
Szexuális nevelés 
világjárvány idején

Bevezetik az egészségügyi és szexuális nevelést a romániai isko-
lákba, jelentette be április 3-án az egyik országos hírügynökség. Az
államfő kihirdette a törvényt, amely szexuális felvilágosítással kap-
csolatos programok szervezésére kötelezi az iskolákat. 

A kezdeményezést annak idején, pontosabban már 2015-ben tá-
mogatta az egészségügyi minisztérium. Igaz, főleg a civil szféra nyo-
mására, tudniillik több mint ötven civil szervezet kérvényezte ezt a
szaktárcától.

A minisztérium akkor a szervezetek felhívására válaszolva közölte:
fontosnak tartja, hogy a következő generációk egészségügyi nevelés-
ben részesüljenek, hiszen ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy
majd a jövőben egészséges életmódot folytassanak. 

Valóban fontos lépés lenne az oktatásban, hiszen köztudottan Ro-
mániában a legtöbb a kiskorú anya, az Európai Unióban Románia
vezet a nem kívánt tinédzserkori terhességek arányát illetően, nálunk
esik teherbe a legtöbb 15 évesnél fiatalabb lány. Statisztikák szerint
a kiskorú terhesek aránya Romániában háromszor nagyobb az eu-
rópai átlagnál.

Ezek a szervezetek nyílt levélben hangsúlyozták, hogy a szexuális
nevelésnek azelőtt kell elkezdődnie, mielőtt a fiatalok elkezdik a nemi

Mózes Edith

Április 6-tól az ország négy megyéjében – Galac, Vaslui, Iaşi,
Máramaros – kötelezővé tették a maszk viselését mindazok-
nak, akik elhagyják lakhelyüket. Április 5-én a Maros Megyei
Katasztrófavédelmi Bizottság is kidolgozott egy hasonló ha-
tározatot, ami azonban csak a közösségi médiába szivárgott
ki. Az illetékesek szerint egy munkapéldányról van szó, amit
még nem véglegesítettek, mivel azt a bizottság minden tag-
jának el kellett volna fogadnia. Amíg ez nem történik meg,

és a határozat nem jelenik meg a kormányhivatal honlapján,
a hír hamisnak számít, ezért kiszivárogtatója ellen a prefek-
tus, Mara Togănel bűnügyi keresetet nyújt be az illetékes
igazságügyi szervhez. 

Bodolai Gyöngyi 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Az üzlet házhoz
megy
Nyárádszereda önkormányzata már-
cius 18. óta nyújt segítséget azoknak,
akiket a legjobban veszélyeztet a
vírus. Időseknek, krónikus betegeknek
segítenek gyógyszerek, élelmiszerek
bevásárlásában, esetleg más fontos
problémák megoldásában.

____________2.
Fertőtlenítenek
Maroskeresztúron
35 lépcsőházban zajlik a fertőtlenítés
az egyhetes hatóerejű szerrel. Meg-
kapták a tömbházak bejáratánál elhe-
lyezendő kézfertőtlenítőket is, a
napokban pedig az adagolóknak is
meg kell érkezniük. 

____________4.
Beindult az inter-
netes oktatás 
Magyarón
A pedagógusok az iskolák bezárása
óta az osztályok Facebook-csoportja-
iba küldik a tanulnivalót és a házi fel-
adatokat, illetve a Zoom applikációs
videochattel is megpróbálkoztak. 

____________6.

Fotó: Nagy Tibor

Maszkkal vagy anélkül?

Viselni kellene

(Folytatás a 4. oldalon)



Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra! Nem-
csak felszólítás, hanem lassan szállóige lett ez az utóbbi
hetekben, amikor a hatóságok nem csupán jó tanácsokkal
látják el a lakosságot, hanem egymást követő katonai tilal-
makkal korlátozza az állam a polgárok mozgását a koro-
navírus terjedésének megakadályozása érdekében. A
kijárás csak nagyon indokolt esetekben engedélyezett,
akkor is munkáltatói igazolás vagy saját felelősségre tett
nyilatkozat felmutatásával. Az időseket, betegeket óva
intik, az otthoni elkülönítésben lévő személyeket pedig
egyenesen tiltják attól, hogy indokolatlanul elhagyják ott-
honukat. Mit tehet azonban a hirtelen otthonába rekesztett
polgár, ha nincs a közelében olyan üzlet, ahol rövid idő
alatt bevásárolhatja a legszükségesebb termékeket vagy ki-
fizetheti számláit? Az első lépést az önkormányzatok tették
meg az idősek felé, még mielőtt rendeletek is kötelezővé
tették volna számukra a gondoskodást, segítségnyújtást, de
hamar észbe kaptak a kereskedők is, hogy számukra is
érdek a vásárlóközönség, az ügyfelek folyamatos kiszol-
gálása ebben az időszakban.

Nyárádszereda önkormányzata március 18. óta nyújt se-
gítséget azoknak, akiket a legjobban veszélyeztet a vírus.
Időseknek, krónikus betegeknek segítenek gyógyszerek,
élelmiszerek bevásárlásában, esetleg más fontos problémák
megoldásában. Kérik az érintetteket, ne habozzanak segít-
séget kérni a 0758-074-082, 0742-790-038-as telefonszá-
mon, és csak nagyon indokolt esetben hagyják el
otthonukat. A munkatársak segíthetnek a legszükségesebb
napi feladatok elvégzésében, számlafizetés és gyógyszer-
íratás, vásárlás ügyében.

Ugyanakkor az önkormányzat összesítette azon üzletek
és helyi termelők elérhetőségeit, amelyek/akik a kijárási ti-
lalom idejére felajánlották, hogy házhoz szállítják a leg-
szükségesebb termékeket Nyárádszeredában.
Élelmiszercsomagot a CBA üzletben (Farkas Piroska), a
Centrumban (Bíró József), a Felszegi Boltban (Bíró Sán-
dor) és Siklódi Erzsébetnél (Pötyi) lehet rendelni vasárnap
kivételével 8-10 óra között, a termékeket 11-14 óra között
kézbesítik. Napi ebédet a Nyárády Panzió (Balde Ernő) és
a Füles Pub (Varga István) szolgáltat, délután a Kaxo Pizza
termékei is rendelhetők. Hústermékeket a Lanka és a Petry
cégek, üzletek szállítanak, tejterméket Szövérfi Viktortól,
tojást, káposztát Iszlai Ilonától, mézet Szentmártoni Ildi-
kótól, krumplit Fancsali Ferenctől lehet igényelni. Kony-
hakertbe szükséges palántákat Tőkés Attila, Iszlai Ilona,
Papp Katalin szolgáltat, Török László gyümölcsfa cseme-
téket, Nagy Keresztesi Tamás díszcserjéket, Kakasi Matild
szobanövényeket biztosít, virágokat pedig Draxel Brigitta,
Bíró Magdika, Jakab Attila, Szeredai Zsuzsanna, László
Mihály, Lukács István, Iszlai Tibor, Tőkés Irma, Duca
János és Novák Hilda szállít. Tóth Zsolt elektronikai ter-
mékekkel, a Fa Tüzép faanyagokkal, brikettel, építőanya-

gokkal áll az igénylők rendelkezésére, míg húsvéti bárányt
Szávuly Zoltán (élősúlyban kilogrammonkénti 10 lejes
áron, igény szerint levágással is) visz házhoz ebben az idő-
szakban.

Nyárádszereda példájához csakhamar Erdőszentgyörgy
is csatlakozott a segítségnyújtás tekintetében. Az igénylők
munkanapokon 8–16 óra között diktálhatják le telefonon a
bevásárlólistát az önkormányzat egyik munkatársának, a
szükséges termékeket a rendelés másnapján, kora délután
kaphatják kézhez. Azóta a kínálat itt is jelentősen bővült, a
kijárási tilalom ideje alatt Erdőszentgyörgyön és Bözödön
is házhoz szállítják a legszükségesebb termékeket – aján-
lották fel az üzletek. Így rendelni lehet Buchman Elisabeta
Ana, Galiţ Robert Marian, Máthé Csaba, Máthé Erzsébet,
Bompa Dorin, Antal Erzsébet, Rácz Károly (Janó), Kristóf
Csaba (Görög) üzleteiből, valamint Szász Mihály és Dön-
gölő János zöldségestől, míg Bözödön Kádár Józseftől. Az
Olimpia étteremtől naponta 8–11 óra között lehet napi
menüt (ebédet) rendelni. Számlafizetés és gyógyszeríratás
miatt a polgármesteri hivatal munkatársát, Barabás Ágnest
(0745-778-532), Bözödön pedig Fazakas Leventét (0265-
433-002, 0761-602-927) hívhatják telefonon az idősek.
Egyéb problémák miatt munkaidőben Ambrus Róbertet
(0742-041-611) vagy Pázsint Tímeát (0749-531-796) lehet
értesíteni telefonon. Az önkormányzat arra kér mindenkit,
használják ki a lehetőséget, és lehetőleg bevásárlás miatt
se hagyják el otthonaikat, ezáltal is elkerülve a fertőzésve-
szélyt. 

Szovátán az önkormányzat helyi önkéntes fiatalok be-
vonásával próbál segíteni azokon, akiknek erre szüksége
van ezekben a napokban: bevásárolnak azon idős vagy
mozgásképtelen személyeknek, akiknek nincs segítő hoz-
zátartozójuk. Itt négyféle élelmiszercsomag közül lehet
választani: tej, kenyér, rizs, olaj, makaróni, sűrített para-
dicsom, tojás (6 db), pástétom 34,5 lejért; tej, kenyér, rizs,
makaróni, tojás, pástétom 26,5 lejért; szénsavas, szénsav-
mentes víz, kenyér 10,5 lejért, vagy tej és kenyér ugyan-
annyiért. Aki igényli a bevásárlást, az tárcsázza a
0762-201-953-as telefonszámot (az önkormányzat szoci-
ális ügyekkel foglalkozó irodája) hétfőtől péntekig 9 és 12
óra között. A kiszállítás a megrendelést követő napon tör-
ténik ingyenesen, a bevásárlás költségeit a termékek át-
adásakor fizeti ki a megrendelő. Ha valakinek olyan
termékre van szüksége, amelyet egyik típusú csomag sem
tartamaz, de nélkülözhetetlen, vagy ügyintézéssel kapcso-
latos igénye van (számlák befizetése, gyógyszerek vásár-
lása), akkor a 0744-267-670-es telefonszámot hívhatja,
hogy igénybe vegye az önkéntes fiatalok segítségét. A ha-
tékony együttműködés érdekében, valamint azért, hogy
minél több személyen segíthessenek, mindenkit arra kér-
nek, hogy megfontoltan és belátóan kérjen segítséget.
(GRL)

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max.190C
min.-10C

Ma HERMAN,
holnap DÉNES napja.
DÉNES: a görög Dionüszosz
latin alakjának rövidülése. Jelen-
tése: a bor és szőlő istenének
ajánlott.
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1 EUR 4,8280
1 USD 4,4671

100 HUF 1,3335
1 g ARANY 234,7566

Húsvéti úrvacsora – otthon
Húsvétvasárnap délelőtt 10 órakor a Duna Televízió refor-
mátus ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást közvetít.
Dr. Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsi-
natának elnöke saját családja körében hirdeti az igét. Az is-
tentisztelet után a megterített úrasztala mellett úrvacsorára
kerül sor, amelybe a hívek otthonaikban kapcsolódhatnak
be – tájékoztatja az ünnepre készülőket Facebook-oldalán
a marosszentkirályi református egyházközség.

Nagyheti szentmise-közvetítések
A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia Face-
book-oldalán ma és szerdán 7 és 18 órától, nagycsütörtö-
kön és nagypénteken 18 órától, nagyszombaton 20 órától
követhető élőben a szentmise. Húsvétvasárnap 18 órától
közvetítik élőben a szentmisét. 

Elmarad a Folkfórum
Március közepén a budapesti Hagyományok Házába várták
a Maros Művészegyüttest, utána a Kolozsvári Magyar Ope-
rában lépett volna fel, májusban pedig a Thália Színházban
mutatta volna be a Tündöklő Jeromost. Májusban újra sor
került volna a tavaly debütált, nagyszabású hagyományte-
remtő rendezvényre, a Maros megyei interetnikai feszti-
válra, azaz Folkfórumra is, amelyet a művészegyüttes a
koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben 2021-re ha-
laszt. 

Esti mese az Ariel közösségi oldalán
A marosvásárhelyi Ariel Színház Facebook-oldalán április
6-tól, hétfőtől minden hétköznap délután esti mesével várja
a gyermekeket és felnőtteket. A sort az Ariel Színház hon-
lapján található hangarchívummal kezdik, ahol több mint
tízórányi meséből lehet válogatni. Mivel a honlapnak idéntől
mobilverziója is van, a mesék telefonról is elérhetők.

Új személyi – csak rendkívüli esetben
Április 6-tól csak rendkívüli esetekben bocsát ki új személy-
azonossági igazolványt a marosvásárhelyi lakosság-nyil-
vántartó hivatal. Ettől a héttől egyetlen kérvényt sem fogad-
nak, függetlenül attól, hogy a dokumentum érvényessége
a szükségállapot ideje alatt vagy előtt járt le, az igazolvá-
nyok ugyanis érvényesek maradnak a szükségállapot teljes
időtartamára, valamint az azt követő 90 napban. Új szemé-
lyazonossági igazolványt ebben az időszakban kizárólag
elvesztés, lopás vagy megsemmisülés esetén lehet kérel-
mezni, előzetes, online időpontfoglalással. További infor-
mációk a 0265-250-391-es telefonszámon kérhetők.

Szünetel a jogi tanácsadás
A koronavírus-járvány elleni óvintézkedésként továbbra is
szünetel szerkesztőségünkben a jogi tanácsadás. A szük-
ségállapot lejárta után, a helyzet alakulása függvényében,
időben értesítjük olvasóinkat a legközelebbi alkalomról,
amikor jogi ügyeikkel Molnár Loránd ügyvédhez fordulhat-
nak.

Online filmbemutató Kalotaszegről
A Kolozsvári Rádió munkatársai március elején, közvetlenül
a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések bevezetése
előtt sepsiszentgyörgyi kamerásokkal kalotaszegi települé-
sekre látogattak, és útjukról kisfilmet készítettek. A filmet
április 12-én, húsvétvasárnap a rádió Facebook-oldalán
mutatják be.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

7.,kedd
A Nap kel 

6 óra 50 perckor, 
lenyugszik 
20 órakor. 

Az év 98. napja, 
hátravan 268 nap.

Megyei hírek
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Az üzlet házhoz megy

Elekes Emma színművészre emlékezik 
az Erdély TV

Az egy éve elhunyt Elekes Emma színművészre emlé-
kezik az Erdély TV az Isten Önnel…, Polcz Alaine Nem
trappolok tovább című műve alapján készült pódiumest
műsorra tűzésével. 

A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társu-
lata 2011-ben mutatta be az előadást, melyet Szugyiczky
István színművész, a Harag György Társulat örökös tagja,
több sikeres pódiumest (Ady, Dsida, Márai, Radnóti,
Kaffka Margit, Reményik) szerkesztő-rendezője állított
színpadra. Elekes Emma Poór Lili- és életműdíjas színmű-

vész, a Harag György Társulat örökös tagja személyében
Szugyiczky olyan színésznőt kért fel erre a feladatra, akit
a diktatúra utolsó évében, 57 esztendős korában, művészi
karrierje teljében kényszernyugdíjaztak.

„Az élet nagy ajándéka volt azoknak, akik láthatták és
hallhatták színpadon, s a sors különleges kegye volt szá-
momra/számunkra (Kovács Éva Poór Lili-díjas színmű-
vész, művészeti tanácsadó), hogy a Polcz
Alaine-pódiumest kapcsán vállalta a közös munkát” –
mondja az est rendezője.

Elekes Emma 2019. ápri-
lis 6-án Marosvásárhelyen
„simult bele a kozmoszba”.
A pályafutása során az elját-
szott százharminc szerep
után csodát láthat a néző. De,
ahogy Szugyiczky István fo-
galmaz: „az eredmény mi-
lyenségét döntse el ki-ki
maga, ha veszi a fáradságot,
és ebben a nem mindennapi
zaklatottságú időben végig-
nézi ezt a fájdalmasan szép
előadást!”

A Polcz Alaine búcsúját
megidéző, Elekes Emma
által bemutatott pódiumest
április 7-én 17 óra 20 perctől
lesz látható az Erdélyi Ma-
gyar Televízióban.



életet. Ami a romániai fiatalok esetében átlag 15 és fél
éves korban történik meg. Az egészségügyi minisztérium
által közölt statisztikai adatok szerint évente közel 
húszezer a 19 évesnél fiatalabb anyák száma, de nagyon
sok kislány még a tizenötödik életévét sem éri el, amikor
anyává válik. 

Persze, mint mindennek, ennek is vannak ellenzői,
ugyancsak sok civil szervezet, egyesület tiltakozik az
ellen, hogy kötelező egészségügyi, szexuális nevelési
órák szerepeljenek a tananyagban. Nem beszélve az or-
todox egyházról, amely a vallásos nevelést szorgal-
mazza „az isteni teremtő erő aláaknázása” helyett.

Jó törvény, szükség van rá, csak az időzítés csal mo-
solyt az ember arcára. A törvény kihirdetése a tomboló
járvány idején, amikor emberek százai fertőződnek meg
naponta, és a halottak száma is óráról órára nő, nem
lenne a legsürgősebb prioritás. Furcsa, hogy a 2015-ös
törvény most lett sürgős. 

Igaz, alig több mint két héttel ezelőtt, amikor a vilá-
gon már veszélyesen terjedt a kór, az államfő szinte 
rögeszmésen követelte az előre hozott választásokat.
Lehet, hogy az antennái rosszul vannak beállítva? 

Védőruhát kap az egészségügyi
személyzet 

A napokban körülbelül ötszázezer védőruha érkezik
az országba az egészségügyi személyzet számára –
közölte hétfőn Klaus Iohannis államfő. Az elnök tájé-
koztatása szerint a hét folyamán két és fél millió or-
vosi maszk érkezik az egészségügyi személyzet,
ötmillió maszk a rendfenntartó erők (csendőrök, rend-
őrök), és nyolcmillió a lakosság számára. Ezenkívül
az egészségügyben dolgozóknak mintegy félmillió
védőruhát juttatnak. (Agerpres)

Nem küldik kényszer-
szabadságra a pedagógusokat 

Nincs szó arról, hogy kényszerszabadságra külde-
nék a pedagógusokat – jelentette ki vasárnap este
Ludovic Orban miniszterelnök. A tanároknak meg
kell tartaniuk az órákat online platformokon, a mé-
dián keresztül, bármilyen módszert fel kell használ-
niuk, hogy tanítsák a gyerekeket, hogy ne kelljen
befagyasztani az iskolai évet – mondta Orban. A
kormányfő szerint folyamatban van egy elemzés,
hogy az állami alkalmazottakat lehet-e, ha lehet,
kiket és hogyan kényszerszabadságra küldeni.
(Agerpres)

Továbbra is 
gyógyszerhiány van

Ha nem oldódik meg a gyógyszerhiány, a gyógyszer-
ügynökség vezetőségének mennie kell – jelentette ki
Ludovic Orban miniszterelnök. Felhívták a miniszter-
elnök figyelmét arra, hogy a pajzsmirigy kezelésére
használt Euthyroxot és néhány, a diabéteszesek által
használt gyógyszert hetek óta nem lehet kapni a
gyógyszertárakban. A kormányfő azt mondta: ígéretet
kapott arra, hogy megoldódik a probléma. Amennyi-
ben nem, a gyógyszerügynökség vezetőségének
mennie kell – szögezte le Ludovic Orban. A minisz-
terelnök kifejtette: fokozott figyelmet kell szentelni a
belföldi gyógyszertermelés növelésére. (Agerpres)

315 ügyben indult eljárás
Eddig összesen 315 ügyben indítottak eljárást az il-
letékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének
meghiúsítása miatt – közölte hétfőn a Stratégiai Kom-
munikációs Csoport (GCS). Az elmúlt 24 órában or-
szágszerte 9449 olyan személyt tartóztattak fel a
csendőrök és rendőrök, akik nem tartották be a kijá-
rási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait.
A rendőrség tájékoztatása szerint 21.730.979 lej ér-
tékben róttak ki bírságot emiatt. (Agerpres)

23 évi szabadságvesztésre 
ítélték a tettest

Huszonhárom év fegyházban letöltendő szabadság-
vesztésre ítélte a bazini székhelyű különleges bíró-
ság M. Miroslavot, Ján Kuciak szlovák oknyomozó
újságíró és barátnője két évvel ezelőtti, nagy botrányt
és politikai viharokat is kiváltó meggyilkolása és egy
további emberölés miatt hétfőn. Az ítélet egy korábbi,
2016-ban elkövetett gyilkosságra is vonatkozik. 
(MTI) 
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Szexuális nevelés 
világjárvány idején

A közegészségügyi válságra és a hosszú távú uniós
költségvetés ebből fakadó késésére való tekintettel
az Európai Parlament ismét kéri a 2021-re vonat-
kozó vészforgatókönyv sürgős beterjesztését. 

A költségvetési vészforgatókönyvnek foglalkoznia kell a
COVID-19-járvány következményeivel, vélik a képviselők.
Ugyanakkor üdvözlik a Bizottság elnökének bejelentését a
2020 utáni büdzsére vonatkozó javaslat frissítéséről, és a je-
lenleginél ambiciózusabb terveket várnak. Azt kérik, az uniós
költségvetés legyen a közegészségügyi, gazdasági és szociális
válság megoldásának része.
Csúszik az MFF elfogadása

A Parlament költségvetési bizottságának elnöke és a kép-
viselőcsoportok koordinátorai hangsúlyozzák: a következő, a
2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú pénz-
ügyi kerettel (MFF) kapcsolatos munkának folytatódnia kell,
és a jelenlegi közegészségügyi válság hosszú távú hatásait is
számításba kell vennie. Ezért minden valószínűség szerint
csúszik az MFF elfogadása, arra nem kerül sor időben. Emiatt
minden eddiginél sürgősebb, hogy a Bizottság beterjesszen
egy költségvetési vészforgatókönyv-javaslatot, amely 2021.
január elsején léphetne életbe. A Parlament már 2019 októbere
óta vár a vészforgatókönyvre.
A vészforgatókönyvnek a koronavírus-járvány 
közvetlen következményeit is kezelnie kellene

A 2021-re vonatkozó vészforgatókönyvnek a koronavírus-
járvány közvetlen következményeit is kezelnie kellene, foly-
tatva azt a jó gyakorlatot, amelyet a 2020-as költségvetésben
lévő források átirányításával és a meglévő eszközök megerő-
sítésével kezdtek az uniós intézmények. 

A képviselők a többéves költségvetéssel kapcsolatban egy
március 26-i sajtóközleményben a jelenlegi, 2018 májusából
származó javaslat felülvizsgálatát kérték. A képviselők üdvöz-
lik a Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a felve-
téssel kapcsolatos gyors bejelentését. Az elnök múlt
szombaton kijelentette: „A Bizottság olyan változtatásokat ter-
jeszt be az MFF-javaslathoz, amelyek számításba veszik a ko-
ronavírus-válságot. A javaslatok között lesz majd egy

gazdaságösztönző csomag is, amely szolidaritás és felelősség-
vállalás révén fenntartja az unión belüli kohéziót.”

„Szeretnénk, ha a Bizottság a szokásos kereteken kívül
gondolkodna, és a 2018. májusi javaslatánál jelentősen ambi-
ciózusabb költségvetést tenne az asztalra. A javaslat szükség
esetén az unió saját bevételi forrásainak reformjára is kiter-
jedhet, hogy nagyobb költségvetési mozgásteret biztosíthas-
son. Minden egyes program esetében fel kell mérni, hogy
hogyan járulhat hozzá a gazdasági felépüléshez, a közegész-
ségügyhöz és a válságkezeléshez. Legyen rugalmasabb a 
büdzsé, és tükrözze az új Bizottság politikai prioritásait: a
zöldmegállapodást, a digitalizációt és a geopolitikai célkitű-
zéseket. Ahogy már a múlt héten is mondtuk: ezek a kihívások
nem válnak köddé, sőt, a koronavírus-válság következtében a
megoldásuk még sürgetőbb lehet” – fogalmaztak a képvise-
lők.

„Hadd emlékeztessünk arra, hogy az unió költségvetése ré-
szét képezi a közegészségügyi, gazdasági és szociális válságra
adandó válasznak: mind nemzeti, mind összeurópai szinten
kiegészíti a többi eszközt és kezdeményezést” – tették hozzá.
Az érvényben lévő hosszú távú költségvetési keret
2020. december 31-én lejár 

A költségvetési bizottság már több alkalommal kérte a Bi-
zottságot, hogy terjesszen be a következő évre vonatkozó
vészforgatókönyvet. Erre azért van szükség, hogy legyen egy,
a kifizetések folyamatosságát garantáló védőháló az uniós
programok kezdvezményezettjei számára arra az esetre, ha a
tagállamoknak nem sikerülne időben megállapodni a 2021 és
2027 között érvényes MFF-ről, és az nem lépne életbe 2021.
január elsején.

Mivel a jelenleg érvényben lévő hosszú távú költségvetési
keret 2020. december 31-én lejár, az uniónak a következő hét
évre új költségvetési keretet kell elfogadnia. A Bizottság 2018
májusában terjesztette be a 2021–2027 közötti időszakra vo-
natkozó javaslatát. Az Európai Parlament 2018 novemberében
fogadta el a javaslattal kapcsolatos álláspontját, amelyet 2019
októberében megerősített. 

A Tanácsnak még nem sikerült megállapodnia álláspontjá-
ban. Az MFF életbe lépéséhez a Parlamentnek jóvá kell hagy-
nia azt.

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

Vészforgatókönyv a koronavírus miatt
2021. január elsején lépne életbe

Klaus Iohannis államfő hétfőn bejelentette: Romá-
niában egy hónappal meghosszabbítják a rendkívüli
állapotot.

Az elnök azt követően tette a bejelentést, hogy Ludovic
Orban miniszterelnökkel és a járvány leküzdésében kulcsfon-
tosságú tárcák vezetőivel tanácskozott. Úgy vélte: Romániá-
ban az eddigi határozott intézkedések eredménye, hogy nem
növekedett olyan mértékben a fertőzések száma, mint Olasz-
országban vagy Spanyolországban. Hozzátette: ennek elle-
nére nem érkezett el a lazítás ideje, és további erőfeszítéseket
kell tenni azért, hogy az ország elkerülje a nyugat-európai or-
szágok forgatókönyvét. Kijelentette: ezen a héten megszöve-
gezik, és a jövő héten kihirdeti azt az elnöki rendeletet, mely
további egy hónappal meghosszabbítja a rendkívüli állapo-
tot.

Iohannis kitért arra, hogy a költségvetésnek csökkennek a
bevételei, és nőnek a kiadásai, ez pedig nehéz helyzet elé ál-
lítja a kormányt. Úgy vélte, több pénzt kell szánni az egész-
ségügyre és a szociális ellátásra, a kényszerszabadságokra és
a munkanélküli-segélyekre. Ehhez pedig szükségesnek tartotta
a költségvetési hiány jelentős megnövelését. Hozzátette: a
kormánynak alapos elemzést kell készítenie, és újra kell érté-

kelnie a költségvetésnek mind a bevételi, mind pedig a kiadási
oldalát.

Az államfő azt is elmondta: hogy a nehéz helyzetben szük-
ség van a nemzetközi szolidaritásra. Ennek jegyében kedden
11 román orvos és hat asszisztens utazik Milánóba, hogy se-
gítsen az olasz hatóságoknak a járvány leküzdéséért tett erő-
feszítéseiben.

Klaus Iohannis arra is kitért, hogy jó ütemben folytatódik
az orvosi eszközök beszerzése, amiben magáncégek is segítik
a kormányt. 

Romániában két napja lassulni kezdett a koronavírusos ese-
tek számának a növekedése. Az országban hétfőre meghaladta
a négyezret a fertőzöttek száma. Közülük 157-en meghaltak,
406-an pedig meggyógyultak.

A március 16-án bevezetett 30 napos rendkívüli állapot ide-
jére felfüggesztették az oktatási intézmények tevékenységét,
egyszerűsítették az egészségügyi felszerelések beszerzésének
szabályait, korlátozták az ügyfélfogadást a közintézmények-
ben, az igazságszolgáltatás munkáját pedig csak a sürgős
ügyekre korlátozták. A rendkívüli állapot idején katonai ren-
deletekkel korlátozták a lakosság gyülekezési és mozgássza-
badságát, és befagyasztották az energiaárakat. (MTI)

Egy hónappal meghosszabbítják 
a rendkívüli állapotot

Romániában második napja csökken az új koronavírusos
fertőzések száma – olvasható a stratégiai kommunikációs
törzs által hétfőn kora délután közzétett napi összesítés-
ben.

Hétfőre csupán 193-mal nőtt az újonnan jegyzett fertőzések
száma, mely immár 4057-re emelkedett. Az egynapi esetszám
jelentős visszaesést jelent az elmúlt három napban jegyzett új
esetekhez képest, azonban az is megállapítható, hogy míg
múlt pénteken 3174 elvégzett teszt eredményeképpen diag-
nosztizálták 445 személynél a fertőzést, szombaton pedig
4435 teszt mutatott ki 430 új fertőzést, vasárnap csak 2531
teszt jelezte a 251, hétfőn pedig 2364 teszt a 193 új megbete-
gedést.

A múlt hét második feléhez képest csökkenő tendenciát
mutat az elhalálozások statisztikája is. Míg pénteken 22,
szombaton 25, vasárnap hét, hétfőn kilenc beteg halt bele az
új koronavírus-fertőzésbe.  A járvány kezdete óta 406 sze-
mélyt nyilvánítottak gyógyultnak.

Az utóbbi napokban azonban jelentősen nőtt a súlyos meg-

betegedések száma. Míg egy héttel ezelőtt 33 koronavírusos
beteget kezeltek a kórházak intenzív osztályain, az elmúlt
három napban számuk 36-tal, 22-vel, illetve 38-cal nőtt, és je-
lenleg 179-re ugrott.

A statisztika szerint az elmúlt 24 órában csaknem nyolc-
ezerrel emelkedett az intézményes karanténba helyezettek
száma, mely immár megközelíti a 24 ezret, és 2300-zal csök-
kent a lakhelyi elkülönítésben levők száma, mely így is 106
ezer fölötti.

A stratégiai kommunikációs törzs arról is beszámolt, hogy
Nyugat-Európa országaiban 627 román állampolgárt vettek
nyilvántartásba koronavírus-fertőzöttként, közülük 29-en be-
lehaltak a kórba.

Romániában a járvány kezdete óta 315 esetben indult bűn-
vádi eljárás a járványellenes intézkedések meghiúsítása miatt,
és csupán az elmúlt 24 órában közel 9500 személyt bírságol-
tak meg a kijárási korlátozások megszegése okán. Az elmúlt
napon kirótt bírságok összege meghaladja a 21,73 millió lejt.
(MTI)

Romániában második napja csökken 
az új fertőzések száma

Mózes Edith



Az említett négy megyében, ahol kötelezővé tették a maszk vise-
lését, a lakosok enélkül nem léphetnek ki az utcára, nem léphetnek
be közintézményekbe, üzletekbe, gyógyszertárakba, ahol fertőtlení-
tőszerrel átitatott szőnyeg kell várja a klienseket. A négy megye la-
kosai a közlekedési eszközökön sem utazhatnak maszk nélkül.
Máramaros megye még tovább ment, és kötelezővé tette azok szá-
mára is, akik csak átutaznak a megyén. Vaslui megyében pedig bün-
tetést szabnak ki azoknak az üzleteknek, munkatelepeknek,
közintézményeknek a vezetőire, dolgozóira, akik megengedik, hogy
az állampolgárok maszk nélkül belépjenek az általuk felügyelt hely-
színekre.

Hogy valóban hatásos lehet a maszk, a kínai járvány idején is lát-
hattuk, ahogyan azt is, hogy mióta nincsenek új fertőzöttek (és csak
a beutazók viszik vissza a fertőzést), a parkokat, utcákat ellepő kína-
iak, felnőttek és a gyermekek továbbra sem hagytak fel a maszk vi-
selésével. 

A járvány kezdetén több nyugati országban azon a véleményen
voltak, hogy a maszk nem kötelező, ezt hirdette az Egészségügyi Vi-
lágszervezet, és Raed Arafat államtitkár is hasonlóképpen vélekedett.
Ez hangzott el vagy hangzik el még most is a romániai hirdetésekben,
annak ellenére, hogy mára már megváltoztak a vélemények. Mint ki-
derült, többen is bevallják, hogy azért nem szorgalmazták a maszk
viselését, mert fontosabb volt, hogy a kezdeti szűkös készletekből az
egészségügyi személyzetnek biztosítsák ezt a védekezési lehetőséget.
Azóta kiderült, hogy sokkal profibb maszk nyújthat az
első vonalban dolgozóknak nagyobb biztonságot. 

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy világviszonylatban
nagyon sok a fertőzött, de tünetmentes személy, nem-
zetközi szinten is ajánlani kezdték a maszk viselését,
vagy a száj és az orr bármilyen védelmét sállal, ken-
dővel, zsebkendővel, különösen azok számára, akik tö-
megközlekedési eszközökön utaznak, munka vagy séta
közben másokkal találkoznak. Raed Arafat is megvál-
toztatta a korábbi véleményét, és azt ajánlja, hogy
minél hamarabb tegyen mindenki maszkot, aki kilép a
lakásából. Ha nem tud vásárolni, házilag is elkészíthet
olyat, ami szappanos vízben mosható, és megvédi vi-
selőjét, ha magas hőfokon vasalással fertőtleníti. Az
sem mellékes, hogy olcsóbb az egyszer használatos
maszkoknál, amelyeknek szépen felvitték az árát. 

Némileg más Ludovic Orbán kormányfő állás-
pontja, aki szerint: „Az emberek nem kötelezhetők
maszkviselésre, ha nem jutnak hozzá” – jelentette ki
vasárnap este a România TV műsorában. „Nem írhatod
elő, hogy kötelező a maszk viselése mindaddig, amíg

nincs olyan termelési kapacitás, amely minden polgár számára lehe-
tővé teszi, hogy elfogadható áron vásárolhasson maszkot” – nyilat-
kozta a miniszterelnök. Hozzátette, romániai cégek dolgoznak azon,
hogy megfelelő mennyiségű maszkot gyártsanak.

Mindent összevetve, amíg megyénkben is eldöntik, hogy vállal-
ják-e vagy sem a maszk kötelezővé tételét, csak azt ajánlhatjuk, hogy
viseljék, amikor az utcára lépnek. Aki megnézi azt a felvételt, amely-
ben japán tudósok kísérletét mutatták be, azonnal maszkpártivá válik.
A kisfilmben láthattuk, hogy az egyet köhögő fertőzött személy szá-
jából a szabadba jutó megfestett pici nyálcseppek a vírussal együtt
percek alatt elterjednek a szobányi helyiségben, és az ott tartózkodó
több mint tíz személy közül valamennyit megfertőzhetik, az immun-
rendszerétől függően. Sőt, a nagyobb cseppek a padlóra hullnak, és
a fertőtlenítés mellett a huzat lehet jó ellenszerük. Egyszóval, ne res-
telljék, kössék fel… a maszkot, és aki nem visel szemüveget, lehető-
ség szerint tegyen napszemüveget, hogy a szemét is óvja. 
Nem kötelező, de hasznos

Lapzárta után értesültünk, hogy a megyei katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség április 5-én megvitatta a száj- és orrmaszk (sál, kendő stb.)
viselésére vonatkozó határozattervezetet, amely rendelkezett volna
arról, hogy kötelezővé válik a maszk viselése valamennyi közösségi
színtéren, kereskedelmi egységekben, közintézményekben, a közön-
séget fogadó vállalkozásoknál, gyógyszertárakban, élelmiszert áru-
sító piacokon és közszállítási eszközökön. Figyelembe véve, hogy
jelenleg nincs lehetőség arra, hogy valamennyi Maros megyei lakos-
nak biztosítani lehessen a maszk beszerzését, a felügyelőség április
6-án a határozat visszavonásáról döntött.

Viselni kellene
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Csend van a községben
Fertőtlenítenek Maroskeresztúron

A maroskeresztúri tömbhá-
zakban múlt szerdán kezdték
a 4-es számú katonai rendelet
által előírt fertőtlenítést.
Erről, illetve a koronavírus-
járvány elleni további óvin-
tézkedésekről Kovács Edit
polgármesterrel beszélget-
tünk.

– 35 lépcsőházban zajlik a fertőt-
lenítés az egyhetes hatóerejű szer-
rel. Megkaptuk a tömbházak
bejáratánál elhelyezendő kézfertőt-
lenítőket is, a napokban pedig az
adagolóknak is meg kell érkezniük.
Ugyanakkor egy keresztúri cég 150
liter, vízben oldódó fertőtlenítő
szert ajánlott fel, a nagylelkű ado-
mányból minden utcát fertőtleníteni
fogunk. Egy másik cég egy tűzoltó-

autót bocsátott a rendelkezésünkre,
amire szórófejet szerelve megold-
ható a fertőtlenítés. Az üzemanya-
gért fizetünk, de így is nagy
segítség. Ettől és egy harmadik cég-
től alkoholos kézfertőtlenítőt kap-
tunk. Ezek a felajánlások
rávilágítanak arra, hogy kikre lehet
számítani a nehéz időkben. Hang-
súlyozni szeretném, hogy az utcák
fertőtlenítésének fő célja nem feltét-
lenül a koronavírus elleni harc, hisz
nagyon jól tudjuk, a szabad levegőn
az eredmény nem tartós, alig egy-
két napon át fejti ki hatását. Ilyen
gyakorisággal megismételni pedig
szinte lehetetlen mind anyagi szem-
pontból, mind a munkavégzés
szempontjából. Természetesen nem
mondhatjuk, hogy fölösleges volt,
sőt annál inkább jó lenne ezt évente
egyszer-kétszer megismételni,
olyan környezetben lakni, amely

ilyen szempontból pluszbiztonságot
nyújt. 

– A 65 év fölöttiek közül hányan
szorulnak az önkormányzat segítsé-
gére az élelmiszerek, tisztítószerek
és gyógyszerek beszerzését illetően?

– 56 olyan idős személyről kell
gondoskodni, akiknek nincs a kö-
zelben hozzátartozójuk. A polgár-
mesteri hivatal alkalmazottjai 41
keresztúri lakosnak segítenek, 15
székelykakasdi időshöz pedig a
helyi református egyházközség ön-
kéntesei járnak. Rajtuk kívül az ön-
kormányzatnak a házi vesztegzárra
utalt, nehéz helyzetben lévő csalá-
dokról és azok gyerekeiről is gon-
doskodnia kell. Ez pedig korántsem
egyszerű feladat.

– Mennyire tartja be a lakosság
a kijárási tilalmat?

– Csend van a községben. Persze
mindig kerülnek olyanok, akiket
nem lehet otthon tartani, de a lakos-

ság nagy része tiszteletben
tartja az előírásokat. Főleg a
szabálysértők sétafikálásának
csökkentése céljából, néhány
kisbolt csökkentette a nyitva-
tartási idejét, déli 1 óráig tar-
tanak nyitva.

– A polgármesteri hivatal-
ban változott-e a munkaprog-
ram?

– Egyelőre a megszokott
program szerint fogadjuk a
lakosságot. Az épületbe egy-
szerre egy személy léphet be.
Nem vezettünk be csökken-
tett ügyfélfogadási intervallu-
mot, mert úgy gondolom,
hogy a program csökkentésé-
vel fennállna a torlódás ve-
szélye. De nincs nagy
mozgás, alig jön néhány
ügyfél, adófizető. A legtöb-
ben élnek az internetes meg-
oldások lehetőségével, és

nagyszerű lenne, ha ez a járvány
után is így maradna.
Gyógyul az első Maros 
megyei fertőzött

– Megyénk települései közül Ma-
roskeresztúron azonosították az első
koronavírus-fertőzöttet. Mennyire
keltett ez pánikot a helybeliek köré-
ben?

– Nagy pánik nem volt, de min-
denki tudni akarta, hogy az Olasz-
ország sárga zónájából hazatérő 70
éves nő kikkel érintkezett. Ilyen
névsort nincs jogunk közreadni, de
megnyugtattuk az embereket, hogy
akikkel a fertőzött kapcsolatba lé-
pett, mind karanténban vannak.
Amúgy, mintha ráéreztünk volna a
közelgő veszélyre, már február 25-
én elkezdtük a koronavírus-fertőzés
elleni óvintézkedésekről szóló tájé-
koztatást. A polgármesteri hivatal
honlapján közzétett felhívás mellett
a lakók postaládáiban is helyeztünk
el szórólapokat. De akkor még
senki nem vette ezt komolyan, utó-
lag pedig egyesek szóvá tették,
hogy nem hívtuk fel a figyelmüket
a helyzet komolyságára. Az illető
hölgy március 4-én érkezett haza,
és 7-én kezdte rosszul érezni magát.
A kolozsvári kórházba szállították,
jelenleg még ott van. Lassan gyó-
gyul, de nem panaszkodik. Hetente
vesznek vért tőle, és az eredmény a
héten még pozitív volt, de tudomá-
som szerint jól érzi magát. Azok-
nak, akik kapcsolatba kerültek vele,
már letelt a 14 napos karantén. Hála
istennek egy fertőzött sem volt kö-
zöttük, és más helybélit sem diag-
nosztizáltak koronavírussal.

– Jelenleg hányan vannak házi
elkülönítésben, illetve intézményes
karanténban a községből?

– Március 31-én 25 volt az ott-
hon elkülönítettek száma, és két in-

tézményes karanténos lakosunk is
volt. Április 2-án tizenegynéhány
személy karanténja jár(t) le. Sokan
jöttek haza külföldről – Magyaror-
szágról, Német-, Olasz- és Francia-
országból –, és valószínűleg most,
húsvét előtt még lesznek hazatérők,
így az elkülönítettek száma napról
napra változik.
Folytatják a munkálatokat 

– Mi a helyzet a maroskeresztúri
beruházási munkálatokkal?

– A községközponti kultúrotthon
és a park felújítása is folytatódik,
továbbá a székelykakasdi szenny-
vízhálózatnál sem szünetel a
munka. Amíg nem kapunk a be-
szüntetésre vonatkozó rendeletet,
folytatjuk a beruházásokat. A ma-
roskeresztúri iskola felújítására és
bővítésére vonatkozó pályázatunk
keretén belül, az építkezési szerző-
dés odaítélése céljából benyújtott
két ajánlat elbírálás alatt van, való-
színűleg hamarosan meglesz a nyer-
tes, és elkezdődhet a munka. Az
újabb projektekkel azonban vár-
nunk kell, a járványhelyzet függvé-
nyében ugyanis változhatnak a
prioritások. A tegnapi (sz. m. már-
cius 30-i) tanácsülésen megszavaz-
tuk, hogy áprilistól internetes
tanácsülést tartsunk, amíg a helyzet
úgy kívánja.

– Hogyan látja a község életét
pár hónapon belül?

– Derűlátó vagyok, és bízom
benne, hogy nem húzódik el sokáig
ez az állapot. Számomra az az iga-
zán elkeserítő, hogy a húsvéti elő-
készületekből idén semmi nem
érzékelhető. Szeretném hinni, hogy
az ünnepre való lelki készülődés
mégsem marad el egyetlen maros-
keresztúri és székelykakasdi ottho-
nában sem.

Nagy Székely Ildikó

Van, aki autóban is maszkot visel Fotó: Nagy Tibor

Nőtt a kórházba
utaltak száma

Maros megyében
Az április 6-i adatok szerint Maros me-

gyében 56 koronavírussal fertőzött sze-
mélyt tartottak számon. 174 embert
kórházba utaltak fertőzés gyanújával. 562-
en intézményes karanténban voltak, 9.682-
en házi elkülönítésben – derül ki a
kormányhivatal közleményéből. Az utolsó
24 órában 846 személy esetében szűnt meg
a házi elkülönülés, 77-en hagyhatták el a
karantént. 

Bár az a hír terjedt el a városban, hogy
több mint ötven orvos és egészségügyi dol-
gozó fertőződött meg, a Marosvásárhelyi
Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház közle-
ménye szerint más a helyzet. A kórház egy
orvosáról kiderült, hogy pozitív a tesztje,
ezért április 4-étől az egészségügyi és a ki-
segítő személyzet tagjai közül 51-en ott-
honi elkülönítésben vannak a munkatársak,
illetve a betegek biztonsága érdekében. Az
előírások szerint azoknál a személyeknél,
akik kapcsolatba kerültek a fertőzöttel, de
nem jelentkeznek a betegség tünetei, nem
végzik el a tesztet. Mind a fertőzött sze-
mély, mind a házi elkülönítésben levők
egészségi állapota kielégítő – olvasható a
kórház közleményében. 

Az elmúlt 24 óra alatt 300 rendőr 400 el-
lenőrzést végzett, 730 helyszínen 2380 sze-
mély esetében vizsgálták meg, hogy
betartják-e az otthoni elkülönülést. 130 vál-
lalkozást vizsgáltak meg, hogy betartják-e
a tevékenység felfüggesztésére vonatkozó
utasításokat. A rendőrök 296 esetben róttak
ki bírságot 797.000 lej értékben. A közle-
kedésrendészek 925 járművet ellenőriztek,
és 1876 személyt igazoltattak. 

A nyárádtői rendőrök április 5-én Maros-
keresztúron egy 29 éves férfit 2.000 lejre
büntettek meg, mert nem tartotta be az ott-
honi elkülönítésre vonatkozó szabályt, és
hatósági karanténban helyezték el. 

A Közegészségügyi Igazgatóság három
üzletet ellenőrzött, ahol mindent rendben
talált. (b.gy.)
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A vírus okozta jelenlegi hely-
zetet boncolgatni a hírek (és
álhírek) dömpingjében értel-
metlen, azonban sokunkat ér-
dekel, hogy hogyan vészelik
át ezt az időszakot azok az in-
tézmények, amelyeket talán a
leginkább érint a kényszer-
szünet: a színházak, amelyek
a közönségükért, a közönsé-
gükkel és a közönségükből
élnek, amelyek esetében az
élő kapcsolat meghatározó és
nélkülözhetetlen a létezés-
hez. Három intézményvezetőt
kérdeztünk: a minisztérium
által fenntartott Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház igazga-
tóját, Gáspárik Attilát, a
marosvásárhelyi magánszín-
ház, a Spectrum vezetőjét,
Török Istvánt, valamint Gavril
Cadariut, az ugyancsak maros-
vásárhelyi, de a Maros Megyei
Tanács által fenntartott Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínház
igazgatóját.

Hatalmas nézettség, online
próbafolyamat

Sorrendben elsőként Gáspárik
Attilát kérdeztük arról, hogy a mos-
tani, megváltozott helyzetben mi a
legnehezebb a színház számára, mi
az, ami igazán mást jelent, mint
eddig? 

– Az, hogy attól, hogy nem talál-
kozunk, még dolgoznia kell min-
denkinek, hogy a fizetést
megkapjuk. Ez egy sokkal nehe-
zebb helyzet, mert volt egy ritmusa
az embernek, volt egy napi prog-
ramja, és amikor a számítógép elé
leült, akkor vagy szórakozott, vagy
társasági életet élt, de nem dolgo-
zott. Most zajlik a távmunka, olva-
sópróbák, értelmező próbák
vannak, új előadások elkészítése fo-
lyik, de ez egy nehéz dolog. A mi
életünk tényleg egy társasági élet
volt, és nagyon hiányzik mindenki-
nek a személyes kapcsolat. De
sokat nem gondolkozunk, hanem
végezzük a dolgunkat, mert ha el-
kezdenénk gondolkodni, lelkizni,
akkor nagyon mélyre kerülnénk. Az
olvasópróbákat, szövegösszemondó
próbákat is interneten keresztül vé-
gezzük. Nagyon sokszor mondtam,
hogy a színház nagyon fontos lesz
hosszabb távon is a személyessége

miatt. Régóta észrevettem, hogy
egyre többen dolgoznak otthonról,
kötetlen munkaidővel, sokan nem
ismerik személyesen a főnökeiket,
a munkatársaikat. Kezdődött a szof-
tosokkal, a programírókkal, és az
újságírók sem mennek ma már min-
dennap be a szerkesztőségbe.
Ebben a környezetben a színház
által nyújtott személyes kapcsolat
nagyon fontos lett, és most érződik
igazán, hogy mennyire. Az ember
társas lény, falka vagyunk, bár-
mennyire is nem értünk egyet az
egyikkel vagy a másikkal. Most ez
a falka ideig-óráig megszűnt, és na-
gyon fontos lesz mindannyiunk szá-
mára az ebből leszűrt tanulság.

– A fizetéseket hogyan tudják ki-
termelni?

– A költségvetésből a fizetésünk
biztosítva van az év végéig. A fenn-
tartónk, a minisztérium megkér-
dezte, hogy nem tudnánk-e a
közösbe valamit visszaküldeni.
Annak az összegnek nagy részét –
80.000 lejt –, amit kiszállásokra,
fesztiválszereplésekre szántunk,
visszaküldtük a költségvetésbe. A
pénzt, ami a jegyekből bejött, új
produkciókra költöttük. Már sejt-
jük, hogy mivel fogunk kezdeni, ha
megérjük még egyszer, hogy lesz
színház. Szeretnénk egy előadást
készíteni az orvosoknak, assziszten-

seknek, gyógyszerészeknek. Egy
karitatív előadást, mert ezekben az
időkben heroikus munkát végeznek.
Orvos írók műveiből szeretnénk vá-
logatni, orvosok által írt anyagokat,
különböző egészségügyi kérdések-
kel kapcsolatos irodalmi műveket
szeretnénk színpadra vinni egy-
szeri, megismételhetetlen gesztus-
ként. Elsőnek robbantottunk az
online világban is, ami őrületesen
nagy nézettséget hozott. A leg-
utóbbi elődásunkat már több mint
10.000 néző tekintette meg, a né-
zettségünk folyamatosan nő. Meg-
ható, hogy például tegnap este
Uppsalából írt nekünk valaki. Eddig
is voltak online megtekinthető elő-
adásaink, de nem nagyon érdekel-
ték a nézőket. Most ez nagyon
fontos lett. Felvettük továbbá kap-
csolatot a tanfelügyelőséggel, és ok-
tatási segédanyagokat kezdünk el
gyártani a magyar, illetve a román
irodalomórákhoz. Versek, prózák,
olyan anyagok, amelyek nincsenek
benne a tankönyvben, de most van
idő arra, ha egy tanár akar foglal-
kozni egy-két olyan íróval, aki a
szívéhez közelebb áll, de nem fért
be a tananyagba. Konkrétan maros-
vásárhelyi írókra, költőkre gondo-
lok, Molter Károlyra vagy Szőcs
Kálmánra például. Műveikből szí-
vesen átnyújtunk egy csokorral fel-
olvasások formájában, amelyeket
online készítünk el és küldünk ki.
Nem veszíthetjük el a reményt, nem
nyavalyoghatunk, hogy mi lesz a
világ sorsa, nekünk most a legfon-
tosabb feladatunk, hogy valamiféle
utat, túlélési stratégiát mutassunk. 
,,Ősztől teljes erőbedobással
újrakezdjük”

– Mi számotokra a legnehezebb?
Magánszínházként hogyan működ-
tök, ha működtök egyáltalán, mivel
foglalkoztok most? – kérdeztük
Török Istvántól.

– Pillanatnyilag kivárunk, próbá-
lunk együtt élni a helyzettel. Jelen-
leg semmiféle aktivitásunk nincsen,
mindenki otthon van, és próbálja
túlélni ezt az időszakot. A munka-
társak megélhetését biztosítjuk, tel-
jes fizetést adunk, és beadtuk a
kérvényt a kényszerszabadság
okán, aztán vagy visszakapunk va-
lamit az államtól, vagy nem. De
nem bocsátottunk el senkit, és nincs
is szándékunkban. 

– Hogyan látod, meddig fenntart-
ható ez a helyzet nálatok?

– Remélem, hogy a vírus okozta
állapotok nem tartanak az idők vé-

gezetéig, de azt nem hiszem, hogy
ebben az évadban még lesz előadá-
sunk. Mi azzal számolunk, hogy ezt
az évadot elfelejthetjük, és remél-
jük, hogy a munkát ősztől teljes erő-
bedobással újrakezdhetjük. Szinte
mindegyik előadásunkról készültek
felvételek, érdeklődött irántuk az
Erdély TV, elküldtük nekik a listát,
a további tárgyalások fényében
vagy bejátsszák ők, vagy feltesszük
őket a YouTube-ra, hogy az interne-
ten is megtekinthetők legyenek. 
A kreativitást nem öli meg
semmi

– Elsősorban igyekszünk magun-
kat minél elfoglaltabbakká tenni
olyan tevékenységekkel – az új elő-
adások előkészítése, a további re-
pertoár kialakítása –, amelyeket a
jelenlegi helyzetben is végezhetünk
– mondta Gavril Cadariu. – Mind-
ezek mellett nagy hangsúlyt fekte-
tünk a színművészeink önálló
munkájára, az új ötletek hasznosítá-
sára ebben a szerencsétlen helyzet-
ben, amelyben a gyerekek otthon
ülnek, és mi csak a virtuális világ
segítségével tudjuk velük tartani a
kapcsolatot. Mind a román, mind a
magyar társulat előadásai megte-
kinthetők és nagy nézettségűek a

honlapunkon. Jelenleg egy meseso-
rozaton dolgozunk: olyan román és
magyar nyelvű minielőadásokat ké-
szítünk, amelyeket naponta megte-
kinthetnek a gyerekek. Szükségünk
van erre, hiszen nem szeretnénk el-
veszíteni a kapcsolatot velük,
ugyanakkor azt vettük észre, hogy
kialakulóban van egy másfajta kap-
csolattartási, barátkozási forma, és
mi ezeken a csatornákon keresztül
is megszólíthatjuk egymást. Termé-
szetesen nincsen színház közönség
nélkül, szükség van az élő színészre
és nézőre, de a jelenlegi helyzetben
csak a napi virtuális kapcsolattar-
tásra van lehetőség. Három hete
ezen dolgozunk, a körülmények a
színészeinket, rendezőinket számos
új ötlettel is megihlették, többen kö-
zülük új, pár szereplős online elő-
adásokat készítenek, mások vagy
saját maguk által írt meséket olvas-
nak fel, és próbáljuk megőrizni a
színház személyességét. Reméljük,
hogy azok a tanulságok, amelyeket
a művészet, az intelligencia és a hit
segítségével megszereztünk, velünk
maradnak, mert ezek a tanulságok
nagyon nehéz időkben értek ben-
nünket. Én is személyesen megta-
pasztalhattam, hogy a szolidaritás
szónak valóban van értelme napja-

inkban, hogy nagyon sok dolgot fel-
fedezhetsz magadban és a körülöt-
ted élőkben, főleg akkor, amikor a
szenvedés eluralkodik a világon.

– Igen, és gondolom, hogy ez a
helyzet a kreativitást is előhozza az
emberekből…

– Teljes mértékben. A Whats-
App-csoportjaink folyamatosan ak-
tívak, percenként jelez a telefon, a
kollégák rengeteg új ötlettel gazda-
gítottak bennünket. Az említett me-
sesorozat a színház honlapján
tekinthető meg, emellett minden va-
sárnap közzétettük mind a magyar,
mind a román társulat egy-egy elő-
adását, és készülünk egy új, 10-15
percnyi időtartamú internetes mese-
sorozattal is, amelynek fejezeteit
ugyancsak naponta tesszük majd
közzé, hogy az előadásaink mellett
a jelen helyzet által befolyásolt kre-
ativitásunk produktumait is megis-
mertethessük a közönséggel. 

– A munkatársak bérezése aka-
dálytalan?

– Az évi költségvetésünket még
akkor szabták meg, amikor a vírus
nem létezett, és akkor is csak az évi
tevékenységünk egy részét fedte le.
A nyári, tervezett költségvetés-ki-
egészítésben bíztunk, de jelenleg
nem tudjuk, hogy ezzel mi lesz. Ter-

mészetesen jelenleg nem rendelke-
zünk bevétellel, de a megyei tanács
ajánlásaival összhangban számos új
intézkedést hoztunk. Lemondtunk
az új előadások készítéséről, a kö-
zelgő premierekről, a júniusi feszti-
válunkról, hogy az ezekre szánt
összegeket a munkavégzésünkre és
a minimális programunk fenntartá-
sára irányíthassuk át, ameddig nem
javul a helyzet. Voltunk még nehéz
anyagi helyzetben, reméljük, hogy
a fenntartónk, a Maros Megyei Ta-
nács ez alkalommal is támogatni
fog minket. Jelenleg csupán páran
járunk be dolgozni: az adminisztrá-
cióval foglalkozó, valamint a műhe-
lyekben dolgozó munkatársak, akik
váltásokban, két-három főnyi csa-
patban dolgoznak azon előadások
díszletein és bábjain, amelyeket újra
játszani fogunk. A színészek és a
színpadtechnikai stáb saját kéré-
sükre április elsejétől 10-12 napig
részleges szabadságon vannak, a
szükségállapot véget érte után meg-
látjuk, mi hogyan alakul. Próbáljuk
úgy alakítani az életünket, hogy az
előadások kényszerű szüneteltetése
alatt se álljon le a tevékenységünk.
Most jöttünk rá, hogy mennyire
fontos a környezetünkben élők
egészsége… Fontosabb, mint bár-
mikor! 

Új utak a közönséghez
Színház a karantén idején

Gáspárik Attila

Gavril Cadariu

Török István

Kaáli Nagy Botond



Egy hónappal ezelőtt még több száz gyer-
mek népesítette be Magyaró község tan-
intézeteit. Akkori látogatásunk során Vajda
Szabolcs iskolaigazgatót a diáklétszám ala-
kulásáról kérdeztük. 

A község tanintézeteibe összesen 302 gyermek
jár, jövőben ez a szám várhatóan 320-ra nő. A gya-
rapodás a román tagozatot érinti – tájékoztatott az
intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy
idén még 5%-kal több a magyar tagozatos diákok
száma, ősztől azonban már fele-fele arányban osz-
lik meg a létszám a magyar és a román tagozaton. 

A községközponti iskolában előkészítőtől nyol-
cadik osztályig tanulhatnak a gyermekek. A ma-
gyar tagozatra 52 kisiskolás és 55 V–VIII.
osztályos jár. Az elemi osztályok közül az előké-
szítő a negyedikkel, az első a másodikkal van ösz-
szevonva, a harmadik önállóan működik.
Szerencsére a felső tagozaton nincsenek összevont
osztályok – tette hozzá az igazgató. Azt is el-
mondta, hogy a községközpontnak 38 óvodása
van, közülük 18-an járnak magyar csoportba. Fic-
kón 14, Holtmaroson 9 óvodást tartanak számon. 

A felújított fickói iskolában 20 kisdiák – az elő-
készítő, az első és a má-
sodik osztály – osztozik
tantermen és pedagógu-
son. A nagyobbakat, va-
lamint a holtmarosi
tanulókat 16 személyes
iskolabusz viszi be a
magyarói tanintézetbe.
Kristóf József polgár-
mestertől megtudtuk,
hogy az önkormányzat
két éve kér egy nagyobb
buszt a diákok szállítá-
sára, hogy a járműnek
ne kelljen többször for-
dulni, de a kérés egye-
lőre nem talált
meghallgatásra. A köz-
séggazda arra is kitért,
hogy – bár egyes szülők
szerint szerencsésebb
városi iskolába járatni a
gyermekeket –, a helyi

tanintézetekből mindig került ki jó pár kiváló tel-
jesítményt nyújtó diák. Ilyen az ötödikes fickói
Szász Kriszta, Toth-Pál Melinda tanítónő korábbi
diákja is, aki évről évre országos versenyeken re-
mekel. Idén is lett volna lehetősége bizonyítani, a
járvány miatt azonban a tanintézetek bezárásával
egy időben a tantárgyversenyeket is felfüggesztet-
ték. 

Vajda Szabolcs iskolaigazgatótól múlt héten te-
lefonon érdeklődtünk az internetes oktatás beindí-
tásáról. Az intézményvezető elmondta, hogy a
pedagógusok az iskolák bezárása óta az osztályok
Facebook-csoportjaiba küldik a tanulnivalót és a
házi feladatokat, illetve a Zoom applikációs video-
chattel is megpróbálkoztak. A magyar tagozaton
szinte minden diák be tudott kapcsolódni a virtu-
ális oktatásba, a román tagozatra járó roma gyere-
kek közül azonban többnek nincs erre lehetősége
vagy kedve, így mindössze a tanulók 60 százaléka
követte az internetes tanórákat.

– Az anyagot mindenképpen ismét át kell majd
venni, ha újra kinyitnak az iskolák, a virtuális ok-
tatás célja inkább a diákok figyelmének a fenntar-
tása kell legyen – összegzett az igazgató. 

Magyaró községnek
körülbelül ezer 65 év
fölötti lakosa van, de a
többségük számíthat a
hozzátartozókra, így
mindössze húszan igé-
nyelték a helyi önkor-
mányzat segítségét a
bevásárlásnál, illetve a
receptre felírt gyógy-
szerek kiváltásánál –
tudtuk meg Kristóf Jó-
zsef polgármestertől
(fotó).

A községgazda telefonos
beszélgetésünk során el-
mondta, hogy a polgármes-
teri hivatal honlapján és az
üzletekben elhelyezett szó-
rólapokon is tájékoztatják a
lakosságot a járványügyi óvintézkedé-
sekről, a boltokat naponta-kétnaponta
a lakás elhagyásához szükséges, saját
felelősségre tett nyilatkozatok forma-
nyomtatványaival is ellátják. A helybé-
liek többnyire betartják az előírásokat,
a rendőröknek eddig senkit nem kellett
ilyen jellegű szabálysértés miatt meg-
büntetni.

– Jelenleg (sz. m.: április 2-án) 27
községbeli van otthoni elkülönítésben,
fertőzöttet eddig nem azonosítottak. A
legtöbb karanténba kerülő külföldről
jött haza, ugyanakkor három egészség-
ügyi alkalmazott is 14 napos megfigye-
lés alá került – tájékoztatott Kristóf
József.

A polgármestertől megtudtuk, hogy
három hete fertőtlenítették a polgár-
mesteri hivatalt, a kultúrotthonokat és
a köztereket, a beszélgetésünk előtti
napon pedig a templomok is sorra ke-
rültek. 

– Most az utcák fertőtlenítésére, tisz-
títására készülünk, helyileg próbáljuk
ezt megoldani. Egy nagybányai cégtől
védőfelszereléseket, szemüveget,
maszkot rendeltünk – tette hozzá a köz-
séggazda.
Folytatják az aszfaltozást

Több Maros megyei községhez ha-
sonlóan Magyarón sem szünetelnek a
megkezdett munkálatok. A községköz-
pontban és Fickón folytatódik az inf-

rastruktúra fejlesztése, az utcák aszfal-
tozása, a hidak, sáncak építése. Az új
pályázatok szempontjából azonban
megállt az élet.

– A Leader-programon keresztül a
közvilágítás korszerűsítésére pályáz-
tunk, jelenleg a 45 napos elbírálás zaj-
lik, de a járvány okozta helyzetben sok
jóra nem számíthatunk – vélte a polgár-
mester.

Bár a helyi tanács legutóbbi ülésénél
még nem volt elrendelve a szükségál-
lapot, a jó időben az ülést a polgármes-
teri hivatal udvarán tartották. A
következő ülésre a Zoom applikáció
segítségével a virtuális térben kerül sor.
Ez a községgazda szerint azért is lesz
kihívás, mivel egy új tanácsos megvá-
lasztásáról is szavazni kell, a külföldön
tartózkodó Csatlós Róbert RMDSZ-es
tanácsos ugyanis lemondott, helyét Bu-
tila Zsuzsanna venné át.

Ami a koronavírus terjedését illeti,
Kristóf József szerint a járvány még ez-
után fog tetőzni. A külföldön dolgozó
magyaróiak közül ugyan már sokan ha-
zajöttek, és letöltötték a 14 napos ka-
rantént, többen azonban közvetlenül a
szükségállapot kihirdetése előtt mentek
Németországba, és húsvétra várhatóan
visszatérnek az országba. 

– Remélem, a községbeliek megér-
tették, mennyire súlyos a helyzet, és
ennek megfelelően cselekszenek – ösz-
szegzett a polgármester. 

6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________VENDÉGOLDAL_______________________________________________ 2020.április7.,kedd

Virágvasárnap nyolc magyarói konfir-
mandus tett volna bizonyságot hité-
ről. Ha a járványügyi helyzet
megengedi, illetve a szükségállapot
addig véget ér, pünkösdkor tartanák
meg a konfirmációt, de annak is fenn-
áll a lehetősége, hogy egy későbbi
időpontot kell majd választani – tud-
tuk meg Takács Malvin lelkipásztor asz-
szonytól, aki férjével, Alberttel 2011
decemberétől viseli gondját a helyi
református gyülekezetnek.

A lelkészházaspár magyarói szolgálatának
első évében, 2012 májusában megannyi, a
gyülekezeti életet felfrissítő kezdeményezés-
ről – irodalmi délutánokról, nőszövetségi al-
kalmakról, bibliaórákról,
gyermekfoglalkozásokról – számolt be la-
punknak. Mindaz, amit elindítottak, kiállta az
idők próbáját, a pandémia miatt azonban sok-
rétű tevékenységüket most szüneteltetni
kénytelenek. 

– Márciusig kedd délelőttönként rendsze-
resen megtartottuk az irodalmi találkozókat,
kortárs alkotók verseiből, novelláiból olvas-
tunk fel, majd elbeszélgettünk a művekről. A
gyülekezeti tagok nagyon szerették ezeket az
összejöveteleket, sokszor ők maguk is hoztak
elemezni való könyveket. Tavaly decemberig
szerdánként zajlott a nőszövetségi alkalom és
csütörtökönként a bibliaóra. A télen a nőszö-
vetségi találkozók szüneteltek, azután pedig
összevontuk a bibliacsoporttal – villantotta
fel a gyülekezeti élet néhány mozzanatát a
lelkésznő, aki kézimunkakört is alapított a
lelkes magyarói asszonyokkal. (Erről 2019.

február 20-i és október 30-i lapszámunkból
is tájékozódhattak olvasóink.) 
Virtuális kátéórák

A gyermekek vallásóráit Takács Albert és
Malvin két korcsoportban tartotta: óvodás-
kortól harmadik osztályig, és harmadik osz-
tálytól a konfirmációra való felkészülésig. A
múlt évben a gyermek-istentiszteleteket is el-

indították. Ezeken az együttléteken az apró-
nép mindig valamilyen rövid szerepet tanult,
amit havonta egyszer a vasárnapi gyülekezeti
istentisztelet előtt be is mutattak. Az előadás
után a kicsik csapata kivonult a templomból
a lelkésznővel, és az igehirdetés alatt a ta-
nácsteremben kézimunkáztak, így a szüleik
is nyugodtabban vehettek részt a szolgálaton. 

A konfirmációra készülők kátéórái szintén
két csoportban zajlottak. Bár a személyes ta-
lálkozásokra egyelőre nincs lehetőség, a lel-
készházaspár nem hagyta magukra a
fiatalokat.

– Interneten tartunk kátéórákat. A videó-
konferenciák alkalmával elbeszélgetünk a
konfirmandusokkal, házi feladatot is adunk
nekik. A fiatalok örülnek annak, hogy mellet-
tük vagyunk, igénylik ezt a fajta folytonossá-
got – vonta le a következtetést a lelkésznő. 

A magyarói egyházközség Facebook-olda-
lán a lelkészházaspár az 1010-es lélekszámú
gyülekezet felnőtt tagjait is megszólítja,
imádságokat tesznek közre, minden délben
imapercet tartanak. Az internetkapcsolattal
nem rendelkező, idősebb híveknek telefonos
üzenetekben segítenek a lelki feltöltődésben,
a húsvéti készülődésben. A járvány miatt el-
maradt istentiszteletek szövegét eddig írott
formában küldték el a gyülekezetnek, virág-
vasárnaptól azonban beindult a gyülekezet
nélkül tartott igehirdetés internetes közvetí-
tése – tudtuk meg Takács Malvintól. Telefo-
nos beszélgetésünk végén a lelkésznő így
összegzett:

– A pandémia sok mindent megváltozta-
tott, átírt. A magyarói asszonyok kézimunká-
ival például bejelentkeztünk egy
népművészeti kiállításra, ami most sok egyéb
mellett elmarad. Az asszonyok azonban most
sem mondtak le a szívüknek kedves foglala-
tosságról, otthon szőnek, varrnak. A napok-
ban 14 kötény készült el a népviseletekhez.
Az élet tehát – ha csendben, búvópatakként
is –, megy tovább. 

Gyülekezeti élet mint búvópatak
Interneten segítik a húsvéti készülődést

Magyarói helyzetkép
Nincs fertőzött a községben

Beindult az internetes oktatás
Nem mindenki csatlakozott

Szerkesztette:NagySzékelyIldikó

Forrás: magyaroref.ro

Március elején még élettel volt teli a fickói iskola  Fotó Nagy Tibor



Júniusról is elhalasztották a labdarúgó-Európa-bajnokság eredetileg márciusra
tervezett pótselejtezőit, így a bolgár–magyar és az izlandi–román összecsapást is.

Az európai szövetség (UEFA) közlése szerint a következő lehetséges időpont
szeptember 3. és 8., de problémát okozhat, hogy ekkor kezdődne a válogatottak
számára a Nemzetek Ligája új idénye is.

A döntést az 55 tagországgal folytatott telefonos konferencián hozta meg az
UEFA.

A magyar válogatott március 26-án Bulgária vendége lett volna Szófiában, míg
Románia Izlandon lépett volna pályára. A két párharc győztese öt nappal később
az Eb-részvételért mérkőzhetett volna. Március 13-án a találkozók időpontját jú-
nius 4-ére és 9-re módosították, de most ezt a dátumot is továbbcsúsztatták.

A kontinensviadalt, amelynek részben Budapest és Bukarest is házigazdája lesz,
a koronavírus-járvány miatt szintén elhalasztották jövő nyárra.

Másodszor is elhalasztották az izlandi–
román és a bolgár–magyar mérkőzést

A Medgyesi Gaz Metan 1. ligás labdarúgóklub
kényszerszabadságra küldte valamennyi játékosát,
edzőjét és egyéb alkalmazottját a koronavírus-jár-
vány következtében kialakult pénzügyi problémái
miatt.

„Olyan különleges helyzetbe kerültünk, ame-
lyet senki sem tartott kívánatosnak, de szolidáris-
nak kell lennünk egymással, és bíznunk kell
abban, hogy meg tudunk birkózni vele. A januári
és februári fizetéseket kiadtuk, a járulékokat is át-
utaltuk, így jogosultak vagyunk igénybe venni az
állami segítséget. Sajnos, nem tudjuk, mennyi
ideig tart ez a nehéz időszak, így pénzügyi tervet
sem tudunk készíteni a következő periódusra.
Ezért döntöttünk úgy, hogy mindenkit kényszer-
szabadságra küldünk, velem az élen: az 1. ligás
csapatunknak mind a 27 játékosát és a klub 38 al-
kalmazottját. Tehát mi jóhiszeműen jártunk el,
naprakészen vagyunk a bérekkel, de nem tudjuk,
merre vegyük az irányt a továbbiakban. Ezért azt
mondtuk, hogy szolidárisak leszünk ebben az idő-
szakban, ameddig ez tart, egy hónapig, kettőig,
vagy  ki tudja, meddig... Benyújtottuk a területi
munkaerő-ügynökséghez a kérvényünket, amely-
nek értelmében az egész személyzetünk kényszer-
szabadságra megy, a kormány rendeletének
megfelelően” – mondta a csődel-
járás miatt gazdasági átszervezés
alatt álló klub elnöke, Ioan Măr-
ginean.

A sportszervezetnek külön ne-
hézséget jelent, hogy a csődeljá-
rásnak március 25-én kellett
volna lezárulnia, azonban a jár-
vány miatt felfüggesztették a tör-
vényszéki tárgyalásokat, így a
nagyszebeni bíróság nem hirdette
ki ítéletét, amely fellebbezések
híján a Gaz Metan számára min-
den bizonnyal kedvező lett volna.
A medgyesieknek nagy érvágást
jelentene, ha nem játszanák le a
bajnokságból még hátralevő mér-
kőzéseket, hiszen ez 270 ezer
eurós mínuszt jelentene számukra
a bevételi oldalon. Ugyanakkor
még nem körvonalazódott a költ-
ségvetésük a következő évadra, a
létező szponzorációs és reklám-
szerződések mind folyamatban
voltak, ezeket újra kellett volna

tárgyalni és megújítani a következő hetekben-hó-
napokban, de a jelenlegi gazdasági helyzetben
erősen kérdőjeles, hogy a partnereik közül kiket
tudhatnak majd maguk mellett a következő idény-
ben is. 

„Reméljük, hogy a hátralévő mérkőzéseket le-
játsszuk, és így a klub ki tudja fizetni minden já-
tékosnak a fizetését, a szerződésükben rögzített
pénzügyi bónuszokkal együtt” – tette hozzá az
elnök.

Klaus Iohannis államelnök március 16-án, 30
napos időtartamra hirdette ki a szükségállapotot 
a koronavírus-járvány miatt, és hétfőn bejelen-
tette, hogy újabb egy hónappal meghosszabbít-
ják. Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár
szerint a mindennapi életünket érintő korlátozó
intézkedések akár május végéig is érvényben ma-
radhatnak.

A koronavírus-járvány gazdasági következmé-
nyei miatt kényszerszabadságra küldött sportolók-
nak, akárcsak más kategóriájú munkavállalóknak,
az állam biztosítja az egyéni munkaszerződésük-
höz vagy a sporttevékenységi szerződésükhez
kapcsolódó bruttó bérük 75 százalékát, amely
ugyanakkor nem haladhatja meg a bruttó átlagbér
75%-át.

Mindenkit kényszerszabadságra küldtek 
a Gaz Metannál

A magyar bajnokságnak a belgi-
umihoz hasonló lezárásával egye-
lőre nem foglalkozik komolyabban
a Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) NB I-es bizottsága. A tes-

tület elnöke, Róka Géza szerint
május 10-én kellene elkezdődnie a
csapatszintű edzéseknek ahhoz,
hogy szerda-szombati ritmusban jú-
nius 30-ig véget érjenek az NB I és

a Magyar Kupa küzdelmei. „Erre,
sajnos, napról napra kevesebb az
esély. A dolgok jelenlegi állása sze-
rint csoda lenne, ha június végéig be
tudnánk befejezni a bajnokságot és
a Magyar Kupát” – jelentette ki a
DVSC-nél dolgozó, tavaly decem-
berben megválasztott sportvezető az
MTI-nek, majd hozzáfűzte: az NB I
folytatásával kapcsolatban rengeteg
a bizonytalanság, minden a korona-
vírus-járvány terjedésének mértéké-
től függ. Igyekeznek tartani
magukat az európai szövetség
(UEFA) – a tagországok részére
egyébként nem kötelező – ajánlásá-
hoz, hogy a bajnoki cím, a helyezé-
sek és a kiesés sorsa lehetőleg a
pályán dőljön el. Az viszont, hogy a
belgákhoz hasonlóan a jelenlegi
állás szerint lezárják a bajnokságot,
komolyabban még nem merült fel a
testületben – hangsúlyozta.

Róka Géza tájékoztatása szerint
az NB I-es bizottság is igyekszik be-

tartani a hatóságok előírásait, ezért
nem ülésezik, a tagok telefonon és
e-mailben egyeztetnek, illetve tart-
ják egymással a kapcsolatot. Pilla-
natnyilag arra várnak, hogy a
magyar kormány milyen intézkedé-
seket rendel el az április 11. utáni
időszakra. A bizottság elnöke szerint
további csúszások esetén is mintegy
45-50 napnak kell majd eltelnie a
csapatszintű edzések újrakezdése és
a bajnokság utolsó fordulója között.
Ami a jövőt illeti, a testület – amely-
ben minden élvonalbeli klub gazda-
sági társasága két fővel képviselteti
magát – az egyeztetések alapján egy
ajánlást fogalmaz majd meg a foly-
tatásról, de a végső szót az MLSZ
elnöksége fogja kimondani.

Az NB I 2019/2020-as kiírásából
még nyolc teljes forduló, valamint a
Ferencvárosnak a Debrecen és az
Újpest ellen elmaradt mérkőzése,
vagyis 50 találkozó van hátra. A
Magyar Kupában a két oda-vissza-

vágós elődöntőt és a finálét kellene
lejátszani.

Arra a kérdésre, van-e a testület-
nek egységes ajánlása arra, hogy az
NB I-es egyesületek hány százalék-
kal csökkentsék a játékosok fizeté-
sét, Róka Géza azt felelte, nincs,
mert ezt a kérdést a klubok belügyé-
nek tekintik. A sportvezető úgy látja,
egyelőre korai azzal foglalkozni,
hogy a bajnokság járvány miatti fel-
függesztése nagyságrendileg mek-
kora kárt okoz összességében a
csapatoknak. Róka Géza mindene-
setre azon a véleményen van, hogy
a mostani kényszerű felfüggesztés-
ből le kell vonni az általános követ-
keztetéseket. Fel kell készülni arra,
hogy hasonló sajnálatos események
– akár a klímaváltozás – miatt a jö-
vőben gyakrabban előfordulhatnak
a mostanihoz hasonló helyzetek.

„Többek között a versenykiírást
és más szabályzatokat is ki kell egé-
szíteni, és azoknak a mostaninál ru-
galmasabbnak kell majd lenniük” –
hangsúlyozta az NB I-es bizottság
elnöke.

Csoda lenne, ha június végéig befejeznék a magyar bajnokságot
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További döntések 
* törölték az U17-es férfi labda-

rúgó-Európa-bajnokságot, amelyet
Észtországban rendeztek volna, ezzel
együtt a román részvétellel is tervezett
selejtezős elitkör belgiumi mérkőzé-
seit, és keresik a megoldást a női Eb
svédországi döntő tornájának megren-
dezésére, beleértve a román érdekelt-
ségű kvalifikációs elitkör magyaror-
szági csoportmeccseit

* nem tettek le az U19-es férfi Eu-
rópa-bajnokság döntő tornájának a
megrendezéséről Észak-Írországban,
ennek megfelelően az utolsó selejte-
zőkör mérkőzéseit is lejátszanák, el-

lenben az U19-es női Európa-
bajnokságot, amelyet Grúziában ren-
deztek volna meg, törölték a program-
ból, így a román részvétellel is
tervezett selejtezős elitkör belgiumi
mérkőzéseit sem rendezik meg

* az európai kupasorozatokra érvé-
nyes versenyengedélyek kiállítási ha-
táridejét meghosszabbították

* az európai kupasorozatok folyta-
tása a nemzeti bajnokságok újraindu-
lását követően lehetséges, az időpont
kérdőjeles

* a nyári játékosátigazolási idősza-
kot vagy meghosszabbítják, vagy ké-
sőbb nyitják meg

A román labdarúgó-válogatott Izlandon kezdte volna a kétmeccses pótselejtezőt az Eb-részvételért

A játékosok szünet nélkül is vállalnák
A Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) főtitkára szerint

mindenki azt szeretné, hogy a koronavírus-járvány miatt félbeszakított
bajnokságokat be lehessen fejezni. Horváth Gábor szerint a játékosok
elfogadnák, hogy adott esetben ne legyen nyári szünet, ugyanakkor a
pontvadászatok folytatása függ a nemzetközi kupák rajtjának tervezett
időpontjától is. Jelezte, egyes klubok már tárgyalnak a futballistákkal
arról, hogy a játékosok lemondjanak a bérük egy részéről, ugyanakkor
erre csakis közös megegyezéssel van lehetőség. A legtöbb csapatnál
azonban még kivárnak, hiszen még csak két hete áll fenn a jelenlegi
helyzet. Hozzátette, elsősorban az alacsonyabb osztályban szereplő já-
tékosokat érintené érzékenyen, ha a bérüknek például csak a 30 száza-
lékát kapnák meg. Horváth Gábor arról is beszélt, problémát jelenthet
az az eset, ha a versenyidőszak kitolódik, ugyanis sokaknak június 30-
ig él a szerződésük, az átigazolási időszakot viszont várhatóan csak
akkor nyitják majd meg, amikor a bajnokságok befejeződtek.

Kis csoportokban edz a listavezető Ferencváros
A magyar élvonalban címvédő és listavezető Ferencváros labda-

rúgócsapata kis csoportokban, hetente háromszor edz a koronavírus-
járvány miatti kényszerszünetben. A klub sportmenedzsere, Hajnal
Tamás szerint hétfőnként, szerdánként és péntekenként gyakorolnak
a népligeti edzőközpontban. Ilyenkor legfeljebb hat játékos van egy-
szerre a pályán, akik otthon öltöznek át, érkezéskor pedig megmérik
a testhőmérsékletüket. „Ezeken az ötven-hatvan perces edzéseken
minden játékformát, gyakorlatot mellőzünk, amelyek során a játéko-
sok közel kerülhetnének egymáshoz, tehát betartjuk az előírásokat”
– nyilatkozta. Hozzátette, ezek a gyakorlatok leginkább fizikai ter-
helést jelentenek, de próbálnak labdarúgás-specifikus feladatokat
adni, vagyis a labda is jelen van a gyorsulások, lassulások, irányvál-
tások során. Az FTC keretében tíznél is több nemzet képviselteti
magát, mégis egyetlen játékostól sem érkezett olyan jellegű kérés a
járvány kitörése előtt, vagy azóta, hogy haza szeretne utazni. „Szá-
mukra is természetes volt, hogy maradnak, és készenlétben várják,
mit hoz a jövő” – szögezte le.

A gyakorlatok leginkább fizikai terhelést jelente-
nek, de próbálnak labdarúgás-specifikus feladato-
kat adni, vagyis a labda is jelen van az edzéseken

A felcsúti Hegedűs Lajos kapus és a székesfehérvári Loic Nego a labdarúgó OTP Bank Liga
24. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC mérkőzésen a felcsúti Pan-
cho Arénában 2020. március 7-én  Fotó: MTI/Kovács Tamás



„Egy lángot adok, – én is kaptam
azt/ Messziről, mint egy mennyei vi-
gaszt,/ Egy lángot, amely forraszt s
összefűz.” ( Reményik Sándor ) 

A koronavírus megállításához
azonnali és drasztikus lépésekre
volt szükség nemcsak az országha-
táron és az egészségügyi intézmé-
nyekben, hanem mindannyiunk
életében. A helyzet világos ismerete
természetesen szorongással és ag-
godalommal fogja eltölteni az em-
bereket. Még hetekig eltarthat a
kijárási tilalom, ami megnehezíti
életünket. Ezek a lépések szüksége-
sek ahhoz, hogy ne tudjon korlátok
nélkül tombolni a koronavírus- jár-
vány. De nem szabad megfeled-
kezni arról sem, hogy milyen
hatással lehet az emberek mentális
egészségére a bezártság. Az ember
társas lény, és az elhúzodó karantén
súlyosbítja a szorongást, a depresz-
sziót és a tehetetlenség érzését. Fon-
tos, hogy legyen meg a napi rutin,
figyelj testedre, tornássz, maradj
kapcsolatban barátaiddal, foglal-
kozz olyan dolgokkal, amelyekben
örömödet leled, és imádkozz! 

Baricz Lajos pap-költő verssora-
ival közelebb érezzük magunkat Is-
tenhez:

„Szeressétek egymást!/ Ha úgy
érzed, szavad nem érti senki,/ mikor
Isten országáról beszélsz,/ a közöm-
bös világ elutasít, és/ szembeszállni

vele remegve félsz:/ minden szavad,
tetted járja át mélyen/ elfogadó
megértő szeretet:/ Szeressétek egy-
mást! – ez a parancsom,/ mint én
szerettelek benneteket./ Szeresd ba-
rátod, szeresd ellenséged/ – amiként
én is szerettelek téged –,/ ki szere-
tetben él, Istemben él./ Hol a szó
gyenge, hatékony a tett./ Szeretet
járja át az életed – így egész léted
Istenről beszél.” 

A marosvásárhelyi Magányosok
Klubjának legutóbbi találkozója
március 3-án volt, amikor Kopacz
Imola klubvezetőnk bejelentette,
hogy március 31-ig egyelőre felfü-
gesztjük a klubtevékenységet.
Akkor még nem gondoltuk, hogy ez
a láthatatlan ellenség megtámadja
az egész világot. Klubvezetőnk a
napokban felkérte a kuratórium tag-
jait, hogy időnként hívjuk fel tele-
fonon a klubtagokat. Varga Irén
elnök és titkár, Czerán Erzsébet al-
elnök és krónikás, Cseh Juliánna,
Herman Ilonka, Popescu Olga ta-
nácstagokra 10-15 személy értesí-
tése tartozik. 

Néhány hete ünnepelte fennállá-
sának 29. évfordulóját a klubunk, és
ez idő alatt soha nem fordult elő,
hogy valami miatt megszakítsuk a
tevékenységet. A klubtagok legna-
gyobb része idős, egyedülálló sze-
mély, és örömmel fogadták a
telefonhívásainkat. Minden kedden

az éter hullámain találkozunk, és lé-
lekben együtt leszünk. Klubveze-
tőnk ígérete szerint, mikor eltűnik e
sötét korszak, majd újraindul az
élet, átütemezzük az elmaradt mű-
sorokat, valamint a születés- és név-
napok ünneplését. Addig is a
következő verssorok segítsenek a
bezártság állapotát átvészelni:

,,Igaz barátság/ Oly nehéz az
élet, de mégis könnyebbé válik,/ Ha
itt vagytok velem, nem hagytok
cserben…/ S segítetek nekem min-
den egyes percen,/ Így a lelkem bol-
doggá válik./ S szívem minden
egyes pillanatban csak azt dobogja:
Köszönöm, hogy vagytok nekem,/
Mert ti mindig ott vagytok a bajban
és a jó pillanatokban!/ Nélkületek
üres lenne az életem,/ Mert ti vagy-
tok nekem az igaz barátok, akiket
sose feledek !” (Huklivszki Kata-
lin ) 

Adja Isten, hogy szerencsésen át-
vészeljük ezt a szomorú időszakot,
és végre meg tudjuk ölelni egymást.

A közelgő húsvét a kijárási tila-
lom idején is legnagyobb keresz-
tény ünnepünk, amire Szabolcska
Mihály néhány verssorával emlé-
kezzünk: 

,,…De nagypéntekre jött a hús-
vét,/ Örülj, ujjongj bűnbánó szív,/
Az Úr életre kelve ismét,/ Örökre él
s életre hív!” 

CzeránErzsébet
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A kijárási tilalom idején is lélekben 
együtt vagyunk 

Amerikai minta a hagymásbodoni 
dűlőben 

Iskola a tanya helyén
A Nyárádkarácson községhez tartozó hagymásbodoni
Detre-dűlőben, az egykori Ferenczi-tanyán emeletes épüle-
tek és hat darab 18 méter hosszú üvegház jelzi: egy nehe-
zen megművelhetőnek vélt húszhektáros terület előnyeit
sikerült teljes mértékben kihasználni. Ottjártunkkor az
amerikai mintára épülő szakközépiskola diákjaival is talál-
kozhattunk, a koronavírus-járványügyi intézkedések miatt
jelenleg ott is üresek a bentlakások.

Mihai Goran, a középiskola alelnöke elmondta, a hetednapot ünneplő
adventista egyház egy fiatal vállalkozója álmodta meg az Integritas név-
vel létesített nemzetközi líceumot, mely tagja egy amerikai egyesült ál-
lamokbeli szervezetnek. Öt éve kezdődtek a munkálatok, a terv nyugati
mintát követő magániskola építése és működtetése. 

2017-ben indították az első évfolyamot, jelenleg három évfolyamon,
a IX., X. és XI. osztályban tanulnak a diákok, akik az ország több tele-
püléséről érkeztek, valamint olyanok tértek haza Nyugatról, akiknek
szülei külföldön dolgoznak. A bentlakásos tanügyi intézményben – az
amerikai és romániai tantervet ötvözve – az elméleti mellett a gyakorlati
oktatásnak is kiemelt szerepet szánnak, egyelőre 45 diák tanul és éli
mindennapjait a megnyugtató zöldövezettel körülvett campusban. A
tanintézmény szerkezeti felépítésével megbízott alelnök elmondta: az
elsajátítandó tananyagot a vallásos és lelki neveléssel, valamint a min-
dennapokban felhasználható gyakorlati tudás megszerzésével szeretnék
ötvözni az önfenntartónak tervezett líceumban. 

„Emberi jellem és gyakorlati tudás nélküli agytrösztöket nevelni fö-
lösleges” – hangsúlyozta. Az ötletet az Amerikai Egyesült Államokban
már működő hasonló tanintézmények adták, így a mindennapi zsongás-
tól távol, az erdővel övezett domboldalon szerezhetnek szellemi táplá-
lékot és lelkiekben gazdagodhatnak a diákok, miközben szakkörökben
a zöldségtermesztést, kertészkedést, méhészkedést, de a műszaki isme-
reteket, asztalosságot, festés-mázolást, az építkezési munkálatok gya-
korlati vetületét, illetve a szabás-varrás tudományát is elsajátíthatják.
Ugyanakkor a természetes gyógymódokat, az egészséges táplálkozás,
a sütés-főzés, gyermeknevelés csínját-bínját, de még a masszírozást is
megtanulhatják, illetve könyvelési ismeretekkel gazdagodhatnak. 

Bármilyen felekezetű diákot felvesznek
A melegházakban alkalmazottak is dolgoznak, egész évben uborkát,

salátát termesztenek saját használatra, de a nagyáruházaknak is értéke-
sítenek. A vízgazdálkodás ötletét a szükség diktálta, így az esővíz újra-
hasznosításának korszerű folyamatát valósították meg. Az üvegházak
tetőzetéről összegyűjtött csapadékot vezetékrendszer szállítja víztároló
medencékbe, onnan pedig szűrőrendszeren keresztül szivattyúzzák a
zöldségek locsolására. Beszélgetőpartnerünk felvetésünkre kifejtette,
hogy az adventista egyház diákjai mellett más felekezetű diákokat is
befogadnak, amennyiben van rá igény, a líceum alapszabályzatának be-
tartása pedig kötelező minden diák számára. A három évfolyamon je-
lenleg is tanulnak ortodox és baptista felekezetű diákok. Az oktatás
fontos eleme a matematika és az angol nyelv elsajátítása, melyek érett-
ségi tantárgyak, az iskolában szerzett érettségi diplomát – mely az ame-
rikai SAT érettségivel egyenértékű – elismerik az országban működő
egyetemek. Az oktatás román és angol nyelven zajlik, a tantárgyak a
nemzeti alaptanterv követelményeinek is eleget tesznek, így oktatnak
információtechnológiát, román nyelv és irodalmat, földrajzot, biológiát,
kémiát stb. A magánlíceum alelnöke kérdésünkre azt is elmondta, hogy
tandíjként olyan összeget próbáltak megszabni, amely a gyengébb
anyagi körülmények között élő diákok számára is elérhető, így a szállás,
étkeztetés és oktatás diákonként havi 720 lejbe kerül.

Mivel a cél a közösség számára olyan hasznos felnőtteket nevelni,
akiket érzékenyen érint embertársaik gondja és nehézsége, szociális
projektekbe is bevonják a tanulókat. Kórházakat, idős- és gyermekott-
honokat látogatnak, rászorulókat segítenek, önkéntes tevékenységekben
vesznek részt.

Nyárádkarácson község polgármestere, Ferenczi György szerint egy
közösség olyan területen – meredek domboldal, völgy, erdő – létesített
egy szakközépiskolával egyenértékű bentlakásos tanintézményt, amire
a környékbeliek nem számítottak. Bebizonyították, hogy az anyagi hát-
tér mellett kemény munkával a nehezen kivitelezhetőnek tűnő beruhá-
zások is pár év alatt megvalósíthatók. Amint felvetésünkre elmondta,
az építkezési engedélyt csak azt követően adhatta ki a községi tanács,
hogy a megyei főépítész jóváhagyta a tervet, és a törvényes előírásokat
teljesítették. Azt megelőzően belsőséggé kellett nyilvánítani a külterü-
letet, és megszerezni a területrendezéshez szükséges engedélyeket. Az
elöljáró is jó ötletnek tartja, hogy az elméleti tudás mellett olyan gya-
korlati ismeretekkel is felvértezik a diákokat, amelyeket a mindennapi
élet során hasznosíthatnak, legyen szó mezőgazdasági termelésről, ker-
tészkedésről vagy konyhai tevékenységről, egészséges életvitelről.

Kwazwai! Salibonani! Békesség
Istentől! – így köszöntötték egy-
mást az idei világimanapra össze-
gyűltek a désfalvi református
templomban. (Akkor még nem volt
kijárási és gyülekezési tilalom.) 

Az Alsó-Küküllő menti régióhoz
tartozó 12 református gyülekezetből
tíz gyülekezet és a meghívott helyi
unitárius nőszövetség tagjai vettek
részt az imanapon.

Öröm volt végignézni a zsúfolá-
sig megtelt templomon. Az ima-
napra készülődő asszonycsapat
érezte, hogy érdemes volt az elmúlt
2 hónapban fáradhatatlanul imád-
kozni, készülődni, próbálni és nem
kis anyagi áldozatot hozni, mert
százszorosa lett ennek a lelki gyü-
mölcse. Ezzel régi álma teljesült a
nőszövetségnek: mi is házigazdák
lehettünk egy imanapon, nem csak
meghívott vendégek. Mert egy
ilyen alkalmon nagyon jó érzés
meghívott vendégnek lenni, de cso-
dálatos élmény a házigazda szerepét
betölteni. Hiszen a megelőző két
hónapban lelkileg még közelebb ke-
rültünk Istenünkhöz és egymáshoz,
családként összetartottunk és egy
közös célért munkálkodtunk. Ami a
legfontosabb: a nőszövetség min-
den imájában, tettében, adakozásá-

ban ott volt a lelke. Amit tett, szív-
vel-lélekkel tette. 

Az imanap vendégfogadó szere-
tetvendégséggel kezdődött, majd
ezt követte az imanap templomi
része, amely a zimbabwei asszony-
testvéreink által kidolgozott prog-
ram szerint zajlott. 

A nőszövetség bevonulását Cse-
pán Géza désfalvi református lelki-
pásztor köszöntő szavai követték.
Kiemelte: nem véletlen, hogy az
idei programot a zimbabwei asz-
szonytestvéreink dolgozták ki, hi-
szen a jelenlegi helyzetben, amikor
különösen Nyugat-Európában
egyre inkább lankad az Isten iránti
szeretet és ragaszkodás, Afrikában
nemcsak idejüket és pénzüket,
hanem életüket áldozzák fel, ha
kell, Istenükért. Egymást követték a
szebbnél szebb énekek Nagy Ilona
szőkefalvi tiszteletes asszony orgo-
nakíséretével, a nőszövetség és a
teljes közösség által elmondott
imádságok. Közben videófelvétele-
ken a Zimbabwéban misszionárius
munkát végző Bálint család össze-
állítása által megismerkedtünk
ezzel az országgal, és láthattuk, mi-
lyen körülmények között élnek ott
keresztyén testvéreink. Mindany-
nyian kissé megszégyelltük magun-

kat, hogy milyen kis csekélysége-
kért szoktunk zsörtölődni. 

Dobai Izabella ádámosi reformá-
tus lelkipásztor a János 5,2–9 ige-
szakasz alapján hirdette számunkra
a megtartó Igét. Igehirdetésében ér-
ződött a bethesdai beteg fájdalma, a
megpróbáltatás és a gyógyulni vá-
gyás hitelessége. Mindannyian ci-
pelünk lelki vagy fizikai
betegségeket, ki hosszabb, ki rövi-
debb ideje, de a fontos, hogy Jézus
kérdésére – Akarsz-e meggyó-
gyulni? – válaszunk hittel telített le-
gyen. 

Székely Ella tiszteletes asszony,
az Erdélyi Egyházkerület Nőszövet-
ségének elnökségi tagja köszöntötte
az egybegyűlteket, hálát adva a Jó-
istennek, hogy ilyen szép számban
gyűltünk össze, és kiemelte ezen
régió összetartó erejét. Bátorító és
szeretetteljes szavai a nők egyedi és
pótolhatatlan segítő szerepét emel-
ték ki. 

Szilágyi Anna Rózsika magyar
szakos tanárnő előadásában Pancsi-
nelló manó történetével rávilágított
arra, hogy bár sokszor nem tudjuk
vagy nem hisszük el, értékesek va-
gyunk. Megbélyegezhet a világ bár-
mivel, fontos, hogy Teremtőnk
gyermekei vagyunk, és értékesek. 

Csepán Erzsébet Ibolya Wass Al-
bert A bújdosó imája című versével
örvendeztetett meg.

A résztvevők egy könyvjelzőt,
egy zimbabwei receptet és a Pancsi-
nelló történetét tartalmazó lapot
kaptak ajándékba.

A lelki feltöltődést a désfalvi kul-
túrotthonban folytattuk, az asszo-
nyok által készített finomságokat
fogyaszthattuk el. 

Hálás köszönet drága asszony-
testvéreinknek a lelki, fizikai és
anyagi áldozatért, azért, hogy min-
dig számíthatunk segítségükre. Kö-
szönet az ifjúsági csoportnak, a
presbitereknek, valamint Béres
János alpolgármesternek a támoga-
tásért és segítségért. Köszönet a
gyülekezetek tagjainak, akikkel
együtt imádkozhattunk zimbabwei
testvéreinkért. 

CsepánErzsébet

Kelj fel és járj! 

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska
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Visszakapja eredeti rendeltetését

Elkezdték a kastélypark újjáépítését Erdőszentgyörgyön
Volt már mezőgazdasági terü-
let, sportpálya, vízforrás, so-
káig pedig senki földje, de
hosszas előkészítés után most
végre visszakapja eredeti
rendeltetését: az erdőszent-
györgyi Rhédey-kastély mö-
gött nemsokára ismét
arisztokrata kastélyparkra
emlékeztető zöldövezet csa-
logatja a helyieket és turistá-
kat a nemrég még
elhagyatott területre.

A napokban adta ki Erdőszent-
györgy önkormányzata az építke-
zési engedélyt és a kivitelezési
parancsot a Rhédey-kastély szom-
szédságában álló egykori bentlakás
és a Kis-Küküllő közötti leromlott
terület parkosítására. 

A terület az egykori Rhédey-
park belső részét képezte, és az idő
folyamán többször tulajdonost cse-
rélt. Egy időszakban az iskola hasz-
nálta, ezért az iskolai étkezde
céljaira állatgazdaságot hoztak itt
létre, ezenkívül egy salakos sport-
pályát is kialakítottak. Ezek az
utóbbi évtizedekben értelmüket ve-
szítették a bentlakásos rendszer el-
sorvadása, valamint az új iskolai és
sportberuházások révén, másrészt a
terület egy ideig senki földje volt a
visszaszolgáltatási törvények ne-
hézkes alkalmazása miatt, így kar-
bantartás hiányában teljesen
tönkrementek. 

A terület egy másik részét a helyi
vízüzem használta, itt kutak álltak,
valamint a vízüzem épülete. Mivel
sem a víz minősége nem felelt meg
a követelményeknek, sem pedig a
kutak vízhozama nem volt elégsé-
ges, másrészt vissza nem térítendő
támogatásból új kutak és modern
vízüzem készült az elmúlt évtized-
ben, az egykori vízüzem a kutakkal
együtt használaton kívülre került,
anélkül, hogy valami is használható
lenne belőle az új rendszerben –

tudtuk meg az előzményeket Meny-
hárt István projektvezetőtől.
Francia kastélyparkot utánoz

Az 1,65 hektár leromlott terület
parkosítását célzó munkálatok né-
hány napja kezdődtek el, a megva-
lósításra a pénzügyi hátteret a
regionális operatív programon meg-
nyert pályázatból és vissza nem té-
rítendő támogatásból biztosítják. A
projekt összértéke 2.478.728 lej,
amelyből a kisváros kétszázalékos
önrészt és bizonyos, nem támoga-
tott összegeket kell biztosítson
132.256 lej értékben. A támogatási
szerződést 2018 okóberében írták
alá, majd következett a közbeszer-
zési eljárás a tervező és kivitelező
cég kiválasztására, ezt pedig a kivi-
telezési terv elkészítése és az enge-
délyek beszerzése követte. A
nyertes marosvásárhelyi cégnek
négy hónap áll a rendelkezésére a
megvalósításra, de ez a jelenlegi ál-
lapotban (kijárási tilalom, beszer-
zési nehézségek) meg-
hosszabbodhat.

A munkálat a terület előkészíté-
sével kezdődött, első lépésben a ki-
vitelező lebontott minden épületet,
és elegyengette, valamint bekerí-
tette az egész területet. A korhadt, a
park szempontjából nem oda illő
vagy nem hasznosítható fákat is ki-
vágták, kijelölték az új építmények
körvonalait, jelenleg ezek kiépítése
zajlik. 

Az előírások szerint a beépített te-
rület nem lehet nagyobb az összfe-
lület tíz százalékánál, ezért 1,49
hektárt zöldövezet tesz majd ki. A
feljegyzésekből tudják, hogy itt
francia stílusú kastélypark állt, így
ezeket és bizonyos műemlékvé-
delmi előírásokat figyelembe véve
készült el a terv. Az elképzelések
szerint a parkban sétányokat alakí-
tanak ki, a területen egy szökőkút,
továbbá pihenőhelyek (filagóriák) is
helyet kapnak, több helyen is pihe-
nőpadok állnak majd. A felső, lejtős
oldalon egy egyszerű, amfiteát-
rumra hasonlító lelátót alakítanak ki,

ugyanis az alatta levő gyepes téren
kisebb kulturális és sportrendezvé-
nyeket lehet majd megtartani. A
park hátsó részében egy kisebb terü-
leten egyéb célokat szolgáló építmé-
nyek kapnak helyet, így lesz itt a
gyerekeknek a játszótér, a felnőttek-
nek fitneszberendezések, egy sarok-
ban ökológiai oktatási célokat is
kiszolgáló tér (madárház stb.) kap
helyet. A parkot a kastély irányából
gyalogosan, az Új utca irányából
járművel is meg lehet közelíteni, ez
utóbbi bejáratánál természetbarát
parkolót alakítanak ki.

A parkosítás eredményeként 150
darab, összesen 26-féle fát ültetnek
el a parkban, mint például erdei és
fekete fenyőt, magas kőrist, madár-
berkenyét, kislevelű hársot, közön-
séges nyírt, hegyi juhart, kocsányos
tölgyet, de lesznek olyan fafajták is,
amelyekből csak egy-két darabot

ültetnek el, mint pl. páfrányfenyőt.
A kerítés mentén, valamint az épít-
mények körül 61-féle cserjét (ösz-
szesen 6250 darab), valamint
számos virágfajtát ültetnek el – mu-
tatta be a leendő kastélypark részle-
teit Menyhárt István.

Az önkormányzat a Rhédey-kas-
tély körüli tér és kis park rendezé-
sére is pályázott, és támogatást
nyert. A kivitelezésre kiírt közbe-
szerzési eljárás folyamatban van, je-
lenleg a beérkezett ajánlatok
elbírálása zajlik. Ha ez is megvaló-
sul, a két parkot összekötik, átjárha-
tóvá teszik a sétáló látogatók,
turisták számára.
A helyieknek épül, de nem
csupán nekik

Csibi Attila Zoltán polgármester
is örömét fejezte ki amiatt, hogy
végre, miután hónapokig dolgoztak

az engedélyek beszerzésén és a ter-
vek előkészítésén, most elkezdőd-
hetett a „nagy park” kiépítése, és
egy hét alatt jót haladt a kivitelező.
A kivitelezésre szánt négy hónapos
idő kimondva nagyon kevés egy ek-
kora nagyságú munka elvégzésére,
de a kivitelező bizonyította ráter-
mettségét, hiszen ugyanaz a cég
építi a Dózsa György úti iskolát is
– mondja. – Meglátásom szerint
szüksége van Erdőszentgyörgy la-
kosainak egy olyan helyre, ahol sé-
tálhatnak, családi programokat
tarthatnak, megpihenhetnek. A
helybeliek mellett fontos, hogy a
kastély és a református templom
miatt hozzánk érkező turisták is jól
érezhessék magukat. Ez a park
nekik is készül, holott elsődleges
célja a helybéliek életminőségének,
közérzetének javítása – nyilatkozta
lapunknak a városvezető.

Gligor Róbert László

Egy hét alatt már jót haladt a kivitelező a munkálattal Fotó: Ambrus Róbert

A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem Teatrológia tanszékcsoportja dráma-
pályázatot hirdet fiatal alkotók számára.
A pályamunkákat két korcsoportban
(14–17, illetve 18–26 év) várják a követ-
kező kategóriákban: jelenet vagy dráma;
színházi élménybemutató vagy kritika;
Facebook-bejegyzés típusú szöveg egy
színházi előadásról vagy drámáról. A je-
ligés alkotásokat a szerző életkorának
megjelölésével, nevet nem tartalmazó
csatolt Word-dokumentumként április
15-ig lehet elküldeni a
dramapalya4@gmail.com e-mail-címre
vagy az alábbi postai címre: Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem, Magyar Mű-
vészeti Kar, teatrológia szak, Köteles
Sámuel utca 6. szám, 540057 Marosvá-
sárhely. A jeligét, a szerző nevét és elér-
hetőségét zárt borítékban kell
mellékelni. A nyertes pályamunkák pub-
likációs lehetőséget kapnak, illetve a dí-
jazott drámaszövegeket az egyetem
színész szakos hallgatói felolvasószín-
ház keretében mutatják be. A legjobb
drámaszövegek, élménybeszámolók és
kritikák szerzői könnyített felvételt nyer-
nek a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem teatrológia alapképzésére vagy a
drámaíró magiszteri képzésre. A legjobb
Facebook-bejegyzés szerzője könyvju-
talmat nyer. A díjazásra májusban kerül
sor. Bővebb tájékoztatás a teatrológia –
dramaturgia szak Facebook-oldalán ta-
lálható. 

DrámapályázatFess bútorok
A Hagyományok Háza bútorfestő 

rajz- és alkotóversenye
„Virágozta anno…” címmel hirdetett
rajz- és alkotópályázatot a bútorfes-
tésről a Hagyományok Háza Nyitott
Műhelye. Az alkotások beérkezési ha-
táridejét április 30-ig hosszabbították
meg. 

A Hagyományok Háza Nyitott Műhelye a
népi bútorfestés emlékeit, motívumait, for-
mavilágát megörökítő rajz- és
alkotópályázatot hirdet óvo-
dai és iskolai vagy egyéni
gyerekcsoportok, szakkörök
és egyéni pályázók számára.
Az öt korcsoportban meghir-
detett felhívásra csoportos és
egyéni alkotásokat is várnak
a Kárpát-medencéből és a di-
aszpórából. A kiírásra társas-
játékkal, memóriajátékkal
vagy mesekönyvként össze-
fűzött alkotásokkal, képeslap-
pal és könyvjelzővel is lehet
pályázni, a felsősöktől népze-
nei könyv- vagy CD-borító-
tervet, képregényt is várnak. 

A pályázat egyik fontos
célja, hogy ösztönözzék az
otthon maradó családokat a
kreatív időtöltésre, a közös al-
kotásra. A digitális formában
beadható pályázatokat április
30-ig várják. A műveket szak-

mai zsűri bírálja el, a legszebbnek ítélt alko-
tásokból a Hagyományok Háza weboldalán
virtuális kiállítást rendeznek, a legkiválóbb
munkákat beküldők díjazásban részesülnek.
Az értékes különdíjak mellett a fődíj egy mú-
zeumpedagógiai foglalkozás a Magyar Népi
Iparművészeti Múzeumban.A pályázat nyer-
teseinek a könyvjutalmak mellett a Nyitott

Műhely alkotói készítenek oktatófüzetet,
amelyek hasznos segítséget nyújtanak az ott-
honi egyéni alkotáshoz. 

Teljes kiírás:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4299

Segítő információk: 
https://hagyomanyokhaza.hu/sites/default/fi
les/file/2020/02/11/nepi_butorfestesrol.pdf

Illusztráció
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Elfogadják az elektronikus aláírásokat 
Az április másodikai kormányülésen sürgősségi kormányrendelettel jó-

váhagyták az elektronikus aláírás használatát a hatóságok, állami intéz-
mények és magán-, valamint jogi személyek közötti hivatalos
kommunikációban, ezenkívül az életbevágóan fontos tevékenységhez
szükséges biztonságos kommunikációs csatornák használatát. 

A hivatalosan elfogadott kézjeggyel ellátott elektronikus dokumentu-
mok alapján a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) átveheti a 2020-as mezőgazdasági munkálatokra vonatkozó tá-
mogatási kérvényeket a gazdáktól. 

Hasonlóan, a jogszabály életbe léptetését követően a hatóságok, állami
intézmények kötelesek elfogadni az elektronikus aláírással ellátott doku-
mentumokat, ugyanakkor meg kell állapítaniuk, hogy milyen típusú kéz-
jegyet fogadnak el, mind a jogi, mind magánszemélyektől, ugyanakkor
egy használható online felületet is a rendelkezésre kell bocsátani, akár
saját elérhetőségén keresztül, vagy az elektronikus (e-mail) postafiók biz-
tosításával. 

A digitális rendszert bevezetik az állami törvénykezési folyamatban,
így Románia kormánya és a parlament is ezáltal bocsáthat ki határozato-
kat, rendelkezéseket, jogszabályokat, törvényeket. Ez esetben bármely
jogszabály elektronikus kézjegye hasonló jogerővel bír, mint a korábbi
klasszikus aláírás. (v. gy.)

A liberálisok megtámadták 
az alkotmánybíróságon a cégeknek 

kedvezményeket biztosító jogszabályt
A szóban forgó jogszabályt, amelyet a liberá-
lisok megtámadtak az alkotmánybíróságon,
döntő házként április 3-án fogadta el a kép-
viselőház, és többek között kimondja, hogy
azok a gazdasági társaságok, amelyek a ko-
ronavírus-járvány miatt kénytelenek voltak
leállítani tevékenységüket, vagy folyó hónap-
ban legalább 15 százalékkal csökkentek be-
vételeik az elmúlt két hónap átlagához
képest, 2020 márciusától számítva három
hónapig halaszthatják a munkáltató által
visszatartott társadalombiztosítási járulékok
befizetését. 

Az e három hónap alatt esedékes összeg 50%-át az
időszak lejárta utáni 12 hónapra felosztva kell befizet-
niük. A kedvezmény azzal a feltétellel vehető igénybe,
hogy a munkáltató vállalja, a törvény életbelépésétől
számított legalább 12 hónapig nem bontja fel a 2020.
március 1-jén érvényben volt munkaszerződéseket.

A tervezet előírja még, hogy azok a természetes
személyek, akiket közvetett vagy közvetlen módon
érintettek a szükségállapot idején hozott hatósági in-
tézkedések, valamint azok a gazdasági társaságok,
amelyek kénytelenek voltak leállítani tevékenységü-
ket, vagy folyó hónapban legalább 15 százalékkal
csökkentek a bevételeik az elmúlt két hónap átlagához
képest, a törvény életbelépésétől számított három hó-
napig elhalaszthatják a közüzemi számlák – víz- és
csatornázási díj, áram- és gázszolgáltatás, szemétel-
szállítás, telefon-, internet- és kábeltévé-szolgáltatás
díja – fizetését.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerint a tervezet
elfogadási módja megszegi a kétkamarás parlament

elvét, mert a képviselőház három olyan bekezdéssel
bővítette a tervezetet, amelyeket nem tárgyalt meg a
felsőház.

Az alkotmánybírósági óvásban a liberálisok kifej-
tik: a parlament nem tett eleget annak az alkotmányos
kötelezettségének, hogy a tervezetet láttamoztassa a
Szociális Gazdasági Tanáccsal (CES).

Rámutatnak: a társadalombiztosítási járulékok be-
fizetésének halasztása jelentős mértékben érinti az
állam bevételeit, és így a 2020-as költségvetést is, a
tervezet kezdeményezői pedig nem jelölték meg azt a
forrást, amelyből ezt a kiesést fedezni lehetne.

A liberálisok szerint egyik ház vezetősége sem kért
véleményezést a kormánytól az intézkedés költségve-
tésre gyakorolt hatásáról, és ennek mértékét a terve-
zetben sem becsülik fel.

A liberálisok kifejtik: a törvénytervezetet két nappal
azután nyújtották be a parlamentbe, hogy a kormány
már elfogadott egy részben hasonló sürgősségi kor-
mányrendeletet, így – amennyiben életbe lép – a
cégek társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezett-
ségét két, egyidőben érvényben lévő jogszabály fogja
szabályozni.

A parlament nem tartotta tiszteletben az intézmé-
nyek közötti lojális együttműködés elvét sem – véli a
PNL.

A liberálisok szerint ugyanakkor sérül az az elv is,
amely szerint a jogszabályok nem visszamenőleges
hatályúak. 

Meglátásuk szerint a törvénytervezet helyenként
homályos megfogalmazásokat tartalmaz, és diszkri-
minatív módon kizár egyes adófizetőket a kedvezmé-
nyekből. (Agerpres)

Gyorshitel-programmal egészítik ki Német-
országban a kormány válságkezelő csomagját
Részletes banki hitelbírálat nélkül és 100
százalékos állami garanciavállalás mellett
napokon belül akár 800 ezer euró áthidaló
kölcsönhöz juthatnak a közepes méretű vál-
lalkozások Németországban a koronavírus-
járvány miatt indított kormányzati
válságkezelő csomag részeként – jelentették
be hétfőn Berlinben.

Az úgynevezett gyorshitel célja, hogy az életképes
kis- és középvállalkozások „átvészeljék a nehéz idő-
ket, és még meglegyenek, amikor elkezdődik a fellen-
dülés” – fogalmazott Olaf Scholz pénzügyminiszter
Peter Altmaier gazdasági miniszterrel tartott tájékoz-
tatóján. A támogatás feltétele, hogy a cég legalább egy
éve működjön, nyereséget tudjon felmutatni és rende-
zett pénzügyi-gazdasági helyzetben legyen, vagyis
például ne álljon felszámolás vagy egyéb, a működés
megszűnésének lehetőségével járó eljárás alatt.

A hitel összege legfeljebb háromhavi árbevételnek
felelhet meg. A kisebb – 11-től 49 főig terjedő alkal-
mazotti létszámmal működő – cégek maximum 500
ezer euróhoz, a legalább 50 embert foglalkoztató kö-
zépvállalatok 800 ezer euróhoz juthatnak.

A hitelező banknak nem kell részletes hitelbírálatot
végeznie, és kockázatot sem vállal, mert az állami fej-
lesztési bank (KfW) 100 százalékos garanciát vállal a
törlesztésre. A tervezett menetrend szerint az első ké-
relmeket már csütörtökön fogadhatják a bankok. A
hitel futamideje 10 év. A támogatott cégek a hitelt ké-
sőbb átválthatják a KfW válságkezelő programjában
indított, kedvezőbb kamatozású hitelére. 

Az új program sűrűbbre fonja a kormányzati vál-

ságkezelő intézkedések révén létrejött védőhálót,
amely az első tapasztalatok szerint csak a legkisebb
cégeket és a nagyvállalatokat menti meg a zuhanástól,
és nem segíti kellőképpen a közepes méretű cégeket.

A március közepe óta sorozatban bejelentett intéz-
kedések révén az egyéni vállalkozások és a tíznél ke-
vesebb emberrel működő cégek 9 és 15 ezer euró
közötti azonnali, vissza nem térítendő támogatáshoz
juthatnak, amire 50 milliárd euró közpénzt szánnak.
A 250-nél több munkavállalót foglalkoztató és 320
millió eurót meghaladó éves árbevétellel rendelkező
nagyvállalatok támogatására egy külön válságkezelő
alapot hoztak létre, amely 600 milliárd eurót képes
megmozgatni. Az úgynevezett gazdasági stabilizációs
alap (WSF) révén az állam nemcsak hitelekkel és hi-
telekre vállalt garanciával segíti majd a cégeket,
hanem mintegy 100 milliárd euró értékben tulajdon-
részt is szerezhet cégekben, vagyis a koronavírus-jár-
vány részleges államosításokhoz is vezethet
Németországban. A kisebb vállalkozásokat egyebek
mellett azzal is támogatják, hogy szélesítik az adófi-
zetés halasztásának lehetőségét. Kiterjesztették a
kieső bér egy részének állami támogatású pótlására
épülő rövidített munkaidő intézményét is, a KfW
pedig felső összeghatár nélküli hitelprogramot és ga-
ranciavállalási programot indított.

A német sajtóban ismertetett számítások szerint a
különböző támogatások, hitelprogramok és hitelga-
rancia-vállalási programok keretösszege együttvéve
átlépheti a kétezer milliárd eurós határt, és minden ed-
digit nagyságrendekkel meghaladó állami válságke-
zelő csomaggá állnak össze. (MTI)

Sajtóközlemény 
A szükségállapot alatti héa-visszafizetésről és ellenőrzésekről 

2020 márciusában az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) 4 milliárd
lej értékben fizetett vissza hozzáadottérték-adót, ami 24.526 elszámo-
lásnak felel meg (összehasonlításként: 2020 előző két hónapjában 1,6
milliárd lejt törlesztett). 

A szükségállapot kihirdetését követően az Adó- és Pénzügyi Hivatal,
a felfüggesztett ellenőrző tevékenység miatt, a személyzet átcsoporto-
sításának köszönhetően meggyorsította a héakifizetést. Ugyanakkor tá-
jékoztatta a héa-visszaigénylő adófizetőket, hogy mielőbb készítsék elő
az adótérítéshez, kiegészítéshez szükséges folyamatot. A pénzügyi hi-
vatal a héa-visszafizetés folyamatának megkönnyítésére előkészített
egy jogszabályt, amely jelenleg az intézményen belüli jóváhagyásra
vár. 

A héa-visszafizetésre vonatkozó előzetes vizsgálat, illetve a távköz-
lési kommunikációs eszközökön keresztül végezhető pénzügyi ellen-
őrzés kivételével az ANAF felfüggesztett minden más jellegű hasonló
tevékenységet. Ugyanakkor az ANAF keretében működő adóellenőrző
főigazgatóságon dolgozó ellenőröket felhatalmazták azzal, hogy a te-
repen ellenőrizzék a katonai rendelet tiszteletben tartását. A pénzügyi
ellenőrök kizárólag addig végezhetik ezt az ellenőrzést, míg a katonai
rendelet érvényes. Eddig 11 adófizetőnél állapítottak meg szabálysér-
tést, amiért összesen 674.000 lejes bírságot szabtak ki. 

Amennyiben a rizikóelemzések során, vagy az állampolgárok érte-
sítését követően adócsalás gyanúja merül fel, a pénzügyi hatóság táv-
módszerekkel ellenőrzi a bejelentéseket. Kivételesen, tettenéréskor a
pénzügyi ellenőrök a helyszínen is vizsgálódnak, az egészségügyi sza-
bályok és az ellenőrzött adófizetők jogainak betartásával. 
Az óvások kezelése, megoldása

Az Adó- és Pénzügyi Hivatalban a szükségállapot alatt az óvásokat
elektronikus kommunikációs eszközökön (számítógép, mobiltelefon)
fogadják és oldják meg. Az óváskezelő főigazgatóság a legjobb meg-
oldás érdekében állandó kapcsolatot tart az adófizetőkkel. Az óvásokat
a szükségállapot ideje alatt is kivizsgálják, és az erről készített jegyző-
könyvet közzéteszik az elektronikus felületen. 
A COVID-19-vírusjárvány leküzdésére szánt behozott termékek vámille-
tékére és hozzáadottérték-adójára vonatkozó kedvezmények

A Pénzügyminisztérium kérte az Európai Bizottságot, hogy részesítse
héa- és vámkedvezményben azokat az árucikkeket, amelyeket a
COVID-19-vírusjárvány megfékezésére hoznak be az országba. Az Eu-
rópai Bizottság várhatóan a hét végén dönt ez ügyben. 

Ugyanakkor a kormány a 2020. március 26-án kibocsátott 33-as
számú sürgősségi rendeletében héa- és vámmentességet biztosít azon
héaköteles adófizetőknek, akik/amelyek a COVID-19-vírusjárvány ter-
jedésének meggátolásához, kezeléséhez, gyógyításához szükséges vé-
dőfelszereléseket, orvosi berendezéseket, eszközöket, egészségügyi
fogyóanyagokat importálnak. A vámhatóság a szükségállapot idején és
az ezt követő 30 naptári napon belül nem kéri a héa befizetését az em-
lítettek behozatalakor. 

Az említett árucikkek behozatalakor, az adott pénzügyi időszakra
esően az adót az importőrnek a begyűjtött és levonható adó kategóriába
kell bejegyeznie. 

A pénzügyi hivatal elvégzi azt a pénzügyi adminisztrációs feladatot,
amelynek során behatja az adókat, mivel szükség van az egészségügyi
rendszert, a hadsereget, a rendőrséget, a szociális ellátást és más, a
román állam fontos tevékenységeit biztosító állami költségvetés ellá-
tására. 

A világ egyik országában sem működhet a rendszer az adófizetők
kötelezettségeinek teljesítése, a felelős hozzáállás nélkül, amelyre most
a szükségállapot miatt, nehéz időkben igen nagy szükség van. 
Aközöserőfeszítésekhozzájárulnakahhoz,hogymindnyájan

szerencsésentúllegyünkerendkívülihelyzeten!
Emlékeztetjük az adófizetőket, hogy a virtuális magántérben (Spaţiul

Privat Virtual) használhatják a távkommunikációs rendszert az adónyi-
latkozat benyújtására, tájékozódásra, ugyanakkor törleszthetik adókö-
telezettségeiket az internet banking (internetes bank) rendszerben vagy
a ghiseul.ro (virtuális ügyfélablak) elérhetőségen. 

Pénzügyi, számítástechnikai jellegű általános információval a 031-
403-91-60-as telefonszámon működő központ (Call-center) szolgál.
Ugyanakkor azon az adófizetők, akiknek/amelyeknek nincs hozzáfér-
hetőségük a virtuális térhez, a pénzügyi hivatal honlapján a kapcsolat-
tartó formanyomtatvány (Formularul de contact) révén juthatnak
általános számítástechnikai vagy pénzügyi információkhoz. 

4999 lej volt a romániai háztartások átlagos
havi jövedelme 2019 utolsó negyedévében 

4999 lej volt a romániai háztartások és 1939
lej a romániai polgárok átlagos havi jöve-
delme 2019 utolsó negyedévében – derül ki
az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn
közzétett adataiból.

A lakosság összes kiadása havi 4300 lejre rúgott, ez
személyenként 1 677 lejt jelent, ami a teljes jövedelem
86%-át teszi ki.

Az INS adatai szerint a pénzbeli átlagos jövedelem
háztartásonként havi 4659 lej volt (1807 lej/fő), a ter-
mészetbeni jövedelem pedig havonta 340 lej (szemé-
lyenként 132 lej).

A fizetés és egyéb kapcsolódó jövedelmek képezték
a legfontosabb jövedelemforrást (a háztartások teljes
jövedelmének 68,7%-át).

A háztartás teljes jövedelméhez hozzájárult még a
szociális juttatásokból származó jövedelem (18,7%),
a mezőgazdaságból származó jövedelem (1,8%), a
nem mezőgazdasági tevékenységből származó jöve-
delem (1,7%), az ingatlanokból, valamint az örökség

eladásából származó jövedelem (1,2%), a természet-
beni jövedelmek (6,8%), elsősorban a saját erőből elő-
állított élelmiszerek ellenértéke (5,5%).

Az INS kiemeli: a lakhely (város vagy vidék) be-
folyásolja a háztartások jövedelmének szintjét és ösz-
szetételét, valamint a kiadások mértékét és
szerkezetének sajátosságait.

Ami a kiadásokat illeti: az emberek élelmiszerekre
költenek a legtöbbet, majd a nem élelmiszeripari ter-
mékek és a szolgáltatások következnek, ezt az adók
és illetékek befizetése követi.

A befektetési költségek, lakások megvásárlása vagy
építése, berendezések beszerzése, részvények vásár-
lása csekély hányadát (0,3%-át) képviselik a háztar-
tások teljes kiadásának.

A fogyasztási kiadások standard osztályozása (CO-
ICOP) szerint az élelmiszerek és az alkoholmentes ita-
lokra fordított összeg 2019 negyedik negyedévében
átlagosan a háztartások kiadásának 31,6%-át tették ki.
(Agerpres)



ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. De-

cember 22. utca 113/A szám – elad

új ágybetéteket. Nyugdíjasoknak

20% kedvezmény.  (22014-I)

LAKÁS

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön

2004-ben épült ház, 44 ár telek (fel-

parcellázható) a főúton, közel a Selg-

ros-hoz. Tel. 0744-438-594. (22014-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

FAMETSZÉST és permetezést válla-

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

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-

készítést, szigetelést, bármilyen javí-

tást. Tel. 0759-467-356. (7266)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium

redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.

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

MATEMATIKAÓRÁT tartok online V-

VIII. osztályos tanulóknak. Tel.

0756-607-969. (7228)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek, 

hiába szállnak árnyak, álmok,

évek.’’ (Juhász Gy.) 
Kegyelettel és fájdalommal emlé-
kezünk a szeretett édesanyára,
feleségre és testvérre, 
HADNAGY JOLÁNRA (született
Mózes) halálának ötödik évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét őrzik
szerettei. (p-I)

Szomorúan emlékezünk dr. ÁCS
szül. PÉTER ÉVÁRA halálának
15. évfordulóján és dr. ÁCS 
JÁNOSRA halálának 5. évfordu-
lóján. Nyugodjanak békében!
Emléküket örökké őrző szeret-
teik. (p.-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülve, de Isten akaratával

megbékülve tudatjuk, hogy a

szeretett édesapa, nagyapa, déd-

tata, apatárs,

ZAJZON IMRE

életének 79. évében, április 5-én

csendesen megpihent. Temetése

április 7-én 13 órakor lesz a bac-

kamadarasi ravatalozótól szűk

családi körben. 

Búcsúzik tőle három gyermeke

családjával, három unokája csa-

ládjával, dédunokái, a rokonok,

szomszédok és mindazok, akik

ismerték és szerették. (sz-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett nagynéni, sógornő, ke-
resztanya, szomszéd, 

özv. MEZEI OLGA 
szül. Szegedi  

életének 84. évében, április 3-án
20 órakor, hosszú, de türelmes
szenvedés után örökre megpi-
hent.  
Földi maradványait április 7-én
13 órakor a református temető-
ben helyezzük nyugalomra. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A Mezei család. (7229-I) 

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)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
FIATAL, dolgozni szerető, törekvő és tanulni vágyó PINCÉRT/RECEPCIÓST keresünk kis PANZIÓBA.
Tel. 0744-624-976. (22020-I)
HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neu-
rológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64676-I)
FRANCIACÉGDOKUMENTUMKEZELŐKET keres. PC-üzemeltetési ismeretek, gépírás, komolyság.
Ebédjegy és teljesítménybónusz. Az önéletrajzokat a tgmures.recrutare@gmail.com e-mail-címre várjuk.
Tel.:  0744-908-055. (p-I) 

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Hirdetőink figyelmébe!
Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrend-

kívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjuk
hirdetőinkfigyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnaka
szerkesztőségben,anepujsag.roweboldalonlevőonline
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. 

Szünetel a vízszolgáltatás 
A marosvásárhelyi AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy a DN400-as főve-

zetéken végzendő javítások miatt április 8-án 8–18 óra (hozzávetőleges időpont) szü-
netel az ivóvíz-szolgáltatás:

• Marosvásárhelyen, a Serafim Duicu, a C-tin Hagi Stoian, a Violetelor (Ibolya), a La-
lelelor (Tulipán), a Mărului (Alma) utcában, illetve a Szabadi út 96–728C szám alatt és
a 89. számtól az utca végéig. 

• Mezőcsáváson, Mezősámsondon, Mezőrücsön, Mezőpagocsán, Uzdiszentpéteren,
Nagysármáson, Maroskeresztúron, Örményesen, Mezőszilváson, Mezőmadarason, Ma-
rosszentannán, Marosbárdoson. 

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz
elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra
alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük a megértésüket. 
AmarosvásárhelyiAquaservRt.

Adófizetők figyelmébe!
Azok az adófizetők, akik/amelyek 2020 első év harmadára
nyereségadó-kötelesek, valamint azok, akik/amelyek ugyanarra az
évharmadra 2020. április 25-ig befizették az előleget, a
következőképpen részesülnek adókedvezményben: 

– 5%-kal a nagy adófizetők
– 10%-kal a más kategóriába tartozó adófizetők 

Az adókedvezményt ennek megfelelően alkalmazzák a következő
esetekben is: 

– Azon adófizetők, akik/amelyek az utólag módosított és kiegészí-
tett 227/2015-ös törvény 16. cikkelye (5). bekezdésében foglaltak vo-
natkoznak, abban az esetben részesülnek adókedvezményben, ha az
évharmadra számított adót 2020. április 25-e és június 25-e között tör-
lesztik. 

– Azon adófizetők, akikre/amelyekre a 170/2016-os törvény előírá-
saiban bejelölt tevékenységi területtől (cod CAEN) eltérő aktivitás
után befizették a 2020 első évharmadára vonatkozó profitadót. 

– Azon mikrovállalkozások, amelyek 2020. április 25-ig befizették
a 2020 első év harmadára vonatkozó jövedelemadót, aminek alapján
10%-os kedvezményben részesülnek.

– Az adóköteles mikrovállalkozások a profit- és/vagy jövedelema-
dót a kedvezményben részesített, adózandó összeg alapján kell kiszá-
molják. 

Továbbá a kormány jóváhagyta azt is, hogy nem kell hozzáadott-
érték-adót (héa) fizessenek a vámhivataloknak azon adófizetők,
akik/amelyek a pénzügyi törvény 316. cikkelye alapján héakötelesek,
és a 195/2020-as rendelet alapján a szükségállapot idején és az ezt kö-
vető 30 naptári napon belül gyógyszereket, a 33/2020-as sürgősségi
kormányrendelet mellékletében foglalt, a COVID-19-vírusjárvány ter-
jedésének meggátolásához, kezeléséhez, gyógyításához szükséges vé-
dőfelszereléseket, orvosi berendezéseket, eszközöket, egészségügyi
fogyóanyagokat importálnak. 

A vámhatóság nem kéri a héa befizetését az említettek behozatala-
kor. 

Az említett árucikkek behozatalakor, az adott pénzügyi időszakra
esően az adót az importőrnek a begyűjtött és levonható adó kategóri-
ába kell bejegyeznie a pénzügyi törvénykönyv 297-301-es cikkelyei
által megszabott feltételei és korlátai szerint. 

Megjegyezzük, hogy az egyes jogszabályok módosítására és az
adókedvezményre vonatkozó 2020. március 26-i 33-as számú sürgős-
ségi kormányrendeletet a Hivatalos Közlöny 2020. március 30-án
megjelent 260. számában közölték. 
Aközöserőfeszítésekhozzájárulnakahhoz,hogymindnyájan

szerencsésentúllegyünkerendkívülihelyzeten!
#alaturidevoidarladistanta! (mellettetekdetávolról)
Emlékeztetjük az adófizetőket, hogy a virtuális magántérben (Spa-

ţiul Privat Virtual) használhatják a távkommunikációs rendszert az
adónyilatkozat benyújtására, tájékozódásra, ugyanakkor törleszthetik
adókötelezettségeiket az internet banking (internetes bank) rendszer-
ben vagy a ghiseul.ro (virtuális ügyfélablak) elérhetőségen. 

Pénzügyi, számítástechnikai jellegű általános információval a 031-
403-91-60-as telefonszámon működő központ (Call-center) szolgál.
Ugyanakkor azon az adófizetők, akiknek/amelyeknek nincs hozzáfér-
hetőségük a virtuális térhez, a pénzügyi hivatal honlapján a kapcso-
lattartó formanyomtatvány (Formularul de contact) révén juthatnak
általános számítástechnikai vagy pénzügyi információkhoz. 
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