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Van, akinek idegen

Internetes beiskolázás

Új időpont régi
iratcsomókkal is

A szükségállapot bevezetésével egyidejűleg felfüggesztették a kitűzött sofőrvizsgákat is, így azok a
tanulóvezetők, akiknek erre az időszakra volt időpontja, azért aggódnak,
hogy a kért iratcsomóban lévő dokumentumok időközben érvényüket
vesztik.

____________2.
Virtuális piac és
online szövetkezet

A vissza nem térítendő pályázatok
egyszeri támogatása mellett fontosnak tartják a mezőgazdasági ágazat
hosszú távú fenntarthatóságának a
támogatását is – hangsúlyozta Kozma
Mónika, a Pro Economica Alapítvány
elnöke.

Tavaly még felhőtlen volt az iskolakezdés

Az ősszel előkészítő osztályt kezdő gyermekek beiskolázása
idén március 4-én kezdődött, pontosan egy héttel később,
11-én azonban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezártak a tanintézetek. Az interneten természetesen
folytatódott a beiratkozás – ez a lehetőség már évek óta
adott –, egyes családok számára azonban ez nem jelent kézzelfogható megoldást.

Nagy Székely Ildikó

Közvitán
a május 15. utáni intézkedések tervezete

Közvitára bocsátotta a belügyminisztérium a
koronavírus terjedésének megelőzését szolgáló, a szükségállapot május 15-i megszűnte
után érvényes intézkedések tervezetét.

A dokumentum elérhető a belügyminisztérium honlapján: https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/
transparenta-decizionala/.
A tervezett intézkedésekkel kapcsolatos megjegyzéseket, javaslatokat a propuneri.relaxare@ms.ro e-mailcímre várják.
A dokumentum értelmében május 15-e után bármiféle feltétel és korlátozás nélkül engedélyezett a lakhelyül szolgáló település elhagyása a következő
esetekben: munkavégzés céljából; humanitárius vagy
önkéntes tevékenység céljából; mezőgazdasági tevékenység céljából, őstermelők esetében a termék értékesítése céljából, más településen levő ingatlan
fenntartása céljából; hivatalos irat kiváltása céljából;
orvosi kezelésen való részvétel céljából; más megindokolt céllal, például: gyerek, családtag, rokon ellátása;
idős, beteg személyek ellátása; családtag elhalálozása.
A tervezet értelmében ugyancsak bármiféle feltétel
és korlátozás nélkül engedélyezik a belépést az ország
területére azon külföldi állampolgárok számára, akik:
román állampolgárok családtagjai; európai uniós országok, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó orszá-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Az új módszertan ezután készül el
Az eredeti beiskolázási terv szerint a kisdiákok felvételét a választott
tanintézetbe első körben március 4–23. között kérvényezhették volna a
szülők (illetve a törvényes gyámok) a beiskolázási űrlapok kitöltésével.
Az újdonsült előkészítősök névsorát, valamint a betöltetlenül maradt helyek számát április elsején kellett volna nyilvánosságra hozni a tanintézeteknél és a tanfelügyelőség honlapján, ezt követően, április 23–30.
között zajlott volna a második iratkozási szakasz az első körben kimaradt
kisdiákok számára. Ezt a forgatókönyvet a járványügyi óvintézkedések
felülírták.
(Folytatás a 4. oldalon)

gok vagy Svájc állampolgárai, és romániai tartózkodási
engedéllyel rendelkeznek; vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy ezzel egyenértékű dokumentummal
rendelkeznek; szakmai célból az országba érkező és
ezt vízummal, tartózkodási engedéllyel vagy más,
ezzel egyenértékű dokumentummal igazoló személyek; diplomáciai, konzuli személyzet; nemzetközi
szervezetek személyzete, katonai személyzet, humanitárius segéllyel érkező személyzet; az országon átutazó
személyek; nemzetközi védelemre szoruló személyek.
Bizonyos feltételekkel engedélyezik továbbá: a
hívek jelenléte nélkül zajló egyházi tevékenységeket,
illetve keresztelők, esküvők szervezését, temetések
megtartását legtöbb 16 személy részvételével és a távolságtartás szabályainak betartásával; a szépségszalonok működését, az óvintézkedések szigorú
betartásával; a teljesítménysportolók felkészülését az
ezt a célt szolgáló, elkülönített központokban; a múzeumok, kiállítótermek működését; az egyéni szabadidős
sporttevékenységeket (kerékpározás, futás, kajakozás,
alpinizmus, vadászat, halászat stb.), legtöbb három személy részvételével.
Bizonyos feltételekkel engedélyezett: a közélelmezési egységek működése, de csak házhoz szállítással,
elvitellel vagy úgynevezett drive-in értékesítéssel;
(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

____________4.
Összegyűlt az
egymillió aláírás

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
európai uniós polgári kezdeményezése május 7-én véget ért. „Az online
aláírások listáit helyi idő szerint éjjel 1
órakor, brüsszeli idő szerint éjfélkor
zártuk le. A zárás pillanatában
1.008.966 aláírás gyűlt össze...”

____________5.

Jöttek, láttak

És ennyi. Az államfő, a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter
váratlan látogatást tett Marosvásárhelyen, megnézték az orvosi egyetemnél a Covid–19-betegek ellátására alkalmas részleggé átalakított
sportcsarnokot, az újságírókat pedig kizárták az eseményről. Megállapították, hogy példás megyei intézményközi összefogás eredményeként jött létre a kórház, kicsit pózoltak, kicsit nyilatkoztak. Iohannis a
drága/kedves románoknak ismét elmondta, hogy a járvány még tart
(„köztünk van”), kell vigyázni a higiénére, főleg május 15. után, amikor is lazítani fognak a szabályokon. Továbbra is tartani kell magunkat
a gyakori kézmosáshoz, meg kell őrizni a távolságot, védőmaszkot kell
használni, hogy ne vesszen minden kárba, amit eddig sikerült elérni a
járvány elleni védekezés terén. És bizonyára igaza van, de ezt elmondhatta volna Bukarestből is, sőt, a szakminiszterétől indokoltabb lett
volna hallani a fentieket.
Az év végére várható választási kampány részének tekinthető a nagy
serteperte, liberális politikusokkal való találkozó szükségállapot idején. Miután az elmúlt napokban két alkalommal is beszólt a magyaroknak, és államfőhöz nem méltó kijelentésekkel borzolta a kedélyeket,
lám, a koronavírus-járvány idején erősítéssel érkezett Marosvásárhelyre. Véleményét nem osztotta meg sem a „beolvasztott” MOGYE
magyar tagozata miatti konfliktus kapcsán, sem amiatt nem csapott
(Folytatás a 3. oldalon)
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Június végéig igényelhető
a támogatás

A kisgyermekes szülők a szükségállapot lejárta után is igényelhetik a gyermek felügyeletéért járó támogatást – tájékoztatott Csép Éva Andrea parlamenti képviselő. A szülők
a tanév második feléig, vagyis június közepéig vehetik
igénybe ezt. A módosított jogszabály értelmében a munkáltató nem 60 napon belül kapja vissza a megelőlegezett
pénzt, hanem 15 napon belül.

Május 15-étől indul a londoni járat

A WizzAir légitársaság a tervek szerint május 15-től újraindítja a Marosvásárhely–London járatot. Azonban azok az
utasok, akik Nagy-Britanniából vagy más, vörös jelzésű országból érkeznek Marosvásárhelyre, 14 napra intézményes karanténba kerülnek. Azok, akik Londonon keresztül
tranzitutasként sárga övezetből érkeznek, két hétig házi elkülönítésben kell maradjanak.

6,3 millió lej veszélyességi pótlékra

Sofőrvizsgákat a szükségállapot feloldása után szerveznek

Új időpont régi iratcsomókkal is

A szükségállapot bevezetésével egyidejűleg felfüggesztették a kitűzött sofőrvizsgákat is, így
azok a tanulóvezetők, akiknek erre az időszakra
volt időpontja, azért aggódnak, hogy a kért iratcsomóban lévő dokumentumok időközben érvényüket vesztik. A bizonytalanság eloszlatása
érdekében erről is kérdeztük az illetékes osztály
vezetőjét.

Szer Pálosy Piroska

– A gépjárművezető-képző iskolát végzett tanulóvezetők
mikortól számíthatnak az elméleti és gyakorlati vizsgák
megtartására? Érvényesek maradnak-e a március közepéig
összeállított dossziék okiratai, vagy újakat kell beszerezniük
a vizsgára jelentkezőknek? – kérdeztük.
A gépjármű-bejegyzési és hajtási jogosítványok hivatalának vezetője, Cămărăşan Simion rendőrparancsnok megkeresésünkre elmondta, hogy március 17-étől országosan
felfüggesztették az elméleti és gyakorlati sofőrvizsgákat
mindaddig, amíg a szükségállapotot fel nem oldják. Amint
hangsúlyozta, egyelőre nem tudni, mikor kezdik az előjegyzést, az országos járvány mérséklődése után időben tájékoztatják az érdekelteket az országos és helyi sajtóban,
közleményekben, a prefektúrák honlapján, valamint a gépjármű-bejegyzési és hajtási jogosítványok hivatalának
www.drpciv.ro honlapján. Akiknek rögzített időpontja volt,
azokat akkor is újraprogramálják, ha az iratcsomóban lejárt
érvényességű okiratok vannak. Április 9-étől Marosvásár-

helyen a hajtási jogosítvány és gépjárműbejegyzési hivatal
volt Kossuth utca 26–28. szám alatti székhelyén az ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 8–12, illetve 12.30–15.30 óra
között zajlik, pénteken 8–13.30 óra között fogadják a gépjármű-bejegyzési kérelmeket, illetve adják ki az okmányokat, az ideiglenes forgalmi engedélyt, valamint igényelhetik
a forgalomból való törlést és a lejárt érvényességű vezetői
engedélyek megújítását. Bővebb felvilágosítás a 0265/261686-os telefonszámon kérhető.
Gépjárművek forgalomból való kiíratása
– Ebben az időszakban elvégzik-e az olyan jármű forgalomból való kiíratását, amelyet a tulajdonosa már nem
használ?– érdeklődtek olvasóink.
– Természetesen, az év bármelyik szakában elvégezhető
a forgalomból való kiíratás. Jelenleg a roncsprogramban
részt vevők számára leegyszerűsödött az eljárás, a roncstelepek ügyvezetői küldik el az adatokat online, a gépjármű-bejegyzési hivatalnál pedig törlik a járművet a
forgalomból, majd visszajelzést küldenek az ügyintézőnek.
Azok a magánszemélyek, akik nem vesznek részt a roncsprogramban, online kérhetnek időpontot, és a hivatal
ügyfélablakainál intézhetik a jármű forgalomból való törlését.
– Mi a teendője annak, akinek közúti balesetben vált totálkárossá az autója. vagy meggyúlt?
– Azok, akik hasonló helyzetben vannak, a tűzoltóságtól
vagy a rendőrségtől kapott dokumentumokkal támaszthatják alá a jármű forgalomból való kiíratásának szükségességét – tájékoztatott a hivatal vezetője.

A Maros Megyei Klinikai Kórház 6,34 millió lejben részesült
az állami költségvetés-kiegészítésből. Ezt az összeget a
veszélyességi pótlék kifizetésére fordítják, azok az egészségügyi dolgozók kapják, akik koronavírusos betegeket
ápolnak – tájékoztatott a megyei tanács sajtóirodája.

Rendelet a záróvizsgák
tananyagáról

Megjelent a középiskolába készülők képességmérő vizsgájának, valamint az érettségi vizsga új tanterve. A tanügyminiszter
rendelete
értelmében
a
koronavírus-járványra és a szükségállapotra való tekintettel az idei kisérettségi és érettségi új programja a számonkérésre kerülő tananyagot csak a második félév elejéig
tartalmazza. A rendelet a megyei tanfelügyelőség honlapján – www.edums.ro – az Anunţuri (közlemények) címszó
alatt megtalálható.

Elmarad a marosvásárhelyiek
világtalálkozója

A június végére időzített Marosvásárhelyiek VIII. Világtalálkozója elmarad, a szervezők a jövő évi, 2021-es világtalálkozó szervezésére koncentrálnak. Kérik a közönséget,
hogy fogadják megértéssel kényszerdöntésüket. Jövőre
igyekeznek az eseményre olyan programot összeállítani,
amivel kárpótolják a marosvásárhelyieket.

Esti mesék az Ariel közösségi
oldalán

Az Ariel színház minden hétköznap délután Facebook-oldalán esti mesével várja a gyermekeket és felnőtteket.
Mivel a honlapnak idéntől mobilverziója is van, a mesék
telefonról is elérhetők.

Online mesedélután

A Gutenberg könyvesbolt csapata minden csütörtökön 17
órától online mesedélutánra hívja a gyerekeket. A programban a felolvasás mellett játék és kézműveskedés szerepel.

Nyolc hőközpontot loptak

Május 6-án három személyt tartóztattak le egyéni hőközpontok eltulajdonítása miatt. Egy 20 éves marosszentkirályi fiatalt állítottak elő, akit nyolc hőközpont ellopásával
gyanúsítanak. A rendőrség közleménye szerint aznap egy
épülő tömbházba hatolt be, és a lakásokban lévő hőközpontokat elvitte. A rendőrségi kivizsgálás nyomán azonosítottak egy 26 és egy 30 éves marosszentkirályi személyt
is, akik segítettek a javak elrejtésében. Az okozott kár
24.000 lej lett volna, de a kiskazánokat sikerült visszaszerezni és átadni a tulajdonosnak. Május 7-én mindhármukat
24 órás előzetesbe helyezték. Az elkövetett bűncselekményt minősített lopás és annak tagadása vádjával vizsgálják.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Korunk –
május

A Trianon 100 című lapszám a magyar nemzet egyik
legnagyobb traumáját, az 1920-as trianoni békeszerződést elemzi, amelynek értelmében Magyarország
elveszítette
területének
és
nemzeti
vagyonának mintegy kétharmadát, valamint lakosságának közel kétharmadát, köztük több mint 3 millió magyart.

Az összeállítás első írása Trianon okait, illetve a Trianonhoz
vezető út stációit vizsgálja (Romsics Ignác). Ezt követik a határok (román–magyar, szlovák–magyar, jugoszláv–magyar, illetve osztrák–magyar) kijelölését bemutató szövegek (L.
Balogh Béni, Szarka László, Hornyák Árpád, Tóth Imre), majd
a magyar békedelegáció érvrendszerét és törekvéseit elemző
tanulmány (Zeidler Miklós). Az összeállítás további anyagai
Trianon gazdasági következményeivel (Tomka Béla), a békeszerződés katonai előírásaival, illetve a magyar honvédelem
ügyével foglalkoznak (Kovács Vilmos). A tömbből nem hiányzik a Trianon és a magyar külpolitikai gondolkodás közti kapcsolatrendszer (Romsics Gergely), valamint a menekültügy
irodalmi reprezentációinak a bemutatása sem (Ablonczy Balázs). A lapszám vendégszerkesztője Romsics Ignác.

Fotó: Nagy Tibor
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Közvitán a május 15. utáni intézkedések tervezete

(Folytatás az 1. oldalról)
az elektromos és elektronikai cikkek eladása szintén házhoz
szállítással; a kereskedelmi központokban azon cégek működése, amelyek közvetlen külső bejárattal rendelkeznek; a fogászati rendelők működése és a járóbeteg-szakellátás
biztosítása a megfelelő óvintézkedések betartásával.
A tervezet értelmében bizonyos feltételekkel és korlátozásokkal engedélyezett még: a lakhely elhagyása a megfelelő
óvintézkedések betartásával, illetve szem előtt tartva, hogy továbbra is kerülendő háromnál több személy csoportosulása,
ha azok nem egyazon család tagjai; a parkok újranyitása, leszámítva a játszótereket; a település elhagyása a következő
okokból: halaszthatatlan orvosi vizsgálat, egyéni szabadidős
sporttevékenység – kerékpározás, futás, kajakozás, hegymá-

Koronavírus

szás, vadászat, halászat, egyebek – legtöbb három személy
részvételével; korlátozott létszámban zajló családi eseményen
való részvétel; a jármű szervizelése vagy kötelező műszaki
vizsgájának elvégeztetése, amire a lakhely szerinti településen
nincs lehetőség.
A dokumentum szerint továbbra is tilos a tüntetések, demonstrációk, koncertek vagy más ilyen jellegű szabadtéri események, továbbá a zárt térben tartott kulturális, művészeti,
vallási, sport-, szórakoztató tevékenységek, szerencsejátékok
szervezése és a gyógykezelések.
Az elkövetkezőkben is zárva tartanak az éttermek, a szállodák, motelek, panziók éttermei, a kávézók, beleértve a terasszal is rendelkező közélelmezési egységeket, és nem
nyithatnak ki a kereskedelmi központok sem. (Agerpres)

Valamelyest enyhült a brit kormány otthonmaradási előírása

Kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember nem tartózValamelyest enyhült vasárnap a brit kormány által
a koronavírus-járvány megfékezése végett hét hete kodhatott együtt közterületen, akkor sem, ha családtagokról
meghonosított előírás, amely eddig a legszüksége- van szó.
Munkába csak azok utazhattak, akik az egészségügyben
sebb esetek kivételével otthon maradásra kötelezte
vagy más, kiemelt fontosságúként meghatározott területen
a lakosságot.

Boris Johnson miniszterelnök vasárnap délután a Twitteren
új felhívást tett közzé, amelynek megfogalmazása szerint mindenki tartózkodjon otthon, „amennyire ez csak lehetséges”, és
„ha tud”, dolgozzon otthonról.
Johnson Twitter-bejegyzése továbbra is tartalmazza az útmutatást arra, hogy az emberek otthonaikon kívül tartsanak
két méter távolságot egymástól, de ez kiegészült azzal a kitétellel, hogy „ahol ez lehetséges”. A felhívásban olvasható az
is, hogy mindenki korlátozza a kapcsolattartást másokkal.
A kormányfő a Twitter-bejegyzésben felhívja a figyelmet
arra is, hogy változatlanul szükséges a gyakori kézmosás.
Nagy-Britanniában március 23. óta csak a legszükségesebb
esetekben – alapvető élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése,
illetve szükség esetén orvosi ellátás céljából – lehetett kilépni
az utcára, emellett napi egy szabadtéri testedzés volt engedélyezett.

dolgoznak, és munkájuk otthonról nem elvégezhető.
Mindez Boris Johnson vasárnap megjelent új Twitter-felhívásában nem szerepel. A kormányfő ugyanakkor éberségre
inti a lakosságot, hangsúlyozva, hogy ez is elősegítheti a koronavírus ellenőrzés alá vonását.
Johnson vasárnap este televíziós beszédben ismertette az
országgal a Covid–19-járvány elleni védekezés következő
szakaszának menetrendjét.
Az előzetesen ismertté vált részletek szerint a brit kormány
ötfokozatú járványriasztási rendszer bevezetését tervezi.
Ennek első, zöld fokozata azt jelzi, hogy nincs járványveszély;
a skála ötödik, legmagasabb riasztási szintje a vörös.
Nagy-Britanniában jelenleg a negyedik koronavírus-készültségi szint van érvényben, de az ország már úton van a
hármas fokozat felé. (MTI)

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt szombatra 522 új
esetet azonosítottak, és ezzel a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma 15 232-re, a betegségben
elhunytaké pedig 15 újabb halálos áldozattal 391re nőtt – közölte vasárnap az egészségügyi minisztérium.

és 99 gyógyultat tart számon az egészségügyi minisztérium.
Az ország változatlanul legfertőzöttebb területe Csernyivci
megye, ahol a megfertőződöttek száma elérte a 2268-at, az elhunytaké pedig a 76-ot.
Közben Andrij Melnyik, Ukrajna németországi nagykövete
arról számolt be egy rádióinterjúban, hogy német laboratóriumokban már megkezdték a tesztelését több olyan ukrán fejlesztésű gyógykészítménynek, amely alkalmas lehet a
Covid-19-betegek kezelésére. Részleteket a készítményekről
azonban nem hozott nyilvánosságra.
A nagykövet azt is elmondta, hogy Berlintől több hivatalos
kérést is kaptak ukrán idénymunkások Németországba utazásának engedélyezésére vonatkozóan. Erről annyit árult el,
hogy mezőgazdasági munkákról van szó, és több ezer főre vonatkoznak a kérelmek. Denisz Smihal miniszterelnök a napokban már beszélt egy tévéműsorban arról, hogy számos
nyugat-európai országtól érkeznek hasonló kérések. Szavai
szerint Ukrajna kész erről tárgyalni, egyúttal viszont a jelenlegi helyzetben most lehetősége van Ukrajnának arra, hogy
megfelelő, civilizált munkakörülményeket alkudjon ki a külföldön munkát vállaló állampolgárainak. Így egyebek mellett
feltételül szabja Kijev, hogy legalább három hónapos szerződést kössenek az ukrán munkavállalókkal, legális munkabérrel, biztosításokkal, valamint a lakhatásuk és szükség esetén
a gyógykezelésük biztosításával együtt. (MTI)

Meghaladta a 15 ezret Ukrajnában
a koronavírus-fertőzöttek száma

A betegségből eddig 3060-an, az elmúlt napban 151-en
gyógyultak fel. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter
vasárnapi online sajtótájékoztatóján közölte, hogy az országban előző nap újabb 111 egészségügyi dolgozó fertőződött
meg koronavírussal, körükben a fertőzöttek száma csaknem
elérte a háromezret (2964 fő), az elhunytaké 21-re nőtt.
Jelenleg az országban 4762-an szorulnak kórházi ellátásra,
lélegeztetőgépen 201-en vannak, köztük 17 egészségügyi dolgozó és egy gyerek.
Az elmúlt napban a legtöbb fertőzöttet a délnyugat-ukrajnai
Csernyivci megyében regisztrálták (89 fő), valamint a szintén
a nyugati országrészben lévő Lviv és Rivne megyékben (54
és 49 fő). A fővárosban, Kijevben előző nap 34 újabb megbetegedést jegyeztek fel, továbbá három újabb haláleset történt.
Velük együtt Kijevben 37-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma, az azonosított fertőzötteké 1805-re.
Kárpátalja megyében jelenleg 695 fertőzöttet, 16 elhunytat

Hold Still-fotópályázat a britek életéről

Fotópályázatot hirdetett csütörtökön a neves londoni Nemzeti Portrégaléria annak bemutatására,
hogy a brit lakosság hogyan éli hétköznapjait az új
koronavírus okozta járvány idején. A pályázat fővédnöke Katalin cambridge-i hercegnő, Vilmos herceg felesége.

A világhírű londoni galéria és a Kensington-palota – a hercegi házaspár londoni rezidenciája – a kezdeményezést ismertető csütörtöki tájékoztatásában közölte: a cél egy olyan
egyedülálló fotóportré összeállítása az országról, amely megmutatja a britek hangulatát, reményeit, félelmeit, érzéseit a
Covid-19 elleni küzdelem közepette.
A pályázat elnevezése Hold Still. A kifejezés ebben az esetben többes értelmezést kap. A portréfotósok a kép elkészítésének pillanata előtt ezzel a felszólítással kérik modelljeiket,
hogy most ne mozduljanak, másrészt jelenti azt is, hogy a britek jórészt otthonaikban maradnak, nem mozdulnak ki, hogy
védjenek másokat a járvány terjedésétől. Utal ugyanakkor a
cím arra is, hogy sokak élete gyakorlatilag mozdulatlanná dermedt a járvány szorításában.
A pályázat mindenki számára nyitott kortól, egyéni fotózási
képességektől függetlenül, és a benevezés ingyenes. Az egyet-

len feltétel az, hogy a képeknek embereket kell ábrázolniuk.
Telefonnal és fényképezőgéppel készített fotókat egyaránt be
lehet nyújtani.
A National Portrait Gallery ismertetése szerint a képeket
nem fotográfiai minőségük vagy a készítő technikai hozzáértése alapján bírálják el, a megítélés fő tényezője az, hogy a
fotó milyen érzelmeket közvetít, a fotós milyen átéléssel ábrázolja az adott helyzetet.
A beküldött képekből százat kiválasztanak, és ezekből virtuális kiállítás nyílik a portrégaléria honlapján, később pedig
több helyszínen ténylegesen ki is állítanak egy válogatást a
fotókból.
A pályázat három témakört jelöl ki: segítők és hősök, az új
normalitás és a kedvesség megnyilvánulásai.
A fotókat június 18-ig lehet benyújtani a
https://www.npg.org.uk/hold-still/ online felületen.
Katalin hercegnő – polgári nevén Kate Middleton, aki
2011-ben házasodott össze Vilmossal, II. Erzsébet királynő
unokájával, a brit trón majdani várományosával – szenvedélyes és képzett amatőr fotós hírében áll. Ő a Nemzeti Portrégaléria fővédnöke, és három éve a brit fotográfusok királyi
társasága is tiszteletbeli örökös tagjává fogadta. (MTI)

Ország – világ
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Megtérítik a többletkiadásokat

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott egy jogszabályt, amely alapján a kórházak a szükségállapot
alatt nyújtott – a koronavírusos betegek kezelésére
fordított – szolgáltatások teljes összegének megtérítését kérhetik az államtól – közölte pénteken Ionel
Dancă, a miniszterelnöki kancellária vezetője. Az intézkedéssel a koronavírus-járvány miatt adódott
többletkiadásokat is megtérítik a kórházaknak –
mondta Dancă. (Agerpres)

Újabb
kanyarós megbetegedések

Május 4–8. között 24 új kanyarós megbetegedést regisztráltak Románia-szerte, ezzel a fertőzöttek
száma 20.024-re nőtt – közölte vasárnap az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) keretében működő Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő
Országos Központ. A 24 új eset megyei lebontása:
Neamţ – 9; Kolozs – 6; Bihar – 4; Suceava – 3; Szeben – 2. Az INSP szerint, a járvány kezdete óta öszszesen 20.024 megbetegedést és 64 halálesetet
regisztráltak. (Agerpres)

Nagyobb lesz a költségvetési
hiány a tervezettnél

Klaus Iohannis államfő pénteken úgy nyilatkozott:
egyértelmű, hogy Románia költségvetési hiánya nagyobb lesz a tervezettnél, és ezt finanszírozni kell. Az
elnök a Cotroceni-palotában tanácskozott Ludovic
Orban miniszterelnökkel, Florin Cîţu pénzügyminiszterrel és Mugur Isărescuval, a jegybank kormányzójával
a
COVID-19-járvány
gazdasági
következményeiről. Iohannis utána arról számolt be,
hogy a tárgyaláson felmerült a költségvetési hiány
kérdése. Az államfő szerint téves a gazdaság újraindításáról beszélni, mert Romániában a gazdaság
soha nem állt le, csak bizonyos ágazatokban történt
leállás. Kijelentette: mindenre megtalálják a megoldást. „Vannak programjaink, vannak megoldásaink a
hiány finanszírozására, a gazdaság fellendítésére, és
ha úgy végezzük a munkánkat, ahogy kell, és ahogy
elterveztük, akkor jó esélyünk van, hogy a román
gazdaság helyreáll, és meglehetősen gyorsan kilábalunk a jelenlegi, igen kellemetlen krízisből” – jelentette ki Iohannis. (Agerpres)

Alkotmányossági kifogás

Alkotmányossági kifogást emelt Klaus Iohannis elnök
a versenyjogi rendelkezések áthágása esetén benyújtható kártérítési kereseteket szabályozó törvény,
illetve a versenyjogi törvény módosításai ellen. A
Valer Dorneanu alkotmánybírósági elnökhöz címzett
beadványban Iohannis azzal érvel, hogy a törvény elfogadásának módja és tartalma egyaránt szembemegy bizonyos alkotmányossági előírásokkal. A
törvényt április 21-én kapta kézhez Iohannis kihirdetés végett. (Agerpres)

Jöttek, láttak

(Folytatás az 1. oldalról)
asztalra (egyik látogató sem), hogy miért vitatkoznak
az intenzív terápiák vezetői, de legfőképpen arra sem
reagált (legalábbis a hivatalos nyilatkozata szerint),
hogy Maros megye az ország 41 megyéjéből hogy juthatott fel a 7. helyre a koronavírus-fertőzöttek számát
illetően.
Ha a sajtó jelen lett volna, bizonyára megkérdezte
volna a szaktárca-vezetőt, hogy miért ekkora az összevisszaság a koronavírus-fertőzöttek, a fertőzésgyanús
személyek ellátásában. Miért nincs, vagy ha mégis van
valamiféle eljárásrend, miért nem tartják be egységesen? Arról is tudni szerettünk volna, hogy a május 15-i
lazítás után a közintézményeknek, a gazdasági egységeknek (profiltól függően), az egészségügyi ellátóknak
(például fogászatok, szépségszalonok) milyen szabályokat kell majd kötelezően betartaniuk, mik a hatóságok
ajánlásai, mi lesz a protokoll. És ki finanszírozza ezek
költségeit – például a fogászati ellátás esetében: a páciens fizeti meg a védőfelszerelést, ahogyan máris híresztelik?
Nem protokoll-látogatások kellenek, hanem dolgozni
kell ezerrel a kormányban. A vállalkozókat segítő programokra van szükség, valami olyan átfogó tervre, ami
hathatósan, átláthatóan és gyorsan segítséget nyújt a
tevékenységüket felfüggesztett vagy lecsökkent üzleti
forgalmú vállalkozásoknak. Értem én, hogy a GDP jelentős részét adó országos, stratégiai nagyvállalatokra
koncentrál a kormány, ezek újraindítása valóban elengedhetetlen, de a kis és közepes vállalatok rövid és
hosszú távú megsegítése prioritás kellene legyen. Közel
másfél millió kényszer-munkanélküli jó része állandósult munkanélkülivé válik, erre mi a terv? Nem majd,
most! Színvonalas orvosi ellátás, egzisztenciális biztonság, jövőkép. Minket ezek érdekelnek!
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Van, akinek idegen

(Folytatás az 1. oldalról)
Az új módszertan ezután készül el, az internetes
iratkozás viszont folyamatos. Egyes hátrányos helyzetben lévő társadalmi kategóriák azonban nem boldogulnak az online formanyomtatványokkal, mi több,
vannak, akik számítógéppel sem rendelkeznek. Mi a
helyzet ezen a téren Maros megyében? – kérdeztük
Fejes Réka magyar nyelvű elemi oktatásért felelős
tanfelügyelőt.
Sehol nincs túljelentkezés
– Az új tanévre magyar tagozatra eddig 1051 kisdiákot írattak be a megyében. Vannak körzetek, ahol
a szülők nem tudnak mit kezdeni az internet adta lehetőséggel, ez jól érzékelhető a beiskolázott gyermekek számán. Ilyen helyzet áll fenn például a két
előkészítő osztályt tervező megyeszékhelyi Romulus
Guga és a Serafim Duicu iskolában, ahol az osztályok
jelentős részét roma gyermekek teszik ki. Ugyanakkor idén nem tapasztalható a korábbi évekre jellemző
túljelentkezés az elitnek számító marosvásárhelyi tanintézetekben. A megye iskoláiban meglesz a betervezett előkészítő osztályok elindításához szükséges
diáklétszám, a legtöbb tanintézetben már megvan,
néhol pedig be is teltek a helyek. Mint említettem, a
hátrányos helyzetben lévő családok lakhelyéhez közel
eső iskolákban vannak csak megoldásra váró gondok,
a hidegvölgyi és a Hegy utcai körzetben, ahol a beíratott gyermekek száma az osztály elindításához
szükséges alsó határt súrolja – összegzett a tanfelügyelő.
Mint ismeretes, a járványügyi helyzet miatt ezúttal
elmarad a 6. életévüket szeptember elseje és december 31-e között betöltő gyermekek előkészítő osztályba íratásához szükséges pszichoszomatikus
felmérés. A szülők a gyerek beiskolázását saját felelősségre tett nyilatkozattal online igényelhetik, nyilatkozatukhoz
az
óvónő
által
kitöltött
pszichopedagógai jellemzést is mellékelve.
Óvodai be- és visszairatkozás
A tanügyminisztérum honlapján május 5-én tették
közzé a 2020/21-es tanévre vonatkozó, 3 és 6 év közötti gyermekek óvodai felvételét, illetve visszaíratását szabályozó dokumentumot. Eszerint május 25-től
június 5-ig az óvodai oktatásban már részt vett gyermekeket lehet visszaíratni. Az újdonsült óvodások beíratása két szakaszban, június 8. – július 3., valamint
július 20. – augusztus 10. között zajlik. A problémás
esetekre augusztus 11. – 31. között igyekszik megoldást találni a tanfelügyelőség. A beiratkozás és visszairatkozás interneten zajlik. A teljes módszertan – a
túljelentkezés során kialakuló helyzeteket is beleértve
– a www.edu.ro honlapon tekinthető meg a Comunicate de presă (Sajtóközlemények) címszó alatt.

Államfői villámlátogatás Marosvásárhelyen

Románia elnöke, Klaus Iohannis, Ludovic Orban miniszterelnökkel és Nelu
Tătaru egészségügyi miniszterrel szombaton Marosvásárhelyre, az orvosi egyesportcsarnokában
kialakított,
tem
koronavírus-fertőzöttek ellátására alkalmas ideiglenes kórházba látogatott el – tájékoztatott a főispáni hivatal közleménye.
A sajtó kizárásával történt látogatás és

az azt követő államfői nyilatkozat lényege, hogy Klaus Iohannis értékeli azt a
közintézmények közötti összefogást,
amelynek eredményeképpen néhány
napon belül működőképessé válhat az
ideiglenes Covid–19-kórház.
Ugyanakkor az államfő felhívta a figyelmet, hogy a május 15-én véget érő
szükségállapot nem azt jelenti, hogy a ko-

ronavírus-járvány véget ér, továbbra is
nagy figyelmet kell fordítania a lakosságnak arra, hogy betartsa a szabályokat,
hogy ne terjedjen a fertőzés.
Az államfő és kísérete ezt követően a
prefektúrához vonult, ahol Mara Togănel prefektussal a Maros megyét érintő
infrastrukturális beruházásokról tárgyaltak.

A legutóbbi tájékoztatás óta 231 új
koronavírusos
megbetegedést
jegyeztek Romániában, és ezzel
15.362-re nőtt a fertőzöttek száma
– közölte vasárnap a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS).

en pedig otthoni elkülönítésben, orvosi
megfigyelés alatt.
A GCS szerint a 2-es számú katonai
rendelet hatályba lépése óta 2286 személyt helyeztek hatósági karanténba,
mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi
elkülönítésre vonatkozó előírásokat.
Továbbá 199, hatósági karanténban
lévő személy elhagyta a karanténközpontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá
vonták őket.
Szombat délig 256.749 tesztet végeztek el az országban.
Az elmúlt 24 órában 406 hívást regisztráltak a 112-es egységes segélyhívó szá-

mon és 1027-et az állampolgárok tájékoztatására
létrehozott
zöldvonalon
(0800.800.358). (Agerpres)
Maros megyében 598 igazolt fertőzött van
A Maros megyei prefektúra vasárnapi
közleménye szerint május 10-én 598 igazolt koronavírus-fertőzöttet tartottak nyilván a megyében, eddig 305 személyt
gyógyultnak nyilvánítottak és hazaengedtek a kórházból. Vasárnap 1163-an voltak
otthoni elkülönítésben, hatósági felügyelet alatt, 415-en pedig intézményes karanténban vannak. Koronavírus-fertőzés
gyanújával 43 személy van kórházban.
(antalfi)

Már 952 halálos áldozata van a koronavírusnak
Romániában

A fertőzöttek közül 7051-et gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból.
Jelenleg 242 beteget ápolnak az intenzív osztályon.
Ez idáig 952 halálos áldozata volt a koronavírusnak Romániában.
Románia területén jelenleg 14.399 személy van hatósági karanténban, 19.887-

A mezőgazdasági termelők újszerű támogatása

Virtuális piac és online szövetkezet

A magyar kormány által az Erdélyi
Gazdaságfejlesztési
Program keretében finanszírozott pályázati rendszer lebonyolítója,
a
marosvásárhelyi székhelyű Pro Economica Alapítvány ügyvezető
elnökét, Kozma Mónikát két
olyan projektről kérdeztük,
amely a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók számára egyaránt rendkívül
előnyösnek ígérkezik.

Szer Pálosy Piroska

A vissza nem térítendő pályázatok egyszeri támogatása mellett
fontosnak tartják a mezőgazdasági
ágazat hosszú távú fenntarthatóságának a támogatását is – hangsúlyozta Kozma Mónika, a Pro
Economica Alapítvány elnöke.
Mindenekelőtt a támogatást nyert
gazdákat szeretnék olyan előnyökhöz juttatni, amelyek révén biztosítottá válik a megélhetésük. Ennek
érdekében létrehoztak egy kétnyelvű (magyar/román) weboldalt,
amely virtuális piactérben támogatná a termelőket termékeik könynyebb értékesítésében. Jelenleg a
honlapon a fogyasztók közvetlenül
léphetnek kapcsolatba a termelőkkel, és rendelhetnek például tejterméket, sajtot, mézet, hústerméket,
zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, virágot stb.
A járványügyi megszorítások fel-

Foto Maros megyei prefektúra

oldásával a jogi hátteret szeretnék
megteremteni, azt követően pedig
webshoppá alakulna át a jelenlegi
platform. A vásárlók részéről egyre
nagyobb igény mutatkozik egy
olyan virtuális piacra, ahol a gazdák
helyi termékeket kínálnak, és megrendelésre házhoz is szállítják.
Ebből a meggondolásból kiindulva
született az ötlet, hogy egy internetes felületen népszerűsítsék a mezőgazdaság
minden
területén

Fotó: Nagy Tibor (archív)

tevékenykedő kistermelőket. Ez a
kezdeményezés több mint a közösségi oldalak és honlapok értékesítési platformja. A székelyföldi
gazdák online piacaként működő
www.agro-mania.ro honlapon mindenekelőtt azokat a gazdákat regisztrálják, akik már támogatást
nyertek, és akikkel az alapítvány
szorosabb kapcsolatban van, de
bárki regisztrálhat. Az elképzelés
mögött hosszú távú projekt állt,

amelynek a következő lépése egy
online szövetkezet létrehozása
lenne.
Online szövetkezeti közösség
Az online szövetkezetet olyan
közösségi formának tervezik, amely
révén bizonyos előnyöket biztosítanának a regisztrált tagoknak. A
rendszerhez csatlakozó termelők
idővel komplex, a mezőgazdaság
minden területét átfogó felvásárló
és értékesítési szövetkezet haszonélvezőivé válhatnak. Az online közösség sok kistermelőt, nagybani
felvásárlót és feldolgozóüzemet
szeretne összehozni olyan közösségi kapcsolatba, amely mindenik
fél számára előnyössé válhatna.
A mezőgazdasági termeléshez
szükséges fogyóanyagokhoz, vetőmagokhoz, agrárhitelekhez, mezőgazdasági
gépekhez
vagy
tenyészállatokhoz a tagok éppúgy
kedvezményesebben
juthatnak
majd hozzá – de a nagybani értékesítés is kifizetődőbb lehet számukra
–, mintha piacon értékesítenék termékeiket, ezért nem az egykori kollektív gazdaság mintájára kell
gondolni – mondta az alapítvány
ügyvezető elnöke. Az AgroMania
koncepció egy olyan minőségi fórumnak a létrehozását célozta, ahol
a gazdák és szakemberek megoszthatják tapasztalataikat, választ kaphatnak kérdéseikre, és információt
szerezhetnek a mezőgazdasági technológiák legfrissebb vívmányairól,
illetve – nem utolsósorban – elősegíthetik a termékek hatékonyabb
kereskedelmét – fejtette ki az alapítvány elnöke.
A www.agro-mania.ro honlap kínálataiból is tallózgattunk:
„A Vitafruct Ribes saját termékeket kínál, melyeket saját feketeri-

biszke-ültetvényén termeszt… A
vállalat vezetője Koronka Illa, aki a
marosvásárhelyi kertészettudományi karon végzett és szakosodott a
fekete ribiszke termesztésére. Az ültetvény Maros megyében, Ákosfalva községben található.”
„Makkai Zsolt 2012 óta foglalkozik méhészkedéssel, kezdetben 25
családdal, amit szaporítással és további családok megvásárlásával bővített. Jelenleg 90 méhcsalád van a
tulajdonában. A mézet jelenleg piacokon és vásárokban értékesíti.”
„A csíkkozmási Fitosic Farm Kft.
termékei: burgonyavetőmag, búzavetőmag, étkezési burgonya, gabonavetőmag, hagyma, sárgarépa.
Burgonyatermesztés: a feldolgozóipar igényeihez mérten választhatunk a chips, a püré és pehely
előállítására alkalmas fajták közül,
valamint az asztali – vagy primőrnek szánt – krumplinak, illetve a hasábburgonyának valók köréből. Az
átalakult vásárlói szokások miatt
csökkent ugyan a kereslet, de a minőségi elvárások növekedtek…”
„Gyopár Kft.: Cégünk már két és
fél évtizede működik, melynek fő
tevékenysége mindig is a virág szeretetén és tiszteletén alapult. Kuriózumnak számít az országban
egyediként hivatalosan termesztett
havasi gyopárunk. Az elmúlt öt
évben kezdtünk el egy olyan folyamatot, amely során nagyobb menynyiségben belefogtunk ennek a
növénynek a termesztésébe. Ez a
termesztés csak hegyvidéki körülmények között lehetséges. Ehhez
ideális környezetet biztosít a jura
időszakban képződött mészkő üledékes kőzetekből kialakult Egyeskő
is,
amely
a
Hagymás-hegységben található…”
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Olyan magyar összefogás valósult meg, amire nem volt példa a Ceauşescu-féle falurombolás óta

Összegyűlt az egymillió aláírás

A Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) európai uniós polgári
kezdeményezése május 7-én
véget ért. „Az online aláírások
listáit helyi idő szerint éjjel 1
órakor, brüsszeli idő szerint
éjfélkor zártuk le. A zárás pillanatában 1.008.966 aláírás
gyűlt össze. Ez azt jelzi, hogy
a kritériumok egyik felét teljesítettük” – nyilatkozta a
Népújságnak
pénteken,
május 8-án Izsák Balázs, az
SZNT elnöke.

Mózes Edith

Mint mondta, május közepén
többet fognak tudni erről a kérdésről, hiszen a polgári kezdeményezésre
vonatkozó
rendeletet
feltehetőleg május közepén módosítja az Európai Bizottság, illetve
erre vonatkozó javaslatot terjeszt a
Parlament és a Tanács elé. – Bízunk
abban, hogy a most leállított, átmenetileg befagyasztott polgári kezdeményezést újra tudjuk valamikor
június-júliusban indítani, hiszen továbbra is nagyon fontos mindazoknak a támogatása, akik eddig is
támogattak – tette hozzá Izsék Balázs.

Izsák Balázs

Elsősorban Horvátországra,
Szlovéniára és a balti államokra
gondol az SZNT elnöke
– Visszatérve a lehetséges négy
országra – nagyon sokan kérdezik,
hogy melyek lehetnek azok –, többet felsorolok, mert nem biztos,
hogy sikerül összegyűjteni a még
szükséges aláírásokat onnan, amelyeket megcélzok. Elsősorban Horvátországra, Szlovéniára és a balti
államokra gondolok, nemcsak azért,
mert alacsony a küszöb, de azért is,
mert ezeknek a népessége élte meg
leginkább a nemzeti régióknak a törekvéseit, és mindegyik teljes jogú
tagállama az Európai Uniónak.
Ugyanis a szlovéniaiak emlékeiben
ott van a tíznapos háború, amikor
Szlovénia kivált Jugoszláviából,
Horvátország hatalmas véráldozatot
fizetett a szabadságért, és hasonló
helyzetben voltak a balti államok,
amelyek kiváltak a Szovjetunióból.
Köztudott, hogy Magyarországnak
alkotmányos kötelessége is egyben,
hogy az elszakított területeken élő
– Tehát folytatják az aláírás- magyarokat támogassa. Ezért sorolgyűjtést?
tam fel, hogy Magyarország mellett
– Folytatjuk az aláírásgyűjtést, még kik lehetnének a támogatóink.
most már kiemelt hangsúlyt fek- De megemlíthetném Spanyolorszátetve a többi európai uniós államra,
s ehhez van egy rendkívül komoly
meggyőző érvünk, az, hogy az
egyik feltétel már teljesült.
– Melyik a másik, amelyik nem
teljesült?
– A nyugati partnereink felé az
érvünk az, hogy a területi reprezentativitás kritériuma nem teljesült.
Ugyanis az egymillió aláírásnak az
unió legkevesebb hét államából kell
származnia, mindegyik országban
teljesítve egy minimális küszöböt.
Ez Németországban 72 ezer, Máltán, Cipruson 4.500. Ez a kritérium
ebben a pillanatban Magyarországon, Romániában és Szlovákiában
teljesült.
– Ez azt jelenti, hogy még négy
uniós országban teljesíteni kell
ezt a feltételt?
– Még legkevesebb négy országban kell teljesíteni.
– A négy országból van aláírás,
csak nem a feltételben megszabott szám?
– Így van. Az Európai Unió minden országából van támogató aláírás.
– Nemcsak 7-ből, hanem 27ből?
– Pontosabban 28-ból, mert a
Brexit előtt az Egyesült Királyságból is gyűltek aláírások. Számunkra
hatalmas veszteség, hogy a polgári
kezdeményezés közben történt meg
a kilépés, hiszen mi számítottunk
Észak-Írországra, Skóciára és Walesre is. Ezt a potenciális támogatást
elvesztettük.

got, Franciaországot, Németországot, Svédországot, amelyeket mind
meg fogunk célozni.
– Az említett államok, különösen
Szlovénia és Horvátország,
vajon miért nem igyekeztek az
aláírásgyűjtéssel, hiszen tényleg
megszenvedték a kisebbségi
létet?
– Bárkinek, aki ezt a kérdést fölteszi, el kell mondani, hogy hogyan
viszonyulnak az európai polgárok
az uniós polgári kezdeményezéshez. Tudni kell, hogy amióta elindult a polgári kezdeményezés,
vagyis 2012 óta 72 kezdeményezést
jegyeztek be, ebből négy volt sikeres. Négynek sikerült összegyűjteni
az egymillió aláírást, 68-nak nem.
Pedig ezek között bizonyára volt
olyan, amely érdemi kérdést vetett
fel. Egyelőre azt lehet látni, hogy az
Európai Unió polgárai vagy bizalmatlanok az európai polgári kezdeményezéssel szemben, vagy még
nem ismerik eléggé. Pedig ez a demokráciának egy olyan új eszköze,
amelyet a lisszaboni szerződés honosított meg, és 2012-től működik.
Tehát ez az első válasz: nem feltétlenül a polgári kezdeményezésnek

a tökéletlenségében vagy az azzal
szemben megfogalmazott fenntartásokban kell az okot keresni.
– Mi a következő lépés?
– Valamit elmulasztottam az interjú elején. Azt, hogy megköszönjem
az
egész
magyar
társadalomnak, egymillió-nyolcezer-kilencszázhatvanhat embernek,
hogy támogatták a kezdeményezést,
valamint, hogy másokat biztattak
aláírásra, kiállva a nyilvánosság elé.
Megvalósult egy olyan magyar öszszefogás, amire nem volt példa
1988, a Ceauşescu-féle falurombolás óta. Köszönet a közmédiának,
amely folyamatosan tájékoztatott,
az újságoknak, amelyek az ügyről
hírt adtak. Nehéz lenne mindenkit
felsorolni. A munkatársaimnak, az
önkéntes munkatársaimnak az elmúlt egy év hihetetlen
nagy munkát jelentett.
Talán a kérdésre,
hogy mi lesz a következő lépés, részben
meg is feleltem azzal,
amit most elmondtam.
Tanácskozás következik, majd elkezdjük kidolgozni a következő
időszak stratégiáját.
Szeretném
hangsúlyozni, hogy annak ellenére,
hogy
a
Kárpát-medencében
nagyon sok aláírás öszszegyűlt – az aláírások
száma Romániában is
meghaladja a 200 ezret –, ha újra megnyitják az aláírásgyűjtést,
további alá-írásokra
számítunk innen is. Hiszen a folyamatban
benne van a hitelesítés,
minden ország illetékes hatósága
hitelesíti az aláírásokat. Ezt Romániában a Belügyminisztérium egyik
illetékes osztálya teszi meg. Láttuk
a Minority SafePack esetében, hogy
aláírásokat érvénytelenítettek. Erre
is fel kell készülni. További aláírásokat gyűjtünk Erdélyből és Romániából is, Magyarországról és
Szlovákiából is.

5

Ez ma még nem tekinthető
egy sikeres európai uniós polgári
kezdeményezésnek
– Mikor kell leadni az aláírásokat?
– Ha egy kezdeményezés sikeresen lezárult, az aláírásgyűjtés befejezése után három hónap áll
rendelkezésre, hogy az aláírásokat
a szervezők benyújtsák az ellenőrző
hatóságnak, és az azok által kibocsátott igazoló iratokat letegyék az
unió asztalára.
– Akkor kb. augusztus elején kell
az EB asztalára letenni az aláírásokat?
– Ezt azért nem tudom megmondani, mert egyelőre nem teljesítettünk minden kritériumot. Ez ma
még nem tekinthető egy sikeres európai uniós polgári kezdeménye-

Fotó: RMDSZ

zésnek,
mert
a
területi
reprezentativitás feltétele nem teljesült.
– És ha nem sikerül ezt a kritériumot teljesíteni, akkor elvész a
többi is?
– Így van. Ezért várjuk nagy érdeklődéssel, nagy izgalommal, mi
fog történni Brüsszelben május közepén.

Fotó: Népújság (archív)
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Könyvszigetek vesztegzár alatt

Kiadók szemével

Az otthon ülés hónapjaiban
sokak számára az egyik legüdítőbb és legmegnyugtatóbb
időtöltés az olvasás. A polcról
lekerülő, rég nem látott
művek reneszánsza azonban
nem jelenti azt, hogy a könyves szakma megússza a koronavírus-járvány
gazdasági
mellékhatásait.

Nagy Székely Ildikó

Bár az egyik napról a másikra leálló kulturális élet szegmensei
közül valószínűleg ez a legkevésbé
veszélyeztetett terület – legalábbis
ami az otthoni környezetben is végezhető kiadói munkát illeti –, a termelést
és
forgalmazást
a
könyvesboltok és az iskolák bezárása egyértelműen megnehezíti. A
kérdést két marosvásárhelyi kiadó
illetékesével jártuk körbe.
– Milyen mértékben befolyásolja,
akadályozza a munkátokat a másfél
hónapja tartó vesztegzár? – tudakoltuk ifj. Király Istvántól, a Mentor Könyvek Kiadó vezetőjétől.
– Ez az amúgy sem egyszerű feladat, küldetés vagy hivatás – ki
minek érzi – bonyolult, sokösszetevős függvény, sokismeretlenes
egyenlet. A nagy könyvkiadó-konszernek – gondolok itt a Libri és a
Líra csoportra – tudnak piackutatást
végezni egy-egy kiadvány esetében.
Mi, erdélyi kiadók, erre a feladatra
(sem) tudunk humán erőforrást biztosítani, mert az anyagi keretek végesek. Eddig is egyéves tervekben
gondolkodtunk, és hónapról hónapra számoltuk ki a kiadások és eladások függvényét, beleértve a
támogatásokat. Jelen helyzetben
napi költségeket számolunk, a kiadások és a bevétel aránya ugyanis
felborult. Április közepén érkezett
meg a nyomdából a legfrissebb kiadványunk, és – csak hogy érzékeltessem a helyzet súlyát – a
nyomdaszámlát napokon belül ki
kell egyenlíteni, azonban a boltok
csak 15–20%-os hatékonysággal
működnek. 2014-től – amikor a jogokat és a brendet a néhai Mentor

Karantén előtt a Garabontzia könyvesboltban

Kiadótól megvásárolva megalapítottuk a Mentor Könyvek Kiadót –
azt hajtogattam, hogy az olvasás és
a könyvvásárlás egyfajta reneszánszát éli. Noha a támogatások megcsappantak a korábbi évtizedekhez
képest, sikerült olyan kéziratokat
közkinccsé tenni, olyan könyveket
kiadni, amelyekre büszkék vagyunk. S bár – mint mondtam –
nem tudunk e téren piackutatást végezni, az eladások azt jelezték,
igény van a kiadványainkra, a
könyvekre, az irodalomra, igény
van arra, hogy néha költségkeretet
félretéve olyan minőségben adjunk
ki könyveket, amelyek megállják a
helyüket a mindenkori magyar
könyvpiacon. Szándékosan hangsúlyozom, hogy „mindenkori”, hiszen
az erdélyi boltokon túl a magyarországi hálózatokat (kis- és nagykereskedőket) is el kell látni.
„Teljes mértékben a támogatásoktól
függünk”
– Bár említetted, hogy piackutatásra nincs anyagi keret, lehet-e
ebben az időszakban mégis valamit érzékelni akár a virtuális
térben zajló könyvforgalomból?
– Nehéz megmondani, hogy
merre tart a helyzet. Jelen pillanatban nincs valós képünk arról, hogy

vásárolják-e a könyveinket vagy
sem, hiszen a helyi könyvesboltok,
az erdélyi partnerek, akik havonta
jelzik a mutatókat, és küldenek fogyásjelentést, zárva vannak, csak
online boltjaikból értékesítenek, a
magyarországi boltok pedig háromhavonta küldenek eladási jelentéseket. Akármennyire is derűlátó
vagyok, be kell látnom, hogy most
teljes mértékben a támogatásoktól
függünk. Ami viszont tényleg szomorúságra ad okot, hogy a 2019
szeptemberében beküldött nyertes
pályázatra nemhogy a megítélt támogatást, de még a szerződést sem
küldte el a pályáztató szerv. (Szándékosan nem mondom ki a nevét.)
Jelenleg annyira nincs bevétel,
hogy a személyes takarékból tartjuk
fenn a kiadót működtető K & Kaart
Produkciós Irodát. A raktárban az
idei új könyveink lassan régiek
lesznek, és nyomdakész állapotban
van több kiadványunk is, de szerencsére a pdf nem „kopik” meg.
– Érkezett-e a kiadó állandó
szerzőitől az elmúlt hetekben
„karanténirodalom” vagy más
tematikájú, de mindenképpen a
négy fal között ihletett kézirat?
– Vesztegzárral kapcsolatos munkákkal a Mentor Könyvek Kiadónál

Újabb horgolt tárgyak a vásárhelyi neonatológiának

Színfolt a bizonytalanságban

Az elmúlt napokban újabb
adag horgolt tárgy érkezett a
marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház neonatológiai
osztályára:
az
újdonsült
anyukákat köszöntötték a
múlt hét végén, a kicsinyeikhez is eljutottak a március
végén küldött koripok.

Gligor Róbert László

Lapunkban beszámoltunk arról,
hogy lelkes hölgyek csoportja az év
elején kis koripokat, horgolt polipocskákat készített, amelyek marosvásárhelyi,
kolozsvári
és
erdőszentgyörgyi kórházakba jutottak el március végén, hogy kis barátokat keressenek maguknak, és
biztonságot jelentsenek a koraszülött kisbabáknak. Az elmúlt napokban egy adag horgolt szívet juttattak
el Marosvásárhelyre, a neonatológiai osztályra, hogy ezúttal a kismamákat örvendeztessék meg. Az
újabb ötletről Átyin Andrea Katát, a
horgolócsoport kezdeményezőjét,
akciószervezőjét kérdeztük.
Vidám szín a félelemben
Katának egy szívmintát vizsgálva az jutott eszébe, hogy jó
volna ilyeneket eljuttatni a koraszülött babák anyukáinak. Az ötletet

felvetette a csoportban, sokan helyeselték, ezért „koripozás” közben
arra is szakítottak időt, hogy egyegy szívecskét horgoljanak: ki-ki
annyit, amennyit kedve, ideje, fonala engedett. A szívecskék készítése nem külön akció volt, hanem a
koripkészítéssel együtt folyt – magyarázta lapunknak a kezdeményező, hozzátéve, hogy ez csupán
két hetet vett igénybe, hiszen amíg
egy korip meghorgolása (nem beszélve az utómunkáról) a tapasztalt,
gyors kezű nőknél is mintegy négy
órába telik, addig egy szív meghorgolása csupán félórai munka.
Hogy miért éppen szívecskék készültek, és miért éppen anyák napjára jutott el a kismamákhoz? Több
nő első alkalmommal szült, és kismamává válni nem egyszerű dolog.
A koraszülött gyerekek anyukái
gyakran további heteket, akár hónapokat kénytelenek kórházban maradni kisbabájukkal, ez pedig
fizikailag és idegileg igencsak megterhelő számukra. Ezt a helyzetet
tovább nehezíti napjainkban a koronavírus-járvány miatt kialakult bizonytalanság, esetleg félelem.
Ebben a helyzetben szerettek volna
egy kis színfoltot vinni a kórház
falai közé, a kismamák életébe, ezáltal is jelezve, hogy lélekben velük

vannak, nőként, anyaként átérzik a
helyzetüket. Nem volt kérdés, hogy
a marosvásárhelyi kórházba küldik,
nemrég 65 darabot tettek postára,
ugyanis a kijárási és a kórházlátogatási tilalom miatt nem vihették el
személyesen.
Lesz folytatás
Vasárnap este kaptak visszajelzést, hogy anyák napján a piros, rózsaszín, fehér és lila szívecskék
gazdára találtak a koraszülöttek kismamái körében, ahogy a márciusban elindított koripküldemény is.
Ez azért csak most történt meg,
mert a szokásos két héttel ellentétben a mostani helyzetben egy hónapra volt szükség ahhoz, hogy a
koripokat fertőtlenítsék, mielőtt a
szinte immunrendszer nélküli kisbabákhoz kerülnek. Öröm számukra, hogy ezúttal olyan
kismamáktól is kaptak visszajelzést, akik kaptak a horgolt tárgyakból – mondta el Kata.
Kezdetben arra számított a kezdeményező, hogy néhány darabot
készítenek, de a horgolásba sokan
bekapcsolódtak vagy munkával,
vagy támogatással, és a sok pozitív
visszajelzés, öröm, hála arra sarkallja őket, hogy folytassák a munkát.
Persze,
ehhez
újabb
támogatókat kell keresniük, ugyanis

még nem jelentkeztek szerzők.
Ehhez idő kell. De, gondolom, az
év végére sokan írják meg, hogy
miként élték meg a majdani múltat,
a korábbi jelent.
– Hogyan látod a könyvszakma
jövőjét a járvány után?
– A közösségi média felületein az
jelenik meg, hogy ebben a bezártságban mindenki olvasással tölti a
napjait, és a könyv adja vissza azt a
feltétel nélküli szabadságérzetet,
amit korábban, még a járvány előtt
érzett. Hogy ez mennyire valós?
Nem tudhatjuk. Mint ahogyan azt
sem, hogy akik olvasnak, frissen
vásárolt vagy már régóta polcon heverő könyveket vesznek kézbe.
Ugyanígy arról sem lehet képünk,
hogy lesz-e miből könyvet vásárolni a járvány után. Több
könyvszemle elmaradt ebben az
időszakban, de a kereslet szempontjából nem ez a legfőbb probléma, a
rendezvények elnapolása szükséges, észszerű lépés volt. Biztos vagyok benne, hogy amikor újra
lesznek könyvvásárok, könyvfesztiválok, semmivel sem lesz kevesebb érdeklődő, mint korábban.
Legfeljebb a vásárlókeret lesz szűkebb (rövid távon), de idővel minden helyreáll.
Jókai művei nem „romlanak”
Kleindl László, a marosvásárhelyi Garabontzia könyvkiadó és
könyvesbolt igazgatója első számú
nehézségként a vevőkkel való fizikai érintkezés megszűnését említette.
– Vannak törzsvásárlóink, akik
eddig legalább kéthetente, havonta
benéztek a Forradalom utcai boltba.
Erre most nincs lehetőség. A tavalyi
év végén indított online áruházunk
ugyan működik, de – új kezdeményezésről lévén szó – egyelőre nem
beszélhetek nagy forgalomról,
pláne, hogy még nincs is sok kiadvány feltöltve a webshopba. A hét
éve működő üzletünkben több mint
hétezer címből lehet választani, a
boltot azonban a szükségállapot kihirdetésekor bezártuk, így nehézkes
onnan bővíteni, frissíteni a virtuális
kínálatot. Ha pár évvel ezelőtt megvalósult volna a hangoskönyvek kiadásáról szóló álmom, most
könnyebb dolgom lenne. Persze, ez
rendkívül időigényes munka, egy
hangoskönyv elkészítéséhez több

mint egy hónapra is szükség lehet.
– A beküldött hagyományos kéziratok gondozását akadályozzae valamilyen módon a kijárási
tilalom?
– Ez a munka itthonról gond nélkül végezhető, annál is inkább,
mivel az irodai felszerelést hazaköltöztettem. A megrendelések száma
viszont megcsappant, de van olyan
ügyfelünk, aki már jelezte, hogy a
szükségállapot feloldása után a Garabontziánál szeretné kiadatni a kötetét.
– Úgy tudom, a Forradalom
utcai könyvesboltban más kiadóktól is találhatók könyvek.
Ugyanakkor értesüléseim szerint a járvány miatt a határon
túlról már egyáltalán nem érkeznek Erdélybe kiadványok.
Érint-e ez benneteket bármilyen
módon?
– A beszállítóink között három
magyarországi internetes áruház
van, a szükségállapot kihirdetése
óta azonban egyáltalán nem rendeltünk tőlük könyveket. Ennek oka,
hogy nem szerettük volna, ha rajtunk marad a kínálat. Három olyan
fontos rendezvény – a Csíkszeredai
Expo, a kolozsvári Ünnepi Könyvhét és a sepsiszentgyörgyi Szentgyörgyi Sokadalom – maradt el a
járvány miatt, ahol az új könyveinket népszerűsíteni szoktuk, így számíthatunk
az
érdeklődés
visszaesésére. Ugyanakkor hatalmas kiesést jelent az is, hogy az iskolák bezárása miatt idén nem
rendeltek tőlünk a tanintézetek jutalomkönyveket. Máskor ilyenkor
már sok ilyen jellegű megrendelésünk volt. Nagyon bíztunk abban,
hogy végül mégis folytatódni fog a
tanítás, de erre most már egyértelműen nem kerül sor. Abban viszont
továbbra is reménykedem, hogy a
törzsvásárlóink megmaradnak, és
amint a korlátozások enyhítésével
újra kinyithatunk, visszatérnek a
boltunkba az olvasni szeretők. Úgy
gondolom, a vállalkozói élet más
területeihez képest a könyvszakma
szerencsés helyzetben van, hiszen
míg az élelmiszeripari termékek
szavatossága belátható időn belül
lejár, és a virágüzlet kínálata elhervad, Jókai Mór regényei jövő ilyenkorra is „frissek” maradnak.

Négy színben horgolt 65 szívecske jutott el a kismamákhoz

a kezdetben jelentkezők lassan elmaradoztak, a jó minőségű, erre a
célra alkalmas fonalat pedig meg
kell vásárolni.
Máshová is jut korip
Azt is megtudtuk, hogy a koriphorgolás nem zárult le márciusban,
a lelkesebb nők tovább dolgoztak.
Mintegy 70 darab nyolclábú figura
van készen, ezek pedig további kórházakba kerülnek, hogy barátokat
keressenek maguknak. Ugyanis a
kezdeményező tárgyalásokat folytatott a székelyudvarhelyi, csíkszeredai
és
sepsiszentgyörgyi
kórházakkal, így ezek neonatológiai

Fotó: Átyin Andrea Kata

osztályára a közeljövőben 20-20 darabot juttatnak el. Nem lesz egyszerű, hiszen a posta szállítja oda,
megérkezésük után fertőtleníteni
kell őket, de remélik, mihamarabb
eljutnak új gazdáikhoz. Az említett
kórházak kettes besorolású egészségügyi intézmények, ahol 32 hetesnél idősebb és 1,5 kilogrammnál
súlyosabb kisbabák vannak felügyelet alatt, rájuk már semmi veszélyt nem jelent a kis horgolt
állatka, amely lábainak tapogatása
a kutatók szerint a köldökzsinórra,
az anyaméh biztonságára emlékezteti a koraszülötteket.
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Drákói feltételek
a sportoláshoz

1137.

Szerkeszti:FarczádiAttila

ban kell dolgoznia, és addig szintén a táborban kell laknia, valamint
számukra is biztosítani kell a kötelező tesztelést.
A mérkőzések és versenyek csak
az edzőtábor elvégzése után lehetségesek, a járvány alakulásának
függvényében, az azonban szinte
biztos, hogy ezeket egyelőre a
nézők kizárásával rendezhetik meg
csupán.
Első látásra is azonnal észrevehető, hogy a feltételek teljesítése
csak kis számú sportoló és csapat
esetében lehetséges, már az 1. ligás
labdarúgóklubok közül sem mindegyiknek lesz rá lehetősége. Ami
diszkriminatív is lehet adott pillanatban, hiszen ha nem tudják teljea
elvárásokat,
az
síteni
mérkőzéseken sem vehetnek részt,
és nem fejezhetik be a bajnokságot.
Románia le van maradva, hiszen
a nagy európai bajnokságok közül
Németországban már május 15-én
folytatódik a fociidény, rövidesen
Spanyolország is csatlakozik, a kisebbek közül Magyarországon
indul a napokban újra a futball.
Ideiglenes szabályként – a hosszas
kihagyás miatt nagyobb sérülésveszélynek kitett labdarúgók egészségének óvása érdekében – erre a
néhány hónapra öt cserét tesz lehetővé a nemzetközi szabályalkotó
testület.

Ebben leírják, hogy először is az
edzőtáborba vonuló sportolók csak
14 napos karantén után kezdhetik
meg az edzésmunkát, amelynek a
végén kötelező módon koronavírus-tesztet kell végezni rajtuk, a
tesztek ellenértékét pedig a kluboknak, szövetségeknek kell állniuk. Ezt követheti a négy fázisban
felépített edzésmunka, előbb a felkészülés, aztán egyéni, majd kiscsoportos, végül a csapatedzések.
Az edzőtábort, amelyet sem a sportolók, sem a játékosok nem hagyBálint Zsombor
hatnak el, teljes egészében le kell
zárni, a személyzetnek (adminisztEgyelőre csakis a felkészülést ráció, konyha, egyéb kiszolgáló
tennék lehetővé, a hivatalos mér- személyzet) pedig 14 napos váltáskőzések megkezdésének időpontjára még várni kell – közölte a
tárcavezető, és ehhez is rendkívül
szigorú feltételeknek kell eleget
tenni a sportolóknak. Elsősorban
az egyéni sportágakról van szó,
ezen belül is az olimpiai keretek
edzőtáborozásáról, valamint azokról a csapatjátékokról, amelyek be
szeretnék fejezni a márciusban félbeszakadt bajnokságokat.
Stroe szerint a sportolók futása
és kerékpározása mindenhol engedélyezett lesz, ám egy csoportban
nem tartózkodhatnak háromnál
többen, míg a felkészülés előtt
megnyíló sportbázisokon olyan
feltételeket kell teljesíteni, amelyek komoly logisztikai kihívás elé
állítják a klubokat és sportszövetségeket. Ennek érdekében a minisztérium egy rendeletet is
kibocsátott a részletes feltételek- Első látásra is azonnal észrevehető, hogy a sportminiszter által ismertetett feltételek teljesítése csak kevés sportoló és csapat esetében lehetséges.
Fotó: Digi24
kel.
Ionuț Stroe sportminiszter
ismertette azokat a feltételeket, amelyek mentén újrakezdhetik a felkészülést
május 15. után a professziosportolók.
felnőtt
nális
Ugyanakkor leszögezte, hogy
az amatőr sportolók tevékenysége továbbra sem engedélyezett, mint ahogy
minden ifjúsági és gyerekbajnokságot is berekesztenek az őszi idénykezdésig.
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Milyen költségeket jelentene a bajnokság
folytatása a 2. ligás klubok számára?

Meglepetésre a Kolozsvári U is egyike azoknak a kluboknak, amelyek a bajnokság azonnali lezárásában lennének érdekeltek.
Fotó: Pro Sport

A Román Labdarúgó-szövetség vezetői és a 2. ligás kluközötti
képviselői
bok
videokonferencia után mindössze négy sportszervezet (az
UTA, a Rapid, a Turris Turnu
Măgurele és a Petrolul) jelezte, hogy nyitott az edzések
újraindítása tekintetében, az
Egészségügyi Minisztérium és
az Ifjúsági és Sportminisztérium által ajánlott protokoll
alapján, számolt be a Pro
Sport című lap.

A 2. liga többi klubjának képviselői jelezték, hogy nem tudják tiszteletben tartani a kötelező protokollt
a bajnokság esetleges újraindulása
előtt az edzőtáborokra vonatkozóan,
de a pontvadászat során sem. Meglepő módon a Kolozsvári Universitatea is ezek között a klubok között
van, ami azért váratlan, mert a Szamos-parti városi egyesület egyike
azoknak, amelynek olyan feltételek
állnak rendelkezésére, amelyeket
még az 1. ligás klubok közül is
sokan megirigyelhetnek.
Általánosan visszatérő probléma
egy ilyen tábor megrendezésének
költsége. A legtöbb klubnak nincs
saját edzésbázisa, ezért ahhoz, hogy
teljesítsék a feltételeket, szállodákhoz kellene fordulniuk, ahol egy
szoba körülbelül 200 lejbe kerül.
Mivel a labdarúgókat egyedül kellene elszállásolniuk egy szobában,
csak a szállás napi több mint 1200
eurós kiadást jelentene.

Ha figyelembe vesszük, hogy a
labdarúgóknak legalább két hónapig az edzőtáborban kell maradniuk, akkor egy klub szállásköltsége
megközelítőleg 80.000 euróra rúg
majd. Ezekhez a költségekhez
hozzá kell adni azokét, akik tesztelik a labdarúgókat, az utazási költségek és a bérek fizetése mellett,
amelyeket a legtöbb klubban blokkoltak.
„Ez óriási kiadás, amely nem
szerepel a költségvetésben. Nem
keresünk milliókat a tv-közvetítési
jogokból. Ezenkívül az sem ismert,
hogy mikor kezdődhet el a bajnokság” – volt az általánosítható vélemény, amelyet a vezetők a
szövetséggel folytatott találkozón
mutattak be.
A klubok jelezték, hogy újraindítsanák a tevékenységüket, de más
körülmények között, amelyek nem
kényszerítik őket arra, hogy a labdarúgókat táborban tartsák.
„Az orvos hazamehet, de a sportoló nem? Az egészségügyi személyzet esetében nem tették
kötelezővé az elszigetelést. Mindennap hazamehetnek, és visszajöhetnek. Miért nem érvényes ez a
játékosokra is?” – kérdezte a klubok
képviselői.
Ilyen körülmények között a 2.
ligás bajnokság valószínűleg nem
folytatódik. E tekintetben az egészségügyi és a sportminisztérium képviselőivel folytatott konzultációt
követően hoznak döntést.

Zűrzavart okozott az alacsonyabb osztályokban a sportminiszter bejelentése

Bálint Zsombor

Nem lehet teljesíteni azokat a
drákói szigorúságú előírásokat az
alacsonyabb osztályú labdarúgóbajnokságokban, amelyeket Ionuț
Stroe sportminiszter ismertetett a
felnőtt-sporttevékenység folytatása
minimális feltételeként – ez volt a
2. és 3. ligás klubok többségének álláspontja a sportági szövetség vezetőségével folytatott egyeztetést
követően. Az alsóbb osztályokban
tevékenykedő klubok döntő többsége ugyanis nem rendelkezik lezárható saját bázissal, amely saját
személyzettel dolgozik, és a koronavírustesztek finanszírozása is komoly logisztikai és anyagi kihívást
jelent a többségük számára.
Ilyen körülmények között, ha a
hatóságok álláspontja nem változik
a közeljövőben, a bajnokságokat
szinte bizonyosan berekesztik, ez
azonban több nehezen feloldható
kérdést vet fel, hiszen a feljutásban
és a kiesés elkerülésében érdekelt
klubok, amelyek most kedvezőtlen
helyeken állnak a rangsorban, nem
kívánt helyzetbe kerülhetnek.
Ami a 3. ligát illeti, itt szinte bizonyos, hogy nem folytatódik a bajnokság, hiszen alig akadt olyan
klub az öt csoportban, amely ezt támogatná. Mindez egyelőre tervezet,
de elfogadásának igen nagy a valószínűsége. A szövetség hajlik arra,
hogy beleegyezzen, hogy senki ne

essen ki, és a feljutásért folyó küzdelemben sincs akkora tülekedés,
hiszen kevés olyan csapat van,
amely helyt tudna állni anyagilag a
másodosztályban. Így nem sokan
vitatnák azt, ha a jelenlegi éllovasokat feljutónak kiáltanák ki, sőt, inkább a fordítottja az igaz: az V.
csoportot vezető Lénárdfalva nem
feltétlenül vállalja örömmel a feljebb lépést.
Mivel nem esik ki senki, módosítják a megyei szintről való feljutás
kritériumait is, az eredetileg kisor-

solt párosítások helyett hármas csoportokat alakítanak ki a 42 megyei
bajnokkal, és a 14 csoportgyőztes
juthat fel. Így a következő idényben
öt, egyenként 18 csapatos 3. ligás
csoportot alakítanának ki. Ha lesznek megszűnő vagy visszalépő csapatok, a hármas tornákon második
helyezett csapatok közül is meghívhatnak néhányat az ezeken elért
eredmények alapján.
Rejtély, hogy mi történik a 4. ligával, de az FRF minden bizonnyal
minden megyei labdarúgó-egyesü-

let kezébe adja, hogy miként jelölik
ki az osztályozón induló csapatot, a
feltétel, hogy legyen országos bajnokságokon való részvételt lehetővé
tevő
sportazonossági
igazolványa. Maros megyében viszonylag egyszerű a helyzet, hiszen
a Nyárádtői Unirea magabiztosan
vezeti a 4. liga rangsorát, és aligha
akad rivális, amely túlságosan
zokon venné, ha ez a csapat próbálkozna a feljutással.
Sokkal bonyolultabb a 2. liga
helyzete, ahol megosztottabbak a

A Román Labdarúgó-szövetség elnöke, Răzvan Burleanu kikérte a 2. és 3. ligás klubok véleményét a kérdésben. Fotó: Pro Sport

klubok a folytatás kapcsán, bár a
berekesztést többen támogatják. Itt
azonban meg kell oldani a feljutás
és a kiesés korántsem egyszerű kérdését. Ha mégis folytatják, a mezőnyt két részre kívánják osztani,
vagy osztályozókon döntik el a kényes kérdéseket. Jelenleg a feljutásra jogosult csapatok közül az
Aradi UTA lehet biztos a dolgában,
a második közvetlen feljutó helyért
azonban nem kevesebb mint hat
csapat van versenyben, ezek közül
legalább négy nagyon szeretne az
élvonalban játszani. Ha nem folytatják, akkor kieső helyen áll a Concordia Chiajna, az FK Csíkszereda
és a Pandurii. Közülük Csíkszereda
egészen biztosan nem szeretne belenyugodni ebbe.
Răzvan Burleanu szövetségi
elnök mindenesetre azt mondta,
újabb tárgyalásokat kezdeményez
majd a sportminisztériummal és a
kormánnyal, hogy a feltételeket oly
módon módosítsák, hogy ennek a
kevésbé tehetős 2. ligás klubok is
meg tudjanak felelni.
Egy ilyen módosításban még reménykednek néhány megyében,
ahol be szeretnék fejezni a pályán a
4. ligás pontvadászatot. A Maros
megyei egyesület – a minisztérium
döntése alapján – a honlapján egyelőre csak a gyerek- és ifjúsági bajnokságok berekesztését jelentette
be.
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Harmincöt éve játszott UEFA-kupa-döntőt a Videoton

1984-ben ezen a napon a többség
számára nehezen kiejthető nevű
magyar városra, Székesfehérvárra
figyelt az európai futballvilág: a
Sóstói Stadionban játszották az
UEFA-kupa 1984–1985-ös kiírása
döntőjének első felvonását.
Akkoriban futball-láz volt Magyarországon, olyan, amilyet az ifjabbak
legfeljebb
2016-ban
tapasztalhattak. 1985 tavaszán a
Mezey György által irányított válogatott kijutott a mexikói világbajnokságra, a Videoton pedig szinte
hihetetlen meneteléssel bejutott az
UEFA-kupa döntőjébe, idézte fel
összeállításában az Infostart.
Magyar csapat egy nemzetközi
kupa döntőjében – ilyen bravúrra
azóta sem volt képes egyetlen csapat sem, de még a közelébe sem jutott. Korábban, a magyar futball
még szebb időszakaiban is csak
három magyar csapat, a Ferencváros (kétszer), az MTK és az Újpesti
Dózsa játszott a magyarok közül
nemzetközi kupadöntőt. A Videoton
jutott el első, nem budapesti gárdaként a fináléba.
A sorozat 1984. szeptember 18án, Székesfehérváron kezdődött, a
Vidi Szabó József góljával 1-0-ra
győzött a csehszlovák katonacsapat, a Dukla Prága ellen. A visszavágó nagyon nehéz körülmények
között, nagyon nehéz csatát hozott,

de a Vidi – elsősorban Koszta János
remeklésével – megúszta Prágában
gól nélkül a meccset. A következő
ellenfélnek a francia sztárcsapat, a
Paris-Saint-Germain jutott. Sokan
már ott eltemették a fehérvári gárda
reményeit. A franciák között játszott két, néhány hónappal korábban Európa-bajnoki címet nyert
játékos (Rocheteau, Fernandez), és
szerepeltek világbajnokságot is
megjárt sztárok, mint Baratelli,
Janvion, Bathenay, illetve pályára
lépett az akkor Európa legjobb csatárai közé tartozó Safet Sušić. A
visszatért Disztl Péterrel felálló Videoton mégis csodát tett a Parc des
Princes-ben: Szabó József és
Csongrádi Ferenc két-két gól-

jával négyet vágott a franciáknak
(4-2).
A visszavágón, november 7-én, a
Videoton már 2-0-ra vezetett nagyhírű ellenfele ellen. Ám Burcsa
Győző találata és Szabó József tizenegyes-gólja semmit nem ért: a
játékvezető a 67. percben a nagy
köd miatt lefújta a mérkőzést. Egy
nappal később, a fehérváriak bő két
héten belül harmadszor is megverték a PSG-t, ezúttal Májer Lajos
góljával.
A harmadik fordulóban szerb ellenfél következett: a belgrádi Partizan. A székesfehérvári 90 perc
Szabó József pályafutásának klaszszikusa: a középcsatár négy gólt lőtt
Omerovicsnak, az ötödiket Májer

Csaknem két hónap olaszországi
önkéntes karantén után Budapestre
érkezik ma a magyar szövetségi kapitány, ahol egyből két hét vesztegzár vár rá.
Az 55 éves szakember még március 21-én utazott haza otthonába, a
Nápoly melletti Pozzuoliba. Azóta
ki sem tette a lábát a lakásából, ahol
feleségével, Mariellával és lányával, Gaiával tartózkodik. Vízilab-

dázó fia, Simone – az élvonalbeli
Ortigia játékosaként – Szicíliában
tölti a „karanténszünetet”.
A Magyar Nemzet értesülései
szerint Marco Rossi tegnap autóba
ült, és Magyarországra utazott, ahol
azonnal koronavírustesztnek vetik
alá, jóllehet semmilyen panasza
nincs. Utána a kötelező protokoll
szerint két hétig karanténban kell
maradnia a kapitánynak Budapes-

ten is, így nem tekintheti meg a
helyszínen május 23-án a két Magyar Kupa-elődöntőt – MTK –
Honvéd és Mezőkövesd – Mol-Fehérvár FC –, de a visszavágóra,
26-ára már kiszabadul a „házi őrizetből”, és természetesen az NB I
május 30-i 26. fordulójának is megnézheti több mérkőzését.

zák. A Daily Mirror angol lap információi szerint akár 50 futballista –
klubonként két-három játékos –
azon az állásponton van, hogy az
intézkedések ellenére sem biztonságos a visszatérés, és edzésre, valamint mérkőzésre sem tartja
alkalmasnak a körülményeket. A
lap úgy tudja: a klubok most attól
tartanak, hogy ezeknek a játékosoknak a félelme és távolmaradása
rendkívül megnehezíti az újrakezdést a PL-ben.
A bajnoki küzdelmeket a koronavírus-járvány miatt március 13-án
függesztették fel, és a klubok jelenNémetország
leg várakozó állásponton vannak, a
A Német Labdarúgóliga döntése folytatást illetően a kormányzat hiértelmében május 16-án, szombaton
folytatódik az idény, egyebek mellett a Ruhr-vidéki derbivel, a Borussia Dortmund és a Schalke 04
rangadójával. A márciusi felfüggesztés előtt a 26. forduló programjában szerepelt pénteki mérkőzés is,
ez most nem lesz. Szombaton és vasárnap rendezik a meccsek többségét, míg a Werder Bremen – Bayer
Lewverkusen találkozó hétfőre
marad.
A tervek szerint a Bundesliga 1
2019–2020-as idényét június utolsó
hétvégéjén fejezik be.

vatalos igenjére várva. A PL 2019–
2020-as idényéből 92 meccs van
hátra, és az újrakezdésről mielőbb
dönteni kell, hogy lejátszható legyen valamennyi mérkőzés.
Nagy-Britannia a pandémia által
leginkább sújtott európai országok
egyike, eddig több mint 212 ezer
fertőzöttet regisztráltak, a halottak
száma meghaladja a 31 ezret.

Fotó: Infostart

Marco Rossi visszatér Magyarországra

A Bundesligában már a hét végén
meccseket rendeznek, miközben
Spanyolországban és Olaszországban is elkezdték a készülődést.
Angliában ugyanakkor bizonytalan
a helyzet, derül ki alábbi körképünkből, amelyben Európa labdarúgó élbajnokságaival kapcsolatos
híreinket olvashatják – ezek eredményeit egyébiránt heti rendszerességgel ismertetjük lapunkban. Mint
arról korábban beszámoltunk, az öt
topbajnokság közül egyedüliként a
franciában jelentették be, hogy vége
a pontvadászatnak.

Lajos tette hozzá. A visszavágón a
Partizan 45 perc alatt kétgólnyit ledolgozott a hátrányból – de közelebb nem jutott a Videotonhoz.
Az első tavaszi fordulóban még
veretesebb sztárcsapat került a székesfehérvári csapat párjának: a sorozat korábbi szakaszában a Rába
ETO-t 5-2-es összesítéssel elbúcsúztató Manchester United. Az
első mérkőzést az Old Traffordon
Stapleton góljával megnyerték
ugyan az angolok, de nem tűnt reménytelennek a visszavágó. Annak
ellenére sem, hogy a kulcsjátékosok
közül Csuhay József, Csongrádi Ferenc, Májer Lajos és Novath
György is hiányzott. Bekerült így a
kezdőcsapatba Wittmann Géza,
Borsányi István és Vaszil Gyula,
majd csereként Gömöri Ottó és
Faddi Máté is pályára lépett. Wittmann Géza szabadrúgás-góljával a
19. percben kiegyenlítette a hátrányát a Videoton – de a hátralévő, a
hosszabbítással együtt 100 percben
leginkább a tizenegyesekre spórolt.
Óriási húzás volt, mert Disztl Péter
kivédte Albiston lövését, a fehérváriak meg mind belőtték a magukét,
az utolsót Vadász Imre révén. A Videoton kiverte a Manchester Unitedet, s bekerült az UEFA-kupa
elődöntőjébe!
A legjobb négy között a szarajevói Željezničar következett. Szé-

Fotó: MNO

Elsőként a német bajnokság indul újra

július 26-án zárunk. A hátralévő 11
fordulót szombat-vasárnapi, illetve
szerda-csütörtöki játéknapokon rendezzük” – mondta Aguirre a mexikói Marca Claro című portálnak
csütörtökön. Hozzátette: ezt a liga
közölte vele hivatalosan, és nagyon
boldog, hogy hamarosan kezdhetik
az edzéseket. A Leganes edzőjének
bejelentését a La Liga elöljárói
egyelőre nem kommentálták. A koronavírus-járvány miatt a spanyol
Spanyolország
A spanyol labdarúgó-bajnokság pontvadászatot március közepén
június 20-án indulna újra, és még jú- szakították félbe.
lius vége előtt befejeződne – jelentette be Javier Aguirre, a Leganes Olaszország
Hét játékosnak lett pozitív a kovezetőedzője. „Most megvan a rajt
időpontja, június 20-án kezdünk, és ronavírus-tesztje a labdarúgó Serie

Gulácsi a hét végén már ismét hivatalos mérkőzésen bizonyíthat

A-ban, amelyben a tréningek újrakezdése előtt ellenőrzik az érintetteket.
A klubok közlése szerint az új betegek közül négy a Sampdoria,
három pedig a Fiorentina futballistája.
Ezzel 23-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma az olasz
élvonalban. A csapatok május
18-tól kezdhetik el a csoportos edzéseket. A járványban jelentősen érintett Olaszország mától kezdett enyhíteni a szigorú korlátozásokon.
A Serie A március 12-én szakadt
félbe, a küzdelmekből még 12 forduló van hátra.

BL-visszavágó mérkőzések
augusztus 7-én?

Anglia

Az angol Premier League vezetői
szerint a labdarúgók közül sokan ellenzik a futballbajnoki idény folytatását, és az újrakezdés helyett a
mielőbbi szezonzárást szorgalmaz-

kesfehérváron, 30 ezer néző előtt,
ezúttal Csongrádi, Májer és Novath
nélkül, 3-1-re nyert Kovács Ferenc
együttese. Burcsa Győző és Disztl
László gólja után a 20. percben már
2-0 volt az állás, Haris Škoro szépített. A 82. percben Vadász Imre újra
kétgólosra növelte az előnyt, de így
is pokoli nehéznek ígérkezett az április 24-ei visszavágó. A „Željo”
Bahtić és Ćurić góljával a 72.
percre nemcsak, hogy ledolgozta a
hátrányát, de idegenben szerzett
góljával továbbjutásra is állt. Ám a
87. percben Csuhay József „előrekeveredett a semmiből”, és a döntőbe rúgta a Videotont.
A Real Madrid talán akkor is túl
erős lett volna a fehérváriaknak, ha
teljes csapatukkal játszanak, de az
első, május nyolcadikai, hazai mérkőzésről ráadásul hiányzott Májer,
Csongrádi, Szabó (a sorozat társgólkirálya!). A spanyol klub, Míchel, Santillana és Valdano góljával,
simán, 3-0-ra megnyerte az első felvonást. A második találkozón, a
Bernabéuban, a sorozatban talán
először, legjobb összeállításában
játszhatott a Videoton. Bár a kupa
megnyerésére nem volt esély, a fehérváriak egész Európának megmutatták, nem véletlenül jutottak be a
fináléba. Disztl Péter tizenegyest
védett, Májer Lajos gólt lőtt – a
Vidi, ha nem is kupagyőztesként, de
győztes meccsel zárta történetének
legszebb esztendejét.

Fotó: EPA

A labdarúgó Bajnokok Ligájában augusztus 7-én
rendezik meg az Olympique Lyon és a Juventus
nyolcaddöntőjének visszavágóját a francia klub elnökének bejelentése szerint. Jean-Michel Aulas a
francia RTL-nek beszélt a dátumról, hozzáfűzve: a
meccset nézők nélkül rendezik meg az olasz együttes torinói otthonában. Az elnök szerint ha eredménytelen lesz a klubok törekvése a
koronavírus-járvány miatt már befejezettnek nyilvánított francia bajnokság felújítására, a Lyonnak –
akárcsak a BL-ben még szintén érdekelt Paris SaintGermainnek – nincs esélye a nyolc közé jutásra. Az
első összecsapáson a Lyon 1-0-ra házigazdaként legyőzte a Juventust.
A Bajnokok Ligáját márciusban függesztették fel,
a folytatás játéknapjait hivatalosan még nem jelentették be.
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Kényes helyzetben a kézilabdacsapat

A Marosvásárhelyi CSM női
kézilabda-együttese
az
egyetlen itteni sportcsapat,
amelynek fontos lenne, hogy
a bajnoki idény a pályán fejeződjék be. A járvány elhúzódása
és
a
hatósági
korlátozások azonban rendkívül kényes helyzetbe hozták az alakulatot.

Bálint Zsombor

A pályán kell befejezni az
idényt, döntött a múlt héten a kézilabda-szövetség igazgatótanácsa,
amely azt szeretné, hogy a női A
osztályt június végéig egy döntő
torna, majd egy osztályozó révén
zárják le. E döntést követően azonban megjelent az a miniszteri rendelet, amely olyan feltételeket szab
a tevékenység folytatásához, amelyet a kézilabdában gyakorlatilag
egyetlen klub sem tud teljesíteni,
még az 1. ligás focit is roppant
nehéz helyzetbe hozza. Ilyen körülmények között pedig az idény
befejezése, úgy ahogy a szövetség
szeretné, veszélybe került.

–Senki nem tudja teljesíteni a
minisztérium által támasztott feltételeket – vallotta be a Népújságnak
a CSM kézilabdacsapatának technikai igazgatója, Claudiu Evi, aki a
szövetség igazgatótanácsának is
tagja. A sportvezető hozzátette,
már ma informális megbeszélést
tartanak a szövetség vezetőségével
arról, hogy az új helyzetben mi a
teendő, és május 18-ára összehívtak egy újabb igazgatótanácsi ülést,
amelyen a fejlemények ismeretében további döntést hoznak.
A szakvezető bevallotta, csapata
számára létfontosságú lenne idén a
feljutás kivívása, és ez csak akkor
tűnik lehetségesnek, ha mégis játszani tudnak, és nem például a norvég
együttható
alapján
rangsorolnak. Elmondta, az igazgatótanácsban több lehetőséget is
megvizsgálnak, egyik ezek közül a
létszám megnövelése az élvonalban, ahová gyakorlatilag mindenkit
befogadnának, aki képes vállalni
az élvonalbeli szereplés feltételeit
a feljutási versenyben maradottak
közül. Annak a lehetőségét is vizs-

Claudiu Evi (b2) a marosvásárhelyi együttes játékosai körében, az egyik időkérés alkalmával.
Fotó: Nagy Tibor

gálják, hogy június vége után zárják le az idényt, ez azonban elég
valószínűtlen változat, tekintve,
hogy június végén lejárnak a szerződések a játékosokkal, beleértve a
CSM legtöbb kézilabdázóját is.
A marosvásárhelyi csapat esetében az esetleges élvonalbeli szereplés is kényes kérdés, hiszen a
városi költségvetést súlyosan megtépázta a járvány, és az amúgy már
tavaly nyár óta talonba tett városi
sportklubra várhatóan nem fognak
jelentős összeget elkülöníteni. Claudiu Evi azt mondta, minden követ
megpróbálnak megmozgatni, hogy
elég támogatót tudjanak szerezni a
MOL ligához, különösen, hogy
csak így lenne esély arra, hogy ne
széledjen szét az évek során összekovácsolódott társaság. „Még egy
idényre nehezen lehet majd egyben
tartani ezeket a lányokat a másodosztályban” – vallotta be, hiszen
többjüket már jó ideje körbeudvarolják az élvonalbeli klubok, másrészt pedig a legtehetségesebb
csapattagokkal szemben sem lenne
korrekt, ha legjobb éveiket a másodosztályban tékozolnák el.
Ami a lányokat illeti, egyelőre
otthon, az elkészített edzésterv
alapján próbálják formában tartani
magukat, beleértve a két idegenlégióst is, Agovićot és Dansinát,
akiknek Claudiu Evi szerint rendben vannak már az átigazolási papírjaik,
de
még
időben
hazautaztak, és egyikük Montenegróban, a másikuk Oroszországban
tartózkodik. Utóbbiak esetében
éppen ezért bonyolítja a helyzetet,
hogy amennyiben mégis csatlakoznának a csapathoz a döntő torna érdekében, előbb 14 napos
karanténba kellene vonuljanak.
Hogy ez mikor lesz lehetséges,
arra talán május 18-án sem lesz
biztos válasz, így a szövetség lassan kifut az időből. „Nem vagyok
túlzottan optimista, ami a jövő illeti” – vallotta be Claudiu Evi.

Nagy lehetőséget kapott a Tour de Hongrie

A Nemzetközi Kerékpárosszövetség (UCI) a hivatalos
honlapján hozta nyilvánosságra a koronavírus-járvány
miatt átalakított 2020-as
World Tour-versenynaptárát
– így a három nagy országúti
kerékpáros körverseny, a
Tour de France, a Giro d’Italia
és a Vuelta a Espana új időpontját is. A nemzetközi szövetség
hangsúlyozta:
a
sportág „túlélése” érdekében
létfontosságú a legnagyobb
hagyományokkal bíró versenyek megrendezése, így a
naptár átalakításánál elsősorban ezekre voltak tekintettel.

A Tour de Hongrie szervezői
arról kaptak értesítést, hogy a május
20-ig megjelenő teljes naptárban
kedvező őszi időpontot kaphat a
kényszerűségből elhalasztott ma-

gyar viadal – közölték a szervezők.
„A Tour de Hongrie komoly lehetőséget kapott, az UCI ugyanis arról
tájékoztatta a magyar szövetséget és
azon keresztül bennünket, hogy a
versenyünk két kedvező őszi időpont közül választhat – mondta Eisenkrammer Károly főszervező. –
Részleteket egyelőre nem szeretnénk elárulni, rövid időn belül
egyeztetni fogunk a döntéshozókkal, a partnervárosainkkal, támogatóinkkal, és döntést hozunk a
2020-as Magyar Körverseny időpontjáról. A Tour de Hongrie úgy
indult ennek az esztendőnek, hogy
történelmi lehetőséget kapott a
szintlépésre, a világ legjobb csapatai neveztek be a versenyünkre,
minden idők legerősebb Magyar
Körversenyét rendezhettük volna
meg az idén májusban. A koronavírus-járvány mindent átírt, de látha-

tóan az UCI-nál is értékelik az erőfeszítéseinket, számunkra ennek elismerése ez a gesztus. Amely a
kényszer szülte körülmények ellenére is jó lehetőséghez juttathatja a
magyar kerékpársportot.”
Márciusban a kerékpáros idényt
is fel kellett függeszteni a koronavírus-járvány miatt, így az UCI-nak
a teljes versenynaptárat át kellett
alakítania – áll a Magyar Távirati

Januárban lesz a női póló
olimpiai selejtező
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Bíró Attila magyaráz a játékosoknak a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság női tornája elődöntőjében játszott Magyarország – Spanyolország mérkőzésen a Duna Arénában 2020. január
23-án.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Január 17-től 24-ig rendezik meg
Triesztben a magyar érdekeltségű
női vízilabda olimpiai selejtezőtornát – döntött a Nemzetközi Úszószövetség.
A trieszti selejtezőt eredetileg
márciusban rendezték volna, de a
koronavírus-járvány terjedése miatt
előbb májusra halasztották, majd
április elején ezt az időpontot is törölte a FINA. Az Eb-bronzérmes
magyarok a görögökkel, a kazahokkal, az izraeliekkel és az új-zélandiakkal szerepelnek majd azonos
csoportban, a másik ötösben Hollandia, Olaszország, Szlovákia,
Franciaország és Üzbegisztán kapott helyet. A tornáról az első két
csapat harcolja ki – utolsóként – a
tokiói indulást.
Bíró Attila szövetségi kapitány
csapata második hete készül elzártan a világ elől a Császár–Komjádi
Uszodában, és lakik annak régebben apácazárdaként, jó ideje hotelként működő részében – adta hírül
az M4 Sport.
„Nagy meglepetés nem ért, csak

Iroda hírében. A szövetség döntése
értelmében augusztus 1-ig továbbra
sem lehet WorldTour versenyeket
rendezni, attól kezdve azonban újraindulhat az idény. Az előzetes terveknek megfelelően augusztus
elsején a Strade Bianche olasz egynapos versennyel indul újra a szezon, amely november 8-án a
Vueltával zárul. Ezen időszak alatt
összesen huszonöt eseményt rendeznek meg, köztük tizenhét egynapos versenyt.
Legutóbb harmincnégy évvel ez-

az volt a kérdés, jövő januárra, februárra vagy márciusra írják ki. Jó,
hogy tudjuk már a konkrét időpontot, mert noha több mint fél év van
addig, előttünk van a céldátum,
mindent ehhez mérten tudunk kialakítani, tervezni” – idézi a magyar
szövetség honlapja Bíró Attilát.
A szövetségi kapitány hozzátette:
a januári rendezés abból a szempontból kedvező, hogy könnyebb
felépíteni a szezont, egy márciusi
selejtező kettévágta volna a remélt
hazai és nemzetközi idényt is. Az
időpont másik előnye a szakember
szerint, hogy mivel a selejtezőt
szinte pontosan az idei Európa-bajnokság után egy évvel rendezik, a
„rendkívül jól sikerült, igazán minőségi utolsó felkészülés” támpontot adhat. „Nem mondom, hogy ezt
másoljuk, mindenesetre valami nagyon hasonlót csinálhatunk.”
Az edzőtábort Bíró Attila hasznosnak ítélte, szerinte a játékosok
egyre jobb állapotban vannak, a
biztonsági előírásokhoz pedig mindenki tartja magát.

előtt történt olyan, hogy két háromhetes körverseny részben fedésben
volt egymással: 1986-ban a Vuelta
május 13-án ért véget, a Giro pedig
május 12-én kezdődött. Az idén a
Vueltát a szervezők kérésére egy
héttel lerövidítették, így az október
20-án kezdődik és november 8-án
zárul majd. Az eredeti tervek szerint
májusban rajtoló Giro d’Italia
marad háromhetes, így azonban
részben fedésben lesz a Vueltával,
mivel az olasz körversenyt október
3. és 25. között rendezik meg.

Halasztások

A Giro első három szakaszát Magyarországon, a Vueltáét Hollandiában rendezték volna – utóbbit már hivatalosan is törölték az útvonalból, az olaszok pedig valószínűleg új szakaszokat jelölnek ki. Budapest
2021-ben, a hollandiai Utrecht pedig 2022-ben szeretne otthont adni a
nagy rajtnak. Az eredetileg június 27-én kezdődő Tour de France-t a
szervezők előzetes kérésével összhangban augusztus 29. és szeptember
20. között rendezik meg idén.
A legnagyobb egynapos futamokból négyre októberben kerülne sor,
a kivételt a Milánó – Sanremo jelenti, amely a mostani tervek szerint
augusztus 8-án lenne. A Liege – Bastogne – Liege október 4-re, a flandriai körverseny október 18-ra, a Párizs – Roubaix október 25-re, a lombardiai körverseny pedig október 31-re került. A világbajnokság
időpontját nem változtatták meg, így arra szeptember 20. és 27. között
kerül sor Svájcban.

A május 20-ig megjelenő teljes naptárban kedvező őszi időpontot kaphat a kényszerűségből elhalasztott magyar kerékpáros körverseny.
Fotó: Halmágyi Zsolt (Tour de Hongrie)
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Sportolás a karanténban

Egyesült Államokból és Hollandiából is.
– Milyen érzés, hogy külföldről
is bejelentkeznek az órádra?
– Nagyon jó érzés, főleg annak
tekintetében, hogy nemrég kezdtem
el jógaórákat tartani. Mindig jó azt
látni, hogy valaki felszabadultan
érzi magát a találkozás után, vagy
ha megjelenik a mosoly az arcán, és
elmondja, hogy milyen jólesett. Ez
is egy hatalmas elégtétel, az már
pedig csak hab a tortán, hogy külföldről is részt vesznek ezeken az
órákon.
– Hányan vannak egy offlinejóga órán, illetve hányan vannak az online jógaórán?
– A kapacitása a fizikai jógateremnek körülbelül 12 személy,
jobb, ha 10, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy mindössze 3 órát
tartottam offline. Az online óra esetében pedig megvan az a lehetőség,
hogy sokkal többen lehetnek, de
nem igazán tudok arról beszámolni,
hogy sokkal többen lennének egyegy találkozáson. Felmerült egy
technikai gond is, és ezért nehezebb
az első alkalomra bejelentkezni.
– Mennyire bíznak meg az emberek az online sportolásban?
Számomra például furcsa lenne
leülni egy kijelző elé, és úgy
sportolni.
– Ilyen szempontból a jóga speciális helyzetben van, mert itt
amúgy is fontos az egyéni gyakor-

lás, és ez az esetek túlnyomó részében otthon történik. Én mielőtt oktató lettem volna, sokat jógáztam
otthon egyedül, és néha elmentem
csoportos órákra is. Az online óra
abban nyújthat segítséget, hogyha
nehezebben tudod rávenni magadat,
hogy hetente párszor félretegyél
egy időpontot sportolásra. Így van
egy pontos időpont, amit nem lehet
eltolni egy fél órával. Én azt veszem
észre, hogy a legtöbb embernek
leginkább a motiváció hiányzik.
– Miben különbözik egy online
jógaóra attól, hogy egy videómegosztó felületen nézek egy
kisfilmet, és azt próbálom utánozni, amit ott látok?
– A legfontosabb különbség az,
hogy az online jógaóra élőben történik, és lehet kérdéseket feltenni,
valamint hozzá lehet szólni. Én is
szoktam beszélni a résztvevőkhöz.
Figyelem, hogy mi történik velük,
és látom, hogy milyen nehézségű
gyakorlatokat lehet beiktatni.
Ahogy már említettem, fontos az,
hogy ne feszítsük túl a határainkat.
Összegzésképpen
elmondható,
hogy van egy interakció a résztvevők és az oktató között, ami például
a YouTube-órák esetében nem
mondható el.
– Van tudomásod esetleg más
sportokról, amit online lehet végezni?
– Amikor Indiában voltam a jógaoktatói képzésen, az egyik lány, aki
szintén ott volt, és aki személyi
edző, onnan is tartott edzéseket. Ez
inkább súlyemelésben nyilvánult
meg. Amennyiben valaki rendelkezik otthon a szükséges felszereléssel, igénybe veheti a személyi edzők
szolgáltatásait is. Amiről még hallottam, és különösebb felszerelés
nem szükséges hozzá, az a pilates, a
body art, ezek ugyebár a jógához is
hasonlítanak. És balett is van online.
– Milyen sportokat ajánlasz a
karantén idejére?
– Elsősorban a jógát. Reggel nagyon jó, ha 15-30 percben beiktatunk
néhány
egyszerű
jógagyakorlatot, hiszen ezek nagyon jó hatással vannak a testünkre
és a hangulatunkra is. Ha valaki
csak rövidebb időt tud a sportolásra
szánni, akkor a YouTube-on is talál
videókat, de ehhez szerintem nagyobb motivációra van szükség.
Véleményem szerint a séta is nagyon fontos szerepet tölt be a napi
mozgásban, illetve, ha van rá lehetőségünk, akkor szaladjunk is, akár
futópadon.

haza. Ő mondta el azt is,
hogy a műtét utáni gyógykezelés költségeit a rendőrség állta.
– A baleset után egy
évig minden hónapban rehabilitációra kellett volna
mennem – szólalt meg újra
az asszony. – A rendőrség
két hónapi kezelést finanszírozott, de minden alkalommal sokat kellett várni
a pénzre. Az is felmerült,
hogy fizesse ki a családom
a költségeket, és a rendőrség megtéríti. Belefáradtam a huzavonába.
A Lovász családnál tett
látogatás előtt Magyaró
polgármesterét, Kristóf Józsefet arról kérdeztük, hogyan támogatta a helyi önkormányzat az
áldozatot. A községgazda elmondta,
hogy egy 18 napos gyógykezelést
ajánlottak fel neki, de – mivel nem
talált maga mellé kísérőt – nem élt
ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor a
diakóniai szolgálat szobabiciklit és
egyéb segédeszközöket biztosított az
asszonynak, a helyi egyház presbiterei pedig gyűjtést szerveztek a megsegítésére.
Lovász Hajnal a gyógyüdülés kapcsán elmondta, hogy nem lett volna
kivel elutazzon, hiszen a három fia
dolgozik, a menyeinek is megvan a
maguk elfoglaltsága, akárcsak a lányának, aki ottjártunkkor éppen az

asszony vidám, okos szemű unokájára vigyázott. Beszélgetésünk alatt a
fiatal nőnek és az apróságnak házon
kívül akadt dolga.
– De jösztök vissza hamar, ugye?
– szólt aggódón Hajnal utánuk, majd
újra felénk fordult.
– Idén feltétlenül vissza kell mennem ahhoz a kolozsvári orvoshoz,
aki megoperált. Állandó fejfájás gyötör, fájdalomcsillapítókon élek, már
nem bírom ezt az állapotot.
Nemsokára mi is elköszöntünk.
Távozóban egyre csak arra gondoltam, mit vétett ez az asszony a világnak, hogy éppen őt találta el az a
kósza golyó, és honnan van benne
erő emberi ésszel nehezen felfogható
helyzete elviselésére.

Online jógaórák

A sportolás sok ember életének szerves része, arról
nem is beszélve, hogy mindenki számára fontos a napi
testmozgás. A karantén ideje
alatt le kell mondjunk a különböző csapatos sportokról,
nem mehetünk edzőterembe,
de még uszodába sem, Marosvásárhelyen például a Somostetőn is le van zárva a
szaladópálya. De még így is
van lehetőség a testedzésre,
hiszen a karantén ideje alatt
is elmehetünk egyet szaladni
a lakásunk közelében. Azok
számára pedig, akik egyáltalán nem akarnak kimozdulni
otthonaikból, szintén nem
lehet kifogás a járvány, hiszen online is tartanak különféle edzéseket. Például részt
vehetünk otthonról, a nappalinkban jógaórákon. Sokak
számára érdekesnek tűnhet,
hogy miként lehet otthonról,
egy képernyőt nézve sportolni, de a digitális világ már
erre is kínál megoldást.

Nagy-Bodó Szilárd

Berecki Beáta jógaoktatót kérdeztük az online sportolásról.
– Hogyan néz ki egy online jógaóra?
– Én a Zoom internetes felületen
tartom a jógaórákat. A résztvevők
előbb be kell jelentkezzenek a stúdió honlapján, és miután ez megtörtént, kapnak e-mailben egy
visszaigazoló webcímet, illetve egy
másik linket, ahol tudnak fizetni.
Arra szoktuk kérni a résztvevőket,
hogy 5-10 perccel az óra kezdete
előtt jelentkezzenek be, hogy ne legyen semmi technikai hiba. Miután
mindenki megérkezett a virtuális jógaterembe, le szoktam ellenőrizni,
hogy mindenki hall-e és lát-e
engem. Ezután pedig kezdődik a
tényleges óra, ami pontosan úgy
zajlik, mint egy offline találkozás.
A Zoomot úgy állítom be, hogy
mindenkit lássak, és próbálok figyelni mindenkire, illetve kijavítani
a hibás mozdulatokat. A javítás
azonban nehézkesebb online, mint

élőben, hiszen sokkal jobban oda
kell arra is figyeljek, hogy én hogyan mutatom az adott gyakorlatot.
Eddigi észrevételeim szerint sok
résztvevőnek ez az első jógaórája,
és azok, akik még nem próbálták,
jobban szeretik az online verziót,
mert nem muszáj bekapcsolják a
kamerájukat. Ez azért tekinthető
pozitívumnak, mert azt vettem
észre, hogy sokan szégyellik, hogy
nem tudják helyesen megcsinálni a
gyakorlatokat, és ha a kamerájuk ki
van kapcsolva, a többi résztvevő
sem látja őket. A gond ezzel csak
annyi, hogy én sem, tehát nem
tudom kijavítani az esetlegesen felmerülő hibákat.
– Nem sértőbb online kijavítani
az adott személyt, mint ha élőben odamennél hozzá?
– Nem mindig mondom név szerint, általában egységes üzenetként
próbálom közvetíteni. Tehát például
azt mondom, hogy figyeljünk az
egyenes hátgerincre, de nem nevezem meg azt a személyt név szerint,
akinek nem egyenes a gerincoszlopa. Ha azt látom, hogy valaki nem
csinálja jól, akkor úgy mondom,
hogy mindenkinek szóljon. Ezt élőben is így szoktam csinálni, azaz a
teremben sem nevezem meg azt,
akivel úgymond baj van.
– Mennyivel másabb egy online
jógaóra, mint egy offline?
– Számomra nagyon nagy kihívás. Nekem sokkal nehezebb, mivel
egyrészt ott van a technikai rész.
Nem vagyok meggyőződve, hogy
mindenki hall és lát legalább
engem. Az elején sokat aggódtam,
hogy minden jól működik-e. Továbbá furcsa az, hogy nem vagyunk
egy térben, ebből adódóan mindenkinek kicsit nagyobb a felelőssége
otthon azért, hogy ne történjen vele
semmi baj. A jógánál fontos, hogy
toljuk a határainkat, de ne feszítsük
túl őket. Ezt a részét pedig sokkal
könnyebb élőben észrevenni, online
nehezebb dolgom van ilyen téren is.
– Mennyire lehet megteremteni
a megfelelő hangulatot otthon?
Hiszen a jógateremnek van egy
különleges hangulata.
– Talán kevésbé, és nehezebb a
zavaró tényezőket kizárni. Például

Berecki Beáta jogaoktató

előfordult az, hogy valakinek a
macskája sétált el a kamera előtt,
vagy, ha van gyerek, akkor ő is odajön, és belenéz a kamerába. Ilyen
szempontból nehezebb az elmélyülés, de pozitív volt a visszajelzés
mindenki részéről. Ez annak tudható be, hogy sok ember számára
fontos, hogy ebben az időszakban is
végezzen valamilyen testmozgást.
A mostani jógaórákat pedig a helyzetre reflektálva alakítottam ki,
mert ami most sokat szenved, az a
hátgerinc, hiszen sokat ülünk, valószínűleg olyan pozícióban, ami nem
jó neki. A csípőnket is megviseli a
sok ülés, illetve az, hogy nem járunk annyit. Ehhez a helyzethez
adaptáltam tehát az órákat, és úgy
látom, működik.
– Lehetséges az, hogy egy bizonyos idő elteltével, a járvány
utáni időszakban átkerülnek
ezek a találkozások az online
térbe?
– Eddig is voltak online platformok, ahol bejelentkezhettél jógaórára, és eddig is volt, aki otthon ezt
a formát próbálta ki, pontosan azért,
mert így nem kell kitedd magad,
hogy mások nézik azt, hogy menynyire tudod vagy nem tudod az
adott gyakorlatokat. Ami nagyon
vagány az online lehetőségben, az
az, hogy számomra valamelyest elmosódottak az országhatárok, például a múlt héten volt jelentkező az

Egy év után is fájdalmakkal küzd a főbe lőtt asszony

Az eltévedt golyó áldozatánál

Lovász Hajnal számára tavaly
február 8-án hetekre elsötétült
a világ. Ő az a magyarói aszszony, akit falujában, a nyílt
utcán lőtt főbe egy rendőr, miközben egy törvénysértő sofőr
feltartóztatására tett kísérletet.

Nagy Székely Ildikó

Az akkor 59 éves áldozat válságos
állapotban került kórházba, végül az
orvosi segítségnek köszönhetően
megnyerte az életéért vívott harcot.
Fél évvel a tragikus eset után a lábadozásáról adott hírt a média. Menynyire sikerült felépülnie, kapott-e
esélyt a teljes értékű életre? – ezekkel
a kérdésekkel kopogtunk be március
elején a Lovász család otthonába.
A törékeny termetű, ősz hajú aszszonyt nem lepte meg a váratlan látogatás. Hellyel kínált az asztalnál,
majd óvatosan, merev testtartással
ereszkedett le velünk szembe, az
ágyra. Nehezen formálta a szavakat,
mégis szaporán, lélegzetvételnyi szüneteket is alig tartva mesélt – mint
akiből régóta kikívánkozik a mondanivaló.
– Semmire nem emlékszem abból
a napból, azt sem tudom, ez az egész
hogyan létezhetett – kezdte történetét

Hajnal, aki a baleset napján egy falubelijénél járt, tőle indult hazafelé,
amikor a golyó eltalálta. Három műtét
után, a kórházban tért magához.
– Egyenruhás rendőrök jöttek az
ágyamhoz, és kérték a ruhát, ami
azon a bizonyos napon rajtam volt.
Nem értettem, miről van szó. Hirtelen arra gondoltam, én követtem el
valamit – elhomályosítja a tekintetét
az emléksziklánk, de erőt vesz
magán, mély levegőt vesz, és mesél
tovább.
– A hatóság emberei tudtomra
adták, hogy rossz pillanatban léptem
ki az utcára, és eltalált egy menekülő
sofőrre célzó rendőr golyója. Azt
mondták, az autó kerekéről pattant
vissza a lövedék, de én ezt nagyon
kétlem. Szerintem akkor eltompult
volna annyira az a golyó, hogy ne tegyen ekkora kárt bennem. Arról sem
vagyok meggyőződve, hogy egyetlen
golyó volt. Mindenesetre a ruhám,
amit azon a napon viseltem, nem került elő. Számomra ez is elgondolkoztató.
Harminc kilót fogyott
Az asszonyt a füle mellett érte koponyasérülés, a kolozsvári idegsebészeten operálták.
– A műtétek során fémcsapokat
építettek be a roncsolt felületre. Szét

lett lőve a nyakcsigolyám, titánlemezzel fogták össze a hátgerincemmel. A nyakamat azóta sem tudom
mozdítani. A lemez nyomja a csigolyát, így csak a jobb felemen tudok
feküdni. Mivel a golyó a nyelőcső izmait is érintette, nem tudok rendesen
táplálkozni. Csak pépes ételt eszem,
azt is nehezen, órákon át. Amikor
más ebédel, én még a reggelit fogyasztom – panaszolta az asszony,
aki egy év alatt 30 kilót fogyott.
– Ha ez továbbra is így megy, fél
év múlva betesznek egy csövet a
gyomromba, és azon keresztül fogok
táplálkozni – tette hozzá, majd azt is
megjegyezte, hogy a lövedék a bal
szemét is érintette, és meglehet, a bal
karja is lebénul, legalábbis kezd nem
érezni vele. A golyó szó szerint leterítette, a hasára esett. Az ősszel nagy
hasi fájdalmakkal került kórházba,
ott derült ki, hogy az ütéstől a hasában vérrög keletkezett.
A gyógykezeléseket
a rendőrség fizette
A tragédia előtt Hajnal egy helybéli
családnál segédkezett – azon a februári napon is tőlük indult útnak –, a
golyó azonban munkaképtelenné
tette. Műtéteit az állam fizette – tudtuk meg a férjétől, Lovász Józseftől,
aki látogatásunk vége felé érkezett

Fotó: Nagy Tibor
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Daniel Radcliffe és más sztárok olvassák fel
a Harry Potter első kötetét

Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota
Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K.
Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című
regényét. A külön-külön rögzített videókat és
hanganyagot a következő hónapokban ingyenesen teszik hozzáférhetővé – számolt be
róla kedden a Variety.com.

A Harry Potter-regényfolyam hivatalos honlapja,
a Wizarding World kedden hét sztár nevét hozta nyilvánosságra a Twitteren, akik részt vesznek a felolvasásban: Daniel Radcliffe, Stephen Fry, David
Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni és Eddie Redmayn. Mint írták, további hírességek is csatlakoznak később.
Az első Harry Potter-kötet mind a 17 fejezetét felolvassák nyár közepéig. A felolvasásokról készült felhetente
teszik
közzé
a
vételeket
harrypotterathome.com honlapon, az audiováltozatokat pedig szintén ingyenesen a Spotifyon.
Az első fejezetet a Harry Potter-fimekben a főhőst
alakító Daniel Radcliffe olvassa fel. Ez a felvétel már
meghallgatható a wizardingworld.com/chapters/reading-the-boy-who-lived honlapon és a Spotifyon is.
A Wizarding World Digital és Rowling ügynöksége, a Blair Partnership a koronavírus-járvány alatt
hozta létre a Harry Potter at Home kezdeményezést,
hogy a tanárok az oktatási platformokon szabadon felolvashassanak az egyébként jogdíjas regényekből. A
Harry Potter at Home programjának része a sztárokkal szervezett felolvasás-sorozat is.
Forrás: Bookline
A hétkötetes Harry Potter-regényfolyamból világszerte már több mint 500 millió példány kelt el. A több mint 120 millió példányt vásároltak meg az olHarry Potter és a bölcsek köve című első kötetből vasók. (MTI)

A kutyanyakörvek veszélyességét tesztelte
egy brit kutatócsoport

Számos nyakörvtípus veszélyességét tesz- fejtett ki az érintkezési felületen a nyakörv a modellre,
telte a notthinghami Trent Egyetem kutató- a határozott húzás 40 Newtonnak, az erős húzás 70
N-nek, a megrántás 141 N-nek felelt meg. Megállacsoportja.

Egy kutyanyakat utánzó modellen nyomásmérővel
mérték meg, mekkora nyomást fejt ki a nyakörv és az
automata póráz, ha meghúzzák a szárat.
A póráz különböző stílusú húzásainál más-más erőt

pították, hogy minden tesztelt nyakörv- és póráztípus,
még a párnázottak és a széles kialakításúak is olyan
nyomást fejtettek ki a nyakmodellre, amely elegendő
lett volna sérülés okozására – olvasható a Phys.org.
tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
A póráz akkor rándulhat meg, amikor az automata
pórázon lévő kutya hirtelen megtorpan, előre ugrik,
vagy a gazda „korrigál” vele.
A kutatók szerint mivel mindenfajta nyakörvvel jár
bizonyos kockázat, ezért arra kellene kiképezni a kutyákat, hogy laza pórázon járjanak, amelyet ezért nem
kell húzni, vagy hámot tesznek rájuk, ami nem okoz
a nyakon sérülést.
„Az összes nyakörvfajta megsértheti a kutya nyakát, ha az megrántja a pórázt. A nyakörv a kutya azonosítására vagy a gazda megnevezésére is szolgál,
valamint gyakran használják a tulajdonos és az állat
közötti kapcsolattartásra, a kutya irányításra, mozgatására, visszatartására” – magyarázta Anne Carter, az
egyetem állat-, vidék- és környezettudományi karának
kutatója.
„Azt javasoljuk, a nyakörvet azonosításra vegyék
igénybe, a kutyát pedig hámmal, laza pórázon sétáltassák. Ne használják a nyakörvet a kutya irányítására” – tette hozzá.
A tanulmány a Vet Record című szaklap aktuális
számában jelent meg. (MTI)

A járványhelyzet testi-lelki jóllétre gyakorolt
hatását is vizsgálják

A koronavírus és a járványhelyzet testi-lelki
jóllétre gyakorolt hatását vizsgáló nemzetközi felmérésben is részt vesz Magyarország
– közölte a Semmelweis Egyetem vasárnap
az MTI-vel. Az online kérdőív május elsejétől
magyarul is elérhető.

Miközben Magyarországon május elsejével elindult az országos, reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat, amely pontos képet kíván adni a járvány
kiterjedéséről, egy nemzetközi felmérés is elkezdődött
75 ország, 200 kutató, valamint több nemzetközi és
nemzeti szervezet részvételével Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection
Times (COH-FIT) néven, amely a vírus és a járványhelyzet testi-lelki jóllétre gyakorolt hatásait kutatja –
írták. A vizsgálatot Magyarországon a Semmelweis
Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának
nyugalmazott professzora, Bitter István vezeti.
A magyarországi kutatás vezetőjének tájékoztatása
szerint az anonim internetes felmérésben csak felnőt-

tek vehetnek részt, az online kérdőív kitöltése 30-35
percet vesz igénybe.
A három részből álló kérdőíven a demográfiai és a
koronavírus általi érintettséghez kapcsolódó adatok
megadása mellett a testi-lelki jóllétre, a szociális kapcsolatokra, az aktivitásra vonatkozó kérdésekre kell
válaszolniuk a kitöltőknek a koronavírus-járvány
előtti és a mostani időszakot is tekintve – emelte ki
Bitter István.
A projekt nemcsak a koronavírus-járvány káros következményeinek csökkentésében és a jövőbeni hasonló helyzetek esetében megelőző jelleggel nyújthat
segítséget, de értékes adatokat szolgáltathat a szakembereknek a szomatikus és mentális betegségek kezelésének tervezéséhez is. Az egészségügyben
dolgozókat például fokozottabban sújtja a járvány,
most név nélkül ők is beszámolhatnak saját állapotukról – tette hozzá.A COH-FIT-felmérést a Semmelweis
Egyetem tájékoztatása szerint eddig 6 kontinens 75
országából több mint 9600-an töltötték ki. (MTI)
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Lassult a fogyasztói árak
növekedése az OECDországokban márciusban

A Gazdasági Együttműködési
és
Fejlesztési
Szervezet
(OECD) tagállamaiban márciusban 1,7 százalékra lassult a
fogyasztói árak éves növekedési üteme a februári 2,3 százalékról,
amiben
döntő
szerepe volt annak, hogy az
energiaárak 3,6 százalékkal
csökkentek márciusban a februári 2,3 százalékos emelkedés után.

Az OECD rámutatott arra, hogy
a 2008-2009-es pénzügy válság óta
nem csökkentek olyan komoly mértékben a fogyasztói árak, mint idén
márciusban.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját
anyagunkkal
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0756-485-242, 0790-360-626. (7312)
VÁLLALUNK tető-, csatorna-, teraszkészítést, csatornajavítást, szigetelést, festést. Tel. 0759-467-356.
(7421)

MEGEMLÉKEZÉS
„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.”
Szomorú szívvel emlékezünk
halálának első évfordulóján a
holtmarosi BAKOS P. JÓZSEF
volt tsz-elnökre.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS
A pótolhatatlan veszteség mély
fájdalmával tudatjuk, hogy
id. CSEGöLDI MIKLÓS
a Gerendkeresztúri Általános
Iskola egykori tanító-igazgatója,
a szerető férj, gondoskodó édesapa és nagytata, rokon, barát és
jó szomszéd, életének 75., boldog házasságának 49. évében
búcsú nélkül távozott szerettei
köréből. Fáradhatatlan közösségépítő és oktatói tevékenységének emlékét megőrzik egykori
diákjai, pedagóguskollégái, évfolyamtársai, a helyi tánccsoport
egykori tagjai, mindazok, akik őt
ismerték és tisztelték.
A gerendkeresztúri temetőben
helyezzük örök nyugalomra
május 12-én, kedden 13 órakor
református szertartás szerint. Távozásával betölthetetlen űrt hagyott szerettei szívében.
Szép emlékét, vidám lényét,
míg él, őrizni fogja megtört
szívű, bánatos felesége, Mária,
fia, Mikici, menye, Judit
és unokái: Loránd és Dani. (.I)

Az OECD honlapjára felkerült
adatok szerint a 19 legnagyobb gazdaságú országot és az Európai
Uniót tömörítő G20-csoportban,
amely a világ gazdasági termelésének csaknem 85 százalékát adja,
éves összevetésben 3,2 százalékkal
nőttek a fogyasztói árak márciusban
a februári 3,8 százalék és a januári
4,0 százalék után.
Az euróövezetben a februári 1,2
százalékról márciusban 0,7 százalékra, az EU egészében pedig 1,6
százalékról 1,1 százalékra lassult a
fogyasztói árak növekedése éves
összevetésben. (MTI)
Fájó szívvel búcsúzunk
id. CSEGöLDI MIKLÓSTÓL,
a Gerendkeresztúri Általános
Iskola volt tanító-igazgatójától,
mindannyiunk szeretett Miki bácsijától. Életvidám, segítőkész,
emberszerető lényének emlékét
szívünkben őrizzük. A távolból is
együttérzünk és osztozunk a
gyászoló család mély fájdalmában.
Csegöldi Júlia és lányai:
Ildikó és Kinga családjukkal,
valamint Piroska és lánya
Marosvásárhelyről. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa és após, a volt
Electromureş nyugalmazott alkalmazottja,
KÁDÁR JENŐ
életének 82. évében folyó hó 7-én
csendesen megpihent. Drága halottunk földi maradványait május
11-én, hétfőn 13 órakor a marosvásárhelyi református temetőben
helyezzük nyugalomra. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy drága
édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és dédmama,
özv. VERES ESZTER
szül. Sárosi
a Bőrgyár volt dolgozója
életének 74. évében hosszas, de
türelemmel viselt betegség után
május 9-én csendesen megpihent. Temetése május 12-én 13
órakor lesz a református temetőben, református szertartás szerint.
Búcsúznak tőle szerettei. (-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk szerető anyatársunktól,
VERES ESZTERTŐL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A Darabont család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNITÁS
Őszinte részvétünket fejezzük ki
Veres
Lászlónak
szeretett
ÉDESANYJA elhunyta alkalmából. A baráti társaság. (-I)
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Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakult
rendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettel
felhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogy
hirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT pékségbe.
Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64745-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert
segített epilepsziás fiának, amikor már minden
reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton
Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete.
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet
férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert
ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert
megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel.
0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

