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A szociális otthonokba való bevonulás előtt a gyermekvédelmi
igazgatóság 550 alkalmazottját tesztelték

31 pozitív eredmény

Amit online nem
lehet megoldani

A jelenlegi járványhelyzetben azoknak
a civil szervezeteknek is fel kellett függeszteniük a fejlesztő tevékenységeiket, amelyek a sérült gyermekek
támogatását vállalták fel. Ez az érintett
gyerekekre és családjukra nézve nagy
gondot jelent.

____________4.
Hatalmas székely
kaput építenek
Gegesben

Nem tudhatják még, hogy a hazai járványhelyzet hogyan alakul, de szorgalmasan dolgoznak azért, hogy a
tervezett határidőre elkészülhessenek az alkotással. Felállítása
után új értékkel gazdagodik a falu – állítják a kezdeményezők a készülő gegesi kapuról.

____________5.

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 31
alkalmazottjának lett pozitív a napokban a koronavírustesztje. A hét végén az igazgatóság mintegy 550 alkalmazottja kellett váltsa a gyermek- és idősotthonokban,
fogyatékkal élő személyeket ellátó központokban már két
hete szolgálatot teljesítő kollégákat. Az otthonokba való bevonulást megelőzően került sor a tesztelésre.

Menyhárt Borbála

Büntetés és panaszlevél

Mint ismeretes, április elején jelent meg Romániában a 8-as számú
katonai rendelet, amely kötelező módon elrendeli a bentlakásos szociális
intézmények (idős- és gyermekotthonok, fogyatékkal élő személyeket
ellátó központok) alkalmazottainak a 14 napos munkahelyi elkülönítését.
Az alkalmazottak csak a két hét lejárta után hagyhatják el az intézményt,
hazaérkezéskor pedig kéthetes otthoni elszigetelés várja őket, mielőtt
ismét visszamennek dolgozni. Annak érdekében, hogy ne kerüljön fertőzött munkatárs az otthonokba, bevonulás előtt tesztelik a bevonuló alkalmazottakat.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kétezer lejes bírság a Román Labdarúgó-szövetségnek

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést
tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) ellen,
amely aztán pénzbírságot kapott, ugyanakkor
levélben fordult a Lidl áruházlánc vezetőségéhez nyelvi diszkrimináció miatt.

A jogvédelmi szolgálat sajtóirodája által szerkesztőségünkbe eljuttatott közlemények egyike arról számol
be, hogy a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőjén, 2019. augusztus 11-én játszotta labdarúgó-mérkőzését a román válogatott és Málta nemzeti válogatott
csapata a ploieşti-i Ilie Oană stadionban. A román labdarúgó-válogatott szurkolói diszkriminatív magyarellenes hangulatot keltettek az általuk több percen át
skandált magyarellenes rigmus által.
Az FRF azonban nem tett semmit, hogy megfékezze
a szurkolók nacionalista-soviniszta megnyilvánulásait a
futballmérkőzések alatt.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést tett az
ügyben az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál,
amely 2.000 lejes bírságot szabott ki a Román Labdarúgó-szövetségre. A tanács emellett felszólította a
Román Labdarúgó-szövetséget, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket, valamint tegyen jogalkotási módosításokat tartalmazó javaslatokat a rasszizmus
hatékony küzdelme érdekében a futballstadionokban.

Fotó: Nagy Tibor

… és panaszlevél a Lidl áruházhoz
A szolgálat a minap levélben fordult a Lidl áruházlánc
vezetőségéhez, miután a sepsiszentgyörgyi kirendeltség
egyik román ajkú alkalmazottja arra szólított fel egy
idős vásárlót, hogy beszéljen románul.
Az idős férfi fizetéskor nem látta a kasszagépen megjelenő összeget, ezért magyarul kérte a pénztárostól,
mondja azt meg. A sepsiszentgyörgyi Lidl alkalmazottja
ráförmedt a vásárlóra: Romániában él! Meg kell tanulni
az állam nyelvét! („Trăiţi în România! Trebuie învăţat
limba statului!”)
A diszkriminatív viselkedés nem megengedhető egy
többségében magyarok lakta városban, nincs helye az
etnikai megkülönböztetésnek, a Mikó Imre Jogvédelmi
Szolgálat évek óta küzd a hasonló esetek visszaszorításáért. Ez a magatartás és megnyilvánulás sérti a magyarok esélyegyenlőségét, az idős férfit nyilvánosan
megalázták.
„Felháborító, hogy ilyesmi megtörténhet a sepsiszentgyörgyi Lidlben, határozottan felszólítjuk az áruház vezetőségét, hogy azonnal vizsgálja ki az esetet, és
megfelelő szankcióban részesítse azt a pénztárost, aki
méltóságában bántott meg egy idős embert, másrészt a
helyi magyarságot sértette meg azzal, hogy nem tartotta
tiszteletben a magyar nyelvet” – nyilatkozta Benkő
Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója.
(mózes)

A jegyzőkönyveket
a bíróságokon
érvénytelenítik

Amennyiben a kormány nem rendelkezik másképp, az érintett személyek
bírósághoz kell forduljanak, a sürgősségi állapot megszüntetésétől számított 15 napon belül, az Alkotmánybíróság döntésére hivatkozva.

____________8.

Koronás tévúton

Benedek István

Hallgatni arany, beszélni ezüst, tartja a népi bölcsesség, és a példa
tökéletesen igaz az elnökre is, aki az első mandátuma alatt nem azért
lehetett annyira csendes, mert túl okos lenne, inkább bölcsen mérte
fel, hogy ha túl sokat beszél, esélytelen az újraválasztása.
Csütörtökön a válsághelyzet alatti bírságolással kapcsolatos alkotmánybírósági döntés kapcsán eresztett el ismét egy olyan nyilatkozatot, amiért megérdemelné a menesztést – ha lenne épkézláb
utódjelölt a porondon –, ugyanis az állandó politikai párbajozás helyett inkább a válságkezeléssel kellene foglalkoznia. Az állam első
embereként egy válsághelyzetben azt kéne felügyelnie, hogy az illetékesek értelmes döntéseket hoznak-e, azokat egyértelműen tálaljáke a közvélemény előtt, és hogy vállalják érte a felelősséget is, ne
kenjenek mindent állandóan a politikai ellenfelekre.
A bírságolás kérdéskörét illetően az nem kétséges, hogy adott helyzetekben szükség van büntetőintézkedésekre. De ez elvileg csak egy
kis kereke kéne legyen egy összetett gépezetnek. Ha értelmesen vezetnék ezt az országot, mikor már látszott a télutón, hogy gondok
lesznek, ki kellett volna dolgozni azoknak a lépéseknek a forgatókönyvét, amelyek adódhatnak, és elkezdeni a közvélemény ráhangolását egyértelmű, pontos üzenetekkel. Ehelyett összecsaptak pár
sürgősségi kormányrendeletet, csak a válsághelyzet miatt ezeket katonainak becézték, de a kapkodásra jellemző, hogy még a kijárásra
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 51 perckor,
lenyugszik
20 óra 47 perckor.
Az év 134. napja,
hátravan 232 nap.

IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 200C
min. 20C

Ma IMOLA és SZERVÁC,
holnap BONIFÁC napja.
BONIFÁC: a latin homo boni
fati, azaz a jó sors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifatius férfinévre vezethető
vissza.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. május 12.
1 EUR
4,8297
1 USD
4,4639
100 HUF
1,3769
1 g ARANY
244,7235

Felújítják a vasútvonalat

Május 11-én Segesváron átadták felújításra a Brassó és
Piski közötti vasútvonal Brassó–Segesvár részét képező
Kaca–Segesvár közötti hármas számú alszakaszt a munkálatokat végző Asocierea Rail Worksnek. A felújítások
célja: a kedvezőbb utazási feltételek megteremtése a Brassótól Segesváron, Piskin, Aradon és Kürtösön keresztül a
magyarországi határvonalig tartó vasútvonalon, az utazási
sebesség 160 km/órára való növelése, az utazási idő lecsökkentése, a vasúti biztonság növelése, a korlátozott
mozgásképességű utasok utazásának megkönnyítése, a
korszerű jelző- és forgalomirányító berendezések felszerelése, az állomások által nyújtott komfortszint növelése.

31 pozitív eredmény

(Folytatás az 1. oldalról)
A közel 550 alkalmazott közül, akik május 9-én kellett
felváltsák kollégáikat, és beköltözzenek két hétre a Maros
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósághoz tartozó gyermek- és idősotthonokba, valamint a fogyatékkal
élőket ellátó központokba, 31-nek lett pozitív a teszteredménye. A koronavírussal diagnosztizáltakat kórházba utalták, és értesüléseink szerint mindenikük tünetmentes.
Lukács Katalin, a Maros Megyei Tanács sajtószóvivője
lapunk érdeklődésére elmondta, az igazgatósághoz tartozó
otthonokban nem okozott fennakadást azon alkalmazottak
kiesése, akiknek pozitív lett a koronavírustesztjük, ugyanis
legtöbb esetben az utóbbi két hétben szolgálatot teljesítő
kollégák vállalták, hogy bent maradnak a kiesett társaik helyett, hogy az ellátottak felügyelete biztosítva legyen.
A pozitív teszt után mindössze pár napra negatív lett az
eredmény
A sajtóban a napokban olyan hírek láttak napvilágot,
amelyek szerint a gyermekvédelmi igazgatóság kórházba
utalt alkalmazottai közül többen kétségbe vonták a teszt-

eredményük pontosságát, ugyanis előfordult, hogy mindössze pár napra a beutalást követően negatív lett az újabb
teszt eredménye.
Mindezekre hétfőn a Maros Megyei Klinikai Kórház
közleményben reagált, miszerint a megelőzési céllal végzett tesztelés a közegészségügyi igazgatóság felügyeletével
történt, mielőtt a személyzet bevonult volna az otthonokba,
hogy felváltsa a két hete bent tartózkodó kollégákat.
A közleményben leszögezik, hogy orvosi szempontból
azzal magyarázható, hogy akadnak páciensek, akik esetében pozitív lett a teszt eredménye, de a kórházba utalást
követően rövid időn belül negatív tesztjük lett, hogy ezek
a személyek már a betegség lefolyási idejének a vége felé
jártak.
A kórház sajtóosztályának tájékoztatása szerint a tesztelési módszertanra vonatkozó 2020. évi 555-ös rendelet értelmében egy pácienst akkor lehet gyógyultnak
nyilvánítani és kiengedni a kórházból, ha két, egymástól
legalább 24 óra eltéréssel elvégzett teszt eredménye negatív
lesz.

A varázsfurulya –
premier előtti vetítés ma este

A Székelyföldi Legendárium rajzfilmsorozatának új részében Nagyapó ifjú legényként tűnik fel, Zete és Rika pedig
megismeri Firtos várának és a Likaskőnek a történetét,
amelyben Nagyapó varázsfurulyájának is fontos szerep jutott. A premier előtt vetítésre május 13-án, szerdán, ma
19.30-tól kerül sor a Legendárum Facebook-oldalán.

Május 15-étől indul a londoni járat

A WizzAir légitársaság honlapján feltüntetett marosvásárhelyi járatok között május 15-től újra szerepel a Marosvásárhely–London járat. Tekintettel arra, hogy a repülőtér
honlapján ezek a járatok nem voltak feltüntetve, Peti Andrástól, a repülőtér igazgatójától kértünk tájékoztatást, hogy
valóban indulnak-e a járatok. Elmondta, igen, a tervek szerint újraindítják ezt a járatot. Azonban azoknak az utasoknak, akik Nagy-Britanniából vagy más vörös jelzésű
országból érkeznek Marosvásárhelyre, 14 napra intézményes karanténba kell vonulniuk. Azoknak, akik Londonon
keresztül, tranzitutasként sárga övezetből jönnek, két hétig
házi elkülönítésben kell maradniuk.

A székely ember együtt születik
a fával

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében május 14-én, csütörtökön
20 órától az intézmény (https://www.facebook.com/cultcov.ro) Facebook-oldalán levetítik dr. Kinda István néprajzkutató és Simon József filmes szakember három rövid
néprajzi dokumentumfilmjét, amelyek különleges háromszéki fafeldolgozási eljárásokat és termékeket mutatnak
be. A nézők a 19. század óta zsindelykészítéséről híres
Gelence, a csernátoni Haszmann-faragóiskola és Csomakőrös sajátos hagyományvilágába, az utolsó mesteremberek mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást. A
dokumentumfilmek a Hagyományos székelyföldi népi mesterségek – revitalizálás digitalizálás és népszerűsítés által
című, Norvégia, Liechtenstein és Izland által finanszírozott
pályázat részeként készültek.

Szünetel a jogi tanácsadás

A koronavírus-járvány elleni óvintézkedésként továbbra is
szünetel szerkesztőségünkben a jogi tanácsadás. A helyzet alakulása függvényében, időben értesítjük olvasóinkat
a legközelebbi alkalomról, amikor jogi ügyeikkel Molnár Loránd ügyvédhez fordulhatnak.

Szülőföldön magyarul –
módosult a határidő

Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések esetében a határidő október 30-ra módosult. Az új határidő szerint tehát
az utolsó nap, amikor postára lehet tenni az igénylést:
2020. október 30.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Virtuális megyei Disputatorna diákoknak

A Maros Megyei Magyar Diáktanács május 16án, szombaton 16 órakor megszervezi a megyei Disputa-tornát a ZOOM nevű kommunikációs felületen.
A rendezvény célja, hogy a diákok kipróbálják magukat a mai társadalomból és közéletből hiányzó vita
művészetében. A rendezvény a kezdők számára is
legalább olyan izgalmakat rejt, mint a már a Disputa
fogalmával „tegező” viszonyban levő tanulók számára. Háromfős csapatokban lehet jelentkezni az
alábbi
linken:
https://www.cognitoforms.com/MDT10/MegyeiDisputaTornaJelentkezésiÍv. A rendezvény támogatói: a
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum Disputa köre, valamint a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció Kara.

Hirdetőink figyelmébe!

Fotó: Nagy Tibor

A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület ötödik alkalommal írta ki és bonyolítja le a magyarországi és határon túli magyar tannyelvű általános és középiskolák diákjait megcélzó pályázati programját. Minden évben
arra kérik a gyermekeket, hogy írják le a természetben tapasztalt élményeiket a felhívás tartalmának figyelembevételével,
versben, prózában, mesében. Idén Az erdő álma címmel várják
az írásokat, a járványügyi helyzet miatt a beküldési határidőt
április 16-ról június 15-re módosították. Korcsoportok: 6–9 év,
10–14 év, 15–19 év, kategóriák: vers, próza és mese. Az országos elvárásoknak megfelelően, minden korcsoportban és kategóriában az első hat helyen végzett diákot díjazza a zsűri,
melynek elnöke Halász Judit Kossuth- és Jászai-díjas színművész. Bővebb információk a www.nagyerdoertegyesulet.hu
honlapon.

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak
a szerkesztőségben, a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

Az erdő álma –
meghosszabbították a határidőt
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Már több a gyógyult, mint az aktív eset

Az elmúlt 24 órában 190 új koronavírusos esetet jegyeztek
Romániában, a nyilvántartott fertőzöttek száma 15 778-ra
emelkedett – közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs
csoport (GCS). A halálos áldozatok száma 991, a gyógyultaké
7685. Jelenleg 238 beteget ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órában közel 7 ezer tesztet végeztek az országban. A
gyógyultak száma a járvány terjedése óta először haladja meg
az aktív fertőzöttekét. Románia területén jelenleg 14 923 személy van hatósági karanténban, 19 007-en pedig otthoni elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt. A GCS szerint a 2-es
számú katonai rendelet hatályba lépése óta 2302 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a
lakhelyi elkülönítésre vonatkozó előírásokat. Továbbá 209,
hatósági karanténban lévő személy elhagyta a karanténköz-

pontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá vonták őket. Eddig
összesen 563 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi
szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt.
Változatlanul Suceava megyében és Bukarestben van a legtöbb koronavírusos beteg, 3283, illetve 1528 – az esetszám
szerinti rangsorban Maros megye a hatodik helyen áll, de az
adatok tekintetében nálunk is hasonló a tendencia. A közegészségügyi igazgatóság keddi közlése szerint 608 fertőzöttet jegyeztek, közülük 336 személyt nyilvánítottak már
gyógyultnak. A halálos áldozatok száma 57. A megyében
1071 személy volt hatósági felügyelet alatti otthoni elkülönítésben, és 455 személyt tartottak intézményes karanténban,
fertőzés gyanújával 51 személy volt kórházban kedden. (hírösszefoglaló)

A kereskedelmet, a vendéglátóhelyeket, a fodrászatokat és a strandokat is újranyitják május 18-tól
Olaszországban a járványkorlátozások eredetileg
tervezett fokozatos feloldása helyett – jelentették
be az olasz tartományok elnökei a kormánnyal tartott egyeztetés után hétfő este.

gati Friuli Venezia Giuliát vezető Massimiliano Fedriga, a
Liga politikusa azt hangoztatta, hogy ha újranyitották a több
ezer dolgozót foglalkoztató gyárakat, akkor a presszókban
sem lesz nehéz a távolságtartást biztosítani. A presszók, kávéházak és éttermek – amelyek május 4-én nyithattak újra
csak elvitelre és utcai fogyasztásra – hétfőtől ismét fogadhatják vendégeiket, csakúgy, mint a fodrászok, kozmetikusok. A
pincéreknek kötelező lesz a szájmaszk és kesztyű viselete, és
legalább egyméteres távolságot kell tartaniuk a vendégektől.
A vendégek között szintén hasonló biztonsági távolságot kell
biztosítani, az asztalok között ennél is többet.
A március 11. óta zárva tartó több mint 180 ezer olaszországi étterem átlagos mérete 90 négyzetméter. Az óvintézkedések értelmében minden egyes vendégnek négy
negyzetmétert kell biztosítani. A Milánó belvárosában található kávéházak teraszain az eddig megszokott húsz asztal
egyharmadát tudják majd felállítani. A fodrászatokban, kozmetikákban és strandokon követendő szabályokat is helyileg
dolgozzák majd ki. Az újranyitás feltételének számít a gyakori
fertőtlenítés is.
A bejelentést győzelemként ünnepelték a jobbközép és
jobboldali vezetésű észak-olaszországi tartományok elnökei.
Veneto kormányzója, Luca Zaia, a Liga politikusa szerint a
kormány elismerte a régiók autonómiáját.
A kereskedelmi és vendéglátó szövetségek szerint május
18-tól derül majd ki, hány üzlet nem lesz képes újraindulni a
többhetes zárás után. Elemzők szerint a kormány azért is engedett a gyorsításnak, mivel továbbra is késik az eredetileg
áprilisra, majd május elejére ígért második gazdaságélénkítő
csomag a többek között a vállalkozásoknak szánt forrásokkal.
(MTI)

Gyorsítják az óvintézkedések feloldását, majdnem
mindent újranyitnak Olaszországban

A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai szalonokban, fodrászatokban és strandokon betartandó biztonsági előírásokat.
A tartományok és a kormány közötti kapcsolatokért felelős
Francesco Boccia miniszter úgy nyilatkozott, hogy húsz nap
elteltével ellenőrzik az egyes tartományok járványgörbéjének
alakulását, és a fertőzés fokozódása esetén a kormány régiónként ismételt szigorítást rendelhet el.
Korábban a római kormány május 18-tól tervezte a kereskedelem, majd június elsejétől a vendéglátás megnyitását.
Május 18-tól újranyitnak a múzeumok és a templomok is.
Továbbra is zárva maradnak az edzőtermek, uszodák, mozik,
színházak és koncerttermek.
A római kormánynak muszáj volt engednie a tartományok
nyomásának, amelyek az óvintézkedések gyorsabb feloldását
sürgették az eredetileg kéthetente, lépcsőzetesen tervezett
enyhítés helyett. A tartományok kormányzói arra hivatkoztak,
hogy a járványhelyzet kritikus időszaka elmúlt, és a zárvatartás minden egyes újabb napja elviselhetetlen terhet jelent a
vállalkozók, üzlettulajdonosok számára.
Több olasz városban az étterem-tulajdonosok tüntetéssel
követelték az azonnali újraindulást. Az északkeleti Liguria
kormányzója, Giovanni Toti, a jobbközép Hajrá Olaszország
(FI) egykori politikusa korábban azzal fenyegetett, hogy a
kormány engedélye nélkül is mindent újranyit. Az északnyu-

Minden kilencedik ember éhezik a világon

A rosszultápláltság okozza a legtöbb megbetegedést és halálozást világszerte, minden kilencedik
ember éhezik – állapította meg az ENSZ egy új tanulmánya.

A 2020-as globális táplálkozási jelentés szerint a legtöbb
ember nem jut hozzá az egészséges táplálékhoz, vagy nem engedheti meg magának, hogy egészségesen táplálkozzon, mivel
a mezőgazdasági rendszerek a kalóriát a tápérték elé helyezik,
és a többszörösen feldolgozott élelmiszerek széleskörűen hozzáférhetők mindenfelé, ráadásul alacsony árakon.
Az egészséges táplálékhoz való hozzájutásban mutatkozó
egyenlőtlenségek a határokon belül és az országok közötti
összehasonlításban is tapasztalhatók a jelentés szerint.
Kilencből egy ember, azaz világszerte 820 millió ember
éhezik, minden harmadik ember pedig túlsúlyos vagy elhízott.
Egyre több ország szenved a rosszultápláltság kettős terhétől:
az alultápláltságtól és az elhízottságtól, továbbá más étkezéssel kapcsolatos betegségektől, mint a cukorbetegség, szív- és
érrendszeri betegségek és a daganatos betegségek.
David Nabarro, az ENSZ élelmezésbiztonsági különmegbízottja elmondta, hogy a jelentés a járvány kitörése előtt született, ugyanakkor kiemelte jelentőségét, és rámutatott arra a

veszélyre, hogy „a nemzetek a vírus elleni küzdelem során elveszítik az éhezés és az alultápláltság csökkentését célzó erőfeszítéseik feletti irányítást”. Áprilisban az ENSZ arra
figyelmeztetett, hogy a világjárvány az éhezők számát akár
meg is duplázhatja világszerte.
Nabarro hozzátette, hogy a rosszul táplált emberek nagyobb
kockázatnak vannak kitéve a járványban, mivel gyenge az immunrendszerük, az elhízottak és cukorbetegek pedig szintén
a legnagyobb kockázatú csoportba tartoznak. A világjárvány
rávilágított „élelmezési rendszereink sebezhetőségére és
gyengeségére”, amelyet az éghajlati szélsőségek és az egészségügyben mutatkozó, életeket veszélyeztető különbségek is
megterhelnek – idézte a The Guardian a jelentést.
A jelentés következtetései egybevágnak a klímakutatók korábbi megállapításaival, az élelmiszer- és földgazdálkodás átalakítására szólítanak fel. Az éghajlatváltozással foglalkozó
kormányközi testület (IPPC) tavaly számolt be arról, hogy az
üvegházhatású gázok kibocsátásának egynegyedét a rossz
földhasználat okozza. A globális táplálkozással kapcsolatos
2025-ös tíz célkitűzés végrehajtásában egy ország sem halad
megfelelő ütemben, és 194 ország közül csak nyolc halad jól
négy cél elérése felé – állapította meg a jelentés. (MTI)

Közösen kér állami segítséget
a német, a francia és az olasz iparszövetség

Békeidőben példátlan állami beavatkozás szükséges a koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi
hatásainak ellensúlyozásához az Európai Unió
három legnagyobb ipari országa, Németország,
Franciaország és Olaszország vezető ágazati érdekképviseletének egy közös felhívása szerint, amelyet
a Süddeutsche Zeitung című német lap ismertetett
kedden.

A német ipari vállalkozások országos szövetsége (BDI), a
francia munkaadók szövetsége (Medef) és az olasz gyáriparosok szövetsége (Confindustria) szerint a koronavírus-járvány „hatalmas, váratlan és tragikus csapás” a gazdaságra és
a társadalomra, amelyet csak az eddig ismert kereteket „szétrobbantó” léptékű európai uniós (EU-) és tagállami szintű beavatkozással lehet kivédeni.

Az egyeztetés nélkül indított tagállami válságkezelő programok sora után a kormányoknak össze kell hangolniuk a gazdaság újraindításáról szóló terveiket és a bajba került
vállalkozások támogatását szolgáló törekvéseiket – áll az EU
legbefolyásosabb gazdasági érdekképviseletei közé tartozó
szövetségek közös felhívásában.
Javaslatuk szerint a 2021-ben kezdődő hétéves ciklus
EU-s költségvetését kell megtenni a válságkezelés központi
eszközévé. A költségvetést fel kell duzzasztani, méghozzá a
jobb helyzetben lévő tagállamok nagyobb befizetései révén,
ami a tagállamok közötti szolidaritást is kifejezné.
A szövetségek ezzel elfordulnak attól az elképzeléstől, hogy
a gazdaság fellendítéséhez szükséges pénzt közös kötvények
kibocsátásával szerezzék meg az euróövezeti tagországok –
mutatott rá a Süddeutsche Zeitung. (MTI)

Ország – világ
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Orban: a közberuházások
jelentik majd a gazdaság
újjáépítésének első pillérét

A gazdaság újjáépítésének első pilléreként a szállítási infrastruktúrába, az energetikába, az egészségügybe, tanügybe, távközlésbe és mezőgazdaságba
szándékszik befektetni a kormány – mondta kedden
Ludovic Orban. A miniszterelnök a munkáltatók, a
szakszervezetek és a kormány háromoldalú országos egyeztető tanácsának ülésén vett részt. Kifejtette: a kormány minden rendelkezésre álló forrást
igénybe akar venni ahhoz, hogy finanszírozni tudja
a nagy szállításügyi, energetikai, egészségügyi, tanügyi, távközlési és mezőgazdasági befektetéseket. A
lehetséges finanszírozási források között említette a
kormányfő az európai alapok mellett az állami kötvények kibocsátását, de magán pénzügyi források bevonását is fontolgatják. (Agerpres)

A szárazság 1,1 millió hektár
mezőgazdasági területet sújtott

Romániában 1,1 millió hektár mezőgazdasági területet sújtott a szárazság – jelentette ki Adrian Oros
mezőgazdasági miniszter kedden. A tárcavezető elmondta, hogy egyelőre a gazdáktól érkezett kárjelentések összesítése készült el, azok ellenőrzése még
zajlik, ezért csak később fognak pontos adatot közölni arról, hogy a tavaszi szárazság mekkora területen okozott kárt. Kifejtette, hogy az 1,1 millió
hektárból 416 ezer hektár Konstanca megyében található. A szárazság főleg Románia déli és délkeleti
részét érintette, így Tulcea, Ialomiţa, Brăila és Galac
megye is a leginkább sújtott vidékekhez tartozik. A
miniszter közölte, hogy jelenleg 222 121 hektár területen létezik öntözőrendszer, a csatornahálózat hoszsza eléri a 2100 kilométert. Ez a terület sokkal
kiterjedtebb volt, de a rendszerváltás után a legtöbb
helyen tönkretették az öntözőberendezéseket. Románia mezőgazdasági területe 13,9 millió hektár,
amiből 8,2 millió hektár a szántóföld. Az ország körülbelül 30 millió tonna gabonát termel évente, ennek
mintegy egyharmada búza. (MTI)

Az export 2,6 százalékkal
csökkent az első negyedévben

A román export 2,6 százalékkal, 17,071 milliárd euróra csökkent az idei első negyedévben a tavalyi év
azonos időszakához mérten – közölte hétfőn az országos statisztikai intézet. Ugyanebben az időszakban az import 1,3 százalékkal, 21,526 milliárd euróra
nőtt. Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya a
vizsgált időszakban 4,455 milliárd euró volt, ami
732,4 millió euróval haladta meg a tavalyi év azonos
időszakában jegyzett értéket. Márciusban az export
értéke elérte az 5,439 milliárd eurót, az importé a
7,295 milliárd eurót, így 1,855 milliárd euró külkereskedelmi hiányt jegyeztek a harmadik hónapban. Márciusban a kivitel 11,3 százalékkal esett vissza a
tavalyi év márciusához mérten, míg a behozatal csak
1,8 százalékkal csökkent. A román exporthoz jelentős mértékben hozzájárul a járműipar, amely a kivitel
26 százalékát adja. Ezt az iparágat keményen sújtotta a koronavírus-járvány, a gyártók március közepétől felfüggesztették a tevékenységüket, és csak
május elején kezdtek el ismét teljes kapacitással dolgozni. (MTI)

Koronás tévúton
(Folytatás az 1. oldalról)

feljogosító formanyomtatványból is napok alatt több
változat jelent meg. Az illetékesek sokszor órákon belül
egymásnak ellentmondó üzenetekkel traktálták az adófizetőt, el lehet tehát képzelni, hogy milyen tartalmas eligazítást kaphattak elöljáróiktól a rendeletek
alkalmazására hivatott egyenruhások. S mindennek a tetejébe európai szinten a legmagasabb szintű bírságolási
keretet tették, akkorát, hogy ha valaki átlagos bérből
vagy nyugdíjból él, egy bírság esetén szabadon választhatott a fizetés vagy az éhenhalás között. Ennek egyetlenegy eredménye lehetett: az a káosz, amit láttunk. Az
alkotmánybírósági döntés után egy tisztességes kormány
törvénnyel eltörölné a jogtalanul magas bírságokat,
hogy az adófizetőket és az igazságszolgáltató gépezetet
is mentesítse pár százezer per kálváriájától, és kárpótolná is azokat, akik netán már kifizették a jogtalanul
magas bírságtételt. Egy tisztességes elnök meg levonná
a tanulságot, megköszönné a kormány munkáját, és leváltaná, mert ez a jelenlegi, legalábbis válságkezelésre,
alkalmatlan. Na attól olyan ez az ország, amilyennek ismerjük, hogy ezek helyett az történt, amit láttunk és hallottunk. És ez folytatódik így tovább, mert a hétvégétől
érvényes új szabályok körül is jól láthatóan sűrű köd van
a döntéshozói fejekben.
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Csípős

Folyamatosan követem a romániai
média híreit, és noha természetesen elsőbbséget élveznek kutakodásaimban a Maros
megyei történések, nem kerülhette el figyelmemet az a példátlan, szerencsére
előzmények nélküli államelnöki megnyilvánulás, amely megtörténte után két héttel
is szinte uralja a hírek egy részét mind Romániában, mind Magyarországon. Nem
szeretném sokadikként minősíteni Klaus
Iohannis mondatait, azok önmagukat minősítik.
Sokkal fontosabbnak vélem azt, hogy
számos román nemzetiségű személyiség is
elfogadhatatlannak ítélte az elnöki „performance-t”. Személy szerint úgy vélem,
talán az egyik legavatottabb személy, a történész Lucian Boia minapi interjúja foglalja össze a legtalálóbban azt, amit
érdemes fontolóra venni. Nemcsak a
román nemzetiségű román állampolgároknak, hanem magyar nemzetiségüket töretlenül valló román állampolgároknak is.
Nem ismertetni szeretném a beszélgetés
szövegét, csupán két gondolatra hívnám fel
az értelmes párbeszédet szívesen olvasók
figyelmét.
Miután a történész sommásan számba
veszi, hogy Erdély lakosságának nemzetiségi összetétele nagyjából 80%-20%
arányban oszlik meg román és magyar
nemzetiségűek között, felteszi a kérdést: ha
ad absurdum valaki (de kicsoda?) „felajánlaná” Orbán Viktornak Erdélyt, vajon a
magyar miniszterelnök elfogadná-e azt?
Véleménye szerint elutasítaná, hiszen egy

„mérgezett ajándéknak” lehetne tekinteni
a mintegy 6 milliónyi román nemzetiségű
és az alig 1,5 millió magyar nemzetiségű
polgárt. Természetesen a történész teljesen
hiteltelennek és mindkét fél részére nagyon
károsnak tartja az Erdély elszakításának lehetőségéről fantáziáló nyilatkozatokat. Tovább is lépne, de közben megjegyzi: vajon
a Románia Alkotmánya első cikkelye szerinti „egységes román nemzetállam” kitételt miért nem úgy próbálja az ország
vezetése kiteljesíteni, hogy például a történelmi Moldovát (nem a Moldovai Köztársaságot értve ezalatt, hanem a jelenleg is a
nemzetállamhoz tartozó Moldovát) végre
bevonja a valódi fejlesztésekbe, és három
évtized után legalább elkezdi összekötni
autópályával, Erdéllyel?! Megjegyzése
szerint Erdély egy főre eső nemzeti teljesítménye legalább kétszerese Moldova hasonló eredményének.
Lucian Boia nem hagy kétséget a továbbiakban azzal kapcsolatban sem, hogy az
autonómia követelése természetes törekvés: számos európai példát sorol a katalánoktól a skótokig vagy a dél-tiroli térségig.
És pontosít: ezek az autonómiák ma is léteznek, működnek évtizedek óta, és csak az
utóbbi években merült fel az elszakadási
törekvés, függetlenedés Katalónia és Skócia esetében, miközben a Székelyföld auszövegében
és
tonómiatervezete
törekvésében SOHA nem kérdőjelezte meg
a Romániához tartozás tényét.
Biztos vagyok benne, hogy nem a történész nevének jelentése (boia de ardei)
miatt sok hőzöngőnek „csípi a szemét” ez
a tartalmas megszólalás.
Budapest, 2020. május 11.

Amit online nem lehet megoldani

Nehéz helyzetben a fejlesztésre szoruló gyerekek

A jelenlegi járványhelyzetben
azoknak a civil szervezeteknek is fel kellett függeszteniük
a
fejlesztő
tevékenységeiket, amelyek a sérült gyermekek támogatását
vállalták fel. Ez az érintett
gyerekekre és családjukra
nézve nagy gondot jelent, a
szülők már jelzik, hogy romlik
a gyerekek állapota, és a
szakemberek szerint a visszaesés mértéke akkor lesz igazán
érzékelhető,
amikor
visszaállhat a rendszeresség a
fejlesztésben.

Menyhárt Borbála

A marosvásárhelyi Ludodom
Egyesület is arra kényszerült, hogy
bezárja a kapuit, azonban igyekeznek tartani a kapcsolatot a szülőkkel, kollégákkal – mutatott rá
Rencsik Réka, az egyesület elnöke.
Mint mondta, a mozgásos tevékenységek és a logopédiai ellátás a
leginkább érintett, hiszen ezt nehe-

zen lehet online megoldani, követni.
– Az online fejlesztés szinte kivitelezhetetlen, hiszen a személyes
kontaktus alapvető feltétel ezeken a
tevékenységeken. Hátsó segítséggel
kell támogatni a gyereket, logopédiában az ajkához kell illeszteni egy
logopédiai eszközt, az ujjunkat,
pontosan megfigyelni a kéz tartását,
a nyelv állását, az ajak formálódását, a testrészeket be kell állítani. A
mozgásfejlesztés eszközei hiányoznak, hiányzik a tér, az, amikor a terapeuta, fejlesztő kitapinthatja az
izmok tartását, erősségét, mozdíthat
a testen, vagy megfoghat egy-egy
testrészt a megfelelő tartás érdekében. Ezekben igyekszünk kompetenssé tenni a szülőket, hiszen
sokan panaszkodnak, hogy máris
visszaesést tapasztalnak a szociális
viselkedés terén, a rutinok elmaradása megzavarja a mindennapokat,
a szociális interakciók hiánya súlyosbít egyes (pl. autisztikus) tüneteket. A szülők ezekben a hetekben
megfeszített erővel igyekeznek pó-

Erről jut eszembe

Nyitnikék, nyitnikék! Bizony nyitni kellenék.
Az emberek türelmetlenek, elegük van a sok
megszorításból. Alig várják, hogy megkötések,
nyilatkozatok nélkül kimehessenek a szabadba. A szakadatlan madártrilla csalogatóbb a tömbházak körül, mint korábban
bármikor. És nem csak azért, mert hosszú
ideig a falak közé szorultunk. Illetve lehet,
hogy pontosan azért. Nincs nagy jövés-menés,
motorgőz, motorzaj, más egyéb, ami zavarhatná őket. Előfordulhat persze, hogy ez
nálam csak amolyan légből kapott benyomás,
de meggyőződésem, hogy a madarak szebben,
vidámabban, hangosabban énekelnek, mint
ezelőtt. Már akkor feltűnt, amikor a széncinege éppen csak elkezdte jelezni, hogy itt a kikelet. Aztán, ahogy lenni szokott, a rigók
vették át az uralmat a környéken. És dalolnak
szakadatlanul. De nem sorolom a madármenetrendet, még el találok jutni a kuvikig,
annak pedig igazán nem szeretem a hangját.
Meg azt sem, amit jelképez. Világjárvány idején a megszokottnál is hátborzongatóbb, amikor az esti sötétségben a blokkok közelében
rikoltoz a halálmadár. Idézzük inkább Szabó
Lőrinc ihletett versét, osztozzunk optimizmusában: „Nyitni kék, fütyülöm,/nyitni kék,/hinni
és bízni/ kellenék”. Igen, bizakodjunk, hogy a
rövidesen sorra kerülő nyitás, még ha hangsúlyozza is a távolságtartás szükségességét,
némiképp visszaállít előző életformánk medrébe. Anélkül, hogy átesnénk a ló túlsó oldalára. Sajnos ez a hozzáállás is benne van a
pakliban. Láthattuk a hírcsatornákon, hogy
bizonyos helyeken mennyire fellazult a fegyelem. A hét végén tele voltak utcák, terek, sétányok,
piacok
–
még
bizonyos
vendéglátóhelyek is – a fertőzésveszélyre fitytyet hányó emberekkel. Ahhoz hasonlítottam
magamban a helyzetet, mint amikor a sprin-

tolni a kiesett tevékenységeket, legalább szinten tartani a gyerekük állapotát.
Ezekhez
a
tevékenységekhez egyesületünk
eszközöket is felkínált, sokgyerekes, érintett család számára a Mozgáskottát ajánlottuk fel, kognitív
fejlesztéshez a legutóbbi pályázatunkból vásárolt fejlesztő játékokat,
rövid videókat osztunk meg csoportunkban, vagy egyénileg ajánljuk
ezeket a szülők számára, hogy otthon gyakorolhassanak. Nehéz periódus ez, hiszen kiesnek a gyerekek
a rutinból, szétesik a napjuk, holott
minden fejlesztés alapja a rendszeresség, ezért igyekszünk ebben a
helyzetben is támogatni a hozzánk
járó gyerekeket – hangsúlyozta az
egyesület elnöke. Kolléganője,
Fülöp Ágota gyógypedagógus hozzátette: a jelenlegi járványhelyzetben minden gyerek más tanulási
helyzetben van otthon, mint az iskolában vagy egy fejlesztőközpontban. Ezért otthon a szülőnek
nemcsak következetesnek, hanem
kreatívnak, fogékonynak, befoga-

terek felsorakoznak a rajtvonalnál, és a nagy
feszültség miatt a kelleténél hamarabb kiugranak, eldobva maguktól a győzelem esélyét,
hiszen a bírák kizárják őket a versenyből.
Azok is vesztesekké válhatnak, akik a szükségállapot megszűntekor felrúgják a szabályokat.
Akkor is, ha az alkotmánybírók jóvoltából
már kevésbé fenyegeti őket a magasra tartott
büntetőcédula. Az sem véletlen, hogy a versenysport jutott eszembe. Az élő közvetítéseknél kevés izgalmasabb látványt nyújthatnak a
televíziók. Az előrejelzések szerint aligha lesz
egyhamar részünk ilyen eseményekben, ahol
a közönség biztatása, lelkesedése is fokozza a
hangulatot. Pedig sok közeli és távolabbi országban már el is kezdődött a korlátozások
feloldása. Mi lesz akkor minálunk? Igen, mi
lesz? A politikusok csepegtetve már több változást előrevetítettek. Tömegsportra, nézőkkel
feltüzelt csapatjátékokra nemigen számíthatunk. A kultúra, művészetek terén sem ígéretesebbek a kilátások. De valamennyire
mégiscsak jobb lesz a közérzetünk, az életvitelünk, mint az elmúlt két hónapban. Már azt
is tudhatjuk, hogy júniusban országos érvényű
teszteléssel kideríthető lesz, milyen mértékben
értük el a nyájimmunitást. Az jó. Bár eddig is
az volt az érzésem, hogy úgy tekintenek ránk,
mint egy jól kezelhető, önkényesen terelhető,
bamba, nagy nyájra. Egyébként zokon vettük,
hogy kevés a koronavírus-tesztelés. Tényleg jó
lesz nekünk, ha többet tesztelnek? Ki tudja?!
Jobban aggaszt az, hogy Maros megye feltartóztathatatlanul tör a csúcs felé a legfertőzöttebb területek rangsorában. Vajon vannak,
akik azt gondolják, az az optimista előrejelzés,
ha elsők leszünk?! A minap itt jártak a legfelsőbb vezetők. Meg kellene nyugodnunk ennek
tudatában? Csak a cinegéket hallom: „Nyitni,
de – nyitni,/ de – nyitni kék!” N.M.K.

dónak és fáradhatatlannak kell lennie a hétköznapokban. Emiatt úgy
gondolják, igen hasznos, ha fejlesztő játékokkal segítik őket, nem
csupán online ötletekkel vagy jó tanácsokkal.
Nyertes pályázatok segítik
az érintett családok támogatását
Rencsik Réka megjegyezte, a jelenlegi nehéz helyzet ellenére jó híreik is vannak, ugyanis egy tavalyi
pályázatnak köszönhetően, amire a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél
nyertek támogatást, sikerül támogatni öt gyerek lovas terápiáját.
Szerződést kötöttek a harasztkeréki
Varázspatkó lovardával, ahová már
korábban is jártak a Ludodomnál
fejlesztésben részesülő gyerekek.
– Érzékeljük a lovas terápia jótékony hatását a gyermek érzelmi, értelmi és személyiségfejlődésére. A
szülők számára anyagi szempontból
gyakran megterhelőek az utazás, a
lovas terápia és az egyéb fejlesztések költségei, ezért nagyon hálásak
vagyunk, hogy ha kismértékben is,
de sikerül segíteni őket. Nagyon
fontos számunkra ez a szerződéses
kapcsolat, hiszen egyesületünk
egyik küldetése az, hogy fejlesztő,
lovasterapeuta, gyermek-neuropszi-

chiáter, szülő, pedagógus csapatként dolgozzon a gyerek érdekében,
hiszen így lehetünk a fejlesztésben
a leghatékonyabbak. A Bethlen
Gábor Alap támogatása olyan gyerekeknek is esélyt biztosít a lovas
terápiához való hozzáférésre, akiknek a családja esetleg nem tudná
felvállalni az erre fordított úti és terápiaköltségeket. A Ludodomnak
ezért szándékában áll a továbbiakban is pályázni, hogy olyan eszközökhöz juthassanak hozzá a
gyermekek, amelyek célzottan segítik a fejlődésüket, illetve a terápiás
költségek egy részének az átvállalásával próbáljuk tehermentesíteni
a családokat.
A gyógylovaglás kiegészítő terápia azon gyerekek számára, akiknél
úgy látjuk, hasznos volna. Érzelmi
stabilitást nyújt, kompetenciaérzetet, önbizalmat erősít, figyelmet,
megfelelő testtartást fejleszt, és számos más előnnyel bír, amelyek
gyorsítják a mi gyógypedagógiai
munkánkat. Ebben partnereink az
André Mónika vezette Varázspatkó
lovarda, valamint dr. Száva Iringó
gyermek-neuropszichiáter, lovasterapeuta – hangsúlyozta Rencsik
Réka.
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Reménykednek, hogy a járványhelyzet nem húzza át számításaikat

Hatalmas székely kaput építenek Gegesben

Nem tudhatják még, hogy a
hazai járványhelyzet hogyan
alakul, de szorgalmasan dolgoznak azért, hogy a tervezett határidőre elkészülhessenek az alkotással. Felállítása után új értékkel gazdagodik a falu – állítják a
kezdeményezők a készülő gegesi kapuról.

Gligor Róbert László

Tőkés Attila gegesi református
lelkész néhány éve ellátogatott
szemügyre venni a rendezett Székelyvéckét, ekkor találkozott a falu
végén felállított hatalmas székely
kapuval. Az ötletet hazavitte, és elkezdtek beszélgetni róla, hogy milyen szépen mutatna egy hasonló
Geges bejáratánál is. Akkor viszont
még másak voltak a fontossági
szempontok, sok egyéb megvalósításon kellett a fejüket törniük. Mára
azonban megérett a helyzet, hogy
fába formálják ezt az álmot is – mesélt lapunknak a körvonalazódó
kapu „születéséről” a lelkész. Az ötletet egyre többen karolták fel,
László János nyugalmazott tanártól
az idős Szabó Andrásig, aki négy
éve gyűjtést kezdeményezett a faluból elszármazottak körében: össze
is adtak egy szép összeget, ami az
induláshoz szükséges volt.
Gazdag jelképrendszer
Az alapanyagot a kapuhoz az
egyházközség biztosítja saját erdejéből: a falubeliek közmunkában
vágták ki a szükséges fát, vállalták
a szárítását, míg a télen megtették
az előkészületeket is, hogy idén tavasszal elkezdődhessen a kivitelezés. Már készen áll a kapu
galambdúcos tetőzete, és elkezdődött a díszítés megtervezése és a
lábak faragása. A kivitelezést két
helyi mesterre bízták, Adorjáni Gergelyre és Karda Endrére, hiszen
Adorjáni munkáit nemcsak helyben, hanem Magyarországtól az
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amerikai kontinensig ismerik. A gegesi kapu 12 méter széles és 5 méter
magas lesz, s hogy a nagy súlytól
tehermentesítsék, a cserefa lábakat
tölgyfával burkolt fenyőzábé köti
majd össze. Díszítése során helyet
kap rajta az erdélyi címer, a nap és
hold mint székely jelképek, és
mivel kétosztatú lesz (gyalog- és
nagykapu), akad elegendő hely a
szöveges üzenetek számára is. Ezeket még nem véglegesítették, bár
van jó néhány ötletük – mindenképp olyan feliratai lesznek, amit a
kapu is jelképez, ami köré csoportosul a szimbólumrendszere is: szülőföld, haza, magyarság, nemzet,
hit, gyökerek.
Közben elindították az engedélyeztetést a polgármesteri hivatal-

ban és a rendőrségen, ami nem is
volt túl bonyolult, többnyire a méretekre, elhelyzésre kellett odafigyelni, hogy elférjen alatta egy
teherautó is.
Kis közösség nagy kapuja lesz
Az elszármazottak által adományozott összeg lassan elfogy, ezért
egy hónapon belül elindítják a gyűjtést a helyiek körében is – mondta
el a lelkész. Nem pályáztak külső
forrásokra, azt szeretnék, hogy ez
teljesen a gegesiek megvalósítása
legyen. A kapu megszólítja és várja
majd a hazatérőket is, az ő részük is
benne van az alkotásban, annak
egy-egy darabkájában, mintájában,
jelképében, feliratában, és ugyanúgy a helyieké is lesz, akik adományok
mellett
önkéntes

A galambdúcos tető már készen áll – nem mindennapi méretű kapu készül

ilágoskék textilszakállt növesztenek a
délutáni fényben sziesztázó nyugdíjasok. Hárman ülnek a járdaszéli padon – többen nem is férnének –, és vírus elleni orr-,
szájvédőjüket állukra csúsztatva osztják el
egymás között a közeli és távoli világ történéseit. Titokban megértem őket: a maszk takarása nélkül kimondott szavak valahogy
nekem is őszintébbnek, barátságosabbnak
tűnnek.
Andor a legidősebb a csapatból, elmúlt már
hetven. Nem mutatja a korát, mi több, vidámságban, életerőben lekörözi a két cimborát. A
nyilvánosságtól viszont idegenkedik, velem is
csak a sokadik apropóra áll le beszélgetni egy
este, miután szétoszlott a társaság.
– Szerencsém van ezzel a két „sráccal”,
soha rosszabb szomszédokat! Ha ők nem lennének, vennék egy kutyát – jegyzi meg huncut mosollyal. – Igaz, a karantén elején kicsit
begubóztak, de mostanra már visszatért a
bátorságuk. Tisztában vannak vele, hogy
nem sokáig bírom a négy fal között, és, ha
másért nem, értem kikecmeregnek ők is a
„betondobozaikból”. Pedig nekik nem olyan
könnyű kiszökni, mint nekem. Hát, igen, ahol
asszony van a háznál...
Nem álltam meg, hogy meg ne kérdezzem:
– Ön egyedül él?
– Egyedül, de nem magányosan – szaladtak az idős férfi arcán újra mosolyba a ráncok. – A feleségem két éve kint van
Németországban, egy kilencvenvalahány
éves asszonyt pesztrál. Amint nyugdíjas lett,
mehetnékje támadt, én meg nem vagyok egy
erőszakos „fazon”, nem tartottam vissza.
Most, hogy jött ez a járványhelyzet, úgy volt,
hogy hazautazik, de a néni rokonai rávették,

Vacsora előtt

hogy maradjon. Megszerették, megbíznak
benne, másra nem szívesen hagynák az
„öreg mamát.” Meg aztán ebben az időszakban nem is könnyű megfelelő gondozót találni. Eredetileg úgy tervezte az asszony,
hogy júniusban három hétre hazajön, addig
a néni gyerekei veszik át a helyét. Na, de
most lehet, hogy tolódik az egész program.
Meglátjuk, mi lesz.
– Akkor ön teljesen
egyedül
boldogul?
Nincs is szüksége segítségre?
– Nekem aztán nincs
– húzta ki magát öntudatosan a férfi. – Elvégzek én minden házimunkát, ha kell,
mosok, főzök magamra, a takarítás sem jelent gondot. Persze, a lányom nem hagyja
magát, minden második nap becsenget hozzám, ebédet hoz, be is vásárol. Pedig van
neki is elég baja. Egy élelmiszerüzletben dolgozik, mikor délutános, estére ér haza. Most,
hogy ilyen bizonytalan időket élünk, nem örvendek, hogy kilenc óra után egyedül kóricál
az utcákon. Mindegyre „megsétálja” magát
egy-egy tolvaj is az üzletben, a lányoméknak
persze már van gyakorlatuk a gyanús alakok
kiszűrésében, feltartóztatják az enyveskezűeket, és hívják a rendőröket. A múltkor is elkaptak egy huszonévest, nyolc tábla –
legdrágább fajtájú – csokoládéval próbált
lelépni. Mondta is a lányom, hogy az ilyenek
rendelésre lopnak. Elég az hozzá, hogy amikor a „csajok” a boltban „akcióznak”, nemcsak a tolvajnak lesz rossz napja, a

munkájukkal, fáradságukkal járulnak hozzá a megvalósításhoz. A gegesieket nagyon megmozdította a
terv, akiknek szívügyük, azok ott
vannak a különböző munkafázisoknál a tervezéstől a körvonalazáson
át a többmázsás rönkök kiszabásánál és gyalugépen való áteresztésénél, hiszen nagy munka van benne.
Így érthetően nem tarthatja kézben
az egészet egy ember, inkább sok
ember hordozza a szívén – fogalmazott a lelkész. Mindenki hozzátesz
valamit
az
álmából,
tehetségéből, erejéből, gondolkodásmódjából. Az egyházközség vezetői megtervezték, a mesterek
elvállalták a kivitelezést, a helyiek
pedig jönnek, ha segítségre van
szükség.

Fotó: Tőkés Attila-Benjámin

„megrendelője” sem boldog. Mi van, ha egy
ilyen sikertelen „üzlet” után valamelyik
„sötét” fickó megvárja a kasszásnőket? Felajánlottam a lányomnak, hogy amikor estig
dolgozik, utánamegyek, és hazakísérem, az
időmből igazán kitelik. Mit gondol, mi volt
erre a válasz? Hát az, hogy már nem ötödikes, csúfolták éppen eleget az osztálytársai,
amikor tanítás után ott
szobroztam az iskolakapu előtt. Mondom
neki, jól van, fiam, csak
meg ne járd. Régebb,
még a járvány előtt a
vejem mindig utánament kocsival, de most
már nincs erre ideje. Tudja, ő programozó,
és már két hónapja otthonról dolgozik, persze, amikor a kisunokám megengedi. Napközis időben délután 5-ig nem volt gond a
gyerekkel, de most, hogy nincs hova vinni,
hol a lányom, hol a vejem szórakoztatja, a
lányom munkaidejétől függően. Amikor délutános, éppen csak összedobja az ebédet, és
már kell is készülődnie a munkába. Ilyenkor
egész délutánra a vejemre marad a kicsi
lány. Nagy huncut az unokám, tudja, hogy
azt tehet az apjával, amit akar, a délutáni
alvás óráiban is ugráltathatja. Így aztán nem
is kerül számítógép elé a vejem, csak este 78 órára, amikor már „kidőlt” a gyerek.
Akkor már hova induljon a lányom után?
Meg aztán nem is hagyhatja egyedül a kicsit.
– Ő az egyetlen unoka?
– Az egyetlen. Későn érkezett, 35 éves volt
a lányom, amikor megszületett. Vigyáznak is
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Felállítása után a kapu nemcsak
jelképe lehet a falunak, hanem teljesen más értéket kölcsönöz neki,
sőt teljesen mást üzen az érkezőknek a faluról, mint amit egy egyszerű kétnyelvű pléhtábla tesz.
Még kérdés, hogy mikor avatják fel
A járvány miatt még nem tudják,
mikor kerülhet sor a kapu felavatására. Eredetileg augusztusra tervezték. Egyrészt azért erre a hónapra
esett a válaszás, mert ekkor kerülne
sor az ötévente megtartott gegesi falustársi találkozóra, és így ez méltó
alkalom lenne ünneplésre a hazatérőkkel együtt. Másrészt azért az idei
esztendőt választották, mert a trianoni emlékévről van szó. Megegyeztek abban, hogy sokfelé
sokféleképpen emlékeznek a magyarok, a gegesiek pedig ezzel a kapuval bizonyítanák magyarságukat,
élni akarásukat, és ezzel adóznának
a szomorú emlékévnek is, ilyen és
ehhez hasonló megnyilvánulások
révén is mutatnák meg a világnak,
hogy léteznek, dolgoznak és akarnak itt élni.
Tőkés Attila reményét fejezte ki,
hogy amit a helyiek elterveztek, azt
a Jóisten segítségével véghez is tudják vinni: lesz székely kapu és avatás, és lesz falustársi találkozó is.
Ragaszkodnak ahhoz, hogy a kettőt
együtt tartsák meg, és remélik, hogy
a járványhelyzet miatti szigorítások
enyhülnek annyira, hogy legalább
szabadtéri rendezvényt szervezhessenek, amire volna is megfelelő
helyszínük. Sok pozitívum származna ebből a felállítandó kapuból,
ami sokat jelent ennek a közösségnek érzelmi szempontból, meg hát
aki ilyen kapun át lép be, az másként látja a falut is – fogalmazott a
lelkész, hozzátéve, hogy a helyzet
függvényében a presbitérium fog
dönteni arról, hogy felállítják-e idén
a kaput, vagy elnapolják az eseményt. Mindenképp úgy dolgoznak
a mesterek, hogy az eredetileg kitűzött határidőre a kapu elkészüljön.

rá nagyon, nemcsak a testi egészségére, az
étkezésére figyelnek oda maximálisan, de a
lelki, szellemi fejlődésére is. Náluk nincs
olyan, hogy leültetjük a gyereket a tévé elé,
hogy addig is csend legyen. Ezért sem tud
mellette dolgozni a vejem. Amíg szabadon
lehetett járkálni az utcán, el-eljárogattam
hozzájuk délutánonként, levittem a kislányt
a parkba, elszórakoztam vele. De a kijárási
tilalom óta nem engedi a lányom, hogy menjek. Tudja, ő éppen olyan akaratos, mint a
feleségem, nem tűri, hogy irányítsák. Amikor
az unokám megszületett, össze is „koccant”
a lányom mindegyre az édesanyjával, például abban sem tudtak kiegyezni, hogy mikortól kaphat a gyerek „rendes” ételt az
anyatej és a babatápok mellett. Persze, végül
a szoptatás mellett elköteleződő lányom győzött. Én kívülállóként követtem a csatájukat,
tudtam, hogy ha valamelyiknek a pártjára
állok, végül én leszek a hibás. Így van ez már
az asszonyvilágban – kacagta el magát beszélgetőtársam. Aztán mellényzsebéből előhúzta mobiltelefonját, rápillantott, majd
szedelőzködni kezdett. – Tíz perc múlva kezdődik a tévében a kedvenc vetélkedőm, és
addig még a vacsorát is szeretném odatenni.
Virsli és főtt tojás a mai menü, mindkettőhöz
idő kell. Majd még diskurálunk, de most, ne
haragudjon, sietek.
Fürge léptekkel indult a tömbház felé. Kicsit irigyeltem azt a frissességet, amit az egyszemélyes életformában sem veszített el,
hiszen magányos időszakaimban, egyetemista éveim végén, amikor a kolozsvári garzont lakótárs nélkül béreltem, nekem estére
legfeljebb margarinoskenyér-kenésre jutott
energia, motiváció.
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Folytatódik a báznai és a mangalica
sertésfajták tenyésztőprogramja

85 millió euró
növénytermesztésre
Szerkeszti: Vajda György

Az április 30-i 351-es kormányhatározattal jóváhagyták a növénytermesztésre szánt kultúránkénti ún.
társult támogatás keretösszegét, ami
85,5 millió euró.
A pályázatot a gazdáknak május
15-ig kell online benyújtaniuk, közben az APIA-központok folyamato-

san ellenőrzik a kévényeket. A minisztériumtól május 16-án a megyei
központok által a szaktárcához közvetített összesítők alapján átutalják
a pénzt a megyékhez, és gyakorlatilag május 18-án már folyósíthatják
az összegeket a gazdák által megadott bankszámlaszámra.

Amint korábban közöltük, a vírusjárvány miatt az APIA online
rendszerben fogadja és ellenőrzi a
támogatási kérvényeket az esetleges kiigazításokért, vagy más kérdésekben a gazdákkal telefonon
veszik fel a kapcsolatot az ügynökség alkalmazottai. Az országos adatok szerint május 8-ig több mint 4
millió hektár megművelésére
531.171 kérvényt iktattak földalapú
támogatásra. A kérvényeket az országos ügynökség www.apia.org.ro
honlapján
az
IPAOnline

http://lpis.apia.org.ro elérhetőségről
letöltött alkalmazás segítségével lehetett továbbítani. Az „Asistenţă”
ablakra kattintva lehet tájékozódni
a használatról. Azok, akik még nem
nyújtották be a kérvényt, még megtehetik. Az online kérvényhez mellékelni kell a személyazonossági
igazolványt, a cégjegyzékszámot,
az adóigazolvány és egy bankszámlakivonat másolatát, amelyet elektronikus úton kell eljuttatni az
APIA-központokhoz. A kérvények
leadási határideje 2020. június 15-e.

Forródróton a gazdák

A május 7-i kormányülésen
hozott határozat értelmében
az idén az állami költségvetésből a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztériumon keresztül 1 millió lej keretösszeget különítettek el,
amelyből a báznai és mangalica sertésfajták tenyésztését
támogatják.

A program célja a hazai őshonos
sertésfajták állományának növelése
szaporítással és a malacok értékesítésével. Kocánként évente 1200
lejes támogatást lehet igényelni,
amennyiben legkevesebb négy,
tőle származó, egyenként legalább
8 kg-os malacot értékesít a tenyésztő. A támogatást egyéni vállalkozók, mezőgazdasági termelők,
jogi és magánszemélyek igényelhetik. Az országos állattenyésztési
regiszterben május 7-én 1030
törzskönyvezett báznai és manga-

lica fajta szerepel, amiből 316-ot
jogi személyiséggel rendelkező tenyésztők és 714-et magánszemélyek tartanak. A rendelet módosítja

az erre vonatkozó 9/2018-as kormányrendeletet, így a pályázók az
új rendelkezésnek megfelelően kell
eljárjanak.

és -fenntartásra. Farmépítésre
40.000 eurónak megfelelő pénzösszegre lehet majd pályázni, miután kidolgozzák az erre vonatkozó
módszert.
A miniszterelnök kifejtette, hogy
a vírusjárvány miatt 300.000 embernek szüntették meg a munkaszerződését. Február 23-ától április
végéig mintegy 1.279.000 állampolgár tért haza az országba, nagyrészt Olaszországból, Spanyol-

országból, Németországból és Angliából. A járvány miatti óvintézkedések fokozatos felszámolását
követően mintegy 300-350 ezren
keresnek majd Romániában munkahelyet. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint Romániában a
munkanélküliségi arány elérheti az
aktív dolgozók 6%-át. Így a mezőgazdaságban tervezett intézkedések
csökkenthetik a munkanélküliségi
rátát – mutatott rá a kormányfő.

A farmalapítást, fenntartást segítik

Ludovic Orban miniszterelnök egy nemrég megtartott
sajtótájékoztatón
kijelentette, hogy a koronavírusjárvány okozta gazdasági
hatások mérséklésére a kormány több intézkedéscsomagon dolgozik.

Ezek között van az is, amely
könnyíti a napszámosok alkalmazását, ugyanakkor pályázatot hirdetnek fiataloknak farmalapításra

Támogatás a mezőgazdasági élelmiszeripari
termékek raktározására

Fotók: Nagy Tibor (archív)

Folyósítják az üzemanyagköltség-megtérítést

A megyei Intervenciós és Kifizetési Ügynökség az 1174/2014-es
kormányrendelet és az utólag módosított és kiegészített 1727/2015-ös
mezőgazdasági minisztériumi rendelet alapján hozzáfogott 2019-es mezőgazdasági munkálatokért járó és a
gazdák által igényelt üzemanyag-

költség jövedéki adójának megtérítéséhez. A 2019-re megszabott állami
támogatás értéke literenként 1,8959
lej. Megyénkben 160 állattenyésztő
és 274 növénytermesztő kért támogatást, összesen 1.314.400 liter
üzemanyag jövedéki adóját térítik
meg 2.491.974 lej értékben.

Május 4-én az Európai Bizottság hivatalos közlönyében
számos olyan, a mezőgazdaságot támogató intézkedéscsomag
jelent
meg,
amelyekkel a bizottság a
COVID–19-vírusjárvány által
érintett tagországokat szeretné segíteni. Elsősorban a
vírusjárvány miatt el nem
adott mezőgazdasági élelmiszeripari termékek raktározásának költségeit térítenék
meg.

Az EB megtéríti a nyolc hónaposnál fiatalabb állatból származó
borjú-, juh- és kecskehús, a tejpor,
tejtermékek (sajt és túró) raktározását. A térítési támogatásról szóló
kérvényeket a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségen keresztül lehet igényelni május
7-től. A húsfélék raktározási költségeinek megtérítési igénylését július 30-ig kell eljuttatni az
APIA-hoz. A formanyomtatványok
megtalálhatók a www.apia.org.ro

honlapon. Ugyanakkor az ügynökség alkalmazottai is segítik a gazdákat
a
dokumentáció
összeállításában. A mezőgazdasági
élelmiszeripari termékek sajátos
raktározási feltételei meg kell feleljenek az Európai Bizottság
1308/2013-as és az ezt kiegészítő
2016. május 18-i 2016/1238-as
szabályzatának. Minden terméket
az EB 1240/2016-os szabályzatának megfelelően kell raktározni. A

Illusztráció

kérvény pozitív elbírálását követően 28 napon belül a szakértők
meghatározzák a támogatásra szánt
termékek mennyiségét és a nyilvántartásba vétel dátumát. Ha az
ellenőrzés alatt más árutermék került a raktárba, akkor nem folyósítják a támogatást.
A támogatás feltételei megtalálhatók a https://eur-lex.europa.eu/
legal-content internetes elérhetőségen is.
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Vettel távozik a Ferraritól

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel az
idény végén távozik a Ferrari Forma–1-es csapatától.
A Bild, az Auto, Motor und Sport és a Motorsport-Total.com értesülése szerint a 32 éves
német pilóta nem hosszabbítja meg szerződését, és hat év után elhagyja az olasz istállót. A
két fél már megegyezett ebben, és kedden nyilvánosságra is hozták a hírt: „közös megegyezéssel hoztuk meg a döntést, valamennyiünk
szerint ez volt a legjobb megoldás a helyzetre”
– jelentette ki Mattia Binotto csapatfőnök.
Vettel tavaly csak a csalódást keltő ötödik
helyen végzett az autós gyorsasági világbajnokságon, csapattársa, a monacói Charles Leclerc
– aki 2019 végén 2024-ig meghosszabbította új
kontraktusát – is megelőzte. Vettel áprilisban
még úgy nyilatkozott, hogy az idénykezdet
előtt aláírhatja új megállapodását a Ferrarival.
Az olasz La Gazetta dello Sport szerint a
Ferrari egy évvel szerette volna meghosszabbítani Vettel szerződését, jelentős fizetéscsökkentéssel, amit a német nem fogadott el. Az olasz
istállónál tavaly év végén 2024 végéig szóló
szerződést kötöttek a csapat másik pilótájával,
a 22 éves Charles Leclerc-rel, vagyis a csapat

egyértelműen a monacóival tervez hosszú
távra, ami Vettelnek kimondottan nem tetszett.
Sebastian Vettel azt mondta, ő is és a csapat
is úgy érezte, már nem áll fenn a kölcsönös
szándék, hogy tovább folytassák a közös munkát a mostani idény után. Kiemelte, az anyagiak
nem játszottak szerepet a döntésben. „Ami az
utóbbi hónapokban történik, sokunkat elgondolkoztatott azon, hogy valójában melyek az
igazán fontos dolgok az életben. Csak használnunk kell egy kicsit a képzeletünket, és megváltoztatnunk a szemléletmódunkat ebben a
megváltozott helyzetben. Én szakítok most rá
időt, és elgondolkodom azon, hogy mi számít
igazán a jövőmet illetően” – mondta a négyszeres világbajnok.
Sebastian Vettel 102 futamból 14-en diadalmaskodott a Ferrarival, azonban a Mercedes
egyeduralkodása miatt világbajnoki címei számát nem tudta gyarapítani a tűzpiros
autóval.
Olasz értesülések szerint Vettelnek a Renault
vagy a McLaren lehet a következő csapata – az
biztos, hogy Sainz és Ricciardo szerződése is
lejár 2020 végén jelenlegi munkaadójánál.

Ki jön a német pilóta helyére?

Carlos Sainz Jr. a legesélyesebb arra, hogy elfoglalja a Ferrarinál megürülő pilótaülést,
írják egybehangzóan a Forma–1-es szaklapok. A 25 éves spanyol szerződése az év végén jár
le a McLarennél, amellyel legutóbb a vb hatodik helyén végzett. A Ferrari saját akadémiája
növendékeihez is nyúlhat, de Mick Schumacher, Robert Shwartzmann vagy Marcus Armstrong számára ez még nagy ugrást jelentene, ezért kisebb a valószínűsége, hogy ezt a megoldást részesítik előnyben az olaszok.
Esélyes lehet Daniel Ricciardo is, akinek ugyancsak lejár a szerződése a Renault-nál, és
már többször kifejezte, mennyire nagyra tartja az olasz istállót.

Fotó: EPA

Nem folytatódik a 3. liga, a
Román Labdarúgó-szövetség (FRF)
sürgősségi bizottsága ugyanis hétfőn úgy döntött: valamennyi csoportban
felfüggesztik
a
bajnokságot. Csak a feljutásért játszanak abban az esetben, ha az első
és a második helyezett között legtöbb 3 pont a különbség.
„Az FRF sürgősségi bizottsága
május 11-ei határozatában kimondta, hogy nem folytatják a 3.
ligás bajnokságot. Tekintettel az edzésmunka újraindítása feltételéül
megfogalmazott hatósági ajánlásokra, továbbá figyelembe véve,
hogy a legtöbb klubnak nem áll rendelkezésére megfelelő anyagi és

Szoboszlaiék kupadöntőjével indul
újra az osztrák foci június elején

Június első hetében folytatódik az osztrák labdarúgó-bajnokság, míg a csapatok
péntektől végezhetnek teljes értékű edzésmunkát.
A szövetség elnöke, Leo Windtner kedden megerősítette, hogy újraindul a március
közepén félbeszakadt Bundesliga, méghozzá zárt kapuk mögött. „Fontos döntés született, mert ha nem indulunk el most, akkor egy év múlva rá sem ismernénk az osztrák
futballra” – tette hozzá. Az első mérkőzés vélhetően a kupadöntő lesz a bajnok Red
Bull Salzburg és a másodosztályú Ausztria Lustenau között.
Rudolf Anschober egészségügyi miniszter elmondta, a csapatorvos felelős a megelőzési intézkedések foganatosításáért, hogy minimálisra csökkenjen a koronavírusfertőzés esélye. A csapatok péntektől végezhetnek teljes értékű edzésmunkát.
Werner Kogler sportminiszter közölte, hogy Ausztriában várhatóan május 29-től
jöhetnek enyhítések a zárt térben végzett sporttevékenység szempontjából.

A korlátozások ellenére
lehet verseny Silverstone-ban

Fotó: M4 Sport

A Forma–1 irányítói szerint júliusban
megrendezhető Silverstone-ban a Brit
Nagydíj még akkor is, ha a szigetországban érvényben maradnak a koronavírusjárvány miatt elrendelt kormányzati
korlátozások.
A Sun című brit napilap kormányzati
információkra hivatkozva arról írt, hogy
az országon belüli utazási tilalom alól bizonyos sportágak résztvevői, így a labdarúgócsapatok és a Forma–1-es istállók
mentesülni fognak.
A sportolókat és a stábtagokat ugyanakkor szigorú tesztelési folyamatnak
vetik alá, és ha valakinek pozitív lesz a
koronavírus-tesztje, annak azonnal karanténba kell mennie. A Forma–1 irányítói a
Reuters brit hírügynökségnek megerősítették, hogy folyamatosan tárgyalnak a
kormánnyal a Brit Nagydíj megrendezésének lehetséges forgatókönyveiről.

Az F1-es világbajnokság idei szezonja
nem kezdődött még el, az idénynyitó
márciusi Ausztrál Nagydíjat törölni kellett, és ugyanerre a sorsra jutott a monacói, valamint a francia futam. További
hét versenyt elhalasztottak, és a jelenlegi
tervek szerint a szezon július elején
Ausztriában egy dupla hétvégével (július
5. és 12.) kezdődhet el, zárt kapuk mögött.
Ezután következne július 19-én a Brit
Nagydíj, augusztus 2-án pedig a Magyar
Nagydíj.
A silverstone-i versenypálya vezetősége azt már korábban jelezte, hogy csak
akkor tudja – zárt kapuk mögött – megrendezni a vb-futamot, ha arra engedélyt
kap a kormányzattól. Nagy-Britanniában
eddig csaknem 32 ezer halálos áldozata
van a világjárványnak.

Döntés: csak a feljutásért játszanak a 3. ligában,
és lesznek kiesők a másodosztályban
humán erőforrás az Ifjúsági és
Sportminisztérium, valamint az
Egészségügyi Minisztérium együttes rendeletében megfogalmazott
feltételek teljesítéséhez, illetve
hogy a ranglistás helyezésekről sem
szabad megfeledkezni, az FRF sürgősségi bizottsága jóváhagyta a
szervezet versenyosztályának javaslatát, amelyet a szövetség elnöksége
támogatott, a társult tagokkal folytatott konzultációk eredményének
megfelelően” – áll az FRF közleményében.
Az idézett dokumentum szerint a
3. liga 2019/2020-as idényét berekesztik, egyetlen csapat sem esik ki,
míg a csoportelsők felkerülnek a 2.

Feljutónak nyilvánították a régi craiovai klub örökösének tekinthető FC Universitatea 1948-at.
Fotó: Jurnal de Craiova

7

ligába, ha több mint 3 pont az előnyük a 2. helyezetthez képest, illetve ha ez a feltétel nem teljesül,
akkor az 1. és 2. helyezett osztályozó mérkőzésen dönt a feljutó kilétéről. Ennek megfelelően a Bákói
Aerostar és az U Craiova 1948 a
2020/2021-es évadban a 2. ligában
szerepel majd, míg a II., III. és V.
csoportban osztályozó alapján dől
el, hogy ki lesz a feljutó az AFC
Unirea Slobozia és az ACS Mostiştea Ulmu, a Bukaresti AFC Progresul Spartac és a CSM Slatina, illetve
a Lénárdfalvi ACS Fotbal és a
Nagybányai CS Minaur közül.
A 4. ligából 14 csapat válthat
osztályt, a megyék képviselői hármas minitornán szerezhetik meg ezt
a jogot. Mindegyik csapat egy
meccset játszik a trió másik két
tagja ellen. A 3. ligába jutásért kiírt
osztályozón részt vevő alakulatok
nevét a megyei labdarúgó-egyesületek egy későbbi időpontig kell
hogy tudassák az FRF-fel. A szövetség ugyanakkor jelezte, hogy saját
hatáskörében dönt majd a klubok
részvételi jogáról a feljutásért rendezendő minitornákon, és indokolt
esetben akár meg is tagadhatja a nevezésüket, amennyiben kiderül,
hogy nem az arra leginkább jogosult csapatot nevesítette az adott
megyei futballszervezet.

A 3. ligás bajnokságba jutásért rendezendő
osztályozó
csoportösszetételeit
egy későbbi időpontban sorsolják ki, a már
korábban ismertetett
földrajzi szempontok
szerinti felosztásnak
megfelelően (ennek
alapján Maros megye
bajnoka két szomszédos megye képviselőjével kerül majd össze –
a szerk.).
A 3. ligás osztályozó
meccsek időpontját is
később teszik közzé. A
Román
Labdarúgó- Az előző évektől eltérően ezúttal kevesebben jutnak fel
szövetség folyamato- a 4. ligából. Fotó: frf-ajf.ro
san
figyelemmel
követi
a jutásért rendezett minitornák legkoronavírus-járvány okozta helyze- jobb 2. helyezettjei tölthetik be. Ha
tet, és az aktuális országos állapo- a harmadosztályban több mint 7
toknak megfelelően ütemezi be hely marad betöltetlen a fenti kritériumok alkalmazása után, akkor a
ezeket a mérkőzéseket.
Az FRF sürgősségi bizottságának fennmaradó üres helyeket további
döntése alapján a 3. liga 2020/2021- második helyezettek foglalhatják el.
es szezonjában egyaránt 18 csapa- Ha egy csapat, amely megnyerte a
tosak lesznek a csoportok, a feljutásért rendezett osztályozó tornát, mégsem iratkozik be a bajnokmezőny kiegészül a 2. ligától bú- ságba, vagy nem képes teljesíteni a
csúzó három együttessel.
részvételi feltételeket, esetleg a bajA labdarúgás szervezési szabály- nokság kezdete előtt visszalép,
zatától eltérően amennyiben a 3. li- akkor az így megürült helyet az
gában betöltetlenül maradnak adott minicsoport 2. helyezettje foghelyek (legfeljebb 7), ezeket a fel- lalhatja majd el.
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Alkotmánybírósági döntés a magas bírságok miatt

A jegyzőkönyveket
a bíróságokon érvénytelenítik

Az Alkotmánybíróság május
6-i határozatával megsemmisítette a 2020. évi 34-es
számú sürgősségi kormányrendeletet, mivel a szükségállapot alatt kirótt bírságok
nagy számát és mértékét túl
magasnak ítélte. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy a szabálysértési büntetéseket automatikusan eltörlik, azokat
csakis a bíróságok semmisíthetik meg. Dr. Sztranyiczki
Szilárd ügyvédet, a Sapientia
EMTE Jogtudományi Tanszékének egyetemi docensét
megkértük, tájékoztasson a
döntés következményeiről és
a teendőkről.

Pálosy Piroska

Az Alkotmánybíróság május 6-i
tájékoztatása alapján alkotmányellenes a 2020. évi 34-es számú sürgősségi kormányrendelet, amely
megnövelte a sürgősségi állapot
szabályainak megsértéséért kiszabható büntetéseket, valamint az ostrom- és sürgősségi állapotról szóló
1999. évi 1-es számú sürgősségi
kormányrendelet 28. cikke, amely
a jogellenes magatartásokat és a kiszabható büntetéseket szabályozza.
Az eddig kibocsátott szabálysértési jegyzőkönyvek azonban nem

válnak automatikusan érvénytelenné. Amennyiben a kormány
nem rendelkezik másképp, az érintett személyek bírósághoz kell forduljanak, a sürgősségi állapot
megszüntetésétől számított 15
napon belül, az Alkotmánybíróság
döntésére hivatkozva.
Amint a szakember hangsúlyozta, fontos megjegyezni az alábbiakat:
– Azok a személyek is bírósághoz fordulhatnak, akik már kifizették a büntetéseket. A szankció
kifizetése nem jelenti a bírói jogorvoslati lehetőségről való lemondást, vagyis sikeres perlés esetén a
felperes visszakaphatja a kifizetett
összeget. Mivel a sürgősségi állapot idején a perindítványozó határidők fel vannak függesztve, a
büntetést megállapító jegyzőköny-

vekben előírt periktatási lehetőség
a sürgősségi állapot lejárta után 15
napig fennáll.
– A keresetlevél meg kell feleljen az eljárási szabályokban előírt
tartalmi és formai követelményeknek, mindenekelőtt tartalmaznia
kell a személyazonossági igazolvány adatait, mellékelni kell a jogorvoslat
tárgyát
képező
jegyzőkönyv másolatát, illetve a
bizonyítékokat, valamint a lakhely
szerinti önkormányzatnál kifizetett
20 lejes bélyegilleték igazoló
nyugtáját.
– Az Alkotmánybíróság döntését
május 12-éig, keddig még nem tették közzé a Hivatalos Közlönyben,
joghatásokat még nem fejt ki, így
elméletileg lehetséges újabb büntetések kiszabása.

A Román Kereskedelmi Bank új szolgáltatásai

Nyugdíj bankkártyára – telefonon is kérhető

A nyugdíjasok otthonukból
telefonon kérhetik a BCR-től,
hogy nyugdíjukat bankkártyán kapják, az ügyintézésért
nem kell a bank székhelyét
felkeressék, a bankkártyát
pedig
házhoz
szállítják.
Számlát is lehet telefonon fizetni.

Szer Piroska

Azok a nyugdíjasok, akik úgy
döntenek, hogy bankkártyán szeretnék kapni a havi juttatásukat, a
*2227-es telefonszámon hívhatják
a BCR ügyfélszolgálatát, ahol az
igénylő hozzájárulásával az ügyeletes hivatalnok kitölti a nyugdíjfolyósítási kérelmet, amelyet a
nyugdíjosztálynak továbbítanak. A
kérelem elfogadását követően a
nyugdíjhivatal már a következő,
vagy a második hónaptól az ügyfél
bankszámlájára folyósítja a nyugdíjat, erről pedig SMS-üzenetben
küldenek értesítést.
A koronavírus elleni óvintézkedések miatt fejlesztették ki az idős

korosztály védelme érdekében azokat a szolgáltatásokat, amelyek
révén telefonon is elvégezhetők bizonyos szolgáltatások, mint kifizetések vagy pénzátutalások –
tájékoztatott Marian Ignat, a kereskedelmi bank vezérigazgatója.
A szükségállapot nyomán az
alábbi banki műveleteket lehet telefonon végrehajtani: a számlaegyenleg ellenőrzését, útmutatás
kérhető az Internet és Mobile Banking szolgáltatásokhoz, sürgősségi
esetekben a bankkártya használatával kapcsolatos kérdésekben, új
bankkártya házhos szállításával
kapcsolatosan, egy számla kifizetése – 300 lej értékig –, pénzátutalás az Alo24 bankszolgáltatás
révén.
A nyugdíjnak bankkártyára való
folyósítását azok is igényelhetik,
akiknek nincs BCR-bankszámlájuk. Ebben az esetben azonban az
internet banking platformon a George applikációt kell letöltsék és
regisztráljanak okostelefon, tablet
vagy internetre csatlakozott számítógép segítségével. A bankkártya

Állami segítség a vállalkozásoknak

azonnal elkészül és a bank saját
költségén házhoz szállítják. Azok a
nyugdíjasok, akik letöltik és használják a George applikációt, olyan
kedvezményekben részesülnek,
mint a bankautomatákból kezelési
költség nélkül felvehető összegek,
pénzátutalások, vagy az ingyenes
fiókkezelés.
A nyugdíjak kártyára való folyósítását az országos Telekom,
Orange, Vodafone, RDS-RCS hálózatból a *2227-es normál díjas
telefonszámon lehet igényelni, külföldről pedig a +4.021.407.42.00s telefonszámot kell hívni.
A BCR havonta 2 lej kezelési
költséget számol fel a nyugdíjasoknak a Comod nevet viselő szolgáltatáscsomagért.
A bankautomatákból való pénzfelvétel és banki egyenleg lekérdezése, kereskedelmi egységekben
bankkártyával való fizetés esetén
nem számol fel kezelési költséget,
akárcsak az igényelhető három
havi nettó nyugdíj hitelfedezete is
díjmentes.

Tizennégy napon belül válaszolnak

A szükségállapot által érintett vállalkozások befektetésekre és folyó költségekre
igényelhetnek
állami
támogatást a 42-es sürgősségi kormányrendelet előírásai értelmében, a
módosítás is rövidesen érvénybe léphet.

A kis- és közepes vállalkozásoknak nyújtott állami támogatást szabályozó sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásának módosításáról tárgyaltak a szenátusban. Az RMDSZ
módosító javaslatának köszönhetően azok a
vállalkozók, akik igénylik a támogatást, 14
napon belül választ is kapnak a kérelmezés
elbírálásáról. A módosításra azért volt szük-

Az állami támogatáshoz elengedhetetlen

Sürgősségi bizonylat áprilisra is

Múlt hét végén a gazdasági
minisztérium módosította a
gazdasági egységek számára
szükséges sürgősségi helyzetet igazoló bizonylat beszerzésének a módszertanát. A
koronavírus-járvány miatti
szükségállapot bevezetése
nyomán anyagi veszteséggel
terhelt vállalkozások számára
szükséges bizonylatról és a
törvénymódosításról dr. Bakos
Levente közgazdászt kérdeztük.

Megkeresésünkre a szakember
elmondta, hogy a Gazdasági, Energiaügyi és Üzleti Környezeti Minisztérium május 9-i, pénteki
sajtótájékoztatóján bejelentette,
hogy módosítják a sürgősségi helyzetet igazoló bizonylat (Certificat
de Situaţie de Urgenţă) beszerzésének a módszertanát, az igénylési határidőt áprilisra is kiterjesztették.
Mint ismeretes, már a szükségállapot bevezetéséről szóló 2020.
március 16-i 195-ös számú elnöki
rendelet a vállalkozásoknak szánt állami támogatásokat – bizonyos esetekben – ettől a sürgősségi helyzetet
igazoló bizonylattól tette függővé. A
sajtótájékoztatón jól hangzó, a rendeletben leírt feltétel már az első napokban komoly gondot okozott a
kormány, illetve a kivitelezésére utasított gazdasági minisztérium számára. Emiatt a sürgősségi helyzetet
igazoló bizonylat módszertana több
ízben módosult, legutóbb pénteken,
május 9-én.
Az online formában kitöltött
igényléseket a csu.prevenire.gov.ro
honlapról lehet letölteni. A bizonylatot egy saját felelősségre kitöltött
nyilatkozat alapján automatikusan

generálja a rendszer. A bizonylat
azon cégek számára szükséges,
amelyek a koronavírus-járvány és a
katonai rendeletek miatt kerültek
bajba. A bizonylatnak két változata
létezik (sárga és kék), aszerint, hogy
milyen mértékben érintett az adott
vállalkozás.
A legutóbbi módosítással tulajdonképpen meghosszabbítják az
határidőt
áprilisra,
igénylési
ugyanis a korábbi rendelet csak
márciusra vonatkozóan tette lehetővé a bizonylat igénylését – fejtette
ki dr. Bakos Levente.
A kék színű bizonylatot a szükségállapot ideje alatt a tevékenység
teljes vagy részleges szüneteltetése
esetén kell igényelni, míg a sárga
színű bizonylatot azok a gazdasági
egységek igényelhetik, ahol a havi
jövedelem vagy a bevételek márciusban 25%-kal csökkentek a januárfebruári jövedelemhez viszonyítva.
„Annak érdekében, hogy támogassuk azokat a gazdasági egységeket,
amelyek
tevékenységét
hátrányosan érintették a SARSCOV-2-koronavírus terjedését megelőző óvintézkedések, módosítottuk
a bizonylat igénylésének határidejét… Szeretnénk, ha minél több,
anyagi gondokkal küzdő vállalkozás jutna hozzá a bizonylathoz,
amelyek révén újra a gazdasági körforgás részeseivé válhatnának, és
folytathatnák tevékenységüket, ezáltal is hozzájárulva az ország gazdaságának a fellendítéséhez” –
mondta Virgil Popescu gazdasági
miniszter. Ugyanakkor a minisztérium közleménye szerint a módosítással egyes vállalkozások számára
kedvező hitelkonstrukciók is elérhetővé válhatnak. (pálosy)

Telefonos és e-mail-alapú segítségnyújtás

Tanácsadás a Sapientián

A jelenlegi járványügyi helyzet idején a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara közegészségügyi szolgáltatások és politikák
szakának
oktatói
telefonos
tanácsadást
és
segítségnyújtást biztosítanak az érdeklődők számára.

Szakembereik előre meghatározott időpontokban állnak rendelkezésre
a következő alapdíjas telefonszámon: 0040-373-780-851 és a segelyvonal@ms.sapientia.ro e-mail-címen. E-mailben történő megkeresés esetén
kérik, a levél tárgyában jelezzék a címzett nevét. Oktatóik az alábbi tárgykörökben, a feltüntetett órarend szerint válaszolnak a megkeresésekre:
*Dr. Bakos Levente közgazdász szerdán 16-18 óra között. Krízishelyzetben felmerülő gazdasági, anyagi nehézségek, munkahely elvesztésével
kapcsolatos kérdések, kríziskommunikáció családban, cégen belül.
* Dr. Harangus Katalin statisztikus szerdán 8-10 óra között. Számítógép-használat, egészségügyi statisztikák, Google és Moodle oktatási felületek használata.
* Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus csütörtökön 14-16 óra között. Párkapcsolati, családi problémák, nehézségek, gyermeknevelési kérdések; otthoni oktatás; stresszkezelés, feszültségoldás, a női lét specifikus
kérdései, családon belüli bántalmazás.
* Dr. Lukács-Márton Réka pszichológus hétfőn 12-14 óra között.
Egészséges életmód, táplálkozás, sport a karantén idején, gyereknevelési
kérdések, az otthoni tanítás nehézségei, szorongás, depresszió, magány.
* Dr. Sántha Ágnes szociológus csütörtökön 10-12 óra között. Társas
kapcsolatok alakulása, a munka és a magánélet egyensúlya.
* Drd. Szabadi Ernő-Loránd közegészségügyi végzettségű szakember szerdán 18-19 óra között. Közegészségügyi tájékoztatás (védőfelszerelés használata, óvintézkedések, formanyomtatványok, kötelező
előírások stb.).
* Dr. Sztranyiczki Szilárd jogász, ügyvéd kedden 10-12 óra között.
Jogi tanácsadás a jelen krízishelyzettel kapcsolatosan.
További információk: dr. Kovács Réka Rozália, tel: 0742-080-704.
E-mail: kovacsrekarozalia@ms.sapientia.ro

ség, mert a kormány rendelete nem írt elő
semmilyen, a támogatásra vonatkozó határidőt – tájékoztatott Antal Lóránt RMDSZ-es
szenátor, a felsőház gazdasági bizottságának
tagja.
A kis- és középvállalatoknak nyújt segítséget az állam az IMM Invest Románia támogatási program keretében.

A 42/2020 számú sürgősségi kormányrendelet módszertani szabályai megjelentek a
Hivatalos Közlönyben, amely többek között
az iratkozáshoz szükséges lépéseket is tartalmazza.
A támogatást kérvényezők a www.imminvest.ro oldalon regisztrálhatnak. A beiratkozási határidő nem pontosan meghatározott,
a programhoz hozzárendelt költségvetés kimerítéséig tart (2020-ra a program keretén
belül garanciák legfeljebb 15 milliárd lej értékben nyújthatók). (sz.)

2020. május 13., szerda ________________________________________________ KöZÉLET ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Maradj otthon! fesztivál Erdélyben

Így is lehet szórakozni

2020. március 23-án indult el a virtuális fesztivál: rendhagyó,
de minden megtalálható benne, ami fellelhető a nem otthoni
kiadásokban is. Itt is van zene, tánc, képzőművészet, színészet. Az alkotók elküldik az otthon készített videókat a fesztivál szervezőinek, és ők publikálják azokat a Facebookon.
Mindez teljesen ingyenesen történik azért, hogy kellemesebben teljen a karantén időszaka. A fesztivál, bár nemrég indult,
már a negyedik kiadását éli, hiszen a Facebook nem engedélyez 15 napnál hosszabb eseményt.
Az eseményről Szilágyi Nóra és Demeter József szervezőket kérdeztük.

Nagy-Bodó Szilárd

Szilágyi Nóra: Az emberek pozitív
visszajelzése nagyon jólesik
– Hogyan született meg a fesztivál gondolata?
– Elsősorban onnan jött az ötlet,
hogy én is itthon maradtam nagy
hirtelen, hiszen a színházat is bezárták. Az elején nem tudtam, hogy
mihez kezdjek magammal, pánikoltam is. Szerintem ez az érzés nagyon sok ember számára ismerős.

Elkezdtem gondolkodni azon, hogy
mi segíthet ebben az állapotban, és
arra jutottam, hogy a zene jó orvosság lehet. Én is zenészként, énekesként próbáltam valamit alkotni, és
közben láttam, hogy megjelentek
különféle videók zenésztársaktól,
ismerősöktől, akik otthon felvettek
egy produkciót, és megosztják azt
az emberekkel. Ezeket azonban
nem sokan látták. Innen indult az
ötlet, hogy miért ne csináljak egy
online fesztivált legalább azon barátaim számára, akik már alkotnak.
Egy jó lehetőségnek tartottam, hogy
meg tudják magukat mutatni több
ember előtt. Innen indult a fesztivál
gondolata. Ezután felhívtam Demeter Józsefet, Döme barátomat, akinek egyből nagyon tetszett a dolog.
Mindkettőnknek nagyon sok zenész
ismerőse van, és akkor úgy egyeztünk, hogy mindketten felhívjuk a
körülöttünk levő zenészeket, és Erdély-szerte próbáljuk megmozgatni
a művészeket. Nem túl erőszakosan
próbáltuk, időnként felhívtunk egypár embert, hogy van-e kedvük
hozzá. Volt, akinek már volt készen
videója, és volt olyan is, aki a mi
kedvünkért készített. Szép lassan
így indult.
– Tehát a fesztivált úgy kell elképzelni, hogy a zenészek elküldik a videókat, és az felkerül a
Facebook-oldalra, ahol meg
lehet nézni, és visszajelzéseket
lehet küldeni?
– Így van. Az eredeti ötlet az
volt, hogy mindenki egy linket
küldjön, mert ha a saját YouTubecsatornájára teszi fel, akkor ott is
nézettséget generálunk. Azonban
nem mindenkinek volt saját YouTube-csatornája, olyan is volt, hogy
a Facebook-oldalán osztotta meg a
videót, és azt a linket küldte át.
Ebből adódtak technikai zavarok,

hiszen volt olyan videó, ami privátként lett megosztva, tehát csak egypár ismerős láthatta. A lényeg az,
hogy mi kapjunk vagy egy videót
vagy egy linket, amit megosztunk.
Ezt pedig megnézik a mi nézőink,
és elméletileg a magyarországi Maradj otthon! fesztivál nézői is, hiszen velük is kapcsolatba léptünk
még induláskor. Az első kiadásnak
nagy nézettsége lett, a gond az volt,
hogy újra kellett indítsam, ezért tartunk már a negyedik kiadásnál.
Ebből kifolyólag
nem mindenki jelölte vissza, hogy
ott lesz vagy érdekli, és nem mindenki
kapott
értesítést
róla.
Több oldalon osztottam én is és
Döme is, reméljük, hogy ezek segítségével még
több emberhez eljutott.
– Milyen tapasztalatok származtak az első három
kiadásból?
– A legkellemesebb tapasztalat az volt, hogy
nagyon sokan örvendtek a felkérésnek, mert lehet,
hogy
másképp
nem tudták volna reklámozni magukat, vagy nem írtak volna új dalt,
hiszen új dalok is születtek a fesztiválra. A visszajelzések is nagyon
pozitívak voltak.
– Hogy lehet ezen a fesztiválon
bulizni? Gondolok itt arra, hogy
otthon a fiatalok nézik ezeket a
videókat, és egyedül egy üveg
sörrel a kezükben buliznak a
nappaliban?
– Körülbelül így. Vannak djbulik is, hiszen közben már ilyen
kategóriában is teszünk közé videókat, és más felületeken is lehet találni hasonló videókat. Ezekre a
bulikra úgy lehet bekapcsolódni,
hogy a néző vesz a kezébe egy üveg
sört vagy egy pohárt bort, és élvezi
a zenét. Ez a mi esetünkben is így
néz ki.
– Miben különbözik az erdélyi
Maradj otthon! fesztivál a magyarországi kiadástól? Hiszen a
kettő nem ugyanaz.
– Nem, nem ugyanaz. Egyszerre
indultunk körülbelül, talán egy-két
nap eltérés volt. Annak érdekében

írtam oda, hogy Erdély,
hogy lehessen megkülönböztetni. A magyarországi kiadás sokszor
élőben is látható, és nagyon sok hírességet megszólítottak, hogy egy
bizonyos időpontban jelentkezzenek be élőben.
Én csak az eléjén követtem, hogy lássam, hogy
miben más. A magyarországi kiadással ellentétben mi arra gondoltunk,
hogy a kisebb zenészeknek is adjunk lehetőséget,
tehát nem feltétlenül a
sztároknak. Például ha
valaki otthon gitározik, és
felveszi, akkor neki is legyen bemutatkozási lehetősége.
Mindezt pedig nem élőben és nem
konkrét órához kötve. Mi egy kicsit
szabadabban hagytuk. Volt olyan
nap, hogy 3-4 videó is érkezett,
vagy 5-6, azonban volt olyan nap is,
amikor nem érkezett felvétel, de
ekkor sem éreztük azt, hogy ez
gond lenne. Például, a harmadik kiadásnál is, egy kicsit alábbhagyott
a videók száma, de biztosak vagyunk abban, hogy lesznek új jelentkezők, ha pedig nem, akkor
megkeresünk embereket. Összeségében tehát a miénk abban különbözik a magyarországi fesztiváltól,
hogy nem jellemző az élő bejelentkezés, és nem nagy sztároknak szól,
hanem is-is. Inkább az erdélyi zenészeinknek szól. Én is és Demeter
József is szóltunk zenész ismerőseinknek, például így került be Nagy
János Erkel Ferenc-díjas zongorista
Magyarországról, aki többször lépett fel Csíkszeredában is, sőt még
magánórákat is tartott az érdeklődők számára. Ő például egy református templomi éneket dolgozott át
jazz-zongorára.
– Említsünk meg egypár fellépőt, hogy kik voltak eddig, és
kikre lehet még számítani.
– Én először Koszikának szóltam, mert tudtam, hogy ő tapasztalt
ebben a műfajban, de végül nem ő
lett az első, hanem Boldizsár Szabolcs csíkszeredai fuvolista, aki
már gyártott otthon videókat. Véleményem szerint egy nagyon tapasztalt és jó művész, aki több
zenekarban is játszik. Akit kiemelnék, az egy csíkszeredai páros, a
KVAB; ez volt az első fesztiválfellépésük. Elmondták, hogy nem
gondoltak arra, hogy pizsamában
fognak fellépni életük első fesztiválján, de ez most így sikerült. Nagyon szeretnék, hogy miután
beindul a valós fesztiválszezon, oda
is kapjanak meghívást. Őket nagyon szerettem. Nagyon-nagyon
sok jó zene érkezett, nehéz feladat
válogatni. Érkezett alkotás egy marosvásárhelyi származású, Bukarestben élő gitárostól, Alex Mantól
és a párjától, Gabriela Costa jazzénekesnőtől. Kiemelném még a

csíkszeredai Szuverén Krú rapperbandát, a Luiza&Jazzpar Triót és a
szatmárnémeti Dorchipelagót. Még
sorolhatnám, de nagyon sokan vannak, hirtelen ezek jutottak eszembe.
Demeter József „Döme”:
Ez egy magyarságot összefogó
fesztivál!
– Hogyan indult el a Maradj
otthon! fesztivál?
– Március 12-től május elsejéig
22 Jazz&Blues Clubban megtartandó rendezvényt kellett lemondjunk, közöttük volt a 12 éve futó
dzsesszfesztivál is. Én is és Nóra is
szervezünk koncerteket, és nekem
nagyon nagy dolog volt, és kimondottan kellemesen érintett, hogy felhívott a Maradj otthon! fesztivál
ötletével. Vállaltam, hogy a marosvásárhelyi zenészeket, illetve magyar érdekeltségű zenészeket
felhívom, sőt a román zenészeket is
felhívtam, akiknek van kötődésük
Marosvásárhelyhez, ilyen például
Alex Man is. Beszéltem gyerekzenészekkel is, mint Póra Zoltán, még
az esküvői zenészeket sem hagytam
ki. Pozitív visszajelzésként fogom
fel, hogy mindenki örömmel fogadta az ötletet, és otthon felvett
egy-két zeneszámot, és elküldte.
Volt, aki azt hitte, hogy egy nagyon
profi vételre van szükségünk, de
nem erről van szó. Ez egy karanténfelvétel, nem kell kimagaslóan színvonalas legyen, a lényeg azon van,
hogy élvezhető legyen. Véleményem szerint ez egy nagyon jó kezdeményezés.
Főleg
annak
fényében, hogy az emberek az első
hónapban otthon voltak, betartották
a kijárási korlátozást, és ebből adódóan unatkoztak. A nagy többség
vágyott valami érdekességre, kuriózumra. Az elején nagy volt az érdeklődés, most egy kicsit csökkent,
de azért még kapunk felvételeket,
és reméljük, hogy újra beindul a lelkesedés. Múlt héten például beszéltem Sárik Péterrel, aki azt mondta,
hogy meg fog lepni születésnapja
alkalmából egy videófelvétellel,
tehát rá is lehet számítani.
– Milyen visszajelzéseket kapott
az eddigi fellépőktől?
– Volt, aki idegenkedett az ötlet-
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től és kellett egy kis győzködés, hiszen senki nem tudta elképzelni,
hogy végül hogyan fog kinézni a
teljes kép, mert ez a fesztivál egy
teljesen új dolog. Ilyenkor elmondtam, hogy Erdélyből és Magyarországról is, valamint a világ
különböző részeiről fogják megtekinteni a zenei alkotásokat, és ez
egy jó alkalom, hogy megismerjék
az adott művészt, végül is ez egy
magyarságot összefogó fesztivál.
Valamint egy jó lehetőség arra is,
hogy felkarolják az adott zenészt,
zenekart, mert lehet, valaki látta a
feltöltött videót, és meghívja egy
fellépésre. Szerencsére végül jól jött
ki, előbb vagy utóbb mindenki belátta, hogy ez egy jó dolog.
– Milyen visszajelzések vannak
a nézőktől?
– A nézők is szeretik, hiszen szerintem már szükség volt zenés programokra. Én is teszek fel különböző
zenéket a Jazz Facebook-oldalára.
Azt láttam, hogy az utóbbi pár napban lankad az emberek érdeklődése.
Vannak olyan napok, amikor több
százan megnézik a videókat, és van,
amikor csak 10-20 ember; esős időben, amikor az emberek még többet
ülnek otthon, nagyobb az érdeklődés.
– Ki az a fellépő, aki a legemlékezetesebb volt az Ön számára?
– Számomra Alex Man és Gabriela Costa volt a legemlékezetesebb, első pillanattól kedvenceim.
De nagyon jóleső érzéssel tölt el,
hogy sok a fiatal, akiknek nagyon
kellemes a hangja, csak sajnos ritkán hallják őket az emberek. Remélem,
hogy
a
fesztiválnak
köszönhetően többen megismerik
őket is. Én úgy érzem, hogy minden
zenét szeretek, számomra mindegyik jó, és ezek mind újdonságok
mindenki számára.
– A jövőre nézve, majd ha elindul a rendes fesztiválszezon,
még fognak online fesztivált
szervezni?
– Én már régóta dolgozom azon,
hogy egyes koncerteket majd élőben
online is fogunk közvetíteni. Ehhez
már megvan a technikai felszerelés
is. Ez a projekt úgy fog kinézni,
hogy amikor megy a koncert élőben,
a számítógép előtt ülve is meg lehet
majd nézni. Természetesen nem
minden koncert esetében, teljesen
véletlenszerűen fogom elindítani
ezeket a közvetítéseket, és másnap,
miután lejárt a koncert, törölni
fogom. De én mindenképpen szeretném folytatni az online vonalat is.
Azonban azt még hozzátenném,
hogy közönség nélkül nagyon furcsa zenélni, ezt saját tapasztalatból
is mondom, hiszen én dj is vagyok.
Tehát a zenei világban nagyon fontos érezni a közönség impulzusát, jó
látni a reakciókat. Összegezve: jó
online, de élőben teljesen más.
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Játékos pásztorok és szőttesek

Online múzeumpedagógiai
kalandozások fiataloknak

A Hagyományok Háza részeként működő Magyar Népi Iparművészeti Múzeum online múzeumpedagógiai játékokkal
teszi tartalmassá az otthon töltött időt. Az első két virtuális
megmérettetés során a fiatalok a pásztorművesség és a szőttesek világát ismerhetik meg.

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum – a járványos időszakban – online pedagógiai játékokat szervez. Ezzel is fenn kívánja tartani kapcsolatát
látogatóival, múzeumpedagógiai foglalkozásainak korábbi résztvevőivel,
s egyben a hagyományápoláshoz is kíván új híveket szerezni.
„Ismert okokból a múzeumot be kellett zárnunk, s az iskolák is hasonló
sorsra jutottak, így számos tervezett foglalkozást is le kellett mondanunk
– ismerteti a kezdeményezés célját Gál Boglárka múzeumpedagógus, ötletgazda. – Reális igény mutatkozott, hogy a pedagógusok munkáját online formában segítsük. Több oktatóval is egyeztettem, hogy mik lehetnek
azok a közös platformok, amelyekre mi is kidolgozhatnánk foglalkozásokat, jelen esetben játékokat. Olyan feladványokat szándékoztunk megfogalmazni, amelyekben nemcsak a kisebbek, hanem a felnőttek is részt
vehetnek, segítve a gyerekeket az online felületen való eligazodásban, s
esetenként magyarázattal is szolgálhatnak a látottakhoz.”
Elsőként a résztvevők a pásztorok művészetének gazdag tárházába pillanthatnak be izgalmas, interaktív feladatokon keresztül. A fiatalok a pásztorság – a múzeumban fellelhető – legszebb tárgyi emlékein alapuló
párosítós, igaz-hamis, feleletválasztós és kirakós feladványokon keresztül
aprólékosan szemügyre vehetik a pásztorművészet remekműveit, annak
díszítőtechnikáit.
A szőttesek színes birodalmába igyekvő kis felfedezők a fonalak gömbölyű és kusza kosarában segíthetnek kibogozni a szálakat. Megfejthetik,
mire való a vetélő és mire az orsó, eldönthetik, mi van előbb, a motollálás
vagy a tilolás, segíthetnek párosítani a textileket, és rendet tehetnek a hímzések és szőttesek közt!
Az eddigi visszajelzések pozitívak, így a játékvilág május harmadik hetében a bútorfestéssel, pünkösd előtt pedig a fazekassággal bővül.
Az intézményben a múzeumpedagógia többéves múltra tekint vissza.
A foglalkozások tematikája illeszkedik az óvodás és iskolás kerettantervekhez és oktatási formához. A kezdeményezők fő célja az iskolai tananyag kiegészítése, illetve új ismeretek megosztása, valamint a kiállítások,
múzeumok műfajának megszerettetése. A különböző korosztályok foglalkozásai múzeumi órával kezdődnek, amelyek az időszaki kiállításhoz kapcsolódnak, de a fiatalok tudásanyagának bővítését gyakran más raktári
tárgyak is segítik. Ezt követik a kézműves-foglalkozások. A szervezők
nagy hangsúlyt fektetnek a résztvevők kreativitásának fejlesztésére, s arra
is ügyelnek, hogy az együttlétnek legyen kézzelfogható „produktuma” is.
Információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/pasztormuvesseg ,
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/szottes

A Nagyernyei Polgármesteri Hivatalban
technikai és kataszteri iratok
meghirdetésére kerül sor

Nagyernye község a nemzeti kataszteri program keretében földmérési munkát végez a 91-es, 97-es (Kakasdomb, Büdöstó), 21-es (Tag)
és 12-es (Temetőtábla, Dedzsiméria) kataszteri szektorban. A technikai
és kataszteri iratokat 2020. május 18-ától kezdődően 60 napig meghirdetik a hivatal székhelyén. Fellebbezésüket a Nagyernyei Polgármesteri
Hivatalában vagy az Országos Kataszteri Hivatal weboldalára nyújthatják be.
Jánosi Ferenc
polgármester

Értesítés

A Maros megyei Székelyhodos
község polgármesteri hivatala

értesíti a lakosságot, hogy 2020. május 18 -án elkezdődik Székelyhodos község kataszteri-technikai dokumentációjának kifüggesztése a 43,
44, 45, 46, 47. és 56-os dűlőkre, a 7/1996-os kataszteri és ingatlannyilvántartási törvény 14-es bekezdése (1) és (2) cikkelye, valamint
módosításai és kiegészítései értelmében.
A kifüggesztett technikai dokumentációk megtekinthetők 60 napig
Székelyhodos község polgármesteri hivatalában .
Hibakiigazítási kérések a dokumentációval kapcsolatban letehetők
a Székelyhodosi Polgármesteri Hivatal székhelyén, valamint az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökségnél.

Pénzügyminisztérium
Közkapcsolati és sajtóiroda

Sajtóközlemény

2020. május 8.

A Pénzügyminisztérium javaslatára a kormány pénzügyi amnesztiát rendelt el, aminek alapján nem
számolnak fel késedelmi kamatot és más adó- és illetékterhet a kölcsönökre, amennyiben az érintett
cégek 2020. december 15-ig törlesztik állami adósságaikat. Az intézkedéssel szeretnék segíteni azokat
a gazdasági egységéket, adófizetőket, akik/amelyek a COVID–19-vírusjárvány okozta helyzet miatt
az idén kevesebb bevételre számíthatnak.
A pénzügyi amnesztiával csökkentik a gazdasági egységek, az adófizetők adóterheit, hogy minél előbb
átvészeljék a cégek e nehéz időszakot, és mielőbb talpra álljanak. Az intézkedéssel szeretnék behajtani a
cégek 2020. március 31-ig felhalmozott állami adósságait, valamint a 2020. április 1-je és 2020. december
15-e közötti befizetési kötelezettségeket. Az illetékterhek törlésével az adófizetők több készpénzhez juthatnak,
amelyet a COVID–19-vírusjárvány miatt közvetlenül vagy érintőlegesen beszüntetett gazdasági tevékenységek folytatására fordíthatnak. Így mentesítik a költségvetést az adósságoktól, ugyanakkor az intézkedés
jövedelemgyarapodáshoz vezet. A minisztérium számításai szerint az intézkedésnek köszönhetően 2 milliárd
lejjel nőhet az állami költségvetés.
Leginkább a magáncégeket részesítik adókedvezményben

Az adókedvezmények azokra az adófizetőkre (jogi és magánszemélyek, szabadfoglalkozású magánszemélyek, jogi személyiség nélküli entitások, közintézmények stb.), vonatkoznak, akik/amelyek 2020.
március 31-én a könyvvitel szerint tartoztak az államnak. A Pénzügyminisztérium által kibocsátott sürgősségi rendelet négy típusú adókedvezményt vezetett be, amelyek teljes mértékben átfogják az adófizetők
kategóriáit.
1-es intézkedés: A 2020. március 31-ig törlesztendő – az adónyilatkozatban előre közölt – adózandó
összegre eső kamatok, büntetőkamatok, egyéb adó- és illetékterhek törlése.

Ebben az esetben azok az adófizetők, akik/amelyek úgy ítélik meg, hogy téves összeget jegyeztek be az
adónyilatkozatokba, benyújthatnak egy, a korábbit kiigazító nyilatkozatot, amiben feltüntetik a pluszösszeget,
ugyanakkor kérhetik a 2020. március 31-e után fennálló összegekre kiszámítandó kamatok és büntetőkamatok, valamint a folyamatban levő kötelezettségek törlését, amennyiben benyújtják az adónyilatkozatokat, és
kérik, hogy töröljék a 2020. december 15-ig járó adóterheket.
Más szóval: az adófizető az adóteher eltörléséről szóló kérvény benyújtásakor a pénzügyi nyilvántartásban
nem szerepelhet adóssággal, kivéve azt, amit törölnek.

2-es intézkedés: A 2020. március 31-ig (e dátumon is) a fő költségvetésre kiszámított kiigazító nyilatkozatban többletjövedelemként feltüntetett bevételre kiszámított adók, büntetőkamatok és adóilletékek törlése.
Ebben az esetben azok az adófizetők, akik/amelyek úgy ítélik meg, hogy tévedtek a korábban nyilatkozott
összegekkel kapcsolatosan, benyújthatnak kiigazító nyilatkozatot, amivel kérhetik a nyilatkozatban szereplő
összegekre kiszámított adóterhek törlését, valamint a 2020. március 31. után felhalmozott összegekre kiszámítandó adóterhet, amennyiben benyújtották az összes adónyilatkozatot és a kérvényt, hogy töröljék a 2020.
december 15-ig járó adóterheket.
3-as intézkedés: A 2020. március 31-e előtt a fő költségvetésre (jövedelemre) kiszámított kamatok,
büntetőkamatok és más adó- és illetékteher eltörlése, amennyiben az adófizető kifizette a fő adókötelezettséget, és csak az erre járó kamatok, büntetőkamatok és más adó- és illetékteher szerepel adósságként.

Ebben az esetben akkor törlik az adóterheket, ha az adófizetők a 2020. március 31-e utáni jövedelemre kiszámított adót kifizetik, benyújtották az összes adónyilatkozatot és a kérvényt, hogy töröljék a 2020. december
15-ig járó adóterheket.

4-es intézkedés: A 2020. március 31-e előtt a fő költségvetésre (jövedelemre) kiszámított kamatok,
büntetőkamatok és más adó- és illetékteher eltörlése, amennyiben a katonai rendeletek alatt vezetett
egyéni könyvvitel ellenőrzése során bírságot róttak ki.

Ebben az esetben, ha az adófizetők könyvvitele a rendelet hatályba lépésekor pénzügyi ellenőrzés alatt
állt, és ezt követően újabb adóterhet állapítanak meg, amennyiben az adófizetők a bírsággal együtt megszabott
határidőn belül törlesztik a tartozást, kérhetik azt, hogy az adóteher megállapításától számított 90 napon belül
törleszthessék ezt az összeget, attól függetlenül, hogy a pénzügyi ellenőrzés befejeződik 2020. december 15ig, vagy csak ezután.
Ezt a pénzügyi kedvezményt tetszőlegesen alkalmazhatják a helyi közigazgatási egységek, amennyiben
erről és az alkalmazási módszerről helyi tanácsi határozatot fogadnak el.
A sürgősségi rendeletben foglalt feltételek alapján saját költségvetési kötelezettségeket kezelő helyhatóságok és közintézmények is törölhetik az általuk kirótt adóilletékeket.

Az adófizetők kérhetik az adóilleték törlését, ez esetben a kérvényt a pénzügyi intézményeknek sürgősségi
esetként kell kezelniük. A pénzügyi törvénynek megfelelően a tartozások (kamat, büntetőkamat és más adóilleték és teher) kizárólag kérvényezés alapján törölhetők.

Azon adófizetőknek, akik/amelyek a sürgősségi rendelet érvénybe lépésekor az adósság behajtásáért jelzálogosítás alatt állnak, lehetőséget teremtenek arra, hogy az adóterhek eltörléséből származó pénzzel kifizessék a jelzálogosított összeg egy részét.
Egy adófizető egyszer részesülhet a korábban említett kedvezményekben, amennyiben eleget tesz a feltételeknek. Ha az adófizető a kérvény benyújtásakor teljesíti a sürgősségi rendelet feltételeit, kérheti a korábban
említett összes adósság törlését is.

Azok az adófizetők is adókedvezményben részesülnek, akik/amelyek teljesítik a sürgősségi rendelet feltételeit, és az érvénybe lépésekor részletfizetési kötelezettségük van, és 2020. december 15-ig törlesztik a
részletet. A rendelet külön-külön kitér az ilyen esetekre.
A sajtóiroda
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A napok telnek, az évek múlnak,
felejteni mégsem tudlak!
Szomorú szívvel emlékezünk május
13-án a drága jó feleségre és
édesanyára, testvérre, sógornőre,
néhai TÓTH JÓZSEFNÉRE szül.
NYÁKSA POLEXIA, a Kolozsvári
Építkezési Tröszt, utóbb az IJPPS
volt titkárnőjére halálának 20.
évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Férje, Jóska, leánya, Marika, testvérei, férje testvérei és azok
családja, valamint volt szomszédai az Asztalos utca 3. szám alatti
tömbházból. (7416 -I)

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

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG MUNKATÁRSAT keres azonnali kezdéssel. Követelmények: B kategóriás hajtási jogosítvány, lakatosismeretek előnyben, betanítást is vállalunk. Érdeklődni a 0744-520-095-ös
telefonszámon. (sz.-I)

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

„Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”
„Csak Istennél csendesül el lelkem,
tőle kapok reménységet.”
(Zsolt. 62)
Kegyelettel emlékezünk SZÁNTHÓ
ALBERTRE, aki már négy éve nincs
közöttünk, de emléke örökre velünk
van, s velünk is marad.
Szeretteid. (7463-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG
Drága Anyukának, SZABÓ

MARIKÁNAK
tiszta
szívből gratulálunk 80.
születésnapja alkalmából.
Kívánunk erőt, egészséget és Isten áldását!
Sok szeretettel ölelve fia,
lányai és azok családja.
(p.-I)

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- általános

• Központosított ügyelet
• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

kapcsolatos információk)

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

• Optika-Optofarm

• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

hidegtálak készítése

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

• Emma vendéglő,
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- 0265/202-305
- 0265/210-110

Dr. Jeremiás István

• Lézerakupunktúra

- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

• Thomas Hux sofőriskola

- 0365/400-404

• Üveg-tükör szerelése,

- 0365/400-401

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/200-928

- Transervice

- 0265/216-242

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

- 0265/263-351

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

- 0756-468-658

- 0729-024-380

- 0733-553-976
- 0265/212-971

- 0265/222- 446
- 0722-885-851

- 0265/236-284

- 0265/237-774

(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

és halottszállítás

- 0758-047-604

koszorúk

• Melinda temetkezés

- 0745-606-269

- 0741-615-661

Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,

teljes körű szolgáltatás

Utazási irodák

- 0265/215-702

• Vasútállomás

- 0265/250-344

- 0265/248-430

- 0365/440-528

- 0265/250-120

• Távolsági buszállomás

- 0741-235-239,

- 0365/882-842

- MAORI turisztikai iroda

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

- 0265/263 351

házhoz szállítás

- 0265/264-442

- 0265/262-907

- 0800/800 928

- 0265/312 436

- 0265/212-304

www.marmed.ro

• Radiológia, echográfia

• Áramszolgáltató vállalat

- 0265/266-801

- központ

- 0751-114-307

• Dora Medicals

• RDS–RCS

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/210-177

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

• Prefektúra

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0740-263-907
- 0265/311-862
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www.maori.ro

- World Travel Shop

e-mail: info@maori.ro

- 0265/216-768

turisztikai iroda

- 0265/269-900

9–17 ó.

- 0265/255-092

- Bálint-Trans
- Intertours

- 0745-611-999
- 0265/264-011

Royal GTS

- 0265/269-308

0731-898-989

- Family Holiday

Hu 0036-306-053-753
- 0365/449-833,

- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842

- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

Szomorú szívvel emlékezünk május
13-án KISS ANDRÁSRA halálának
4. évfordulóján. Szeretetét, jóságát
szívünkbe zárva őrizzük egy életen
át.
Bánatos felesége, leánya, unokái és
családjuk. (7433-I)

MINDENFÉLE

ELHALÁLOZÁS

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

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, testvér,
TOTH ÁGNES
életének 88. évében csendesen
megpihent. Temetése csütörtökön 13 órakor lesz szűk családi
körben az iszlói temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Légy a mi őrző csillagunk onnan fentről!
A gyászoló család. (p.-I)

ÉPÍTÜNK, festünk, szigetelünk, csempét,
parkettet rakunk, gipszkartont szerelünk.
Tel. 0758-954-729. (7402)
VÁLLALUNK tető-, csatorna-, teraszkészítést, csatornajavítást, szigetelést, festést. Tel. 0759-467-356.
(7421)
HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, famunkát vállalunk,
teraszt készítünk, s vállalunk külső javításokat stb. Tel. 0758-639-258.
(7462-I)
VÁLLALOK építkezési munkát. Tel.
0741-352-972. (7466-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, cserépforgatást, bármilyen kisebb javítást, festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját anyagunkkal dolgozunk. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0752-828-789, 0790-081-572. (7469)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,
festést,
vakolást,
bádogosmunkát,
szigetelést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7467)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezem a
felejthetetlen
élettársra,
SZABÓ
JÁNOSRA,
a
számológépgyár
minőségellenőrére,
május
13-án,
halálának
második
évfordulóján. Nyugodjon békében! Élettársa, Ildikó. (p.-I)

Szomorú szívvel, de Isten akaratának engedelmeskedve, tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy a szerető feleség,
anya,
testvér,
nagymama, anyós, anyatárs, rokon,
TÓTH MÁRTA
szül. Toth
káposztásszentmiklósi
lakos,
életének 70. évében, türelemmel
viselt betegség után május 11-én
megpihent.
„Szíved pihen, a miénk vérzik,
A fájdalmat az élők érzik.
Számunkra Te sohasem leszel
halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Búcsúznak tőle
gyászoló szerettei. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzik TÓTH
ILONÁTÓL
unokatestvére,
Bokor Ildikó és lánya, Emőke,
Nagyváradról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (sz.)

NÉPÚJSÁG __________________________________________ REKLÁM – KöZLEMÉNY _________________________________________ 2020. május 13., szerda

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.

(Fizetett hirdetés)

12

