyit el
tudnak tartani erdeink, mezeink, hegye-
ink, anélkül, hogy az ember biztonságát
veszélyeztetnék. 

Vagy ebben az országban a vadállat-
nak már nagyobb a becsülete, mint az em-
bernek? 

Ez tehát a „normális” Románia?

Székely Ferenc 



I ngrid számára már kislánykorában
különleges jelentőséggel bírtak a
falak. Nem a virágmintás, piros para-

ván, amit a nagyanyja reggelente mosako-
dáshoz, öltözködéshez állított fel közös
otthonuk konyhájában, és nem is a külsősé-
geihez egyre kevésbé ragaszkodó ház pisz-
kosfehér ábrázata, amit egyedül a kora őszi
napsütés tudott némiképp megszépíteni. Sok-
kal inkább azok a szabad szemmel láthatat-
lan, égig érő falak játszottak fontos szerepet
élete első tíz évében, amelyeket a szülei je-
lenlétében mindig ösztönösen emelt maga
köré.

– Nálunk anyuka volt a kapitány – idézte
fel gyermekkora alapmozzanatát a negyve-
nes éveiben járó, szép arcú nő. – Mivel a
nagymamám szoba-konyhás lakását anyám
szűknek érezte egy négytagú család számára,
édesapámmal sokáig albérletben laktak. Én
mamámnál maradhattam, egészen addig,
amíg a szüleimnek lehetőségük nem lett saját
lakás vásárlására. Szerencsémre erre hosszú
éveket kellett várni. Anyukának mindig óriási
elvárásai voltak velem szemben – azt is ő kö-
vetelte, hogy így nevezzem, bár én legszíve-
sebben a keresztnevén szólítottam volna –,
és mivel a hozzám fűzött elképzeléseit rendre
meghiúsítottam – sem tanulás, sem viselke-
dés szempontjából nem talált elfogadható-
nak –, a legritkább esetben sem bánt
kesztyűs kézzel velem. Heti rendszerességgel
kaptam pofont, nyaklevest, tenyerest, egyszer
a mosógép csövével húzott rám. Apám min-
dig néma szemlélőként vett részt az esemé-
nyekben. Láttam rajta, hogy nem ért egyet a
felesége nevelési módszereivel, mégsem lé-

pett közbe egyszer sem. Aput őszintén szeret-
tem, és a tehetetlensége, amit sokáig nem ér-
tettem, jobban fájt minden ütésnél. Így,
felnőtt fejjel már árnyaltabban tudok vissza-
tekinteni ezekre a jelenetekre. Azt hiszem,
apám tartott attól, hogy a védelmemre kelve
még jobban rám haragítja anyukát, ezért
vállalta a semleges fél szerepét. Arra, hogy
az anyai agresszió
mögött egy zátonyra
futott házasság kese-
rűsége rejlik, szintén
csak jóval később jöt-
tem rá, évekkel a szü-
leim válása után. Gyermekként, persze, nem
láttam az ok-okozati összefüggéseket, és nem
is éreztem semmi mást, csak a csillapíthatat-
lan vágyat, hogy elrejtőzzem anyám elől. 
Nemegyszer, amikor tudtam, hogy jönnie kell,
bebújtam mamám kamrájába, a dzsemesüve-
gek közé. De, persze, a felnőttek mindig rám
találtak, és a reménytelen „bújócskának”
menetrendszerűen sírás lett a vége. Miután
beláttam, hogy ezzel csak rontok a helyzete-
men, más menekülési módot találtam: a saját
fantáziámat. Anyuka közelében vastag be-
tonfalat képzeltem magam köré, és annyira
beleéltem magam ebbe a fiktív állapotba,
hogy a testi, lelki bántások tényleg csak fosz-
lányokban jutottak el hozzám.

– Nem vált nehezebbé a helyzet, amikor a
szüleidhez költöztél? – szóltam közbe.

– Ez az időszak éppen a kamaszkorom
kezdetére esett, amikor, a kortársaimhoz ha-

sonlóan, én is egyre kritikusabban, lázadób-
ban szemléltem a világot. Anyukáék házas-
sága akkor már jó ideje csődöt mondott, és
ezt a legprofibb színjátékkal sem lehetett so-
káig leplezni. Valószínűleg ez ébresztett rá
arra, hogy anyám hatalma is véges, mi több,
a fájdalom őt is egészen jelentéktelenné
tudja összezsugorítani. Apu távozása után

egészen magába roskadt.
Akkor már jó ideje nem
féltem tőle, igaz, nem is
próbált bántani. Annyira
lefoglalta a saját lelki
válsága, hogy az én je-

lenlétemről szinte tudomást sem vett. Olyan
lettem neki, mint egy bútordarab vagy in-
kább mint egy üres fal, aminek semmi más
szerepe nincs, mint hogy a saját korlátaira
emlékeztesse az előtte állót. De persze a ki-
szolgáltatott szerepe után a mellőzött stá-
tusz sem tett túl jót az önbecsülésemnek.
Kétségbeesetten kerestem a helyem a világ-
ban, és rövid időn belül, alig 15 évesen, úgy
éreztem, hogy meg is találtam. Mégpedig
egy osztálytársnőm édesapja mellett. Dél-
utánonként tanulni jártam ahhoz a lányhoz,
de az elvált, sármos férfi, aki a látogatá-
saim alatt mindig üdítővel és sós keksszel
kopogott be a lánya szobájába, hamar elte-
relte a figyelmem a matematikáról és a fi-
zikáról. Egyértelmű volt, hogy én is
érdeklem, és egyszer, amikor az osztálytárs-
nőmnél aludtam, ezt értésemre is adta. Az
volt az egyetlen közös éjszakánk. Ő volt az

első férfi az életemben, és én még félig-
meddig gyermeki szenvedéllyel kapaszkod-
tam bele, de hamar kiderült, hogy az
érzelmeim egyoldalúak. A csalódás után
sokkal erősebb védelmi rendszert építettem
magam köré, mint egykor, anyám ütlegelé-
sei idején. Jó pár évig sikerült is elbújnom
magam elől, de aztán összefutottam egy
gyerekkori játszótársammal, aki régen
mamám szomszédjában lakott. Ő átlátott a
magam köré épített falakon.

– Szerencsére vagy sajnos? – szólaltam
meg újra a hirtelen körénk telepedő csend-
ben.

– Nem tudom. Kellemes, gondtalan éveket
töltöttünk el együtt, de igazán sohasem tud-
tam elengedni magam ebben a kapcsolat-
ban. Sok évbe telt, amíg rájöttem, hogy
számomra nem volt ez több, mint újabb bú-
vóhely a világ elől.

– Kiléptél ebből a helyzetből?
– Nem volt erőm hozzá. A közös lakásunk

mellett sok más is visszatartott, leginkább
talán a hála. Az érzelmeimet, pontosabban
azok hiányát azonban nem titkolhattam a
végtelenségig. Az évek során megtanultunk
úgy élni egymás mellett a párommal, hogy
ne sértsük egymás belső világát, a lélek ér-
zékeny köreit. Ennél többet nem is kívánha-
tok magunknak. Igaz, most, a karantén
idején nehezebb megőrizni ezt a csendes
harmóniát, mégis, valahogy mindennap si-
kerül. Valószínűleg azért, mert elfogadjuk és
tiszteletben tartjuk a másikban lévő idegen-
séget, és ez a kölcsönös tisztelet akkora vé-
delmet nyújt számomra, hogy az már maga
a szeretet.

Búvóhelyek

A koronavírus megfékezésére irá-
nyuló országos óvintézkedéseknek
megfelelően kénytelenek vagyunk el-
halasztani a 2020-as csűrszínházi évad
júniusi és júliusi rendezvényeit, ide
értve az idei Csűrszínházi Napokat.
Tesszük ezt akkor is, ha netán nyárára
sikerül némiképpen kordában tartani a
fertőzést, és részlegesen vagy teljesen
feloldani a szükségállapotot. Hosszas
mérlegelés után arra a következtetésre
jutottunk, hogy a helyzet okozta gazda-
sági válság nemcsak a járvány idején,
hanem leginkább azután érinti a társu-
latokat, partnereinket. Valószínű, hogy
számos olyan intézkedést kell majd
hozniuk, ami a fölösleges költségek le-
faragásával járhat, de akár személyzeti
átszervezésekre is sor kerülhet. Másod-
sorban: a kiszállásokat fedező pályáz-
tatók közül egyesek már most
meghatározatlan időre felfüggesztették
tevékenységüket, így bizonytalanná
vált az átutalás, mások átcsoportosítot-
ták az összegeket a jelenleg életbevá-
góan fontos egészségügyi rendszer
működtetésére. Ilyen körülmények kö-
zött a Mikházi Csűrszínházi Egyesület-
nek nem maradt biztos forrása a
vendégelőadások fogadására. Ugyan-
akkor azt is figyelembe kell venni,
hogy a válság okozta munkanélküli-
ség miatt megcsappant az emberek jö-
vedelme, emiatt is kevesebb nézőre
számíthatunk, ami jelentősen csök-
kenti a turnékkal, rendezvényszerve-
zéssel járó kiadások fedezésének
lehetőségét. 
Mindezekmiatt arrakényszerü-

lünk,hogyajúniusra,illetvejúliusra
tervezettrendezvényeket,ideértvea
CsűrszínháziNapokatis,2021-reha-
lasszuk. Az augusztusra tervezett
fontosabbrendezvényeket,atavalya
HagyományokHázaáltalszervezett
szabadegyetemetésaMarosMegyei
Múzeumkezdeményezését,aRómai
fesztiváltegyelőrenemmondjukle.

Avírushelyzetésazeztilletőorszá-
gosdöntésekfüggvényébenazonban
fenntartjuk a jogot, hogymindkét
rendezvény időpontján változtas-
sunk.

Felkérjük azokat a társulatokat, part-
nerszervezeteket, amelyekkel egyeztet-
tük a 2020-as Csűrszínházi Napok
programját – ami teljes mértékben ösz-
szeállt –, hogy a fertőzésveszély lejárta
után a lehetőségek szerint biztosítsák
számunkra ugyanazt a kínálatot. Ter-
mészetesen a 2021-es program szerve-
zésekor, a jövő év elején a már
megbeszélt programokat illetően min-
denkivel felvesszük a kapcsolatot, és
egyeztetünk, a megváltozott körülmé-
nyekhez igazodva. Ahogy lenni szo-
kott, amennyiben nem sikerül az adott
vendégelőadást elhozni Mikházára,
nyitottak vagyunk, tárgyalhatunk azok-
kal, akik korábban, vagy még soha nem
ajánlottak produkciót számunkra.
Ugyanígy járunk el társszervezeteink-
kel is. Továbbra is szeretnénk önökkel
együtt a hagyományossá vált, közked-
velt rendezvényeket megszervezni,
önökkel együtt tovább éltetni a Csűr-
színházat. 

A kedves közönséget arra kérjük,
hogy fogadja megértéssel a kényszer-
intézkedést. Továbbra is várjuk Mikhá-
zára önöket, hiszen csakis közösen
tudjuk fenntartani, működtetni a Csűr-
színházat. Reméljük, hogy a Maros
Megyei Múzeum által szervezendő
VIII. R Római fesztiválon és a Hagyo-
mányok Háza által vendégül látott sza-
badegyetemen találkozhatunk a kedves
közönséggel. Az erre vonatkozó esetle-
ges programváltozást idejében közöl-
jük. 
AMikháziCsűrszínháziEgyesület

kuratóriumanevében:
SzélyesFerencelnök,

SzélyesAndrea-Natáliagazdasági
referens,

VajdaGyörgyszervező

Tisztelt partnereink, kedves nézőink! 
Találkozunk 2021-ben
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Eltelt az ortodox húsvét is. A médiajelentések
szerint az előre jelzettnél kisebb kalamajkával
zajlott le Romániában. Volt rendbontás, szó se
róla, rendőrverésről is olvashattunk, és fordítva,
ők sem maradtak adósak, lövések is dördültek,
őrizetbe vételről is tudunk. Néhol az egyház kép-
viselői sem tartották be a karanténszabályokat,
s a hívek is büntetéssel zárták az ünnepi mérle-
get, de mégsem volt olyan tömeges randalírozás,
mint amilyentől előzetesen tartani lehetett. Na,
majd az új fertőzöttek és az elhunytak számadatai
konkrétabban jelzik pár nap múlva, ferde volt-e
a médiatükör. Persze, ebben sem lehetünk bizto-
sak, hiszen mindegyre azt is lehet hallani, hogy
nem pontos, és időben le van maradva a hatósági
statisztika. Ki tudja, kinek, minek lehet hinni, sok
a szóbeszéd, rengeteg a nyilatkozó. Sokan nem is
bírják cérnával, nehéz elkerülni a kiborulást. Jut
eszembe: a spárgával könnyebb megbirkózni?
Érdekes, hogy miközben a repülőterek és bizo-
nyos határok állítólag le vannak zárva, még min-
dig szálldosnak a romániai vendégmunkásokat
szállító charterjáratok Németországba, Angli-
ába, más gazdag nyugati országokba. Az legyen
a fogadó országok baja? Elég nekünk a mi ba-
junk, a nyugati fertőzőgócokból érkezett agresz-
szív munkanélküliek hada? Különös ez a honi
vendégmunkásexport-import egyenleg. Különös
az is, hogy itt vagy ott mennyire másképp képesek
megnyilvánulni az emberek. A kolozsvári repté-
ren a karhatalom keményebb fellépése előtt min-
den biztonsági előírást és józan megfontolást
feledve tülekedtek, nyomultak egymásra a kiuta-
zásra igyekvő, türelmetlen kiutazók. Hétfőn lát-
hattunk olyan felvételeket, amelyeken a tüntető
kétezres tömeg minden tagja kétméteres távol-
ságra állt egymástól. Maszk volt mindenkin,
ahogy a járvány szabta előírások kérik, és órá-
kon át el se mozdultak a kijelölt helyükről. Izra-
elben történt ez, nem nálunk. Tel-Aviv
központjában tiltakoztak a fegyelmezett tüntetők
a kormányfő és korruptnak vélt fenntartói ellen.
A jelző itt kulcsszó, önfegyelem nélkül eléggé ki-
látástalan a koronavírus elleni harc. Persze nem
könnyű megállni, hogy ki ne menjen egy keveset
az ember ebben a zöldellő, virágzó tavaszban.
De az is túlzás, amit egyik-másik plázában ész-
lelhettünk a tévéadások jóvoltából. Ámulat, bá-
mulat, mennyire vonzóak tudnak lenni
egyeseknek a nagyáruházak. Nem mindenütt, ez

is változó az országban. Kultúrafüggő, civilizá-
ciós szint függvénye? Bizonyára szerepet játszik
benne a kulturáltság, illetve kulturálatlanság.
Összetett kérdés ez, válsághelyzetben többnyire
figyelmen kívül hagyják a döntéshozók. A válsá-
got kiváltó okokra, a fertőzés okozta gazdasági
problémákra koncentrálnak ilyenkor. A szerve-
zési, anyagi gondokra próbálnak összpontosí-
tani. Érthető, ilyen vonatkozásban a
legfontosabb, hogy az ország vészes hanyatlását
el kell kerülni, mentsük, ami menthető. Mérsé-
kelni kell az ipar, a mezőgazdaság, a turizmus
élesen kirajzolódó csődjét. De a kultúrától sem
kellene minden pénzt megvonni. Eddig sem ka-
pott túl sokat. A szellemi, kulturális munkásokat,
az alkotó embereket sem kellene elzárni a tisztes
megélhetés lehetőségétől. Mostanig sem dúskál-
tak a javakban. És mégis ők voltak azok az eltelt
hetekben, akik rendkívüli lelkesedéssel próbálták
tartani a lelket a négy fal közé kényszerült em-
berekben. Fáradhatatlanul, nagy kreativitással,
sok-sok jó ötlettel. Virtuálisan nyilván, titkolva
azt, hogy ők is fáradhatnak, csüggedhetnek, meg-
betegedhetnek. És őket is sújtja a bevételek csök-
kenése. Sújtja bizony, mert a kulturális szférában
is masszív leépítések kezdődtek, a kormány, az
önkormányzatok kulturális, művészeti alkalma-
zottak kényszerszabadságolásával igyekeznek ta-
karékoskodni. Megéri vajon? Nem hiszem, hogy
akkora mértékben, hogy az így megtakarított ösz-
szeg számottevő legyen a várható összveszteség
pótlására. A kulturális szintet viszont ez a „meg-
oldás” jelentősen lehúzhatja. Ha belegondolunk,
az elmúlt pár évtized során a megyében és főleg
a megyeközpontban a művelődési, művészeti élet
megpezsdülése, az irodalom, a színház, a képző-
művészet, zeneművészet gazdagodása, a műsor-
szolgáltatók kínálatának folyamatos bővülése
volt az egyetlen olyan jelenség, amely egyértel-
műen dicsérhető. Nagy kár lenne, ha a tehetsé-
gek potenciális elriasztásával, az eddigi
megélhetési források felszámolásával oda jut-
nánk, hogy sokan a mostani kiválóságok közül
jobb lehetőségek reményében máshol próbálkoz-
nának érvényesülni, és megválnának Marosvá-
sárhelytől. A járványt nemsokára mégiscsak
leküzdhetjük, a szakértők szerint már látszik is a
fény az alagút végén. Nehogy kiderüljön, amikor
odaérünk, hogy az, amit fénynek véltünk, hosz-
szabb távon csak lehangoló szürkeség. (N.M.K.)

Erről jut eszembe
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Új intézkedésekkel próbálja a helyi gazdaságot
is érintő lépésekre sarkallni a lakosságot Jedd
község elöljárója a járvány idején is, egyebek
mellett helyi termékek előállítására és helyben
való forgalmazására. Ehhez egyesek még tá-
mogatást is kaphatnak.

Községi online piacot hozott létre az önkormányzat,
amit kizárólag a község lakói használhatnak. A cél az,
hogy az itt forgalmazott községbeli termékek (zöldség-
félék, állati eredetű termékek és kézműves tárgyak) meg-
vásárlásával segítsék egyrészt a helyi termelőket,
másrészt a többnyire otthon maradásra kényszerült la-
kosságot tájékoztassák, hol találnak különböző élelmi-
szereket és egyéb szükséges termékeket a községben. Az
eladandó áruról magyar és román nyelven kérnek infor-
mációt, a felület használata nyitott és ingyenes. 

– A helyi gazdaság megélhetést jelent. Részesítsük
előnyben a jeddi termékeket, hogy ezzel fejlődhessünk
és segítsük egymást! Minél több pénz marad a község-
ben, annál könnyebben vészeljük át a következő perió-
dust – indokolja az online piac létrehozását Bányai
István polgármester.

Az április 1-jétől működő piacon már számos hely-
beli tette elérhetővé termékeit: tojást, mézet, tejet, friss
zöldséget (retek, zöldhagyma, saláta), lekvárokat, ször-
pöket, bort, de kínálnak konyhakerti palántákat (paprika,
paradicsom, káposzta, padlizsán, karfiol, brokkoli, pet-
rezselyem, zeller), sőt bárányt is.
Támogatás a termelőknek

A polgármester bejelentette, hogy az önkormányzat
támogatást nyújt azoknak, akik otthoni gazdálkodásba
kezdenek. Azoknak, akik a jelenlegi helyzet miatt meg-
élhetési gondokkal küzdenek, javasolják, hogy alakítsa-
nak ki otthon veteményest, és aki teheti, tartson állatot.

Ez megélhetési forrás lehet a továbbiakban, hiszen a
megtermelt zöldséget, gyümölcsöt elfogyaszthatják, nem
kell pénzt adni érte, de a többlettermést értékesíthetik
akár a helyi online piacon is. Éppen ezért az önkormány-
zat támogatja a fóliaházak létesítését azáltal, hogy biz-
tosítja az ehhez szükséges fóliát. Aki megépíti a
melegházat, jelezze ezt a polgármesteri hivatalnak,
amely a munkálatok szemrevételezése után leszállítja a
fóliát. A feltétel: azok kaphatnak támogatást, akiknek az
udvara rendezett!

Az elöljárótól megtudtuk: a pénzt a helyi költségve-
tésből biztosítják, nem szabtak értékhatárt, hogy egy ter-
melő mekkora felületre vagy hány fóliasátorra
igényelhet támogatást, határidő sincs, de az elkövetkező
hónapban valószínűleg véget ér, hiszen utána már késő
lesz ilyent építeni. Egyelőre még senki sem tett le érte-
sítést, hogy elkészült a sátor váza, és kérné rá a borító-
anyagot – mondta el Bányai István.
Figyelni a környezetre is

– Kétségtelenül nehéz időket élünk. Sok mindenre
megtanítanak ezek az élethelyzetek, még ha sokszor na-
gyon nehéz is az elviselésük, általuk gazdagodunk – véli
a polgármester, aki fontosnak tartja, hogy az emberek
értelmet adjanak ezeknek a napoknak, heteknek. Mivel
a legtöbben az eddiginél több szabadidővel rendelkez-
nek, a községvezető figyelmükbe ajánlja a lakóházak és
környékük rendbetételét, azok tavaszi megszépítésére
már a helyi online piacon is lehet vásárolni virágot. 

Április 8-9-ére meghirdették a tavaszi nagytakarítást,
a fölösleges háztáji holmit és a takarításból származó tár-
gyakat és növényi hulladékot a kihelyezett konténerek-
ben tárolhatták a lakosok. Március végétől a községben
beindult a szelektív hulladékgyűjtés is, minden hónap
utolsó csütörtökén elszállítják a kapuk elé kihelyezett
üveget, papírt, műanyagot és fémet. A községben két éve
is volt hasonló kezdeményezés, akkor a gyűjtőpontokba
lehetett vinni a hulladékot.

Támogatást nyújtanak Jedden
Hasznossá tennék az otthon maradást

Úgy tűnik, rossz lépés volt az
uniós sakktáblán Romániának
az a lépése, hogy betiltotta a
búzaexportot. Mint ismeretes,
a 8-as számú katonai rende-
letben, arra hivatkozva, hogy
nincs elegendő készlete az or-
szágnak, betiltották a búza
exportját. Az intézkedés miatt
kemény bírálatok érték a ro-
mániai hatóságokat, így a kö-
vetkező, 9-es katonai
rendelettel érvénytelenítették
a korábbi döntést. A konflik-
tus oka az, hogy Románia je-
lentős mennyiségű búzát
exportál nem csak az uniós,
hanem más országokba is, így
tulajdonképpen a gabona vi-
lágpiacának jelentős játé-
kosa, és a román búza hiánya
igencsak megemelte volna a
világpiaci árat. 

Összehasonlításképpen: a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium korábbi adata szerint
például az ország 2018-ban több
mint 12 millió tonna gabonát expor-
tált, az ebből származó bevétel
meghaladta a 2,2 milliárd eurót. A
legfontosabb célországok: Spanyol-
ország, Egyiptom, Olaszország,
Szaúd-Arábia, Jordánia, Németor-
szág és Líbia. Az Eurostat – európai
statisztikai intézet – adatai szerint
Románia gabonatermesztésben Eu-
rópában a harmadik volt Németor-
szág és Franciaország után, 31,2
millió tonnával, amiből 12 millió
tonna szalmásgabona. Búzater-
mesztésben az EU országai közül a
negyedik volt 10,27 millió tonná-
val, úgy, hogy elég nagy szárazság
és extrém időjárás volt. 3,35 millió
tonna napraforgó termett, az ország
az első lett Európában, itt megelőzte
Franciaországot, Németországot és
akkor még az unió tagjaként Ang-
liát. 

Az április 9-én kibocsátott 8-as
számú katonai rendelettel a szük-
ségállapot idején megtiltották a
búza, a zab, a sörárpa, a kukorica, a

szója, a rizs, az olajos magvak, a
búzaliszt, ugyanakkor a péksütemé-
nyek, a keksz és a cukorrépamag
exportját az EU tagállamain kívüli
országokba. Az Európai Bizottság
indokolatlannak tartotta a döntést,
úgy véli, nincs ok az EU országain
kívüli és belüli kereskedelmi piac
szabályozására. Közleményben ki-
fejtették, hogy az EB-nek nincs tu-
domása arról, hogy Románia a
közeljövőben az emberi fogyasz-
tásra szánt mezőgazdasági élelmi-
szeripari cikkekben hiányt
szenvedne, ezért aránytalanul szi-
gorú intézkedést hozott. Románia
az EU jelentős búza-, kukorica- és
zabexportőre, ellátja az észak-afri-
kai és a közel-keleti piacot is – nyi-
latkozta a sajtónak Janusz
Wojciechowski mezőgazdasági biz-
tos, majd hozzátette, azonnal tár-
gyalásokat kezd a romániai
hatóságokkal, hogy mérjék fel a
döntés következményeit. 

Marcel Vela belügyminiszter a 8-
as számú katonai rendelet élelmi-
szer-biztonsági óvintézkedésére
hivatkozva erősítette meg a rende-
letben foglaltakat. Adrian Oros me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési
miniszter már a rendelet kibocsá-
tása után azzal szabadkozott, hogy
az EU tagországait nem érinti az in-
tézkedés, célja tulajdonképpen a ví-
rusjárvány okozta élelmiszerkrízis
megfékezése volt. Amennyiben
megbizonyosodnak arról, hogy lé-
tezik az országban megfelelő tarta-
lék, feloldják a tiltást. 

Ludovic Orban miniszterelnök a
döntéshozatalt követően az orszá-
gos televíziócsatornán kijelentette,
hogy „a búzaexportőrök kapzsisága
miatt nem engedhetjük meg, hogy
az ország élelmiszer-tartalék nélkül
maradjon. Megengedhetetlenül
sokat, mintegy 700.000 tonna búzát
exportáltak márciusban, s mivel
megnövekedett a piaci igény, az árát
emelték a kereskedők. Nekünk kö-
telességünk biztosítani a következő
aratásig a hazai szükségletet” –
mondta.

Az aggodalmat az is fokozza,
hogy az időjárás-előrejelzések sze-

rint az idén nagy szárazság lesz, és
így jelentősen csökkenhet Moldvá-
ban és Dobrudzsában a búza meny-
nyisége az őszi aratáskor. 

A Bloomberg Románia gazda-
sági újság szerint azonban ez az in-
tézkedés a búzexport alig 1%-át
érinti, ugyanis a kivitelre szánt
mennyiség nagy részét már leszál-
lították. A kereskedők inkább attól
tartanak, hogy a vírusjárványra hi-
vatkozó intézkedéssel bevezethetik
az élelmiszer-kereskedelemben a
védővámrendszert. Ha Románia ki-
vonulna a gabona világpiacáról, je-
lentősen emelkedne a gabona ára. A
tiltás hallatán a chicagói gabonabör-
zén a márciusihoz viszonyítva 12%-
kal emelkedett a búza ára. Az ENSZ
óva intett az ilyen intézkedések be-
vezetésétől, mivel a vírusjárványt
követő hónapokban is több millió
ember maradhat állás nélkül, és a
világ szegényebb országaiban éhín-
ség lesz, ami komoly társadalmi 
következményekkel járhat. Orosz-
ország és Kazahsztán hasonló meg-
szorító intézkedéseket vezetett be,
de ameddig biztosított a gabonaex-
port más országokból, nincs gond.
Románia kivonulása azonban már
figyelmeztető jel lehet, jelentős
mennyiséget szállít Egyiptomba,
ahol gondot okoz, ha nem kapnak

megfelelő mennyiségű búzát. A
gazdasági újság rámutatott arra is,
hogy a gabonapiac ingadozása miatt
a kenyér árának a növelése 2008 és
2011 között több mint 30 afrikai,
ázsiai és közel-keleti országban
okozott társadalmi feszültséget, po-
litikai konfliktust. 

Az intézkedés nemcsak külföl-
dön, de hazai berkekben is ellen-
szenvet váltott ki. Az egyik
romániai szaklap Aurelian Dochia
gazdasági elemzőt idézi, aki szerint
ameddig a hazai piaci ellátás nincs
veszélyben, teljesen fölösleges egy
ilyen intézkedést hozni. 2019. július
és 2020. január között Románia az
EU tagállamaként Franciaország
után a legtöbb gabonát exportálta
olyan unión kívüli országokba, mint
Szaúd-Arábia, Algéria, Kína, Tö-
rökország és Egyiptom. Szerinte a
kormánynak nyílt kártyákkal kel-
lene játszania, közölnie kellett
volna a hazai gabonafogyasztásra, a
tartalékokra és a tavalyi termésre,
illetve az idei termés-előrejelzésre
vonatkozó reális adatokat, és asze-
rint hozni döntés. Azt viszont nem
tartja kizártnak, hogy a jelenlegi
helyzetet és az ezt követő időszakot
tekintve hosszan tartó szárazság
esetén kénytelenek lesznek bizo-
nyos intézkedéseket hozni. 

Az elemző szerint azonban Ro-
mániának nincsen jogi alapja egy
ilyen döntésre. 

Valeriu Tabără volt mezőgazda-
sági miniszter szerint a közvetítő

cégek növelik a búza kereskedelmi
árát, így meg kell találni a módot,
hogy az ország direkt módon for-
galmazza a búzát. Sajnos, ez egyre
nehezebb, mivel egy 2015-ös adat
szerint az ország mezőgazdasági te-
rületének a 40%-a, mintegy 5,3 mil-
lió hektár külföldi beruházók kezén
van (sz.m.: a becsült adatok szerint
azóta meghaladta az 50%-ot). 

Az intézkedés azonban nem csak
a nemzetközi gabonapiacot ingatta
meg. Makis Voridis görög mező-
gazdasági miniszter levélben for-
dult az Európai Bizottsághoz,
felhívta a figyelmet, hogy az intéz-
kedés, amely megsérti a közös piac
és az EU közös agrárpolitikáját, do-
minóeffektust válthat ki az unióban,
ennek alapján más országok is ha-
sonló lépésre szánhatják el magukat
olyan termékek esetében is, ami di-
rekt érintené a román élelmiszerpi-
acot is. Ezért felszólította az EB-t,
hogy lépjen közbe, az ilyen intézke-
dések nyomán összedőlhet az euró-
pai konstrukció, amelynek az alapja
a közös piac, és nem akadályok, ha-
tárok felállítása a javak és az em-
berek szabad közlekedésének
útjában. 

Az április 16-án kiadott 9-es
számú katonai rendelettel a kor-
mány visszalépett, törölte a 8-as
számú rendelet gabonaexportra vo-
natkozó cikkelyeit. Tudomásunk
szerint a visszakozás okáról még
nem nyilatkoztak az illetékes ható-
ságok képviselői. Sakk-matt.

Búzaexport – politikai sakkjátszma 
Mattot kapott a román állam 

Vajda György 

Illusztráció Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Gligor Róbert László

Két hét alatt számos helyi termelő tette közzé eladó termékeit 
Fotó: facebook.com/Jedd község termelőinek piaca
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Hatezres stadionban játszhatja zárt kapus
meccseit a Real Madrid

A Real Madrid egy hatezer
férőhelyes stadionban játsz-
hatja hazai találkozóit, ameny-
nyiben a koronavírus-járvány
miatt zárt kapus mérkőzések-
kel folytatódik a spanyol lab-
darúgó-bajnokság.

A brit Daily Mail című na-
pilap arról számolt be, hogy a
királyi gárdának mérlegelnie
kell: saját otthona, a Santiago
Bernabéu helyett tartalékcsa-
pata pályáján, a Madrid külvá-
rosában található, Alfredo di
Stéfanóról elnevezett létesít-
ményben fogadja ellenfeleit a
pontvadászatban.

Madrid főpolgármestere,
José Luis Martínez-Almeida
szombaton arról beszélt: Spa-
nyolországban csakis nézők
nélkül, legkorábban május
végén folytatódhat a labda-
rúgó-bajnokság. Ugyanis
ameddig nem tudják kordában
tartani a járványt, elképzelhe-
tetlen, hogy bármilyen sport-
eseményt szurkolók előtt
rendezzenek meg. Márpedig a
városvezető szerint nyáron
még biztosan ugyanez lesz a
helyzet, sőt valószínűleg ősz-
szel sem lehet rajongókat en-
gedi a mérkőzésekre.

A Real Madrid március
végén felajánlotta otthonát a
koronavírus-járvány elleni
küzdelemhez, hogy különböző
cégek, vállalkozások és sportszervezetek által fel-
ajánlott adományokat tárolhassanak a létesít-
ményben. A Santiago Bernabéu Stadion felújítási
munkálatai eközben jelenleg is zajlanak, a héten
– a Marca értesülései szerint – a tetőszerkezet
egyes részeit távolították el. Az átmeneti költözés
révén szeptemberig zavartalanul folytatódhatná-
nak a munkálatok a stadionban.

A La Liga illetékesei korábban elmondták, ha
nem tudják befejezni a bajnokságokat, akkor a je-
lenlegi állás alapján döntenének arról, melyik csa-
patok induljanak a nemzetközi kupákban.
Amennyiben le kell fújni a bajnokságot, akkor a liga
nagyságrendileg egymilliárd eurót veszít, ha nézők
nélkül lehet folytatni, akkor körülbelül 350 millió
eurót.

A La Liga állása
1. FC Barcelona      27       18        4        5         63-31          58
2. Real Madrid        27       16        8        3         49-19          56
3. Sevilla                 27       13        8        6         39-29          47
4. Real Sociedad     27       14        4        9         45-33          46
5. Getafe                  27       13        7        7         37-25          46
6. Atlético Madrid   27       11        12      4         31-21          45
7. Valencia               27       11        9        7         38-39          42
8. Villarreal             27       11        5        11        44-38          38
9. Granada               27       11        5        11        33-32          38
10. Athletic Bilbao  27       9          10      8         29-23          37
11. Osasuna             27       8          10      9         34-38          34
12. Betis                  27       8          9        10       38-43          33
13. Levante              27       10        3        14       32-40          33
14. Alavés               27       8          8        11        29-37          32
15. Valladolid          27       6          11      10       23-33          29
16. Eibar                  27       7          6        14       27-41          27
17. Celta Vigo         27       5          11      11        22-34          26
18. Mallorca            27       7          4        16       28-44          25
19. Leganés             27       5          8        14       21-39          23
20. Espanyol            27       4          8        15       23-46          20

Az FC Barcelona legkevesebb 20 millió eurót veszít a nézők nélküli hazai meccseken
A spanyol futballbajnoki címvédő FC Barcelona legalább 20 millió eurót veszít, ha nézők nélkül

rendezik meg a szezonból még hátralevő hazai mérkőzéseit. A Marca számításai szerint átlagosan
3,3 millió euró körül van egy-egy otthoni meccs jegybevétele, emellett további mínuszokat jelent
a klub számára, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva tart a Barca múzeuma, és szünetel az áru-
sítás az ajándékboltokban is.

A Barcelona a La Liga küzdelmeinek félbeszakításáig 27 bajnokit játszott le a 38 fordulóból, s
vezet a Real Madrid előtt. A katalánok elitalakulata amellett érdekelt a Bajnokok Ligájában is, így
a Camp Nou Stadionban esedékes nemzetközi meccsek bevétele is hiányzik a költségvetésből.

A pénzügyi nehézségekből fakadó megszorítások akár radikális lépésekre is késztethetik a ka-
talán futballklub vezetését, amely – az ESPN tévé híre szerint – a játékosok akár jelentős részét is
kiárusíthatja. Védettséget csupán három labdarúgó élvez, a legfőbb „érinthetetlen” Lionel Messi
mellett állítólag semmiképpen sem adnának túl a kapus Marc-Andre ter Stegenen és a középpályás
Frenkie de Jongon.

Az Alfredo si Stefano stadion lehet a választás, miután a királyi klub március végén fel-
ajánlotta otthonát a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez Fotó: news.ro

Ha nincs újrakezdés június 13-ig 
a magyar bajnokságban, akkor vége

Legkésőbb június 13-án kellene el-
kezdeni a magyar labdarúgó-bajnoksá-
got ahhoz, hogy be tudják fejezni a
küzdelmeket, ellenkező esetben le kell
zárni a pontvadászatot – jelentette be a
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
keddi online küldöttközgyűlése utáni
sajtótájékoztatón Csányi Sándor, akit
újabb öt évre választottak a szervezet
elnökének.

Az elnökségben sem történt válto-
zás, Balogh Gabriellát, Bánki Eriket,
Berzi Sándort, Dankó Bélát, Garancsi
Istvánt, Nyilasi Tibort, Anthony Rade-
vet és Török Gábort is újraválasztották.

Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója
– aki 2010 óta tölti be a posztot,
amelyre egyedüli jelölt volt – a már-
cius 16-án felfüggesztett bajnoksággal
kapcsolatban elmondta, hogy a lezá-
rásra egyelőre két vészforgatókönyv
van: az egyik szerint sem kiesők, sem
feljutók nem lennének az élvonalban,
a másik szerint pedig búcsúzó nélkül,
két feljutóval, 14 csapattal rendeznék
meg a 2020/2021-es szezont. Hozzá-
tette, a csapatoknak legalább háromhe-
tes felkészülésre lenne szükségük a
bajnokság folytatását megelőzően.

Értékelőjében Csányi Sándor kie-
melte, az előző ciklus végeztével egy
gazdaságilag erős korszak zárult le a
magyar futballban. Ötvenéves lemara-
dást pótoltak be az infrastrukturális fej-
lesztések – stadionok, grundok, amatőr
pályák – terén. Kiemelte a világszínvo-
nalú Puskás Arénát, s hozzátette, hogy
jelentősebb fejlesztésekre a közeljövő-
ben nem lesz szükség. Az MLSZ el-
nöke megjegyezte, a szövetség
szélesítette a futball tömegbázisát, eu-
rópai színvonalúvá fejlesztette a grass-
roots futballt, tíz év alatt
megháromszorozta a labdarúgásba be-
vont aktív gyerekek, fiatalok létszámát.

Csányi Sándor szerint amiben „nem
állunk jól és az előrelépés záloga
lehet”, az a megfelelő szakemberek
képzése, legfőképpen az utánpótlásko-
rúak esetében, hiszen nem minden
egyes gyereknek van olyan edzője, aki
szakmailag és nevelőként is alkalmas
lenne a munkájára.

„Sokszor látunk üvöltő derviseket a
pálya szélén, akik tönkretehetik egy
gyereknek a futball iránti szeretetét” –
fogalmazott Csányi Sándor, hozzátéve,
hogy a profi kluboknál pedig szakma-
ilag felkészült, a nemzetközi trendek-
kel tisztában lévő sportigazgatókra
lenne szükség.

A klubok helyzetéről szólva azt
mondta, szerinte amennyiben a koro-

navírus-járványt követő várható gazda-
sági válság nem tart tovább az idei esz-
tendőnél, akkor az első osztályú
egyesületek nagy részénél nem lehet
probléma, ugyanakkor az NB II-es és
NB III-as kluboknál már más a hely-
zet.

Csányi Sándor szerint a magyar lab-
darúgás fejlődését jelzi, hogy magyar
klubok egyre többször jutnak be a
nemzetközi kupasorozatokba. „Bízom
benne, hogy nem lesz különlegesség,
ha egy magyar csapat eredményesen
szerepel az Európa-ligában, és a Baj-
nokok Ligája is elérhető lesz” – tette
hozzá. Megjegyezte, a klubokban több
magyar futballistára lenne szükség
ahhoz, hogy több néző legyen a mér-
kőzéseken. Ezzel kapcsolatban hang-
súlyozta, a fejlesztéseknek
köszönhetően mára családbarát körül-
mények fogadják a drukkereket, persze
akad néhány mérkőzésen kivétel, és to-
vábbra is felveszik a harcot a rassziz-
mus, antiszemitizmus ellen.

A következő öt év legfontosabb cél-
jairól Csányi Sándor elmondta, egy
mérsékeltebb infrastrukturális fejlesztés
következik – főként amatőr, fővárosi te-
rületeken kell fejlődni –, a szakemberek
képzésében, a női futball, illetve a fut-
sal terén vannak még előrelépési lehe-
tőségek, emellett a válogatott és a
klubok sikeres nemzetközi szereplése
kiemelt fontosságú. Csányi Sándor sze-
rint továbbra is az eddigi úton kell ha-
ladni, és nagyon bízik abban is, hogy a
válogatott kiharcolja a jövő évi Európa-
bajnoki szereplést. A sportvezető legna-
gyobb hiányérzeteként a nézőszám
alakulását nevezte meg.

Rövidesen megjelenik az Erdőszentgyörgy labdarúgásáról szóló könyv
A 81 éves Gheorghe Pop, az er-

dőszentgyörgyi futball egykori ki-
váló képviselője – aki egykoron
játékos, majd edző volt – a helyi ön-
kormányzat támogatásával rövide-
sen könyvet ad ki a helyi
futballéletről. A román és magyar
nyelven írt, számos korabeli fotóval
színesített kiadvány hamarosan
napvilágot lát, aztán a lehetőségek
szerint a közeljövőben ünnepélyes
keretek között egy helyi futballta-
lálkozó alkalmával be is mutatják,

ugyanott meg is lehet majd vásá-
rolni. 

„A helyi önkormányzat mellet-
tem állt, mindenben támogatott a
könyv megírásával kapcsolatosan,
amit köszönök. Emellett az erdő-
szentgyörgyi Kis-Küküllő Sport-
egyesület elnöke, Keresztes Mihály
és a szakosztály versenyszervezője,
Szász Levente is segített. Remélem,
hogy rövid időn belül megjelenhet
a korabeli fényképekkel ellátott
könyv, amely hűen tükrözi majd te-
lepülésünk futballéletét” – mondta
el korábban Gheorghe Pop (Ghiță

bade), az erdőszentgyörgyi futball
sikeredzője.

A könyvben a szerző – aki  a
helyi Küküllő és Akarat edzője volt
– kitér minden időszakra, hangsúlyt
fektet az 1978–1979-es bajnoki
évad végén a megyei osztályba fel-
kerülő Küküllő csapatára, majd az
1981–1987 közötti ifjúsági Akarat
együttesre, majd ezzel összefüggés-
ben az 1990–1993 közötti idő-
szakra. 

„Ezek a labdarúgók a hetvenes,
nyolcvanas és kilencvenes években
sikereikkel öregbítették városunk

hírnevét. Erdőszentgyörgy labdarú-
gásának nemcsak múltja van,
hanem jelene is, hiszen ügyes, te-
hetséges, fiatal játékosok bukkantak
fel, akik a jövő generációját képe-
zik” – mondotta 2017-ben Erdő-
szentgyörgy polgármestere, Csibi
Attila Zoltán e sorok írójának egy
helyi ünnepségen.

„Főleg Gheorghe (Ghiță) Popnak
köszönhetően beszélhetünk az erdő-
szentgyörgyi labdarúgás sikeréről,
hiszen ő volt az a játékos, majd
edző, aki jó eredményeket ért el az
együttessel, többnyire helyi labda-

rúgókra támaszkodva” – szögezte le
a minap az erdőszentgyörgyi Ilyés
Miklós, a helyi Akarat futballistája
1981–1987 között, a könyv egyik
adatszolgáltatója.

Újabb öt évre újraválasztották a Magyar Labda-
rúgó-szövetség élére Csányi Sándort. A sportve-
zetőnek van elképzelése arról is, hogy mi legyen,
ha a címben megjelölt időpontig nem sikerül foly-
tatni a pontvadászatot. Fotó: MLSZ

A szerző, Gheorghe Pop a helyi futball egyik
legismertebb képviselője

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Czimbalmos Ferenc Attila

Erdőszentgyörgyi öregfiúk egy helyi futballtornán Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila
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Békeidőben sem születhetett
volna nagyobb összefogás
Marosvásárhelyen azok kö-
zött a civil szervezetek kö-
zött, amelyek április elsejétől
az önzetlenség ernyője alá
tömörülve szolgálják a kö-
zösséget. A világszerte elter-
jedt koronavírus-járvány
miatti szükségállapot soha
nem látott kihívás elé állí-
totta Maros megye lakossá-
gát, ezért vált szükségessé a
jótékony célú szervezetek te-
vékenységének összehango-
lása, ezáltal a rászorulók
megsegítése is hatékonyan
és összehangoltan zajlik – tá-
jékoztatott Sajó Norbert, a So-
lidaris Egyesület vezetője. 

A szükségállapot kihirdetését
követően indult be az a hat hétre
tervezett közös tevékenység,
amelynek előnyeit egy interjú
során évekkel ezelőtt már felvá-
zolta a Solidaris alapítója, a gya-
korlati megvalósítás azonban
mindannyiszor akadályba ütközött. 

– Civil szervezetként rájöttünk,
hogy ez az időszak végzetes lehet
számunkra, az adományok elma-
radtak, a telefonhívások azonban
megtízszereződtek. A többi szerve-
zet vezetőit megkeresve egyértel-
művé vált, hogy mindenik hasonló
helyzetben van, egyesek közülük
már a tevékenységük felfüggeszté-
sét fontolgatták. Próbáltam meg-
győzni azokat is, akik a
vészhelyzet alatt visszavonulót fúj-
tak, hogy most van a legnagyobb
szükség ránk, és közös erővel túl
lehet vészelni ezt az időszakot.
Fogjunk össze, és hozzunk ki va-
lami jót abból, ami látszólag a
vesztünket okozhatja – mesélte az
ötletgazda.
A Maros Megyei Tanács 
támogatása

A Maros Megyei Tanács felka-
rolta az elképzelést, a benyújtott
közös cselekvési tervet 328.890
lejjel támogatta, ugyanis e hiány-
pótló szolgálattal épp a hatóságok
kötelezettségein enyhítenek. A rá-
szorulók, mélyszegénységben
élők, a 65 éven felüliek számára
nyújtanak támogatást célirányosan,
bebizonyítva, hogy a jelenlegi
rendkívüli helyzetben is kitartanak,

nem hátrálnak meg, hanem aktív
szerepet vállalnak a közösség szol-
gálatában.

A Solidaris Egyesülettel és a
Maros megyei Vöröskereszttel
együttműködési szerződést kötött a
Maros Megyei Tanács, a Solidaris
pedig megszólította a megyeszék-
helyen működő civil szervezetek
vezetőit, amelyek közül egyesek
csatlakoztak, mások távol marad-
tak. Az összefogás célja, hogy min-
denik szervezet a maga tudásával,
infrastruktúrájával, kapcsolataival,
önkénteseivel járuljon hozzá, és se-
gítsék mindazokat, akik a korona-
vírus-járvány miatt elrendelt
megszorítások nyomán nehéz hely-
zetbe kerültek. Az összefogáshoz
csatlakozott a Máltai Szeretetszol-
gálat, a HIFA Románia Egyesület,
a Gyulafehérvári Caritas, az Alpha
Transilvană Alapítvány, az Ügyes
Kezek Alapítvány, az Unitarcoop
Alapítvány – amelyek tevékenysé-
gét a Solidaris Egyesület koordi-
nálja – és a Maros megyei
Vöröskereszt.

Az összefogás eredményeként
hozzávetőleg hatvan önkéntesre
lehet számítani, akik az RMDSZ
közvetítésével a magyar kormány-
tól támogatásként kapott védőfel-
szerelésben keresik fel a
szükségben lévő idős, egyedülálló,
mozgáskorlátozott személyeket
vagy mélyszegénységben élőket.
Minden lehetséges eszközt és em-
beri erőforrást mozgósítva élelem-
mel, bevásárlással, számlák
kifizetésével, gyógyszerek kiváltá-
sával, meleg étellel, szaktanácsa-
dással, lelki gondozással, otthoni
betegápolással anyanyelven szak-
szerű és gyors segítséget nyújtanak
bárkinek, aki a megyében ezt
igényli.
Önzetlenség és segítségnyújtás
szeretetválságban

Amint Sajó Norbert hangsú-
lyozta, naponta 15–20 óra között
20–40 telefonhívás érkezik a Tele-
fonos Szeretetszolgálat marosvá-
sárhelyi ügyeletére a
legkülönbözőbb megkeresésekkel,
és innen irányítják őket a megfe-
lelő szervezethez. Mivel egy-egy
betelefonálóval 10-15 percet is be-
szélgethetnek – egyesek nem csu-
pán az anyagiak hiánya miatt
hívják, esetenként a magány elűzé-
sét vagy a lelki megpróbáltatások
enyhítését remélik tőlük –, megtör-

ténhet, hogy hosszabb ideig foglalt
a vonal. A bajban lévők a
0265/555-555-ös segélyvonalon
kérhetnek segítséget hétfőtől pén-
tekig. A betelefonáló által jelzett
probléma függvényében a kérést
annak a partnerszervezetnek továb-
bítják, amely az adott ügyben segí-
teni tud. A társult civil szervezetek
a saját tevékenységi körüknek és
szaktudásuknak megfelelő felada-
tokat vállaltak, így a Vöröskereszt
élelmiszer- és higiéniai termékeket
tartalmazó csomagokat biztosít a
jövedelem nélküli személyeknek.
A Máltai Szeretetszolgálat az idő-
sekkel, jövedelem nélküliekkel,
mélyszegénységben élőkkel foglal-
kozik, az Ügyes Kezek Alapítvány
lelki gondozással és pszichológiai
tanácsadással, az Unitarcoop Ala-
pítvány lelki gondozással, bevásár-
lással, a Hifa a fogyatékkal élők
gondjain enyhít, a Gyulafehérvári
Caritas az önkormányzatokkal, in-
tézményekkel tartja a kapcsolatot,
terepmunkában, bevásárlásban se-
gédkezik. Az Alpha Transilvană a
meleg ételt biztosítja és bevásárol,
a Solidaris Egyesület az ügyelete-
zést, terepmunkát és a tevékenysé-
gek koordinálását végzi. 
Fokozott igény a segélyvonalra

A Solidaris vezetője elmondta,
hogy terveik között szerepel hosz-
szú távon is a telefonos ügyeletezés
heti egy alkalomról öt napra való
kiterjesztése, mivel egyre többen
veszik ezt igénybe. A szükségben
élőknek a gyógyszer kiváltása, az
élelem megvásárlása nagy erőfe-
szítést jelent, ezt azoknak az
egyéni hozzájárulásával szeretnék
elérni, akik valamilyen célból
igénybe veszik a Telefonos Szere-
tetszolgálatot. A jelek szerint a vál-
lalkozók adományaira az
elkövetkező időszakban kevésbé
számíthatnak, ezért olyan rendszer-
ben gondolkodnak, amelyben a
magánszemélyek támogatnák az
egyesület munkáját, mivel bíznak
abban, hogy a szolgálatot tovább
lehet éltetni. Ezúton is szeretnék
megköszönni a civil szervezetek
hozzáállását a közös ügyhöz és
azoknak az idős embereknek a tá-
mogatását, akik segélykérés helyett
azért telefonálnak a megyéből, or-
szágból vagy épp az Egyesült Ál-
lamokból, hogy adományaikkal
segítsék a segélyszolgálat tevé-
kenységét.

A szükségállapot pozitív hozadéka
Jótékonysági szervezetek összetartása 

A kis- és középvállalatoknak
nyújt segítséget az állam az
IMM Invest Románia támoga-
tási program keretében. A
42/2020-as számú sürgősségi
kormányrendelet módszer-
tani szabályai megjelentek a
Hivatalos Közlönyben, amely
az iratkozáshoz szükséges lé-
péseket is tartalmazza. 

A támogatást kérvényezők a
www.imminvest.ro oldalon regiszt-
rálhatnak, amely április 17-étől vált
aktívvá. A beiratkozási határidő
nincs pontosan meghatározva, a
programhoz hozzárendelt költség-
vetés kimerüléséig tart (2020-ra a
programban garanciák legfeljebb 15
milliárd lei értékben nyújthatók). A
programban a következő hitelkonst-
rukciók vannak:
A. Forgóeszközhitelek esetén

Középvállalkozások számára:
10.000.000 lej értékig történő finan-
szírozás; A hitel értékének legfel-
jebb 80%-áig nyújtott állami
garanciák; Maximum 36 hónapos
finanszírozási határidő, amelyet
újabb 36 hónappal meg lehet hosz-
szabbítani; ROBOR 3M+ 2,5%/év
kamatláb, amelyet 100%-ban az
állam támogat; Az állam által nyúj-
tott garanciák kezelési, nyomon kö-
vetési költségeit az állam állja.

Kis- és mikrovállalkozások szá-
mára: kisvállalkozások számára
1.000.000 lej, illetve mikrovállalko-
zások számára 500.000 lej értékig
való finanszírozás; A hitel értéké-
nek legfeljebb 90%-áig nyújtott ál-
lami garanciák; Maximum 36
hónapos finanszírozási határidő,
amelyet újabb 36 hónappal meg
lehet hosszabbítani; ROBOR 3M+
2,5%/év kamatláb, amelyet 100%-
ban az állam támogat; Az állam
által nyújtott garanciák kezelési,
nyomon követési költségeit az
állam állja.
B. Beruházási hitelek esetén

Középvállalkozások számára:
10.000.000 lej értékig történő finan-
szírozás; A hitel értékének legfel-
jebb 80%-áig nyújtott állami
garanciák, kivéve ezek kamatait, ju-
talékait és bankköltségeken kívüli

banki díjait; Maximum 72 hónapos
finanszírozási határidő, maximum
18 hónapos türelmi idővel; ROBOR
3M+ 2%/év kamatláb, amelyet
100%-ban az állam támogat; Az
állam által nyújtott garanciák keze-
lési, nyomon követési költségeit az
állam állja.

Kis- és mikrovállalkozások szá-
mára: 10.000.000 lej értékig tör-
ténő finanszírozás; A hitel
értékének legfeljebb 80%-áig nyúj-
tott állami garanciák, kivéve ezek
kamatait, jutalékait és bankköltsé-
geken kívüli banki díjait; Maximum
72 hónapos finanszírozási határidő,
maximum 18 hónapos türelmi idő-
vel; ROBOR 3M+ 2%/év kamatláb,
amelyet 100%-ban az állam támo-
gat; Az állam által nyújtott garan-
ciák kezelési, nyomon követési
költségeit az állam állja.

A kkv-k az alábbi dokumentumo-
kat kell feltöltsék: azonosító adatok;
a kkv nyilatkozata pdf formátum-
ban, „de minimis” nyilatkozat, a
kérvényező típusától függően (kö-
zépvállalat, kisvállalat, mikrovállal-
kozás), és az igényelt hitel formája.

A weboldal automatikusan egy
regisztrációs számot és egy megerő-
sítő üzenetet fog generálni. A doku-
mentumok és adatok feltöltése után
ezeket a hitelintézetek (amelyet
majd a kérvényező választ ki) ren-
delkezésére bocsátja a Kis- és Kö-
zépvállalkozások Hitelbizto-
sításának Nemzeti Alapja
(FNGCIMM), miután majd a hitel
tényleges odaítélését az adott hitel-
intézet dönti el. A hitel odaítélése
után a hitelintézet elküldi az
FNGCIMM-nek a programra vo-
natkozó garanciák odaítélése
iránti kérelmét, más olyan doku-
mentumok mellett, amelyek bizo-
nyítják a kedvezményezett IMM
általi jogosultsági feltételek telje-
sítését. Amennyiben minden fel-
tétel teljesül, az FNGCIMM
elküldi a hitelintézménynek a ga-
ranciaszerződést és a finanszíro-
zási megállapodást, hogy ezeket
majd végül a kedvezményezett is
aláírja – tájékoztatott Antal Lóránt
szenátor. (sz.)

IMM Invest Románia 
Kis- és középvállalatok 

támogatása
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Védőfelszerelés és fertőtlenítőszer érkezett a magyar kormánytól

Szer Pálosy Piroska
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Dicsőszentmártonban a koro-
navírus-járvány terjedésének
megfékezése mellett  a legna-
gyobb gondot a vegyipari
kombinát övezetében élő ro-
matelepek lakói okozzák a
hatóságoknak. Ezért kerülhe-
tett sor hétfőn,  április 20-án
egy összehangolt, nagyobb
méretű fellépésre annak ér-
dekében, hogy feloszlassák az
összegyűlt tömeget. Fizikai
erőszakra nem került sor, de
megbírságolták azokat, akik a
katonai rendeletekre fittyet
hányva a szabadban csopor-
tosan mulatoztak.

Sorin Megheşan polgármester
megkeresésünkre elmondta, hogy a
volt vegyipari kombinát étkezdéje
mögötti telep lakói csoportosan
hangosan mulattak  a szabadban,
miközben szeszes italt fogyasztot-
tak, ezért kellett a rendfenntartók-
nak fellépni. A mélyszegénységben
élők értetlenkedve fogadták, hogy
vonuljon mindenki a saját ottho-
nába, ezért a rendőrök, csendőrök
és helyi rendőrség határozott fellé-
pésére volt szükség. A katonai ren-
deletek megszegése ebben az

övezetben egyébként sem új keletű,
mert a járvány miatt elrendelt óvin-
tézkedéseket semmibe veszik, en-
gedetlenek, csoportosan
gyülekeznek, és ott szegik meg a
törvényt, ahol épp akarják, a bűn-
cselekmények száma pedig napról
napra nő. 
Nem járt a dicsői kórházban 
a koronavírusban elhunyt 30 éves

A polgármester hangsúlyozta,
hogy a sajtóban megjelent hírekkel
ellentétben nem a dicsőszentmár-
toni kórházból került be Marosvá-
sárhelyre az a 30 éves
koronavírus-járványban elhunyt
személy, aki  Nyárádkarácson köz-
ségi lakos volt. Annak ellenére,
hogy a vendégmunkások hazaáram-
lásával egyidejűleg nagy volt az ag-
godalom, a Kis-Küküllő mentén a
jelek szerint még nem hatalmaso-
dott el a koronavírus-járvány terje-
dése. Ez a szerencse mellett annak
a nagyfokú elővigyázatosságnak és
óvintézkedéseknek is köszönhető,
amelyeket az önkormányzat képvi-
selőtestülete és a városi kórház ve-
zetősége időben elrendelt. Eddig
Dicsőszentmártont elkerülte a na-
gyobb méretű járvány, egyetlen fer-
tőzött lakót sem azonosítottak a
városban, és egyetlen személy sincs
hatósági karanténban. – Minden tő-

lünk telhetőt megteszünk annak ér-
dekében, hogy ez így is maradjon –
mondta Megheşan Sorin, Dicső-
szentmárton polgármestere. A
tömbházak lépcsőházaiban két alka-
lommal fertőtlenítettek, a legtöbb
lakótelepi lakás lépcsőházában kéz-
fertőtlenítő-adagolókat szereltetett
fel az önkormányzat. Az  Olaszor-
szágból, Németországból, Spanyol-
országból és Ausztriából érkezett
tünetmentes külföldi ven-
dégmunkásokat  lakhelyükön idő-
közönként ellenőrizte a helyi rend-
őrség és a rendőr-felügyelőség
rendfenntartó osztályának munka-
társai. Míg április 9-én 79 otthoni
elkülönítésben lévő személyt tartot-
tak nyilván, április 16-án már csak
24 olyan személy nem hagyhatta el
lakását, akiket a hatósági emberek
tartottak nyilván. Ezek mellett nyil-
vántartásban van négy olyan kami-
onsofőr  is, akik külföldi utakat
járnak, ezért hazaérkezésük pillana-
tától hasonlóképp otthoni elkülöní-
tést kell vállaljanak. 

A polgármesteri hivatal óvintéz-
kedései között szerepel a közterek,
parkok, játszóterek, iskolák, óvo-
dák, bölcsődék fertőtlenítése, a
sportpályák és sporttermek  bezá-
rása, a vendéglátóegységek 
ellenőrzése. Ugyanakkor az élelmi-

szerpiacon is naponta fertőtleníte-
nek. Elrendelték a háztartási hulla-
dék napi rendszerességgel való
elszállítását, a sze- meteskonténe-
rek, kukák, a szeméttároló felületek
időközönkénti fertőtlenítését. A
szociális szolgáltatások keretében
negyven idős személy és rászoruló
kap meleg ételt naponta, amit ház-
hoz szállítanak.
A járványnál több gond van és lesz
a mélyszegénységben élőkkel

Miklós Tibor, Ádámos község
polgármestere megkeresésünkre el-
mondta, hogy a községben eddig
nem volt nyilvántartva senki koro-
navírus-fertőzéssel. Egy ádámosi
61 éves asszony több súlyos beteg-
séggel küzdött, ezért szállították
kórházba, ahol a teszteredménye
pozitív lett. Nem tudni, kitől fertő-
ződhetett meg a koronavírussal az
asszony, a fia Franciaországban él,
de a temetésére nem jöhetett haza.
Nehezen ugyan, de megértette,
hogy az országba belépve hatósági
karanténba kerülne. Az elhunyt sze-
mélyt az önkormányzat költségén
temették el, a katonai rendelet elő-
írásait betartva. Mivel fennállt
annak a veszélye, hogy nem tudják
megfékezni az elhunyt hozzátarto-
zóit a temetésen való részvételben,
az elhantolásnál  több volt a rend-
fenntartó, mint a civil. Jelenleg
Ádámoson otthoni elkülönítésben
nyolc személy van, az elhunyt csa-
ládtagjai és azok, akikkel érintke-
zett. Az étkeztetésükről az
önkormányzat gondoskodik, mivel
a szociálisan hátrányos kategóriá-
hoz tartoznak mindannyian. 

A hivatal igyekszik a közterüle-
tek, buszmegállók fertőtlenítésével
megakadályozni a járvány terjedé-
sét, a két helyi rendőr pedig fel-
ügyeli az óvintézkedések betartását.
Összeírták a 65 év fölötti egyedül-
álló személyeket annak érdekében,
hogy az ellátásukról gondoskodja-
nak. A legnagyobb gondot azonban
a jelek szerint az anyagi biztonság
hiánya és a munkanélküliségből
adódó bűncselekmények okozzák.
A környékbeliek közül sokan eddig
is fekete- vagy idénymunkából tar-
tották fenn magukat és családjukat.
Most, hogy megszűnt az a lehetőség
is, megnőtt a betörések, fosztogatá-
sok  gyakorisága. A lakosság nyu-
galma érdekében megduplázták az
éjjeli őrző-védő szolgálatot végzők
számát, térfigyelő kamerák is van-
nak, de a nincstelenség nagy úr, és
ez a kategória még külföldi mun-
kára sem szegődik – tájékoztatott a
polgármester.  

A kórház megvásárolta 
a védőfelszerelést

Amint Megheşan Zsuzsanna, a
dicsőszentmártoni városi kórház
menedzsere megkeresésünkre el-
mondta, a város lakói közül egye-
lőre nem azonosítottak korona-
vírussal fertőzött beteget, a környék
településeiről érkező betegek közül
is kevés ilyen van. A rohammentő
szolgálat azonban szállított olyan
betegeket a dicsői kórházba más te-
lepülésekről, akik fertőzöttek vol-
tak, így Marosvásárhelyre
szállították őket.  Március 12. – áp-
rilis 16. között a sürgősségi ügyelet
betegosztályozó részlegén 777 be-
teget vizsgáltak meg, közülük 26-
nál kellett elvégezzék a tesztet,
mivel koronavírus-fertőzésre utaló
tüneteket észleltek náluk. Ádámos
községből volt egy 61 éves betegük,
akinek több súlyos betegsége is
volt, ezért szállították kórházba, a
vizsgálat teszteredménye pozitív
lett, így Marosvásárhelyre irányítot-
ták, de rövid idő alatt elhunyt. A fer-
tőzőosztályon jelenleg csak a
koronavírus-tüneteket mutató bete-
gek vannak – mondta a kórház ve-
zetője. Amint kifejtette,
folyamatosan figyelmeztetik a la-
kosságot, hogy csak a valóban sür-
gős esetekben jelentkezzenek,
krónikus betegeket nem utalnak be
a kórházba. Egyelőre Dicsőszent-
mártonban az egészségügyi sze-
mélyzet megbirkózik az új
kihívásokkal, ugyanakkor teljes lá-
togatási tilalmat rendeltek el. Amint
kifejtette, az egészségügyi személy-
zet győzi a betegellátást, a megfe-
lelő védőfelszereléseket, teszteket
megvásárolták. A Maros Megyei
Tanács 300.000 lejjel támogatta a
dicsői egészségügyi intézményt a
védőfelszerelés megvásárlásában,
ugyanakkor magánszemélyek és
vállalkozások pénzzel és védőfel-
szereléssel támogatták a kórházat. 

– Ezúton mondunk köszönetet
azoknak a támogatóinknak – többek
között a Delta Termo Construct
1999 SRL-nek, a  S.C. Kami Roof
Construct SRL-nek, Stan Ioannak,
a Covid-19 elleni harcban az egész-
ségügyi személyzetet támogató
egyesület ügyvezetőinek: Lupeş Pa-
ulnak és Chiscoci Oanának, az Ex-
pert Broker Asigurări Mediaşnak –,
akik megértették, hogy csak közös
erővel állíthatjuk meg a Sars-Cov-2
járvány terjedését. Az általuk ado-
mányozott védőfelszerelések, fertőt-
lenítőszerek, pénzadományok a
jelenlegi helyzetben felbecsülhetet-
len értékűek a korszerű betegellátás
és a járvány megfékezése érdekében
– hangsúlyozta Megheşan Zsu-
zsanna, a kórház menedzsere.

Dicsőszentmártonban és környékén dupla küzdelem
A koronavírus-járvány és a törvényen kívüliek 

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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A Maros megyei könyvtár kö-
vesdombi részlegének nyug-
díjas látogatói számára az
elmúlt években virtuálisan és
földi valóságában is kitágult a
világ. A lakótelepi tömbház
földszinti terében „virágzó”
békés kis szigeten Illyés 
Claudia könyvtáros 2012-ben
indította el a Nagyinet nevű
programot a számítógép- és
internethasználatot elsajátí-
tani kívánó idősek számára. A
világhálós barangolások első
hónapjaiban már megfogal-
mazódott az igény az igazi ki-
rándulásokra is, és a
jelentkezőkből rövidesen
vidám, belevaló csapat ková-
csolódott össze. 

A koronavírus-járvány miatt a
közös élménygyűjtést szüneteltetni
kell, a számítógépes tanfolyamnak
azonban most láthatják csak igazán
hasznát a „nagyik”, hiszen a világ-
hálón keresztül távolban lévő sze-
retteikkel és egymással is naponta
érintkezhetnek. Hogyan viszonyul a
szokatlan élethelyzethez, és meny-
nyire fogható össze a bezártság he-
teiben ez a kedves közösség? –
kérdeztük Claudiát telefonbeszélge-
tésünk elején. 

– Az egyedül élő idősek számára
a könyvtárba járás volt a nap fény-
pontja, az a fajta lelki simogatás,
amitől igazán boldognak érezhették
magukat. Ha kiléptek az otthonuk-
ból, biztos, hogy ide is beköszön-
tek, elolvasták az ablakban lévő
napi idézetet, elújságolták életük
fontos történéseit, például azt, ha a
kisunokának kibújt az első foga. A
kijárási tilalom bevezetése előtti na-
pokban már csak egyenként enged-
hettem be őket a könyvtárba. Jöttek
is olvasnivalót választani a nehéz
időkre. Volt, aki azt mondta, ami
most következik, az olyan, mint a
háború. Élettapasztalataik birtoká-
ban felmérték a helyzet súlyát, ér-
zékelhető volt az ijedtségük. Mivel
a könyvtár egyik napról a másikra
bezárt, „élőben” már nem tudtuk
megvitatni a helyzetet, de a virtuális
térben – a Facebook-csoportunkban
– természetesen nem szakadt meg a
kapcsolat. Igyekszem elterelni a fi-
gyelmüket a pánikot keltő hírekről,
próbálok egy kis derűt csempészni
a mindennapjaikba, ezért folyama-

tosan megosztok velük valamilyen
vicces képet vagy videót, a napok-
ban például Bodrogi Gyuláról is fel-
töltöttem egy régi felvételt. A
visszajelzéseik alapján nagyon örül-
nek ezeknek a kis gesztusoknak. Az
egyedülálló időseknek ez különö-
sen sokat jelent. Amúgy a Face-
book-csoportunk most is igen aktív,
a tagok elmesélik egymásnak, mit
főztek, miről beszéltek aznap az
unokákkal.  

– Igényeltek-e tőled konkrét fizi-
kai segítséget a nagyinetesek?

– Én két idős személynek vásá-
roltam be, a többiek nem kértek
ilyen jellegű támogatást, de ha bár-
kinek szüksége lenne rá, természe-
tesen igyekeznék segíteni.
5 éves kortól 150-ig...

– A járvány idején a nosztalgiá-
zásra, múltidézésre is több a lehe-
tőség. Tekintsünk vissza mi is a
Nagyinet születésére.

– Nyolc évvel ezelőtt a köves-
dombi könyvtár két számítógépet
kapott. Azon tanakodtam, hogyan
lehetne az új felszerelést hasznosí-
tani, és így fogalmazódott meg ben-
nem az időseknek szóló
számítógépes tanfolyam ötlete. Em-
lékszem, a kurzust meghirdető pla-
káton az állt, hogy ötéves kortól
150 évesig bárki jöhet. Mivel két
gép volt, egyszerre két tanítvánnyal
tudtam foglalkozni. Szép számban
jöttek érdeklődők, így összeállítot-
tam egy órarendet, és – mint az is-
kolában szokás – egy lecketervet is
felvázoltam. Az első csoportnál
azonban kiderült, hogy amivel én
készültem, az senkit nem érdekel.
Rájöttem, hogy az egyéni igények-
hez kell igazítanom az átadásra
szánt ismeretanyagot, és így is tet-
tem. A legtöbben az elektronikus le-
velezést, azaz az e-mailezést
akarták elsajátítani, hogy külföldön
élő szeretteikkel könnyebben tart-
hassák a kapcsolatot. Persze, a
skype-olás is népszerűnek bizo-
nyult. Volt, aki a szövegszerkesztés
iránt érdeklődött, másokat az inter-
netes képek letöltése és megszemé-
lyesítése érdekelt. Húsvétra
személyre szóló üdvözlőlapokat ké-
szítettünk. Az egyik „nagyim” meg-
tanulta elektronikus könyvtárakba
rendszerezni az internetről letöltött
tudnivalókat, külön a kötésmintá-
kat, az ételrecepteket. Ez nekem is
sikerélményt jelentett. A tanfolyam
a Facebook előtti időben indult, a
program résztvevői a Yahoo mes-

sengert használták. Emlékszem,
egymásnak is üzengettek számító-
gépen a könyvtárban. A Facebook
világába pedig már ők csalogattak
be engem, én ugyanis kezdetben
nem kedveltem az új közösségi fe-
lületet.
„Olyan rég nem voltam sehol...”

– Mikor bővült a program a ki-
rándulásokkal?

– Pár hónappal a tanfolyam elin-
dítása után, valamikor augusztus-
ban. Az egyik néni egyszer
felsóhajtott: – Claudia, olyan rég
nem voltam sehol, nem viszel el va-
lahova? Én meg azt válaszoltam: –
Dehogynem. Összegyűlt egy 17 fős
csapat, amellyel Torockószent-
györgyre utaztunk. Annyira jól si-
került ez az első kirándulás, hogy a
következő hónapban már ötvenen
indultunk a Gyergyói-havasokba, a
Súgó-barlanghoz. Még kicsik vol-
tak a fiaim, őket is magammal vit-
tem. Egész úton népdalokat
énekeltünk, a nagyinetes kirándulók
el voltak ragadtatva attól, hogy a fi-
atal korosztály ismeri és szereti a
néphagyományt. Az elkövetkező
években áprilistól szeptemberig,
októberig mindegyre felkereked-
tünk a csapattal. Jártunk a Transzal-
pinán, az úti céljaink között
szerepelt a Vâlcea megyei Ocnele
Mari sós fürdője, az ország egyik

legmagasabb zuhatagának számító
Lovak vízesése a Radnai-havasok-
ban. Zötyögtünk régi gőzösön, ha-
józtunk a Dunán. Szép volt a
csángóföldi kirándulás, az ezeréves
határ meglátogatása. A legfinomabb
gulyást Székelyvarságon ettük.
Aztán ott vannak a kővári és a
törcsvári emlékek. Egy áprilisi
utunk Félixfürdőre vezetett, az
aquaparkba. Ez is hatalmas élmény
volt mindannyiunknak. Az egyik
csapattagunk viccesen meg is 
jegyezte, hogy „ide mind gazdag
emberek járnak, csak mi vagyunk
ilyen lerobbant mamák”. Derűs,
énekkel, nevetéssel teli együttléte-
ink voltak. A résztvevők rendszerint
még indulás előtt, amikor felszálltak
a buszra, kaptak tőlem valamilyen
kis ajándékot. Ezeket az emléktár-
gyakat mindig valaki a nagyinete-
sek közül készítette: egy ezermester
úr, aki pillepalackból alkotott, egy
gyönyörűen horgoló hölgy, egy
baglyos kitűzőket gyártó csapattag.
Pár héttel az utazás előtt megrendel-
tem tőlük a termékeket, ezzel anya-
gilag nekik is igyekeztem segíteni.
A kiránduló „nagyik” mindig sárga
sapkát viseltek, hogy ha szétszóród-
nak a természetben, lássam, ki
merre jár. Egy kis csengettyűt is vit-
tem magammal ezekre az alkal-
makra, ezzel hívtam össze őket, ha
az utazás egyik-másik állomásáról
tovább kellett indulni. Úgy jöttek a
csengőszóra, mint a báránykák.

– Egy ideje nem csak az ország-
ban kirándultatok.

– Két évvel ezelőtt jegyezte meg
az egyik nagyinetes néni, hogy 30
éve nem látta a tengert. Ő adta az
ötletet a bulgáriai utazásra. Egy
másik hölgy a gyulai kirándulás
gondolatát vetette fel. A magyar
fürdővárosban azóta négyszer jár-
tunk. A házigazdánk, akinél minden
alkalommal megszálltunk, legutóbb
zenélt is nekünk, és minden nagyi
táncra perdült. Ez volt az egyik leg-
emlékezetesebb kirándulásunk.

– Milyen útiterveket hiúsított meg
a járvány?

– Március végén Jászvásárra ké-
szültünk. Az utazást május elejére
halasztottuk, de a jelenlegi helyzet-
ben erről is le kellett mondanunk.
Folyamatosan tartottam a kapcsola-
tot a szállásadónkkal, végül abban
állapodtunk meg, hogy a pandémia
lejárta után újra felhívom. Május
közepén repülővel indultunk volna
Budapestre. Ezt az utazást eredeti-
leg édesanyám kedvéért találtam
ki, ő ugyanis még sohasem ült re-
pülőn, és úgy volt, hogy tíz „nagyi”
is velünk tart. A repülőjegyeket
megvásároltuk, most pedig arra vá-
runk, hogy a légitársaság törölje a
járatot, hogy díjmentesen átüte-
mezhessük az utazást. A Halászbás-
tyát, a Szent István-bazilikát és a
Gellért-fürdőt látogattuk volna
meg, emellett dunai hajózást és bu-
davári siklózást is terveztem. Re-
mélhetőleg valamikor szep-
temberben mindebből részesülhet-
nek a résztvevők.

Most a virtuálisban kirándulnak
„Szörföző” nagyik derűje

Felénél jár a VIBE fesztivál instagra-
mos tehetségkutatója, az Epic Music
Battle verseny, ahol feltörekvő erdélyi
zenekarok és DJ-k mérik össze erejü-
ket, hogy felléphessenek a fesztivá-
lon. A járványhelyzet miatt a
rendezvény dátumáról a szervezők
úgy nyilatkoznak, hogy marad a jú-
lius, de ha úgy alakul, hogy csak ké-
sőbb indulhat a fesztiválszezon, akkor
készülnek egy B tervvel. 
Epic Music Battle: az erdélyi zenekarok 
és DJ-k tehetségkutatója

,,80 lemezlovas és zenekar jelentkezett a
márciusban meghirdetett Epic Music Battle
zenei vetélkedőre, közülük három kategóriá-
ban 16 játékost választottunk ki az Instagram-
párbajra, amelynek első köre a múlt héten
zajlott. A nyolcnapos elődöntő alatt 88.160
szavazat érkezett, naponta átlagosan 11.454
instagramozó kapcsolódott be a játékba” –
számolt be az Epic Music Battle projektme-
nedzsere, Lázár Beáta. ,,Bár az Epic Music
Battle-t már harmadik éve szervezzük, idén
mindennél nagyobb hangsúlyt fektettünk rá,
hiszen mindenki az online felületeinket fi-
gyeli. Az a fontos, hogy minél többen köves-
sék az új zenekarokat, mert a fesztivál egyik

célja felkutatni és felkarolni az induló tehet-
séges művészeket. A versenyt úgy kell elkép-
zelni, mint egy foci-világbajnokság kieséses
szakaszát: a résztvevők párharcokban verse-
nyeznek, értelemszerűen az jut tovább, aki a
legtöbb szavazatot kapta a VIBE Instagram-
oldalának követőitől. A végén egy zenekar jut
nagyszínpadra, három kisszínpadra, négy DJ
a Blue Arenába és négy a Black Boxba” –
tette hozzá. Az Epic Music Battle-t idén is a
Kplusz program támogatja, melynek célja te-
hetséggondozó programok, képzések, rendez-
vények szervezése, és jelenleg kiemelten
fontos ezek online térben való működtetése.
Nekik szurkolhatunk a döntőben

A döntő április 20-án kezdődött, szintén a
fesztivál Instagram-oldalán. A döntős zene-
karok között van a rock and roll és thrash
metál stílust játszó kolozsvári tinizenekar, a
3AD, a borszéki indie-folkos Kalandor, a
csíkszeredai Cloverfield, az alternatív pop-
rockot játszó sepsiszentgyörgyi Térerő, a
Maros megyei Kentaur Soul, az elektronikus
rockzenét játszó Phrenia, a sepsiszentgyörgyi
House of Pioneers és a partiumi Face x Bro
hiphopduó. Az EDM (electronic dance music)
és DnB (drum and bass) kategóriában játszó
lemezlovasok között van Dj Toni és a BRN-

NRB páros Kolozsvárról, a marosvásárhelyi
GLYDS, a Szilágy megyei 5HA5H, a nagy-
enyedi Séjmösz, a sepsiszentgyörgyi Kubii, a
kézdivásárhelyi Beatpumperz és a szovátai Ed-
ward. A leginkább techno és house műfajban
mozgó Black Box-os fellépési lehetőségért
versenyzők a következők: a szovátai Ka-
kukkfű, a székelyudvarhelyi Hang Fall, Kéz-
divásárhelyről Koppany, Szentegyházáról
Mozso, Kolozs megyéből pedig Cetculescu,
Kolumban, Chris Low és Dj Laci. 
Tervezd meg a fesztiválszetted

A zenekarok mellett a divat is az ottho-
nokba és a képernyőkre szorult. A VIBE 4
Fashion című divattervezői pályázat a feltö-
rekvő ruha- vagy kiegészítőtervezőknek szól.
A pályázat célja lehetőséget adni a kibonta-
kozásra és a fejlődésre a kezdő vagy akár
hobbiból alkotó divattervezőknek. A feladat
nem más, mint újrahasznosított ruhákból
vagy anyagokból elkészíteni egy fesztiválöl-
tözetet. A pályamunkákat április 30-ig várja a
VIBE Fashion Corner csapata. Itt lehet jelent-
kezni: https://www.vibefestival.ro/fashion
Ha az Instagram az új Facebook, 
akkor a TikTok az új Instagram?

Ha azt hinnénk, hogy Instagramon kell ke-
resni az összes erdélyi magyar tinit, akkor té-

vedünk: a TikTok az az új felület, ahol sok kö-
zépiskolás megosztja napi élményeit. A VIBE
keresi a TikTok arcait, olyan személyeket,
akik a fesztivál új, csak TikTokra készülő vi-
deóiban szerepelnének. Egy videót kell készí-
teni a #homevibes kulcsszóval, és feltölteni a
https://www.vibefestival.ro/tiktok oldalra.
Mi lesz veled, VIBE? 

A szervezők szeretnék júliusban megtar-
tani a fesztivált, de ha csak később indulhat
a fesztiválszezon, készülnek egy új forgató-
könyvvel. ,,Természetesen nem tőlünk függ,
hogy júliusban lehet-e majd fesztivált szer-
vezni vagy sem. Mi úgy tervezzük, hiszen ez
a VIBE eredeti dátuma már negyedik éve, de
ha a körülmények nem engedik meg, készü-
lünk már egy B tervvel, és amennyiben szük-
séges, értesítünk mindenkit. Addig is arra
buzdítjuk a fesztiválozókat, hogy maradjanak
otthon. Mi is otthonunkból szervezzük tovább
a fesztivált: most a hálószobánk és a tera-
szunk a fesztiválhelyszín, a laptop a DJ-pult,
a tévé pedig a nagyszínpad. Csatlakoztunk a
Maradj Otthon! fesztiválhoz, és hamarosan
saját tartalmakat is gyártunk a fesztiválozók-
nak, hogy könnyítsük a karanténidőszakot” –
nyilatkozta Rés Konrád Gergely főszervező. 

AVIBEfesztiválsajtóközleménye

Kik lesznek az új erdélyi sztárok?
Közel százezren szavaztak a VIBE tehetségkutatójának versenyzőire

Nagy Székely Ildikó



MINDENFÉLE

ÁGYHOZ KÖTÖTT BETEG mellé
keresünk betegápolót váltásba. Tele-
fonszám: 0745-368-122. (-I)

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

VÁLLALUNK tetőfedést, cserépfor-
gatást, bármilyen kisebb javítást, fes-
tést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját anyagunkkal dolgozunk.  Nyug-
díjasoknak  18% kedvezmény. Tel.
0756-485-242, 0790-360-626. (7312)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-
készítést, szigetelést, bármilyen javí-
tást. Tel. 0759-467-356. (7266)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
április 22-én a nyárádkarácsony-
falvi ifj. IGNÁTH LÁSZLÓRA 
halálának 4. évfordulóján.
A szomorúságot nem lehet leírni,
a gyászt és a bánatot csak belül
lehet érezni. Szívünkben mindig
ott élsz, lelkünknek része vagy,
sosem felejt a gondolat. 
Az élet megy tovább, de a fájó
emlék elkísér egy életen át. Az idő
múlik, feledni nem lehet, az 
életünk üres lett nélküled. 
Emléked őrzik bánatos szüleid,
testvéred, Jutka és családja.
(7344-I)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-

kezünk április 22-én id. JAKÓ 

FERENC galambodi lakosra halá-

lának első évfordulóján. 

Felejthetetlen emlékét őrzik sze-

rettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

CSEKME JUDIT

Isten akaratában megnyugodva,

2020. április 19-én, életének 88.

évében elhunyt. A szeretett nagy-

mamától 2020. április 22-én 12

órakor veszünk végső búcsút a

marosvásárhelyi református te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! 

Búcsúzik tőle unokája, Zsolti és

családja. (7337-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

2020. április 20-án hosszas szen-

vedés után 85 éves korában

megpihent 

MORÉH MARGIT 

szül. Kuti. 

Temetése április 22-én 13 órától

lesz a szentgericei unitárius te-

metőben, szűk családi körben.

Emlékét szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (7342-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel, a család fáj-
dalmában osztozva búcsú-
zunk a drága barátnőtől,
SZÉKELY VARGA LENKÉTŐL.
Emlékét szeretettel őrizzük.
Csilla és családja. (7350-I)

Megrendülten vettünk tudo-
mást VAJDA JÁNOS kolle-
gánk haláláról. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló család-
nak. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Az Aquaserv vezetősége. (sz.-I)

Az Aquaserv munkaközös-
sége együttérzését és őszinte
részvétét fejezi ki a gyászoló
családnak  VAJDA JÁNOS
kollegánk elhunyta alkalmá-
ból. (sz.-I)

Őszinte részvétünk, és vi-
gasztalódást kívánunk unoká-
jának, Zsoltinak és
családjának a szeretett nagy-
mama, CSEKME JUDIT nyu-
galmazott tanítónő elhunyta
alkalmával. A Csákány és a
Klósz család. (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

„Pihenj, te drága szív, 
már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk
ezután élni. Nélküled!”
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, anyós, anyatárs, rokon, szomszéd és jó ismerős,

CSÁSZÁR EMMA
szül. TÓR EMMA

életének 84. évében, 2020. április 20-án, türelemmel viselt be-
tegség után csendesen elhunyt.
Nemes, jó szíve megszűnt dobogni, örökre megpihentek dol-
gos kezei, melyekkel fáradhatatlanul dolgozott szeretteiért. 
Drága halottunkat 2020. április 22-én délután 3 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a szentgericei református temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család. (-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664
• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola      - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Hirdetőink figyelmébe!
Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakult

rendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettel
felhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogyhirdetéseket
feladhatnak a szerkesztőségben, a nepujsag.ro
weboldalon levő online felületen
is, vagy beküldhetik e-mailen a
reklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 
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Házhoz röpítjük a legjobb köny-
veket. A Kobak könyvesbolt házhoz
szállítja azokat a könyveket, melye-
ket a szobafogság előtt nem sike-
rült beszerezned. 

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

V á l s á g o s  i d ő k b e n  i sV á l s á g o s  i d ő k b e n  i s
h ű s é g e s  t á r sh ű s é g e s  t á r s

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.

Fizessen elő onlineonline
(a nepujsag.ro honlapon), 

a lapkihordóknál 
vagy a postahivatalokban!


