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Visszahelyezték a homlokzati
szobrokat

Emberközelben a fejedelem

Elmaradhat
a dolgozatírás és
a tantárgyversenyek
A járványügyi helyzet függvényében
mind a dolgozatírást, mind a tantárgyversenyeket online bonyolíthatják le,
de ha az események úgy kívánják,
mindkettőt el fogják törölni, ahogy
márciusban tették – nyilatkozta Monica Anisie oktatásügyi miniszter egy
televízióinterjúban.

____________4.
A Részegek
a New York-i RCI
Digital Stage
közvetítésében

Radu Afrim rendezését New York-i idő
szerint november 4-én 20 órától, romániai idő szerint november 5-én 3
órától élő facebookos közvetítéssel
tekinthetik meg az érdeklődők.

Kedden nemcsak Bethlen Gábor fejedelem szobra került a talapzatára Marosvásárhely főterén, hanem visszahelyezték a
Maros Megyei Múzeum természetrajzi részlegének otthont adó,
a Székelyföldi Iparmúzeum egykori marosvásárhelyi székházának homlokzati szobrait is. Az épületet uniós támogatással újították fel, ennek részeként restaurálták a szoborcsoportot.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

Délelőtt darus kocsival emelték le a szállítójárműről, majd egyenként
a homlokzati timpanon alá helyezték a szobrokat, amelyeket az uniós támogatással elvégzett felújítási munkálatok részeként restauráltak. Traian
Postelnicu bukaresti szobrászművész, szoborrestaurátor végezte el a
munkát fővárosi műtermében. Lapunknak a múzeum kertjében elmondta,
fél évet dolgozott a helyreállításon. A szoborcsoport az évtizedek során
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Újabb költségvetéskiigazításon
dolgozik a pénzügy
„A célkitűzés az augusztusban bejelentett deficit szinten tartása, az állami
büdzsé bevételeit figyelembe véve bízunk abban, hogy ez sikerül” –
mondta a pénzügyminiszter, leszögezve, hogy az idén az egészségügy,
a beruházások és Románia pénzügyi
függetlenségének biztosítása képezték a prioritásokat, és ez továbbra
sem fog változni.

____________6.

Még nem bóvli…

Benedek István

Megerősítette az egyik komoly hitelminősítő szép hazánk osztályzatát. A még épp befektetésre ajánlottból nem sorolták le a bóvli kategóriába, de az osztályzat mellé fűzött negatív kilátások azt jelentik,
hogy korai még fellélegezni, a baj nem múlt el.
Egy hasonlattal élve ez olyan volt, mint amikor a halálraítéltet a
kivégzőosztag elől viszik vissza a siralomházba, de nem kegyelem,
csak az ítéletvégrehajtás elhalasztása okán. Mert ebben az esetben
a leminősítés gyakorlatilag egyenértékű lett volna egyfajta kivégzéssel. A bóvli kategóriába sorolt országoknak nem, vagy csak annyira
drágán adnak kölcsönöket, hogy az a mi esetünkben nagyon gyorsan
drasztikus megszorításokra kényszerítené a mindenkori kormányt. A
liberális csapat tudta is, mire megy ki a játék, nem véletlen, hogy
pont most jegyeztek a belföldi piacon egy több mint 1,6 milliárd
eurós kötvénykibocsátást, mintegy azt óhajtva ezzel jelezni, hogy
minden rendben, tudják fedezni a szükségleteiket. Pontosan úgy, ahogyan a lélegeztetőgépre kényszerülő beteg is kap ugyan levegőt, csak
épp nincs esélye életben maradni, ha a légszomját is okozó betegségből nem gyógyítják ki. És itt kezdődnek az igazi gondok. Mert az
alapvető nyavalyából való kikúrálódáshoz komoly és kitartó gazdaságpolitikai munkára lesz szükség a következő kormány részéről.
Még úgy sem biztos, hogy a fájdalmas nadrágszíj-összehúzást el tudjuk kerülni, mert a nyugat-európai államokat, amelyekéhez
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 9 perckor,
lenyugszik
17 óra 2 perckor.
Az év 309. napja,
hátravan 57 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma KÁROLY,
holnap IMRE napja.
IMRE: germán eredetű, eredeti
elemeinek jelentése (Amalrich):
Amál királyi család és hatalmas,
híres. Legismertebb viselője István király fia, Imre, akit később
szentté avattak.

Változó idő
Hőmérséklet:
max.130C
min.70C

Négy év késéssel megérkezett

Felállították a Bethlen-szobrot

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. november 3.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8675

4,1619
1,3399
254,0386

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Vokálszimfonikus hangverseny
Vasile Cazan emlékére

November 5-én, csütörtökön 19 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagyterméből élő vokálszimfonikus hangversenyt közvetítenek a Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiója és a Marosvásárhelyi Rádió közreműködésével Vasile
Cazan zeneszerző, karmester, a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia néhai igazgatója emlékére. A közvetítés a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján, illetve a Marosvásárhelyi TVR
Facebook-oldalán lesz követhető. A filharmónia kamarazenekarát Gheorghe Costin vezényli, közreműködik a vegyes
kar. Műsoron: Vasile Cazan – Késő ősz, Templom és iskola,
23. zsoltár; T. Albinoni – g-moll adagio orgonára és vonószenekarra; C. W. Gluck – Áldott lelkek tánca az Orfeusz és
Euridiké című operából; M. Ravel – Pavane egy infánsnő
halálára; R. Wagner – Siegfried-idill.

2020. november 3-án, kedden megérkezett Marosvásárhelyre Bethlen Gábor néhai erdélyi fejedelem szobra, melyet fel is állítottak a helyére. A műalkotás avatása
várhatóan november 15-én, a fejedelem halálának évfordulóján lesz.

Fotó: Nagy Tibor

A felcímben említett négyéves késés arra vonatkozik,
hogy Bethlen Gábor fejedelem 1616 áprilisában emelte
szabad királyi rangra városunkat, és eredetileg ennek a
rangos eseménynek a 400. évfordulójára tervezték a szoborállítást is.

Új óvoda épül Erdőszentgyörgyön

Segítség karanténban lévőknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igazgatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírásainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
levő és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, kiszolgáltatott személyek számára,
a házi elkülönítés/karantén 14 napos időtartamára, a
SARS-COV 2-vírus terjedésének korlátozása érdekében.
Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon, a
0365/430-859-es telefonszám 103-as mellékállomásán kérhető.

Online zajlik a nemzetközi
orvostudományi konferencia

A vírusjárványra való tekintettel a MOGYTTE diákligája online tartja a 24. Marisiensis nemzetközi orvostudományi és
gyógyszerészeti konferenciát, amelynek munkálataiba, műhelymunkáiba, előadásaira október 24-e és december 13a között lehet bekapcsolódni regisztráció alapján. A világ
minden tájáról mintegy 1500-an jelentkeztek különböző
szaktémákkal (orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti). Az
előadók között orvosok és diákok is vannak. A legjobb szakdolgozatokat díjazzák. Az érdeklődők a www.marisiensis.ro
honlapon jelentkezhetnek a konferenciára.

A héten még tart a virágvásár

A Maros megyei virágtermesztőktől november 8-áig, vasárnapig lehet virágot, virágdíszt vásárolni Marosvásárhely főterén, a virágóra környékén. Mind a kereskedők, mind a
vásárlók kötelesek betartani a járványügyi óvintézkedéseket.

Online dicsőítő koncert

Az udvarfalvi Reménység zenekar november 28-án, szombaton 21 órától Nincs más név címmel online dicsőítő koncertet tart. A számos új, időszerű dalt megszólaltató élő
közvetítés a 2004-ben alakult együttes Facebook-oldalán
és YouTube-csatornáján lesz követhető.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A szerződés értelmében másfél év alatt készülne el az új óvoda

Kivitelezési szerződést írt alá kedden Csibi Attila
Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere egy új
óvoda építésére a városban. A 2,5 millió lejt
meghaladó beruházást európai alapokból finanszírozzák, az önkormányzatnak csupán 2%-os
önrésszel kell hozzájárulnia.

A projekt keretében az Iskola utca 2. szám alatti, 1954ben épített egykori útügyi épületet átalakítják és kibővítik,
a jelenlegi egyszintes, 150 négyzetméter alapterületű,
használaton kívüli ingatlan helyén kétszintes, 684 négyzetméter hasznos felületű óvoda épül, amelyben egyebek
mellett hat óvodai csoport, étkező, mosdók, tárolóhelyiségek, irodák, orvosi és elkülönítő szoba kap helyet. Az udvaron
a
biztonsági
előírásoknak
megfelelő,

RENDEZVÉNY

EMKE-díjak és emléktábla-avató

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idén ünnepli fennállásának 135. évfordulóját, illetve megemlékezik az EMKE főtitkári, ügyvezető elnöki, majd rövid ideig
elnöki tisztjét betöltő Sándor József halálának 75. évfordulójáról. E két jelentős évforduló tiszteletére Kolozsváron, az 1906 és 1945 között az EMKE irodájának is

Fotó: Átyin Andrea Kata

gumiszőnyeggel borított játszótér várja majd a legkisebbeket, hintákkal, csúszdával, homokozóval.
„Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen ütemben halad az oktatási infrastruktúra fejlesztése Erdőszentgyörgyön” –
mondta el Csibi Attila Zoltán a szerződés aláírását követően. Az új óvoda építésének kezdetét többéves adminisztrációs és engedélyeztetési munka előzte meg, de sikerült
a végére érni, és másfél év múlva új óvodaépület áll majd
a városban, ahol elegendő hely lesz a csoportok számára,
minden gyerek modern, kényelmes épületbe járhat óvodába – tette hozzá az elöljáró.
A szerződés értelmében 18 hónap áll a vállalkozó rendelkezésére az épület elkészítésére, a tervek szerint az új
óvodában 2022-ben indulhat be az oktatás. (grl)
helyet adó, reformátusok sarokházának nevezett épület
kapualjában (Magyar/1989. Dec. 21. utca 37. szám) emléktáblát avatnak november 7-én, szombaton 13.30-kor.
A közművelődés különböző területein kiemelkedő tevékenységet folytató szakembereknek odaítélt EMKE-díjakat szombaton 14 órától a kolozsvári alsóvárosi „kétágú”
templomban adják át. Az avatást és a díjkiosztó gálát a
járványügyi intézkedések értelmében szűk körben, csak
a meghívottak részvételével tartják meg, a nagyközönség
online, az EMKE Facebook-oldalán követheti.
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Szili Katalin: Ez az új egység hossz útávon
sikerre ítélheti a romániai magyarság ügyét

Egy újabb lépés a szervezeteknek, nagy lépés az erdélyi magyarságnak az idei decemberi választások
előtt. Csak gratulálni lehet az erdélyi politikai
szervezetek által megkötött megállapodáshoz,
melyet az RMDSZ elnöke és az EMSZ társelnöke írt
alá a következő parlamenti választás előkészületeként.

A megállapodás választási együttműködést és a magyar közösség országos ügyeinek összehangolt képviseletét jelenti.
Külön üdvözölni kell, hogy a 2018. január 8-án kötött, akkor
még hárompárti, közös nyilatkozatot tovább erősítették és
konkretizálták, amikor megfogalmazták a többi közt, hogy közösen lépnek fel a romániai magyar oktatás, a székelyföldi autonómiastatútum, a nemzeti jelképek és a szabad
anyanyelvhasználat támogatása érdekében. Ki kell emelni az

elkövetkező néhány nap sikeressége érdekében is az európai
polgári kezdeményezések egységes támogatását.
Ez az új egység hosszú távon sikerre ítélheti a romániai magyarság ügyét.
December 6-án, tizennégy évvel a kettős állampolgárságról
szóló 2004. december 5-i, a nemzetet a végletekig megosztó
népszavazás után teljes egységben a nemzet az erdélyi magyarság mögött. A begyógyíthatatlan sebet, a rossz emléket az
elmúlt 10 esztendő minden nemzetpolitikai lépésével itthon
ezerszer haladta meg. Erre most a koronát egy meghatározó
romániai magyar parlamenti képviselet teheti.
Most a romániai magyar választókon a sor. Ezt a rég óhajtott újabb lépést a romániai magyarság a szavazási aktivitásával, a támogatások és a mandátumok maximalizálásával
jutalmazhatja, s reméljük, jutalmazza is. (közlemény)

Lassan fény derül a bécsi merénylet részleteire

Lassan fény derül a hétfő esti bécsi terrortámadás feltételesen szabadlábra helyezték, mivel fiatal felnőttként
részleteire, de vannak kérdések, amelyeket to- enyhébb törvények vonatkoztak rá.
Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint egy idősebb férfi
vábbra is homály fed – írta a dpa a merényletről kéés egy idősebb nő, valamint egy fiatal férfi és egy pincérnő
szült keddi összeállításában.

Tudni lehet, hogy a terrortámadás mindössze néhány órával
a koronavírus-járvány megfékezését célzó részleges karantén
életbe lépése előtt történt, helyi idő szerint este nyolc óra
körül. Az első lövések a Seitenstettengasse utcában található
központi bécsi zsinagóga környékén dördültek el. A gépkarabéllyal, robbanóöv-utánzattal, maroklőfegyverrel és késsel
felszerelkezett támadó válogatás nélkül lőtt a tömegbe, és
négy ember életét oltotta ki. Több mint tucatnyian megsebesültek, közülük heten válságos állapotban vannak. Egyelőre
nem tudni, hogy egy vagy több támadó volt-e. A rendőrök egy
elkövetőt lelőttek.
A rendőrség szerint hat különböző bécsi helyszínen került
sor támadásra, egyebek között a Seitenstettengassén, a Morzinplatzon, a Fleischmarkton és a Bauernmarkton. A helyszínek egyike a központi zsinagóga közelében található. A
merénylet után ideiglenesen lezárták a belvárost a közösségi
közlekedés előtt.
Karl Nehammer osztrák belügyminiszter szerint iszlamista
terrortámadás történt, és a lelőtt elkövető minden bizonnyal
az Iszlám Állam dzsihadista szervezet híve volt.
A lelőtt támadó, a 20 éves Kujtim Fejzulai albán gyökerekkel rendelkezett, de szülei eredetileg Észak-Macedóniából
származnak. A férfi Bécsben született és nevelkedett, és a belügyminiszter szerint az osztrákon kívül észak-macedóniai állampolgár is volt. Az osztrák hírszerzés is ismerte őt, mert
egyike volt annak a 90 osztrák iszlamistának, aki Szíriába
akart utazni. Büntetett előéletű volt: 2019 áprilisában 22 hónapra ítélték, mert megpróbált Szíriába utazni, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz. Tavaly december 5-én

vesztette életét a támadásban. Egészségügyi források 17-re
tették a sebesültek számát, többségüket lőtt sebbel vitték kórházba, de akadt olyan is, akinek szúrt sebe van. Heten válságos állapotban vannak.
A merényletet követően 15 házkutatás zajlott és több embert őrizetbe vettek. Sankt Pöltenben, Alsó-Ausztria tartomány székhelyén is átkutattak két házat. Bécsben ezer rendőr
van bevetésen. Harald Sörös belügyi szóvivő szerint a hatóságok legfeljebb négy elkövetőt feltételeznek. Médiaértesülések szerint az osztrák rendőrség úgy gondolja, hogy nem a
lelőtt férfi tervelhette ki a merényletet.
Azt egyelőre nem tudni biztosan, hogy voltak-e tettestársai
a lelőtt elkövetőnek, a belügyminiszter mindenesetre nem
zárta ki ennek lehetőségét.
Bár a merénylő rokonszenvezett az Iszlám Állammal, nem
tudni, hogy mi volt tettének kiváltó oka. Nem egyértelmű,
hogy a pánikkeltés volt-e a célja a felkapott bécsi negyedben,
vagy eredetileg a zsinagóga volt a kiszemelt célpont. Oskar
Deutsch, az ausztriai zsidó hitközség vezetője elmondta: a támadás időpontjában a zsinagóga és az ugyanazon a címen található iroda már zárva volt.
Iohannis Románia szolidaritásáról biztosította Ausztriát
Románia szolidaritásáról biztosította Ausztriát Klaus Iohannis államfő a hétfő esti bécsi terrortámadás kapcsán.
„Szörnyű hírek érkeztek Bécsből. (...) Határozottan elítélem
ezeket a kegyetlen terrorcselekményeket. Részvétem a családoknak és az áldozatokhoz közeli személyeknek. Románia
szolidáris Ausztriával” – írta az államfő hétfő éjjel a Twitterre.
(hírösszefoglaló)

Akár napokba is telhet a végeredmény kihirdetése

Elnökválasztás az Egyesült Államokban

Elnökválasztást tartottak kedden az Egyesült Államokban, a voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves Donald Trump és demokrata
párti kihívója, a 77 éves Joe Biden között döntöttek
a választók.

Újraválasztották továbbá a szövetségi törvényhozás, a
kongresszus alsóházát, a 435 tagú képviselőházat és a felsőház, a 100 tagú szenátus egyharmadát, valamint egyes szövetségi államokban a helyi törvényhozás tagjairól és a
kormányzó személyéről is döntöttek.
Az elnökválasztási kampány során mind Trump, mind
Biden elsősorban a gazdaságra, az egészségügy reformjára és
a koronavírus-járvány kezelésére vonatkozó javaslatokkal
próbálta megnyerni a szavazókat. A járvány alapvetően meghatározta a választói hangulatot: eddig ugyanis több mint kilencmillió amerikainál, köztük az elnöknél diagnosztizálták a
fertőzést, és a vírus következtében kialakuló Covid–19-betegségbe és szövődményeibe több mint 230 ezer ember halt bele.
Az idén kedd esti összesítések szerint több mint 95 millióan
éltek az előzetes szavazás lehetőségével levélben vagy személyesen, ami több mint 70 százaléka a 2016-os részvételnek.
A levélszavazatok összesítése egyes vélemények szerint lassíthatja a végeredmény kihirdetését, amelyre előfordulhat,
hogy akár napokat is várni kell.
Trump: zavargások lehetnek az alkotmánybíróság
döntése miatt
Akár zavargások is kirobbanhatnak az elnökválasztás után
a szövetségi alkotmánybíróság azon mostani döntése miatt,
hogy a voksolás után három nappal beérkező szavazatokat is
figyelembe kell venni – jelentette ki Donald Trump amerikai
elnök a wisconsini Kenosha városában helyi idő szerint hétfőn
este.
Az újraválasztásért küzdő republikánus elnök a wisconsini
kampánygyűlés előtt – a nap folyamán nem először – újságí-

róknak elmondta, hogy nem ért egyet a szövetségi alkotmánybíróság ezen döntésével. A testület azután hozta meg e határozatát, hogy a pennsylvaniai legfelsőbb bíróság – a
republikánusok perkeresetét elutasítva – engedélyezte a későn
beérkező voksok számba vételét is.
Donald Trump később felhozta e kérdést a kenoshai kampánygyűlésen is. „Nagyon veszélyesnek” minősítette az alkotmánybírósági döntést, és sürgette annak felülvizsgálatát.
Hozzátette: talán „nem kellene így beszélnie” az alkotmánybíróságról, de döntése nagy csalódást okozott neki. „Szerintem politikai döntést hoztak” – mondta.
Az elnök a kampányrendezvény előtt a Twitteren is foglalkozott az üggyel. A bírósági döntés „olyan súlyos csalást tesz lehetővé, amely korrigálhatatlan, és amelynek
következményei beláthatatlanok, alá fogja ásni egész jogrendszerünket. Erőszakot fog kirobbantani az utcákon. Valamit tenni kell!” – mondta. Ezt a bejegyzését a Twitter
megjelölte, és csak a figyelmeztetése után lehetett megnyitni.
Donald Trump mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a választási eredményeket még november 3-án éjjel ki kell hirdetni.
Egyúttal rendszeresen kétségbe vonta a levélszavazás hitelességét.
Hétfőn Texasban egy szövetségi bíró úgy döntött, hogy elutasítja a helyi republikánusok perkeresetét 230 ezer olyan
szavazat megsemmisítésére, amelyet Houston és Dallas környékén külön e célra elhelyezett postaládákba dobtak be. A
nevadai Las Vegasban hétfőn egy szövetségi bíró szintén hasonló döntést hozott.
Az Egyesült Államok több nagyvárosában, köztük például
a szövetségi fővárosban, Washingtonban, Philadelphiában
vagy New Yorkban felkészültek az esetleges zavargásokra és
erőszakra. A kirakatokat bedeszkázták, és Washingtonban hétfőn torlaszokkal erősítették meg a Fehér Ház védelmét is.
(MTI)

Ország – világ
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Rekordszámú új esetet igazoltak

Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 7733 fertőzést
igazoltak, a nyilvántartott fertőzöttek száma 258.437re emelkedett – közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Összesen 120 új halálesetet
jelentettek, ez is újabb negatív rekordot jelent. Az áldozatok száma ezzel 7273-ra nőtt. Jelenleg 974 beteget ápolnak intenzív osztályon, többet, mint a
járvány kezdete óta eddig bármikor. Eddig összesen
181.175-en gyógyultak meg, így az aktív fertőzöttek
száma 69.989-re emelkedett. Az elmúlt 24 órában
30.336 tesztet végeztek, ezek közel egynegyede lett
pozitív. (Agerpres)

Kvórumhiány miatt elmaradt
a szenátus ülése

Kvórumhiány miatt nem került sor kedden a szenátus
plenáris ülésére, amelyen a szenátoroknak tudomásul kellett volna venniük, hogy Ion Ganea szenátor,
akitől a Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta a politikai bizalmat, elveszíti házbizottsági tagságát és a
felsőház titkári tisztségét. „Ellenőriztem a kvórumot.
Sajnálatos módon a szükséges 68 szenátorból ez
idáig 62 van jelen” – állapította meg a kvórum hiányát, és hirdette ki az ülés elmaradását az üléselnök,
Robert Cazanciuc szociáldemokrata szenátor. A PSD
a frakcióvezetők hétfői ülésén jelentette be, hogy
megvonja a politikai bizalmat Ion Ganea szociáldemokrata szenátortól. (Agerpres)

4036 tanintézetben zajlik
kizárólag online oktatás

Országszerte 4036 tanintézetben zajlik kizárólag online az oktatás – tájékoztatott kedden a tanügyminisztérium. A megyei tanfelügyelőségek által kedd
délig közölt adatok értelmében az ország 8543 tanintézményében a zöld forgatókönyv szerint, azaz
személyes jelenléttel zajlik a tanítás, 5077-ben a
sárga forgatókönyv szerinti, azaz hibrid oktatás zajlik,
4036 tanintézetben pedig a piros forgatókönyv alapján, kizárólag online folyik a tanítás. A szaktárca megjegyzi, hogy 367 iskolában a tanulók és tanárok
körében jegyzett koronavírusos megbetegedések indokolják a digitális tanrendet, 3669 tanintézetben
pedig részben a településen regisztrált magas esetszám, részben pedig javítási munkálatok miatt tértek
át az online oktatásra. (Agerpres)

Újabb őrizetbe vételek
a nizzai merénylet kapcsán

Újabb négy embert vettek őrizetbe a nizzai NotreDame-bazilikában előző héten végrehajtott, három
emberéletet követelő iszlamista merénylettel kapcsolatban – közölték kedden rendőrségi források, amelyek azt is megerősítették, hogy az elkövetőt
koronavírussal diagnosztizálták, emiatt napokkal elhalasztották a kihallgatását. A négy gyanúsítottat
kedd délelőtt a fővárosi agglomerációban, Val-d’Oise
megyében állították elő. Egyiküket, egy 29 éves férfit
azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatban állt az elkövetővel, a 21 éves tunéziai Brahím Iszávival, míg a
másik három, 23 és 45 év közötti ember az első lakhelyén tartózkodott az előállításkor, ezért őket is őrizetbe vették. Korábban már hat embert előállítottak
a támadással kapcsolatban, de hétfő este a támadón
kívül már csak egy ember volt őrizetben: egy 29 éves
tunéziai állampolgár, Ahmed B-A, akit a Nizzától
negyven kilométerre található Grasse-ban szombaton vettek őrizetbe. Őt azzal gyanúsítják, hogy többször is találkozott a tunéziai elkövetővel a Tunéziából
Olaszországon át Franciaországba tartó migrációs
útvonalon. Mindkét emberről azt feltételezik, hogy
nemrég érkeztek Franciaországba. Nyomozati források szerint feltételezhető, hogy együtt tették meg az
utat. (MTI)

Még nem bóvli…

(Folytatás az 1. oldalról)
ezer szállal kötődik a gazdaságunk, ismét szigorú karanténlépésekre kényszeríti a vírus, azt pedig már a tavaszi bezárkózás során is láthattuk, hogy ez komoly
bajokhoz vezet. Ha az újabb bezárkózás kitolódik a téli
ünnepekig, annak brutális hatása lesz minimum a kereskedelemre.
Az ilyen pénzpiaci jelzéseknek, mint a hitelminősítői
osztályzatok, a gazdasági mellett szokott lenni politikai
tartalmuk is. Ha csak szigorúan az államháztartási mutatókat nézzük, nem sok szó érhette volna a ház elejét,
ha becsaptak volna a bóvli banánköztársaságok illusztris kompániájába. Hogy mégsem tették most, a törvényhozási választási kampány kezdetén, annak egyik
valószínű magyarázata, hogy a nyugati féltekén legalább egy szemernyivel jobban megbíznak ebben a halovány liberális csapatban, mint az országot a három
korábbi bő esztendő dacára a tönk szélére kormányzó
szocdemekben. De ha így is van, ez a bizalom csak a
választások másnapjáig szól.
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Visszahelyezték a homlokzati szobrokat

(Folytatás az 1. oldalról)
több mint 60%-ban tönkrement. Több helyen a rézlemez kilyukadt, a központi
alak – a király – ölében levő
kard vége nem volt meg, az
egyik női alak karja is hiányzott. A legnagyobb kárt
a galambok okozták. A
szobrok belsejéből több
veder galambürüléket, madárcsontvázat szedtek ki. A
savas galambürülék károsította a szobrokat. Az ember
is kárt tett bennük. A második világháborúban ugyanis
golyószóró-sorozat érte a
szoborcsoportot, levételkor
a munkások megtalálták a
golyókat, amelyek több helyen átszakították a rézborítást. A szobrászművész
lapunknak elmondta, a hiányzó részeket pótolta, a
szobrok hátát lemezekkel
lezárta, hogy ne költözzenek bele a galambok, és bevonta korrózióálló oldattal
és egy festékréteggel, ami több mint 50
évig megőrzi a felújított alakokat. A helyükre kerültek a bejárati ajtót két oldalról őrző női alakok is az erre kialakított
fülkékben. A homlokzati szobrok díszvilágítást kapnak.
Amint többször is beszámoltunk róla,
a Maros Megyei Múzeum természetrajzi
részlege épületének renoválási költségeit a Maros Megyei Tanács a 2014–
2020 közötti regionális operatív
program 5-ös prioritási tengelyének 5.1es kiírása alapján pályázta meg. A Természetrajzi Múzeum felújítási tervének
összértéke 11,3 millió lej volt, ebből 9,2
millió vissza nem térítendő támogatás.
A pénzből az épület felújítása mellett
egy gyógynövénykertet és sétányt is kialakítanak az udvaron, és átrendezik a
termeket. A múzeum felszerelését fejlesztik, új kiállítási tárgyakat és két érintőképernyős
információs
táblát
vásárolnak. A szerződés szerint a munkát 64 hónap alatt kell befejezni, azaz
2022 márciusáig.
Mint ismeretes, a Természetrajzi Múzeum az egykori Székelyföldi Iparmúzeumnak adott otthont. Létesítését a
Székely Művelődési és Közgazdasági

Császár Károly Zsolt

A járványügyi helyzet függvényében mind a dolgozatírást, mind a tantárgyversenyeket online
bonyolíthatják le, de ha az események úgy kívánják, mindkettőt el fogják törölni, ahogy márciusban tették – nyilatkozta Monica Anisie
oktatásügyi miniszter egy televízióinterjúban.

Egylet szorgalmazta 1885-től. A terveket
Kiss István építész készítette. Az építési
munkálatokat Soós Pál építőmester vezette. A kései historizmus és eklektika
jegyében fogant, az antik világ és a reneszánsz korának építészeti formáit
idéző homlokzatú épület oromzatát
Róna József szimbólumokban gazdag
szoborcsoportja díszíti. Központi alakja
Attilát ábrázolja, a mellette helyet foglaló két női alak egyike Magyarországot, a másik Erdélyt reprezentálja,
tulajdonképpen az unió, a hun-székely
rokonság allegóriája, mellettük a szélen
a fiatal férfi a modern ipart, míg a lány
alakja a székely háziipart ábrázolja. A
historizáló timpanon épületplasztikai
díszek között a budapesti Nemzeti Múzeum épületének homlokzata után ez a
második legfontosabb korabeli alkotás
az egykori Osztrák–Magyar Monarchia
területén. A vakablaknyílásokba helyezett hölgyek a szövést és a fonást jelenítik meg.
Róna József 1861-ben született Lovasberényben, 1884-ig a Rosner nevet
használta. Főleg köztéri szobrokat, műemlékeket, nagyobb épületekre díszítőelemeket
–
szobrok,
reliefek,

Házhoz jön a parlament

– A Gyulakutai Polgármesteri
Hivatal jegyzőjeként láttam, milyen nehézségekbe ütközik a földtörvény
alkalmazása,
ezért
elsősorban a gyakorlatban felme-

rülő gondokra kezdeményeztem a
jogszabály módosítását. Ezenkívül,
mivel a tulajdonjog-visszaszolgáltatás során több igénylőnek hiányzott egy-egy földterületről a
birtoklevele, ugyanakkor azt ta-

Fotó: Nagy Tibor

épületszobrok – és bibliai, mitológiai témájú kisebb méretű szobrokat készített.
1879-ben ösztöndíjas volt Bécsben.
1882-től három éven át Caspar von
Zumbusch mesteriskolájában tanult.
1885-ben Berlinben római ösztöndíjat
nyert az első nagyszabású szobrával,
majd Antwerpenben és Párizsban is díjazták alkotásaiért. Legismertebb
műve, Savoyai Jenő lovas szobra a budapesti Vár központi dísze. Készített
szobrot Kossuth Lajosról (Szeged, Miskolc), Zrínyi Miklósról (Budapest), Erzsébet királynéról (Gödöllő), Szemere
Bertalanról (Miskolc), Klapka Györgyről (Komárom). Szoboröntő műhelyt
tartott fenn Budapesten, ahol (Erzsébetvárosban) 1939. december 31-én elhunyt.
A múzeum falfestményeit Götz
Adolf, Lechner Ödön tervezte. A főbejárati tölgyfa ajtó Barholfy János asztalosmester munkája, míg a lépcsőház
festett ablakai a Forgó és Társa – 1880ban Budapesten alapított – üvegfestő
műhelyből származnak. Az épületet
három év (1890–1893) alatt húzták fel.
A Székelyföldi Iparmúzeum székhelyét
1893-ban avatták fel.

Császár Károly Zsolt második
mandátumára készül szenátorként a parlamentben. Jogtudományi
egyetemet
végzett, majd közigazgatási
jogból szerzett mesteri fokozatot. Ezt a tudást kamatoztatta a gyakorlatban. 15 évig
a Gyulakutai Polgármesteri
Hivatal jegyzője volt, ugyanakkor jogot tanított az Erdőszentgyörgyi
Iskolaközpontban és jogtanácsos is
volt. 2000-ben Gyulakuta
helyi tanácsában egy évig volt
önkormányzati
képviselő.
2017-ben az RMDSZ erdőszentgyörgyi kerületi elnökének
választották,
2016
decemberétől szenátor, 2018
óta az RMDSZ szenátusi frakciójának titkára.

Vajda György

Elmaradhat a dolgozatírás
és a tantárgyversenyek

pasztaltam, hogy mivel az emberek
legtöbbször ún. zsebszerződéseket
kötöttek, jogilag rendezetlenek
maradtak a tulajdonviszonyok. A
kezdeményezésemre módosult a
kataszteri törvény, és így most már

A helyzet megítélése nem egységes: vannak szakemberek, akik a digitális változat mellett foglalnak állást, mások
szerint – mivel a távoktatás még a mai napig sem elérhető
minden romániai iskolás számára – az oktatásban való
részvételhez és az egyenlő elbíráláshoz való alkotmányos
joguk sérülne, ha az online változat maradna érvényben.
Ugyancsak az említett adásban hangzott el, hogy a digitális oktatásnak a tananyag nagy méretű csökkentésével
kell járnia, le kell mondani bizonyos fejezetekről, rövidíteni kell a tanórák időtartamát, hogy a diákok ne töltsenek
sok időt a képernyő előtt, sőt a miniszter szerint az interdiszciplináris, azaz például két tantárgy összevont oktatása
is ajánlatos lenne.
Közös részvétellel a változásért
Mint már tudósítottunk róla, Monica Anisie tanügyminiszter paradigmaváltást szeretne elérni a közoktatásban a
SMART – Edu elnevezésű program segítségével. A
SMART betűszó, korszerű, hozzáférhető, digitális forrásokon és technológiákon alapuló iskolát jelent, amely minden diák számára minőségi oktatást biztosít.
A SMART program meghirdetését megelőzte a múlt hét
elején elindított meghallgatás a digitális oktatás stratégiájáról, amelyben az életre szóló digitális kompetenciák kialakítása, a pedagógusok folyamatos digitális képzése
mellett egy sor követelményről várja a miniszter a hozzáértők véleményét a szaktárca honlapján közzétett felhívásra adott válaszként. Az új program kapcsán
magánvállalkozások, nemkormányzati szervezetek, nagy
cégek képviselőinek a hozzájárulására is számít
(www.smart.edu.ro).
Egységes nyilvántartás az egyetemi diplomákról
A közoktatás- és kutatásügyi miniszter valamennyi romániai felsőoktatási intézménytől azt kéri, hogy november
2-ától kezdődően 30 napon belül vezessenek be minden
törvény által előírt szükséges módosítást a Romániai Egyetemek Egységes Anyakönyvi Rendszerébe (RMUR).
Ennek tartalmaznia kell az (alapfokú, mesteri, doktori és
egyéb) egyetemi tanulmányokról az állami és magánegyetemeken kibocsátott sor- és szériaszámot, valamint a doktorátusvezetők nevét minden doktori címet szerzett
hallgató esetében.
Az elektronikus regiszter a 2011. évi közoktatási törvény 201. cikkelye alapján jött létre, de csak 2016-ban vált
működőképessé, miután minden egyetem intézményi szerződésébe (contract instituţional) bekerült az adatok közlésének kötelezettsége, majd a regisztert 2018-ban
módosították.
Ha a törvényes előírás megvalósul, a regiszterbe minden
adat bekerül, és a Közoktatási és Kutatási Minisztériumban
egy központosított adatbázis jön létre az egyetemi oklevelekről és igazolványokról, akkor mindez a modern Románia felé tett lépést jelenti – hangsúlyozta Monica Anisie.
(bodolai)

bejegyeztethető a telekkönyvbe a
zsebszerződés útján gazdát váltott földterület is. Természetesen a
jogszabályt még finomítani kell.
Ezenkívül a közigazgatási törvénykönyvbe sikerült közösségünk számára igazán hasznos jogokat
iktatni, ebben a munkában is részt
vállaltam, továbbá több olyan törvényben sikerült apróbb módosításokat
eszközölni,
amelyek
csökkentették a bürokráciát, hatékonyabbá tették a közigazgatást,
egyszerűsödött az ügyintézés –
mondta el lapunknak a szenátorjelölt, majd hozzátette: azért vállalta
az újabb jelölést, mert parlamenti
munkája során nyilvánvalóvá
vált, hogy nem elég egy törvénymódosító javaslatot elfogadtatni,
követni kell az alkalmazást is,
amely során talán újabb módosítás
szükséges.
Ezért a tervei között szerepel a
köztulajdonba vétel jóváhagyásának és a vadkárok rendezésének
megkönnyítése, a medveprobléma
elfogadható megoldása, a kerékpárutak kiépítése a megyében. Fontos
és becsületbeli ügyként szeretné
szorgalmazni az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását. Ezért
adatbázist készített a magyar történelmi egyházak Maros megyében
visszaigényelt ingatlanjairól, a

visszaigénylési folyamat stádiumáról. Továbbá módosítaná a közbeszerzési törvényt, hogy a helyi
cégek előnyt élvezhessenek az elbíráláskor.
– Hiszem, hogy közösségi életünket megkönnyítené, ha a közigazgatási törvénykönyvben a
kisebbségi alapjogok alkalmazása
tényszerűvé válna. Ehhez további
lobbi és nem kevés diplomáciai
érzék is kell. Remélem, hozzájárulásommal e téren is előbbre jutunk
a következő négy évben. Prioritás
marad számomra az emberközeli
politizálás. A járvány megnehezítette a fizikai kapcsolattartást, ezért
Házhoz jön a parlament néven egy
olyan projektet kezdeményeztem,
amelynek az a célja, hogy havonta
tematikus parlamenti tájékoztatót
tartok négy-öt település helyi tanácsosainak, a helyi RMDSZ-választmánynak,
valamint
a
közösségi véleményformálóknak.
Ezek az alkalmak lehetővé teszik,
hogy közérthetően, interaktívan
beszélhessünk a politikai döntések indoklásáról, és én is első
kézből értesülök egy-egy adott térség sajátos gondjairól, amelyek orvoslását lehetőségem szerint
természetesen szenátorként felvállalom.
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A Részegek
a New York-i RCI Digital Stage közvetítésében

Fotó: Bereczky Sándor

Az ICR New York (Román Kulturális Intézet, New
York) online színházi sorozatának, az RCI Digital
Stage-nek novemberben kiemelt meghívottja a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának Ivan Viripajev: Részegek című előadása Radu
Afrim rendezésében.
A sokoldalú intézményi identitással felruházott New
York-i ICR egyebek mellett művészi és kulturális események támogatója és terjesztője, együttműködéses
alapon mutatja be és népszerűsíti a romániai művészeti, kulturális és akadémiai élet eseményeit, állandósítva ezzel a romániai–amerikai kulturális
kapcsolatokat.

Radu Afrim rendezését New York-i idő szerint november 4-én 20 órától, romániai idő szerint november
5-én 3 órától élő facebookos közvetítéssel tekinthetik
meg az érdeklődők. Az előadás angol felirattal követhető, és a kezdési időponttól számítva 12 órán át elérhető lesz.
Az ingyenes online közvetítés az esemény Facebook-oldalán követhető:
https://fb.me/e/3GSRkF5m5
Bővebb információk az ICR New York honlapján
olvashatók:
https://www.rciusa.info/events/the-rci-digital-stagepresents-drunks-by-radu-afrim (PR-titkárság)

November 8-án, vasárnap az Ariel színház Kortyondi király című gyermekelőadása nézhető meg online. Jegyet egyelőre csak személyesen lehet
vásárolni az Ariel színház jegypénztáránál, a Nyomda
(Poligrafiei) u. 4. szám alatt, csütörtökön és pénteken
10-13, illetve 17-19 óra között. Az előadás linkjét a

néző által megadott e-mail-címre küldik el, a jegyvásárlást követően. A link segítségével vasárnap
8-20 óra között nézhető az előadás. Az online jegyvásárlás bevezetése folyamatban van. További információk a 0740-566-454 mobilszámon naponta 9-13
óra között.

Vasárnapi online gyermekelőadás
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rénke és Sándor szövetsége jó három
évtizede kezdődött, bár a magas, sovány férfi és babaarcú, alacsony párja
gyakran érezte úgy, hogy sokkal régebben, a
titokzatosan távoli időben fonódott egymásba az útjuk. Igazi diákszerelem volt az
övék, az a fajta, ami a kételkedők szerint legkésőbb a ballagásra kiég. A csendes, jó tanuló lány gyakran írta meg a házi
feladatként kapott fogalmazást a versenysportoló fiú helyett, és a földrajzórára
kért térképeit is rendszeresen elkészítette,
cserébe ott szurkolhatott minden futballmeccsen az első sorban. A csapattársak álmélkodva figyelték a kapcsolat alakulását,
azt, hogy hiába a népszerűség, a női rajongótábor, Sándornak csak Irénkére van
szeme.
– Tizenévesként sokszor elképzeltem
magam hófehér ruhás menyasszonyként, de
ennél tovább valahogy nem vitt a fantáziám
– kezdte közös történetüket az ötvenes évei
elején járó, kicsi asszony. – Persze, szerettem
volna gyerekeket, nagy családot, de a Sanyi
iránti érzelmeim mellett mindez másodlagosnak tűnt. Úgy voltam vele, bárhogy is alakul
az életünk, csak együtt maradjunk, a többi
nem számít. Az érettségit követő nyár életem
egyik legszebbike volt. Akkor engedtek el
először a szüleim Sanyival edzőtáborba a
hegyekbe, felejthetetlen két hetet töltöttünk
ott együtt. Aztán eljött az ősz, és vele a váratlan fordulat: a katonai behívó. Most is jól
emlékszem Sanyi édesanyjának az arcára,
amikor felhozta a lépcsőházból a következő
egy évünket megpecsételő levelet. Mi az
anyósjelöltemmel – akivel egyébként igazi

Az erdőn át

bensőséges, szinte barátnői kapcsolatban
voltunk – egészen kikészültünk a hírtől, csak
a párom őrizte meg a nyugalmát. Azt
mondta, a berukkolás a világ legtermészetesebb dolgai közé tartozik, pánikra semmi ok.
Aztán eljött a sorozás órája. Meleg, október
eleji nap volt, az idegességtől mégis végig
rázott a hideg, amíg a vár udvarán várakoztam. Reménykedtem, hogy elismert sportolóként nem kell túl
messzire utaznia, de
hamar kiderült, hogy
hiú ábrándokat kergetek. Temesvárra küldték,
a csendőrökhöz. Este indult a vonat, hajnalban kellett megérkezniük az újoncoknak.
Sanyi nem akarta, hogy kikísérjük, de végül
belátta, hogy ez nekünk mennyire fontos. Volt
is aztán filmekbe illő búcsúzkodás. Szerencsére a többi kiskatona családja is kitett magáért, így nem voltunk túl feltűnőek. A
távozása után két hét telt úgy el, hogy semmit
nem tudtunk róla. Azt hiszem, ez volt a legnehezebb. Aztán megjött az első levél, utána
a második... Volt, hogy egy nap többször is
írt, és el is küldte valamennyit. Ő, aki sohasem szerette a gondolatait papírra vetni,
most mindent elmesélt, ami körülötte történt.
Beszámolt a napi programjáról, a katonatársakról, arról, hogy melyik felettesével lehet
szót érteni, és melyikkel jobb tartani a tisztes
távolságot. Azt is elárulta, hogy nem illik rá
az egyenruha, jó két számmal kisebb a méreténél, és a bakancs is szorítja, így a menetelések nem tartoznak a kedvenc időtöltései

Erről jut eszembe

Nincs hova elbújnunk. A koronavírus bárhol ránk találhat. Úgy
tűnik, a járvány a legeldugottabbnak és emiatt biztonságosnak vélt
helyeken is felüti a fejét. És aki
nem védekezik kellőképpen, az
aligha ússza meg. Fura ez az
egész, megtévesztő a látszat.
Nincs két hete, hogy Torockón
jártam. Átutazóban voltam ott
hétköznap, a kora délutáni időszakban. Teljesen néptelen volt a
gyönyörű település, emberrel alig
találkoztam, pedig ott máskor
mindig élénk idegenforgalom fogadott. Kószáló kóbor kutyák vették körül az autót valamilyen
alkalmi elemózsia reményében.
Körbesétáltunk maszkosan a központ jól ismert helyszínein, a
fényképezés sem maradt el, mégis
bizarr, furcsa érzés fogott el a
nagy csend, a becsukott kapuk,
az eseménytelen utcák hatására.
Egy régi-régi emlékem is előjött,
még a múlt század ötvenes éveiből. Akkor egy másik vész dühöngött Romániában, a járványos
gyermekbénulás. Aki tehette, vidékre menekítette kiskorú gyermekeit, hátha ott megússzák a
fertőzést. Én Nagyenyedről Torockóra kerültem pár hétre, talán
egy hónapra. A paralízis szerencsére elkerült, persze aligha az
az aránylag rövid falusi elkülönítés volt a mentsváram, de az ottani jó levegő, a békés, torockói
csend megerősített, otthon, Enyeden is sikerült átvészelnünk azt a
félelmetes időszakot, amíg hozzájuthattunk a védőszerhez. Torockó hangulata viszont örökre
megmaradt bennem. Abba mindig visszavágyom. A mostani
„béke” azonban természetellenesnek tűnt. Pár nap múlva olvastam a hírt, hogy ez a
különleges Fehér megyei település is bevörösödött járványügyileg. Még így is, hogy embert alig
lehetett látni a vajor, a templom,
a helyi múzeum körül. Agresszív

közé. Persze, én sem maradtam adós a válaszokkal. Rövid időn belül a postai alkalmazottak régi ismerősként üdvözöltek.
– A levélírás és a postára szaladgálás
mellett mivel töltötted a napjaidat abban az
időben?
– Kicsit olyan volt számomra az az év,
mint egy sűrű erdő, amin valahogy keresztül
kell vergődnöm. Hamar rájöttem, hogy ezt
kétféleképpen tehetem
meg: vagy igyekszem
izgalmas kalandként
felfogni az egészet, és
menet közben megmegcsodálom a ,,tájat”, vagy behunyt szemmel próbálok az út végére jutni, de ez utóbbi
esetben szinte biztos, hogy eltévedek. Figyeltem arra, hogy ne egyforma szürkeségben illanjanak el a napok, mindeniknek
legyen valami haszna, tanulsága. Megkértem a párom édesanyját, hogy tanítson meg
elkészíteni Sanyi kedvenc ételeit, közben
nagymamám szakácskönyvéből is mindegyre kísérleteztem egy-egy ismeretlen recepttel. Emellett sokat olvastam, filmeket
néztem – akkoriban volt a videotékák fénykora –, és némi tétovázás után egy fodrásztanfolyamra is beiratkoztam. Ennyi
tennivaló mellett sokkal gyorsabb, könynyebb volt az ,,erdőből” kifelé vezető út. Sanyit a katonai eskütétel után engedték
először haza. A szertartásra, persze, mi is
elmentünk az édesanyjával. Talpalatnyi
üres hely alig volt a vonaton, akkor aludtam
életemben először és utoljára lábon állva. A
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ez a vírus. Ott is támad, ahol
jelen sem kellene lennie. És az
emberekből is kihozza az agreszszivitást, akkor is, ha nem betegednek meg tőle. A járványos
hónapok óta ez az egyik legnyomasztóbb érzés: az, hogy eltávolít minket egymástól, emberi,
baráti kapcsolataink megszakítására, megváltoztatására kényszerít. Mennyire rossz érzés az,
amikor egy rég nem látott ismerős kinyújtott kézzel jön feléd, és
már te is nyújtanád a magadét,
amikor hirtelen észbe kapsz, és
szégyenkezve visszarántod a
kezed. Lehangoló, kedvrontó
mindkét félnek. És ez csak egy
hirtelen előrángatott példa, számos ehhez hasonlót sorolhatnék
az emberközi kapcsolatok romlására. Az, hogy az öklök érintésével helyettesítjük a kézfogást,
olyan kényszermegoldás, amely
szintén az agresszivitást juttatja
eszembe. Az ökölvívók üdvözlik
így egymást az összecsapás előtt.
A könyökök összekoccantása
pedig nevetséges, főleg, ha államfők, politikusok művelik kényszeredetten a világ szeme láttára.
Egyébként az egész világ feldúlt,
ideges, agresszív, robbanékony,
mindenkire ráragadt a Covid–19
agresszivitása. Láthatjuk, mi van
körülöttünk, és hogy alakulnak a
dolgok szerteszét a földgolyón.
Az amerikai választási kampány,
a terrorhullám mindenfelé a
nagyvilágban, a háborúzások, a
gyűlölet, a másság eltiprásának
a vágya, a… Mondjam még? Na
de ne fogjam ezeket is erre az embertelen, lassú vírusra! Jön az
ilyesmi e könyörtelen járvány
nélkül is. Mégis mondom konokul
a magamét, mert nem szabad elfelejtenünk:
mindannyiunkon
múlik, hagyjuk-e eluralkodni
életünkön a gátlástalan embertelenséget. Jut eszembe, máris nyakunkon az újabb választás.
Reszkess, korona! (N.M.K.)

hazafelé vezető út már sokkal kényelmesebb
és szebb volt, főleg, mivel akkor már Sanyi
is velünk tartott. A visszatérés gondolata viszont nagyon megviselte az én ,,hős” katonámat. Ettől egészen meglepődtem, de aztán
megértettem, hogy sokkal könnyebb idegenbe távozni, mint egy olyan helyre, amelynek minden árnyoldalát jól ismerjük. A
katonaság további hónapjai azonban nem
voltak annyira emberpróbálók, mint az első
hat hét. A futballnak köszönhetően Sanyi
visszakerült Maros megyébe.
A csendőrök futballcsapatában minden
hétvégén meccse volt, és bónuszként kéthetente hazajöhetett. Egyetlen alkalommal,
éppen a születésnapján történt meg, hogy
valamiért nem kapott kimenőt, de, mivel
tudta, hogy várok rá, kiszökött pár órára a
kaszárnyából. Csak a felettese jóindulatának köszönhette, hogy nem került bajba.
Nem szívesen emlékezik erre a történetre,
így én sem részletezem, de a családi legendáriumunknak fontos része marad, sok más
izgalmas sztorival együtt. A kislányunk születéséről, a családi nyaralásokról, a későbbi
nagy
botlásainkról,
talpraállásainkról, örömökről és csalódásokról órákig lehetne mesélni. A jelenlegi,
megtorpant világ valahogy mégis a közös
katonaévünket hozta felszínre bennem. Úgy
érzem, most, a világjárvány idején kicsit
újra azt a visszaszámlálás alá helyezett
életet éljük, mint annak idején, húszévesen.
Az akkori lecke pedig most is érvényes.
Okosan és tevékenyen kell tudnunk várakozni, mint aki biztos abban, hogy a félelemből nőtt erdő nemsokára ritkulni fog.
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OECD: az első fél évben 50 százalékkal
csökkent globálisan az FDI

Az első fél évben 50 százalékkal csökkentek a
közvetlen külföldi beruházások (FDI) a világon a tavalyi utolsó hat hónaphoz képest. A
visszaesés az első negyedévben 41 százalék,
a második negyedévben 39 százalék volt negyedéves szinten – áll az OECD jelentésében.

Szerkeszti: Benedek István

Szeptemberben csökkent
a munkanélküliség

Szeptemberben 5,2 százalékos volt a munkanélküliségi ráta,
ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb az előző havinál – közölte pénteken az országos statisztikai intézet.

A 15 és 74 éves korosztályban az állást keresők száma 471 ezerre
mérséklődött az augusztusban jegyzett 479 ezerről. A statisztikai intézet
ezt a csökkenést azzal magyarázza, hogy a koronavírus-járvány okozta
gazdasági leállás következtében egyre több vállalat újrakezdte tevékenységét, így a dolgozók is visszatértek munkahelyükre. Ennek ellenére ez
a szám meghaladja a tavaly szeptemberben jegyzett munkanélküliekét,
akik akkor 368 ezren voltak.
A férfiak körében 1,1 százalékponttal magasabb az állástalanok
aránya, mint a nőknél, így a férfiaknál 5,7 százalék a munkanélküliségi
ráta, a nőknél 4,6 százalék. A 25 és 74 évesek körében a munkanélküliségi ráta 4,1 százalék, ők csaknem az állástalanok 72 százalékát tették
ki. (MTI)

Újabb költségvetés-kiigazításon
dolgozik a pénzügy

Költségvetés-kiigazítást készít elő a pénzügyminisztérium, várhatóan
november második hetében készen lesz a tervezet – jelentette be hétfőn
Florin Cîţu miniszter. „A célkitűzés az augusztusban bejelentett deficit
szinten tartása, az állami büdzsé bevételeit figyelembe véve bízunk
abban, hogy ez sikerül” – mondta a pénzügyminiszter, leszögezve, hogy
az idén az egészségügy, a beruházások és Románia pénzügyi függetlenségének biztosítása képezték a prioritásokat, és ez továbbra sem fog változni. „Ezek voltak a prioritások, ez a kiindulópontja a
költségvetés-kiigazításnak is, és ebből indulnak ki a 2021-re, illetve a
következő évekre – egészen 2024-ig – tervezett forgatókönyvek. A beruházások tovább nőttek októberben. Továbbra is az a helyzet, hogy az
utóbbi 10 év legnagyobb mértékű beruházását jegyezzük” – említette
meg Florin Cîţu online nyilatkozatában. Hozzátette, úgy véli, hamarosan
nagyobb lesz a beruházások mértéke, mint amit 2018-ban egész évben
regisztráltak. (Agerpres)

Romániában és Dániában nőtt
legjobban a laptopimport

Európai uniós viszonylatban Romániában és Dániában nőtt
a legnagyobb mértékben – 38 százalékkal – a laptopimport
az év első hét hónapjában – derül ki az InfoCons egyesület
hétfői közleményéből.

A tájékoztatás szerint idén történelmi csúcsot ért el a laptopimport,
ami elsősorban azzal magyarázható, hogy a világjárvány miatt sokan
kényszerültek távmunkára vagy távoktatásra.
Az EU-n kívüli országokból importált mennyiség 90 százaléka Kínából származik: míg a tavalyi első hét hónapban 12,1 milliárd eurót tett
ki a behozatal értéke, idén január és július között 14,4 milliárd eurót
összesített.
A legjelentősebb mértékben – 38 százalékkal – Romániában és Dániában nőtt a laptopimport. Kilenc másik tagországban 20-30 százalékos
növekedést jegyeztek, hat államban 2 és 10 százalék közé tehető a növekedés, Észtországban pedig enyhe csökkenés figyelhető meg.
Az InfoCons elnöke felhívja a figyelmet, hogy bármilyen elektronikai
cikk vásárlása esetén legalább kétéves szavatossági időszak biztosított
a termékre. Ugyanakkor ha a termék nem a leírásnak megfelelően néz
ki vagy működik, a vásárló igényelheti a javítását vagy a kicserélését.
Ilyen esetekben ez nem jár többletköltséggel, a felelősség az eladót terheli. (Agerpres)

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) honlapjára felkerült jelentés szerint az első
hat hónapban globálisan 364 milliárd dollárt tett ki a
közvetlen külföldi beruházás értéke, ami 2013 óta a
legkevesebb. Az első negyedévben 227 milliárd dollár,
a második negyedévben pedig 137 milliárd dollár volt.
Az első fél évben az FDI 38 százalékkal esett éves
összevetésben.

A 37 OECD-országba irányult FDI a tavalyi utolsó
hat hónappal összevetve az idén az első fél évben 74
százalékkal, 128 milliárd dollárra zuhant, részben amiatt, hogy az Egyesült Államokba irányult közvetlen
külföldi beruházások értéke feleződött. A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő
G20-csoporthoz irányult FDI 415 milliárd dollárról
246 milliárd dollárra csökkent. Az idén az első hat hónapban a legtöbb FDI Írországba irányult, 75 milliárd
dollár a fél évvel korábbi 84 milliárd dollár után. A második helyen Kína állt 68 milliárd dollárral (a tavaly
második félévi 74 milliárd dollár után), majd az Egyesült Államok következett 62 milliárd dollárral (fél
évvel korábban 127 milliárd dollár). (MTI)

Új elnök az EBRD élén

Munkába állt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD) új francia elnöke,
Odile Renaud-Basso – közölte
hétfőn a londoni pénzintézet.

A francia pénzügyminisztérium
gazdaságpolitikai ügyekben illetékes egykori vezérigazgatója a
közép- és kelet-európai országok
gazdasági átalakulásának finanszírozására 1991-ben létrehozott bank
hetedik – egyben negyedik francia
és első női – elnöke.
Odile Renaud-Basso korábban
betöltötte az Európai Unió gazdasági és pénzügyi bizottságának alelnöki tisztségét, a Világbank
kormányzótanácsának Franciaországot képviselő tagja volt, és a kormányhitelezők alkotta globális
informális csoport, a Párizsi Klub
elnökeként is tevékenykedett.
Az EBRD októberi éves közgyűlésén megválasztott új elnök Sir
Suma Chakrabartit követi a londoni
bank élén.
Chakrabarti – aki az EBRD első
brit elnöke volt – július 2-án, második négyéves mandátumának lejártával távozott tisztségéből. Odile
Renaud-Basso októberi megválasztásáig Jürgen Rigterink, a banki és
szakpolitikai tevékenységért felelős
első alelnök irányította az EBRD-t
ügyvezetőként.
A bank csaknem három évtizedes
történetében először fordult elő,
hogy az elnök megválasztott utód
nélkül távozott mandátuma lejártával.

Az új elnököt eredetileg a május
13-14-ére tervezett éves londoni
közgyűlésen választották volna
meg, de ezt a koronavírus-járvány
miatt októberre halasztották, és
akkor is online fórum formájában
tartották meg.
Odile Renaud-Basso mellett két
másik jelölt, Tadeusz Koscinski lengyel pénzügyminiszter és Pier Carlo
Padoan volt olasz gazdasági és
pénzügyminiszter, a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) Olaszországért felelős egykori igazgatósági tagja, a
fejlett ipari országok alkotta Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) korábbi főtitkárhelyettese is versengett az EBRDelnöki tisztségért.
Padoan azonban egy héttel az októberi EBRD-közgyűlése előtt viszszalépett, így a bank új elnökét a 71
részvényes ország és szervezet Tadeusz Koscinski és Odile RenaudBasso közül választotta meg
többségi szavazással.
Az EBRD élén a brit Sir Suma
Chakrabarti nyolc évvel ezelőtti,
meglepetést keltő megválasztása
előtt két német és három francia
elnök állt.
A német EBRD-elnökök között
volt Horst Köhler, aki később Németország államfője lett.
A másik német elnök Thomas
Mirow volt, őt azonban első mandátumának lejártával, 2012-ben
nem választották újra. Mirow-t követte az EBRD elnöki tisztségében
Sir Suma Chakrabarti.

Chakrabarti elnöki időszakának
végén a legjelentősebb intézkedések közé tartozott annak bejelentése, hogy az EBRD a következő
két évben 21 milliárd euró pótlólagos támogatást nyújt a működési területéhez tartozó 38 országnak a
koronavírus-járvány okozta gazdasági válság enyhítésére.
Chakrabarti az EBRD elnökeként
adott utolsó nyilatkozatában hangsúlyozta: az EBRD és a többi nemzetközi fejlesztési bank előtt álló egyik
legnagyobb kihívás annak megakadályozása, hogy a koronavírus-járvány által sok helyen okozott
likviditási válság fizetésképtelenségi
válsággá fajuljon. Az EBRD tavaly
10,1 milliárd eurót juttatott hitelek és
befektetések formájában működési
térségének; ez éves rekord volt a
bank csaknem 30 éves történetében.
A bank az idei év első felében több
mint 5 milliárd euró finanszírozást
folyósított, és ez is időarányos rekord. Az EBRD a közgyűlésen közölte: megvan a kapacitása arra,
hogy a 2025-ig tartó időszakban
évente jóval több mint 10 milliárd
euró finanszírozást nyújtson működési térségének. Odile RenaudBasso
hétfőn,
első
elnöki
nyilatkozatában kijelentette: kihívásokkal teli időszakban kezdi munkáját az EBRD élén, de a banknak
megvan a következő öt évre szóló
útiterve, amelyet a közgyűlés elfogadott, és most megkezdődik az ebben
foglalt elsődleges fontosságú feladatok végrehajtása. (MTI)

érintett szektorokban – egyebek
mellett a turizmusban vagy vendéglátásban – tevékenykedő vállalatok
pedig az eddigi öt év helyett nyolc
évre halaszthatják nettó működési
veszteségeik elszámolását.
Az adóhatóság közlése szerint az
év első kilenc hónapjában 7,5 százalékkal emelkedett az adófizetők
száma Kínában a tavalyi év azonos
időszakához képest. A harmadik negyedévben 26 százalékos bővülést
regisztráltak. Miközben a kínai gazdaság helyreállása a harmadik negyedévre további lendületet vett, a
külpiacokat sújtó újabb járványhullámok miatt a kivitellel foglalkozó
kínai vállalatoknak komoly bizonytalanságokkal kell számolniuk. Az
adóhatóság különböző, nagy adatmennyiség feldolgozására alkalmas
technológiák segítségével könnyítette meg a kínai exportőrök átállását a belföldi piacra – mondta el a
hatóság egyik tisztségviselője. Az
exportcégek belföldi eladásokból
származó forgalma 7,7 százalékkal
nőtt éves összevetésben az első háromnegyed évben.
Hszi Csin-ping kínai elnök a májusban megtartott idei parlamenti
ülésszakon vetette fel a „kettős keringési” stratégiát, amely a gazda-

ság fellendítésének érdekében nagyobb hangsúlyt fektet a belföldi
fogyasztás élénkítésére, fenntartva
a külkereskedelmet és a külföldi befektetéseket is. A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága a
múlt héten tartott éves plenáris üléséről szóló hivatalos beszámolók
szerint az ország soron következő
ötéves tervének irányelvei alapján
Kína a továbbiakban magas szintű
innováción és technológiai önellátáson keresztül a belföldi piac fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.
Kína gazdasága 4,9 százalékkal
nőtt a harmadik negyedévben. A
helyreállás ezzel gyorsult a második
negyedévben mért 3,2 százalékos
bővülésről. A koronavírus-járvány
bénító hatásaira az ország gazdasága az év első három hónapjában
6,8 százalékkal zsugorodott. A Világbank előrejelzése szerint a kínai
gazdaság az idén 2 százalékos növekedést érhet el, míg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Kína
a G20-as országcsoport egyetlen,
gazdasági növekedést elérő országa
lehet az idén. Az IMF októberben
1,9 százalékra növelte idei kínai
GDP-növekedési
előrejelzését,
2021-re pedig 8,2 százalékos bővülést valószínűsít. (MTI)

Adócsökkentéssel és a belső fogyasztás
serkentésével segíti Peking a gazdaság helyreállását

Jelentős adó- és járulékcsökkentéseket alkalmazott a
kínai kormányzat az év első
háromnegyed részében, hogy
ezzel segítse a gazdaság helyreállását a koronavírus-járvány után.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség az adóhatóság közlését
idézve arról számolt be, hogy a január–szeptemberi időszakban az
adó- és járulékcsökkentések mértéke meghaladta a kétezermilliárd
jüant (311,22 milliárd dollár). A teljes összegből 1,37 ezermilliárd
jüant tettek ki a járvány hatásainak
ellensúlyozására bevezetett adó- és
járulékkedvezmények.
A kormányzat egyebek mellett
olyan segítő intézkedéseket hozott,
amelyek lehetővé teszik a bajba jutott vállalatoknak, hogy későbbre
halasszák adó- és járuléktartozásaik
törlesztését. A 25 százalékban meghatározott társasági adó idei esedékességű összegét a jövő év első
kifizetési időszakáig halaszthatják,
míg a társadalombiztosítási hozzájárulás megfizetését fél évvel tolhatják el, illetve egyes kis- és
középvállalkozások
mentesség
iránti kérelmet nyújthatnak be. A
járvány által különösen hátrányosan
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Novák Csaba Zoltán:

Újra kell gondolni
Marosvásárhely oktatási hálózatát

Novák Csaba Zoltán történész 2016 és 2020 között a
szenátus tanügyi bizottságának volt a tagja. A decemberi
választásokon újabb mandátumot szeretne szerezni.
Négy évvel korábban így nyilatkozott: Azért indulok a
parlamenti választáson, mert
úgy gondolom, hogy minden
embernek felelőssége a közösségéért tenni. Rendelkezem azzal a tudással, amely
révén segíthetek, előremozdíthatom a magyar emberek
életét.

Mózes Edith

– Második mandátumért indul
Novák Csaba Zoltán szenátor.
Miért vállal egy újabb mandátumot?
– Amikor 2016-ban a parlamenti
jelölés elfogadása mellett döntöttem, egyértelmű volt számomra,
hogy az oktatásügyben vállalok feladatot. A politikában tanügyi vonatkozásban is vannak olyan
kérdések, amelyekre gyors, azonnali megoldásokkal válaszolunk
(ilyen volt például az elmúlt időszakban a katolikus iskola helyzete
vagy a román nyelv oktatása az
elemi iskolákban), és vannak olyan
területek, kérdések, amelyeket folyamatként kezelünk, lépésről lépésre, hosszú távon rendezünk.
Azért döntöttem a folytatás mellett,
hogy nagyobb tudással és tapasztalattal fölvértezve továbbvigyem az
oktatásügyben elindított projekteket, és azokat újakkal egészítsem ki
– Hogyan jellemezné röviden az
eltelt mandátumot?
– Az elmúlt négy esztendő nem
a stabil kormányzás idejeként
vonul be a történelembe. Kormányválságok és váltások sora követte
egymást. Ilyen körülmények között
kellett helytállni a parlamentben. A
szándékom egyértelműen az volt,
hogy a választások előtt meghatározott célkitűzéseink közül a lehető
legtöbbet megvalósítsuk. Lássunk
néhányat a fontosabbak közül.
2016-ban megkérdezték a Maros
megyei szenátorokat és képviselőket, hogy mondják el, melyik az a
legfontosabb kérdés, ún. szívügy,
amivel nekivágnak a parlamenti
munkának? A katolikus iskolát neveztem meg, oktatási szakpolitikusként nem is lett volna más
választásom. Az az időszak volt,
amikor a legtöbben már lemondtak,
amikor Tamási Zsolt igazgatón, néhány lelkes szülőn és tanáron kívül

senki sem hitt az ügyben, amikor
többen már azt tervezték, hogy
máshol, a városon kívül kell új iskolát építeni, alapítani. Nagyszerű,
többszintű összefogás eredményeként a semmiből hoztuk vissza az
ügyet, nagyon megdolgoztunk érte,
de megérte. Szabó Ödön kollégával
sikerült egy olyan komplex törvénytervezetet átpasszírozni a parlament két házán, amiben nem csak
magyar kérdéseket igyekeztünk
rendezni, hanem a teljes oktatási
rendszer nagy kérdéseit tematizáltuk, ezekre hoztunk megoldást:
délutáni oktatás, meleg ebéd,
osztálylétszámok
csökkentése.
sokat
dolgoztunk,
Nagyon
egyeztettünk, tárgyaltunk, lobbiztunk, de felemelő érzés volt, amikor a szavazatszámláló kijelzőn
megjelent, hogy megvan a szükséges igen. Ezenkívül az RMDSZ nevéhez köthető még a kötelező
óvodai oktatás bevezetése, a bölcsődék helyzetének javítása, a magyar továbbképző központok
kérdésének rendezése, a tankönyvellátás terén is javulást sikerült kieszközölnünk.
Ezek
mellett
támogattunk minden olyan kezdeményezést, amely a tanügyi rendszer jobbítását tűzte ki céljául. A
parlamenti tevékenységem mellett
több közösségépítő projektet kezdeményeztem a megyében és Erdély területén. Megyei szintű
szakmai konzultációs körutat szerveztem, folyamatosan tartottam a
kapcsolatot az itthoni pedagógusokkal, oktatási intézményekkel. A
nyárádszeredai önkormányzattal
közösen több, a helyi gyerekek számára a román nyelv tanulását elősegítendő nyári tábort szerveztünk.
Szenátori irodám a marosvásárhelyi városi szervezettel, valamint a
Maros megyei szervezettel közösen 2017 és 2019 között három al-

kalommal szervezett képességvizsga-felkészítőket nyolcadikos diákoknak Marosvásárhelyen, illetve
öt nagyobb településen: Erdőszentgyörgyön, Szovátán, Dicsőszentmártonban, Szászrégenben és
Nyárádszeredában. A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy míg 2017ben Marosvásárhelyen 70 diák vett
részt a képzésen, 2019-ben már
115-en kapcsolódtak be, többségük
városból és a környékről.
– Véleménye szerint melyek a
következő időszak kihívásai?
– A járvány okozta krízis rátapintott az oktatási rendszer néhány
alapproblémájára: online oktatás,
elektronikai eszközök hiányának
pótlása, azok használata stb. Segítenünk kell a mindenkori kormányt
abban, hogy ezeket a problémákat
orvosolja, illetve figyelnünk kell,
önkormányzatainkkal együttműködve, hogy magyar közösségeink
is részesei legyenek ennek a folyamatnak, ne maradjanak ki semmiből. A már beindult közösségi
programjainkat (felkészítők, konzultációk, nyelvtanulás, online felkészítők) folytatjuk. Figyelemmel
kell kísérnünk a már megszavazott
törvényjavaslataink (meleg étel,
after school, bölcsődei törvény)
gyakorlatba ültetését. Nem titkolt
szándékom, kihasználva az önkormányzati választások sikerét, újragondolni Marosvásárhely oktatási
hálózatát, különös tekintettel a
helyi szakiskolai infrastruktúra átszervezésére. Országos szinten a
következő kérdéskörökben kellene
törvényes változtatásokat elérni: finanszírozás (a fejkvóta) kérdése, a
vidéken tanítók támogatása, az
érettségi rendszer, a szakiskolai oktatás, a tanterv korszerűsítése, az
iskolák helyi autonómiájának növelése, iskolai konzorciumok létrehozása, lehetőségeinek bővítése.

A Maros Megyei Tanács
felkészült a megyei utak
téli karbantartására
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A Maros Megyei Tanácsnak
három céggel van szerződése hóeltakarításra a megye hét övezetében.
Mindhárom céggel négyéves keretszerződést kötött a megyei önkormányzat, így a téli időszakban
Szászrégen és Gernyeszeg környékén a SILARA SALUB KFT. végzi
a hóeltakarítást, Segesvár környékén a FELIX EM KFT., a többi
övezetben (Marosszentkirály, Vámosgálfalva, Mezősályi és Nyárádszereda) a DRUMURI ŞI PODURI
MUREŞ KFT. felel a hóeltakarításért és a megyei utak karbantartásáért.
„Az elmúlt négy évben a megyei
önkormányzat keretszerződéseket
kötött mind a téli karbantartási és
hóeltakarítási munkálatokra, mind
a nyári időszakban végzett javítási,
karbantartási munkálatokra. Így
ugyanis gyorsabban és hatékonyabban el lehet kezdeni a munkát, hi-

szen a szezon elején csak egy alszerződést kell kötni a szolgáltatókkal, nincs szükség minden szezon
elején egy újabb versenytárgyalás
lebonyolítására, amely korábban
sok esetben késleltette tavasszal a
kátyúzás elkezdését, télen pedig a
hóeltakarítást” – emelte ki Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
A megyei tanács múlt héten kötötte meg az idei téli szezonra vonatkozó alszerződéseket, így amint
az időjárás indokolttá teszi, az önkormányzat utasítani fogja a cégeket, hogy kezdjék el a megyei utak
takarítását.
Az év hátralevő két hónapjára
vonatkozó hóeltakarítási szerződések összértéke 1,4 millió lej. Ha
szükség lesz rá, ezt az összeget kiegészíti a megyei tanács.
AMarosMegyeiTanács
sajtóirodája

A képviselőház kedden ügydöntő házként, másodszor is
megszavazta változatlan formában az államfő által megfontolásra
visszaküldött
Trianon-törvényt, amely ünnepnappá nyilvánítja június
4-ét, a trianoni szerződés aláírásának napját.

dek Zakariás képviselő elmondta,
hogy ezzel a törvénnyel a román
pártok éket vernek a román és a magyar közösség közé. „Meggyőződésem, hogy sokkal hatékonyabb
lenne a munkánk, ha olyan törvényekről szavazhatnánk, amelyek az
ország fejlődését célozzák, a jövőbe
és nem pedig a múltba mutatnak,
nem elválasztanak, hanem szorgalmazzák a békés együttélést” –
mondta a képviselő, aki arra kérte
kollégáit, hogy ne fogadják el a jogszabályt.
A tervezetet a PSD frakciója testületileg támogatta, akárcsak a PMP,
de a jogszabályt megszavazta a nem
magyar nemzeti kisebbségek 18
tagú frakciójának több tagja is. A kisebbségben kormányzó PNL és a
rendszerkritikus USR nem támogatta a törvényt, miután májusban
az első voksoláskor az RMDSZ ellenszavazatai mellett csak az USR
képviselői tartózkodtak, a többi
román párt igennel szavazott.
Felülvizsgálati kérelmében Klaus
Iohannis azt kifogásolta, hogy a
több szakértő és civil szervezet által
bírált törvénytervezet autentikus és
tartalmas közvita nélkül született,
ezért a jogalkotási folyamat újrakezdésére, történészek, kutatók, a civil
szféra bevonására kérte fel a parlamentet. Az elnök szerint Romániának EU-tagállamként nyitottnak kell
lennie a párbeszédre, éretten kell kezelnie a megosztó témákat, és ebben
nagyfokú felelősségük van az állami
intézményeknek. (MTI)

A képviselőház másodszor is
megszavazta a Trianon-törvényt

A törvényt a keddi voksoláson
175 szavazattal 23 ellenében fogadták el, 85 tartózkodás mellett a 329
tagú képviselőházban.
A parlament először májusban
hagyta jóvá a törvényt, akkor Klaus
Iohannis elnök előbb az alkotmánybírósághoz fordult, de júliusban a
testület elutasította a keresetét. Ezt
követően az elnök visszaküldte
megfontolásra a parlamentnek, a
szenátus másodszor szeptember
végén szavazta meg. Az elnök most
várhatóan kénytelen lesz kihirdetni
a jogszabályt, amelyet az ellenzéki
Szociáldemokrata Párt (PSD) kezdeményezett, de más román pártok
is támogattak.
A keddi képviselőházi ülésen a
pártok előbb arról vitatkoztak, hogy
küldjék-e vissza az illetékes szakbizottságnak a törvényt. Ezt az
RMDSZ nevében Márton Árpád
képviselő javasolta, arra hivatkozva,
hogy a frakcióvezetők szabálytalanul hívták össze a kulturális szakbizottságot, amely illetékes volt
elkészíteni a tervezetről szóló
jelentést. Ezt a javaslatot a képviselők
többsége
elutasította.
Az RMDSZ-frakció nevében Bene-
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Évente kell újítani a környezetvédelmi engedélyt

Miniszteri rendeletek hálójában

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Sebészi vagy házi készítésű védőmaszk?

A készenléti helyzet idejére
az egészségügyi és belügyminiszter rendelete értelmében egyre több megyében
közterületen is kötelező a védőmaszk viselése. Marosvásárhelyen néhány egészségügyi intézményben az
egyszer használatos sebészi
maszk viselését kérik az
ügyfelektől, ezért érdemes
előre tájékozódni. A rendfenntartók azonban sem a
maszk anyagát, sem a gyártási technológiát, csupán az
orrot is elfedő helyes viselést
ellenőrzik.

Pálosy Piroska

Magánrendelőkben előírás lehet
a sebészi maszk
Utánajártunk annak, hogy belső
rendszabály vagy minisztériumi
rendelet nyomán kérik-e a belépőtől egyes magán-járóbeteg-rendelőkben és gyógyszertárakban az
egyszer használatos sebészi maszk
viselését. Tájékozódtunk a 2020.
május 22-i 873-as számú miniszteri rendeletről, amely módosította
a 828-as miniszteri rendeletet, és a
készenléti helyzet időtartama alatt
szabályozza az egészségügyi intézmények – járóbeteg-rendelők, fogorvosi rendelők – működését. A
járvány idején a járóbeteg-rendelők működését szabályozó rendelet
B alcímének 3. pontja előírja, hogy
„az egészségügyi személyzet és a
páciensek egyaránt egyszer használatos sebészi maszkot kell használjanak”. Ha ezt a vetületet tartjuk
szem előtt, a magánklinikák és
gyógyszertárak nem tesznek egyebet, mint betartják a májusi rendeletet. A gond csupán az, hogy a
magánklinikák esetében az ügyfeleknek a legközelebbi gyógyszertárból kell megvásárolniuk az
egyszer használatos védőeszközt, a
recepción általában nem vásárolható meg, pedig azzal igencsak
könnyítenének a járóbeteg-rendelőkbe érkezők helyzetén.
Az orrot elfedő védőmaszk
viselését ellenőrzik
A készenléti helyzet idejére az
egészségügyi és belügyminiszter
rendelete értelmében kötelező a
védőmaszk viselése beltéri helyiségekben, kereskedelmi egységekben, tömegszállító eszközökön és
munkahelyeken azokon a településeken és megyékben, ahol az
utóbbi 14 nap alatt az ezer lakosra
számított fertőzöttségi arány
három vagy annál kevesebb. A felnőttek mellett védőmaszkot kell viselniük az ötödik életévüket
betöltött kiskorúaknak is, akik köz-

téren – piacon, vásárban, buszállomásban, vonatállomáson, köztéri
rendezvényen, ünnepségen, zarándoklaton, turisztikai látványosságok közelében, tanintézmények
bejáratának 50 méteres körzetében
stb. – tartózkodnak. A 2020. évi
55-ös számú törvény szerint a védőmaszkot helyesen úgy kell viselni, hogy az orrot és szájat
egyaránt elfedje. A törvény alkalmazását tartalmazó 2020. évi 856os számú kormányhatározat a
védőmaszk helyes használatán kívül
nem tér ki a védőmaszk anyagminőségére – tájékoztatott a rendőrség
szóvivője, Emanuela Fărcaş.
Rendőrségi akciók – 16 ezer lejre
bírságoltak szombaton
A koronavírus-járvány terjedésével, a SARS-CoV-2 vírussal fertőzöttek ugrásszerű megemelkedésével a múlt héten és a hét
végén újabb ellenőrző akciókat tartottak a megyében. A Maros Megyei Rendőrfelügyelőség tájékoztatása szerint a prefektusi hivatal utasítására szerveztek célzott ellenőrző akciókat, a Covid–19
terjedésének megakadályozására
bevezetett kötelező óvintézkedések
betartását követve. Piacokon, vásártereken, éttermek teraszain, autóbuszokon
és
vonatokon,
vonatállomásokon bírságoltak. A
rendőrökből, csendőrökből, helyi
rendőrökből, közegészségügyiek-

ből és a munkaügyi felügyelőség
képviselőiből álló vegyes csapatok
a koronavírus-járvány terjedésének
megaka- dályozását célzó óvintézkedések betartását ellenőrizték
zsúfolt helyeken. Múlt héten, csütörtökön 200 rendőr, csendőr, helyi
rendőr ellenőrzött 235 kereskedelmi egységet, 145 tömegszállító
eszközt, 1155 személyt igazoltattak. Aznap 253 bírságot róttak ki
32.850 lej értékben. 252 személyt
a védőmaszk hiánya miatt vagy
annak nem előírásszerű használata
okán büntettek meg, egy személyt
a házi karanténra vonatkozó szabályok megsértése miatt.
Szombaton, október 31-én 215
rendfenntartó ellenőrzött 265 kereskedelmi egységet és 200 tömegszállító eszközt. Aznap összesen
2.490 személyt igazoltattak és 224
bírságot róttak ki 16.100 lej értékben a védőmaszk hiánya, illetve a
közrend és a távolságtartásra vonatkozó előírások megszegése
miatt. Pénteken, október 30-án
Szászrégenben egy magánszemély
által 14 résztvevővel szervezett ünnepséget szakítottak félbe, és bírságoltak a 2020. évi 55-ös
törvényre hivatkozva. Az ellenőrzéseket a következő időszakban is
folytatják a megyében a járvány
terjedésének megfékezése és a törvény betartatása érdekében – tájékoztatott a rendőrség szóvivője.

Gazdasági és kereskedelmi
egységeknek

A gazdasági és kereskedelmi
egységek, amennyiben működésük környezetvédelmi
engedély kiváltásához vagy
egységes környezethasználati engedélyhez van kötve,
idéntől évente kell láttamoztassák
a
működésükhöz
szükséges engedélyt.

Az engedélyt a Maros Megyei
Környezetvédelmi Felügyelőségnél
kell megújítani, ehhez össze kell állítani a láttamozáshoz szükséges
iratcsomót, és ki kell fizetni a díjat.
Az iratcsomónak tartalmaznia kell
a kérvényt, amelynek formanyomtatványa letölthető az ügynökség
http://apmms.anpm.ro honlapjáról,
az éves környezetvédelmi jelentést,
a kérésben meg kell jelölni az iktatószámot és az engedélyezési kérelem leadásának dátumát. Az, aki
online nyújtotta be a jelentést, a
rendszerbe való feltöltés időpontját
kell megadja.
Az évi láttamozásról szóló 2020.
05. 27-i rendelet júniusban jelent
meg a Hivatalos Közlönyben, és júliustól van érvényben. A rendelet
szerint az évi láttamozást minisztériumi szinten azzal magyarázzák,
hogy ezáltal a helyszínen ellenőrzik
a gazdasági és ipari termelőegységeket, szállodákat, éttermeket, panziókat, pékségeket, állattenyésztő
farmokat, kereskedelmi egységeket, nagyáruházakat, autómosókat,
szemétlerakókat, begyűjtőpontokat, víz- és energiaszolgáltatókat,
vegyipari kombinátokat, kő- és homokkitermelést stb., hogy ugyanolyan körülmények között végzik-e
a tevékenységet, vagy időközben
változtatásokat eszközöltek, amelyek révén módosulhatnak a működési feltételek.

A Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal szervezésében

Ingyenes szakmai képzések

– A munkaerő-elosztó ügynökség nyilvántartásában szeSzakmai képzéseket szervez novembertől a Maros
Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal. November 30- replő álláskeresők (akár részesülnek, akár nem munkanélától hét programot indítanak szakács, pultos, szo- küli-segélyben);
– Az ítéletvégrehajtó intézményekben büntetésüket töltők,
balány, pizzakészítő, borbély, panzióadminisztrátor
vagy az átnevelő központok lakói;
és közbeszerzési szakértő képzésére.

– Vidéken élők, akiknek nincs stabil jövedelmük, vagy alaA szakmai alap-, illetve továbbképzésekkel az állás nélküliek munkaerőpiacon való elhelyezkedésén könnyítenének. csonyabb a havi jövedelmük az országos szociális referenciés
a
munkaerő-közvetítő
hivatal
A 2002. évi 76-os számú törvény értelmében ingyenes szak- amutatónál,
mai képzésekben, továbbképzésekben az alábbi kategóriák nyilvántartásában szerepelnek;
– A gyermeknevelési szabadságról visszatérők;
részesülhetnek:

A láttamozást legtöbb 90 és legkevesebb 60 nappal azelőtt kell igényelni, mielőtt a környezetvédelmi
engedély egyéves határideje napra
pontosan lejárna.
Ha késve adják be a kérelmet, a
felfüggesztését
tevékenységük
eredményezheti. Mert például a
hatvan napot meghaladva, ha tíz
nappal később kérik a láttamozást,
elfogadják ugyan a kérelmet, de
írásos figyelmeztetést küldenek a
határidő betartásának átlépése
miatt, és tíz napra felfüggesztik a
működési engedélyt. Ezzel egy időben értesítik a környezetvédelmi
őrséget is, és ha engedély nélkül
folytatják a tevékenységet, bírságra
számíthatnak. Amint a büntetőnapok száma lejárt, újrakezdhetik a
tevékenységet.
Abban az esetben, ha év közben
módosították az engedélyezést, a
láttamozás határidejét az első kibocsátott környezetvédelmi engedély
dátumától számítják. Saját felelősségvállalási nyilatkozatot kell írni
arról, hogy az engedély kibocsátási
feltételeinek megfelelő tevékenységet folytatnak, nem történt olyan
alapvető módosítás, amely az engedélyeztetés feltételein változtatna.
Míg az előző években ingyenes
volt, az új szabályozás nyomán a
környezetvédelmi engedély díja 100
lej, az integrált környezetvédelmi
engedély díja 300 lej, az összegeket
a Maros Megyei Környezetvédelmi
Felügyelőség
(APM
Mureş)
RO55TREZ4765032XXX000363
bankszámlájára, a 4436909-es adószámra kell befizetni. Az ügynökség
alkalmazottai az iratcsomók tanulmányozásán kívül helyszíni terepszemlét is tartanak, azt követően
újítják meg az engedélyeket.
(pálosy)

Fotó: Szer Pálosy Piroska

– Munkaképtelenség miatt betegnyugdíjazott, majd a munkaképességüket visszanyert álláskeresők.
Az idén az ügynökség 15 szakmai képzést szervezett,
azokon 235 munkanélküli vett részt. Az elvégzett
tanfolyamok és szakmai váltás nyomán 225 személy jutott
álláshoz.
A szakmai képzésekről bővebb felvilágosítással
a Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatalnál a
0265/263-760-as telefonszám 115-ös mellékállomásán
szolgálnak, kapcsolattartó: Boar Adela. A www.anofm.ro
honlapon a magánszemélyek/szakképzések (Persoane fizice/Cursuri de formare profesionala) menüpont alatt
lehet a megszervezésre kerülő tanfolyamok között válogatni. (szer)
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Szoboszlait harmadszor is megpróbálja
szerződtetni a Milan

Terjedelmes írást közölt Szoboszlai Dominikról az
első számú olasz sportnapilap, a La Gazzetta dello
Sport honlapja, amely szerint az AC Milan hamarosan
harmadszor is megpróbálja szerződtetni a magyar válogatott futballistát.
A honlap cikkében kiemelte, hogy a 20. életévét

nemrég betöltő középpályás remek formában játszik,
a Bajnokok Ligájában előbb a Makkabi Tel-Aviv elleni utolsó selejtezőkör mindkét felvonásán gólt szerzett, majd a csoportkörben a Lokomotiv Moszkva és
az Atlético Madrid ellen is betalált. Az írás külön feleleveníti, hogy a magyar válogatottban is eredményes
volt, amikor a Nemzetek Ligájában Törökország vendégeként lőtt fantasztikus
szabadrúgásgólt.
A cikk szerint Szoboszlaival már több
mint egy éve felvette a kapcsolatot a
Milan, és kétszer is közel állt ahhoz,
hogy a piros-feketék játékosa legyen.
Legutóbb nyáron szinte biztosra vették
az érkezését azt követően, hogy a Milan
állítólag megállapodott Ralf Rangnickkal, a Red Bull csoport futballért felelős
vezetőjével, de végül Stefano Pioli maradt a vezetőedző, így az átigazolás sem
valósult meg.
A cikk szerint Pioli irányításával
ugyan rég nem látott formában futballozik a Milan, de a középpályán nagy
szüksége lenne a variációs lehetőségekre, Szoboszlai pedig rendkívül technikás, jól lát a pályán és kiváló
döntéseket hoz. Szoboszlaiért ezért várhatóan újra harcba indul a Milan, és
könnyen lehet, hogy kifizeti a játékos
A magyar labdarúgó rajongói oldalán már az olasz klub felszerelésében mutatják szerződésében szereplő 25 millió eurós
kedvencüket
kivásárlási árat.

Bajnokok Ligája: a mai műsor

Az E, az F, a G és a H csoport harmadik fordulós
mérkőzéseivel folytatódik ma este a labdarúgó Bajnokok Ligája.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:
* E csoport: Chelsea (angol) – Rennes (francia)
(22.00 óra, TV: Telekom Sport 4), Sevilla (spanyol)
– Krasznodar (orosz) (22.00).
Az állás: 1. Chelsea 4 pont (4-0), 2. Sevilla 4 (10), 3. Rennes 1 (1-2), 4. Krasznodar 1 (1-5).
* F csoport: Zenit (orosz) – SS Lazio (olasz)
(19.55: DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport),
Club Brugge (belga) – Borussia Dortmund (német)
(22.00: DigiSport 4).

Az állás: 1. SS Lazio 4 pont (4-2), 2. Club Brugge
4 (3-2), 3. Borussia Dortmund 3, 4. Zenit 0.
* G csoport: Ferencváros – Juventus (olasz) (22.00:
M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport),
FC Barcelona (spanyol) – Dinamo Kijev (ukrán)
(22.00: DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+).
* H csoport: Basaksehir (török) – Manchester United (angol) (19.55: DigiSport 1, Telekom Sport 2,
Look Sport+), Lipcsei RB (német) – Paris Saint-Germain (francia) (22.00: DigiSport 3, Telekom Sport 2).
Az állás: 1. Manchester United 6 pont, 2. Paris
Saint-Germain 3 (3-2), 3. Lipcsei RB 3 (2-5), 4. Basaksehir 0.

A Juventust fogadja a Ferencváros

Két nagynevű csoportellenfele
közül elsőként az olasz bajnok Juventust fogadja a Bajnokok Ligájában
a
Ferencváros
labdarúgócsapata: a G csoport harmadik fordulós összecsapását a
Puskás Arénában rendezik ma 22
órától.
A torinói csapat az első körben 20-s győzelmet aratott a Dinamo
Kijev vendégeként, a múlt héten
azonban hazai pályán ugyanilyen
arányban kikapott az FC Barcelonától. Az FTC a katalánok otthonában
elszenvedett 5-1-es vereséggel kezdett, majd 0-2-ről felállva 2-2-es
döntetlent játszott a Groupama Arénában az ukránokkal.

Ronaldo két góllal tért vissza

A Juventust augusztus óta új vezetőedző irányítja a játékosként világbajnok és kétszeres BL-győztes
Andrea Pirlo személyében, a 41
éves olasz szakember vezetésével
egyelőre hullámzó a csapat formája,
és az eredmények sem tükrözik azt
a dominanciát, amely – legalábbis
az elmúlt évtizedben – a klubot
Olaszországban jellemezte. A Serie
A-ban ugyan veretlenül a harmadik
helyen áll a gárda, de három győzelme mellett – amelyek közül a
Napoli ellenit a zöldasztalnál kapta
meg – három döntetlen is becsúszott, a Verona és a Crotone elleni
egyértelműen a meglepetés kategóriába sorolható. Ehhez persze hozzátartozik,
hogy
a
csapat
legnagyobb sztárja, az ötszörös
aranylabdás Cristiano Ronaldo koronavírus-fertőzése miatt október
11-e óta nem állhatott rendelkezésre, s amikor vasárnap a Spezia
otthonában visszatért, két gólt is

szerzett, a Juve pedig – a nyitóforduló óta először – ismét győzött,
mégpedig 4-1-re. Érdekesség, hogy
amióta a portugál támadó 2018-ban
a Real Madridtól Torinóba igazolt,
a Juventus mindössze az 55 százalékát nyerte meg azoknak a mecscseknek, amelyeken a sztárjátékos
nem lépett pályára.
Az olasz sajtó meglehetősen fanyalogva fogadta a Barcelonától elszenvedett múlt heti BL-vereséget,
mivel a katalánok jóval kreatívabban és veszélyesebben futballoztak
riválisuknál, amelynek kaput eltaláló lövése csak egy volt, persze leszámítva Álvaro Morata három
meg nem adott lesgólját. Pirlo, mint
minden mérkőzés után, azzal védekezett, hogy a csapat még épülőfélben van, és egy hosszú út elején
járnak.
A Ferencváros is a Barcelonától
szenvedte el szezonbeli egyetlen
vereségét, ezenkívül minden sorozatot figyelembe véve kilenc győzelem és öt döntetlen, az OTP Bank
Ligában pedig öt siker és két döntetlen a mérlege. Szerhij Rebrov
együttese az NB I legutóbbi fordulójában szombaton 1-1-es döntetlent ért el a Fehérvár otthonában,
így megőrizte egypontos előnyét az
egy meccsel többet játszó riválisával szemben a tabella élén. Az
ukrán szakember a rangadón jubilált, ugyanis 100. tétmérkőzésén

Műszaki hibák hátráltatták
Tóth Lászlót Imolában
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Fotó: Tóth László Média

Több műszaki hiba miatt nem tudott eredményes hétvégét teljesíteni
Tóth László, a Bhaitech Racing magyar versenyzője a Formula Renault
Eurocup jubileumi, 50. szezonjának nyolcadik fordulóján, a Forma–1-es
Emilia Romagna Nagydíj betétfutamaiként rendezett elmúlt hét végi versenyeken.
A 20 éves pilótának már a szombat délelőtt rendezett szabadedzésen is
gondok voltak a versenyautójával, emiatt nem is tudott megfelelő mennyiségű kört megtenni a hétvége egyetlen gyakorlásán, és így kellett nekivágnia az első időmérő edzésnek.
A kvalifikáció az előzményeknek megfelelően nem is sikerült túl jól
Tóthnak, aki aztán a délutáni versenyen el sem tudott rajtolni, versenyautójában ugyanis a sebességváltó felmondta a szolgálatot.
A csapat szombatról vasárnapra kicserélte az 51-es rajtszámú autó sebességváltóját, de a reggel rendezett második időmérő edzésen sem volt
meg a szükséges tempó a versenygépben ahhoz, hogy a magyar versenyző
jó rajthelyet csípjen meg. A vasárnap délelőtti futamon aztán Tóth jól rajtolt a mezőny végéről, több pozíciót is sikerült javítania, ám autója csupán
öt kör erejéig működött kifogástalanul, ezután az újabb műszaki gondok
miatt tempót veszített, és végül a 15. helyen ért célba.
„Ez sajnos nem a mi hétvégénk volt, rengeteg gonddal küzdöttünk, és
ezeknek csak egy részét sikerült megoldanunk. A vasárnapi verseny elején
megvolt a tempó ahhoz, hogy megpróbáljak feljebb jönni, de utána megint
visszalassult az autó, így jobb eredményre sajnos nem volt esélyem” –
foglalta össze a hétvégén történteket Tóth.
A Formula Renault Eurocup idei szezonja ezen a hétvégén máris folytatódik, a kilencedik fordulót a németországi Hockenheimben, a német
túraautó-bajnokság (DTM) betétfutamaként rendezik, majd a tervek szerint a jövő hétvégén a franciaországi Paul Ricard versenypályán zárul az
idény.

irányította a zöld-fehéreket, ezeken
62 győzelem, 24 döntetlen és 14 vereség a mérlege.

Eddig egyszer meccseltek

Az FTC és a Juventus eddig egyszer találkozott egymással az európai kupaporondon, méghozzá
1965-ben a Vásárvárosok Kupája
döntőjében. A június 23-án játszott
torinói találkozót a zöld-fehérek
nyerték Fenyvesi Máté 74. percben
szerzett góljával.
A 31-szeres magyar bajnok Ferencvárosnak nemzetközi szinten ez
az egyetlen jelentős trófeája, a 36szoros olasz bajnok Juventus ennél
jóval több sikerrel büszkélkedhet.
Többek között kétszer is megnyerte
a BL-t, illetve annak elődjét, a
BEK-et (1985 és 1996), továbbá
összesen kilencszer játszhatott döntőt a legrangosabb európai klubsorozatban. Magyar csapat is került
már az útjába, 1973-ban a BEK negyeddöntőjében a torinói 0-0 után
idegenben lőtt gólokkal (2-2) búcsúztatta az Újpestet. Ezenkívül
még egyszer találkozott magyar riválissal, 1979-ben a Kupagyőztesek
Európa Kupája első fordulójában a
Győri ETO-t ejtette ki 3-2-es összesítéssel (2-0, 1-2).
Az FTC az UEFA égisze alá tartozó rendezvényen eddig egyszer
mérte össze tudását olasz ellenféllel, 1966-ban a BEK negyeddöntő-

Ki nyer Barcelonában?

A G csoport másik mai találkozóján a Dinamo Kijev vendégeskedik
majd a Camp Nouban. A meccs esélyese azzal együtt is a házigazda
Barcelona, hogy a bajnokságban csak bukdácsol, hat kör alatt mindössze nyolc pontot gyűjtött, s jelenleg csupán a 12. helyen áll, az ukránok viszont nyolc forduló után veretlenül vezetik hazájuk bajnokságát.

A gólszerző ferencvárosi Somáliának (b2) gratulálnak társai az OTP Bank Liga 9. fordulójában
játszott MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkőzésen, a székesfehérvári MOL
Aréna Sóstó stadionban, október 31-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

jében az Internazionaléval szemben
maradt alul 5-1-es összesítéssel (04, 1-1). A VVK-ban az 1967/68-as
szezon elődöntőjében a Bolognát
verték a zöld-fehérek 5-4-es összesítéssel (3-2, 2-2).
A mai mérkőzésen a járványügyi
előírások szigorú betartásával több
mint 15 ezren lehetnek ott a Puskás
Arénában, az európai szövetség
ennyi nézőt engedélyez a stadion

befogadóképességéhez mérten. Az
FTC eddig a saját otthonában, a
Groupama Arénában játszotta a
hazai BL-meccseit, de a Juventus és
a Barcelona ellen átköltözik az ország legnagyobb stadionjába.
A 22 órakor kezdődő összecsapást, amelyen az izraeli Orel Grinfeld fújja majd a sípot, az M4 Sport,
a DigiSport 2, a Telekom Sport 3 és
a Look Sport élőben közvetíti.

Hiányzók

Hazai oldalon az albán Myrto Uzuni nem bevethető, a Juventusnál
viszont Giorgio Chiellini, Alex Sandro és Matthijs de Ligt is sérüléssel
bajlódik. Merih Demiralt a múlt héten kiállították, így ezúttal eltiltását
tölti majd.
1. FC Barcelona
2. Juventus
3. Dinamo Kijev
4. Ferencváros

A csoport állása

2
2
2
2

2
1
0
0

0
0
1
1

0
1
1
1

7-1
2-2
2-4
3-7

6
3
1
1
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EP-állásfoglalás a digitális szakadék megszüntetéséért

A járvány miatt sokan kimaradtak
az oktatásból

Az októberi plenáris ülésen az
európai parlamenti képviselők közleményt fogalmaztak
meg, amelyben az oktatás
terén kialakult digitális szakadék felszámolását kérik.

Mózes Edith
A képviselők múlt csütörtökön
593 szavazattal, 58 ellenszavazat és
36 tartózkodás mellett fogadták el
az állásfoglalást.
Legyen mindenki számára valós
opció a digitális oktatás!
A képviselők bírálják, hogy még
mindig nagy eltérések tapasztalhatók az EU-n belül abban, hogy a tanulók hogyan férnek hozzá az
oktatáshoz: egyes tagállamokban az
iskolások 32 százaléka hónapokon
át nem jutott hozzá. Ez pedig valószínűleg csökkenteni fogja az érintett generáció jövőbeli jövedelmi
szintjét, és potenciálisan negatív hatással lesz az egész unió produktivitásának
növekedésére
és
versenyképességére.
A digitális szakadék felszámolását ezért sürgősen el kell kezdeni,

Victor Negrescu Forrás: Wikipédia

Sabine Verheyen

Forrás: en.wikipedia.org

vélik a képviselők, akik felszólítják
a Bizottságot, hogy kezelje kiemelten a digitális infrastruktúrára és felszerelésre irányuló beruházásokat,
különösen a távoli és a vidéki területeken. Emellett a tanárok megfelelő digitális képzésére és segítésére
is forrásokat kell elkülöníteni, hogy
az oktatók boldogulni tudjanak az
új technológiákkal.
Victor Negrescu (S&D, Románia),
a kulturális és oktatási bizottság alelnöke szerint „megérkezett Európába a járvány második hulláma, és
több ország még mindig felkészületlen. Többet kell tenni a mindenki
számára hozzáférhető minőségi oktatás és képzés biztosításáért, és
ehhez befektetésre van szükség.
Nagyon sajnáljuk, hogy a Tanács az
oktatást és képzést támogató programok megvágását javasolja. Ismételten az Erasmus+ program
költségvetésének megháromszorozását kérjük. A tagállamokat emellett az oktatási kiadásaik emelésére
buzdítjuk. A Bizottságnak a helyreállítási tervekben kiemelten kell kezelnie
az
oktatást
célzó
befektetéseket” – fogalmazott a

szocialista képviselő a kulturális és
oktatási bizottság nevében a szavazást megelőző vitán a plenárison.
Európai oktatási térség
A képviselők bírálják, hogy a
válság idején nem létezett európai
szintű koordináció, és a tagállamok
nem cseréltek tapasztalatot a bevált
gyakorlatokról. Az uniónak aktívabban kellene egyeztetnie a tagállamok között, fogalmaznak. A
képviselők szerint szakpolitikai keretet kellene biztosítani a tagállamoknak a tapasztalatcserére, az
európai oktatási térségnek pedig
„egy átfogó elveken alapuló laza jövőképből mérhető célkitűzéseket
tartalmazó konkrét munkaprogrammá” kell alakulnia.
Sabine Verheyen (EPP, Németország) jelentéstevő: „Üdvözöljük a
Bizottság szeptember végén bemutatott oktatási csomagját, azonban
ez csak az első lépés. Eljött az idő,
hogy az európai oktatási térségről
és az átalakított digitális oktatási akciótervről alkotott elképzelések
konkrét lépésekben és a hozzájuk
rendelt forrásokban öltsenek testet”
– mondta a német néppárti képviselő a szavazást követően.
*
Az UNESCO szerint a koronavírus-járvány első időszakában a digitális oktatáshoz való hozzáférés
még a világ legfejlettebb országaiban is csak 90 százalék körül volt,
tehát a diákok tíz százaléka ott is kimaradt. Az alacsony jövedelmű országok
kevesebb
mint
25
százalékában biztosítottak egyáltalán valamilyen fajta távoktatást.
Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája

Tájékoztatás a Románia és a Portugál Köztársaság közötti
konvencióról
a kettős adózás elkerülése érdekében

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal tájékoztatja az adófizetőket, hogy a Románia és a Portugál Köztársaság
között a kettős adózás elkerülése érdekében kötött konvenció megfelelő alkalmazása érdekében, és a
63/1999-es törvény által ratifikált jövedelemadót, illetve a tőkéből származó jövedelmet illető kettős
adózás és az adócsalás megelőzése érdekében a portugál adóhatóság közölte, hogy módosításokat
eszközölt a következő űrlapokon:
1. MOD. 21-RFI – kérvény a portugál adózás alóli részleges vagy teljes felmentésre, az adót helyben
fizeti;
2. MOD. 22-RFI – kérvény a részvényesi osztalék és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
portugál adójának visszafizetésére;
3. MOD. 23-RFI – kérvény a jogdíjak, osztalékok és kamatok (kivétel a részvényesi osztalék és a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) utáni portugál adó visszafizetésére;
4. MOD. 24-RFI – kérvény a más jövedelmekre vonatkozó portugál adó visszafizetésére.
A módosítást 2020. szeptember 1-jétől hozták, mivel az adóügyi lakhely igazolása nem az illető
űrlapokkal történik, hanem a lakóhely szerinti állam hatósága által kibocsátott igazolással.
Ezzel együtt a portugál adóhatóságok továbbra is elfogadják a régi űrlapokat, azzal a feltétellel, hogy
csatolják hozzá a lakóhely szerinti állam kompetens hatósága által kibocsátott igazolást.
Az új űrlapokat a portugál adó- és vámhatóság honlapjáról lehet beszerezni:
www.portaldasfinancas.gov.pt:
Cidadãos/Portuguese Tax System/DTA – Useful Forms.
Bővebb felvilágosítás az adóügyi lakhely megállapítására az Adó- és Pénzügyi Hatóság honlapján az
Asistenţă contribuabili címszónál, a Ghiduri curente rovatban, beillesztve a Ghidul privind rezistenţa
fiscală a persoanelor fizice című anyagba (az anyag román és angol nyelvű).
Az
útmutató
az
alábbi
internetcímeken
található:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/
AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO.pdf
illetve
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie
2019_EN.pdf
Az adófizetők telefonon is segítséget kaphatnak a fiskális lakhely megállapítására és a vonatkozó
dokumentumok benyújtására, valamint az adótörvénykönyv 230. és 232. cikkelyeiben előírt űrlapok
kitöltésére az Adó- és Pénzügyi Hivatal +40314039160 telefonszámán.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

APCHOUSE könyvelésben és előkönyvelésben jártas MUNKATÁRSAT keres. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben beküldeni a
jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen behozni a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. (sz.-I)

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.
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
Szomorúsággal emlékezem minden
november
negyedikén
Anyámra,
KELTZ MÁRIÁRA, aki 20 évvel ezelőtt
hunyt el ezen a napon.
Kérek mindenkit, aki ismerte, tisztelte,
szerette, emlékezzék rá kegyelettel.
Fia, Gyula. (9457-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós,
rokon, barát és szomszéd,
SÁNTA MÁRIA
(Marika)
szül. Mezei
életének 75. évében 2020. november 2-án
hosszú, de türelemmel viselt szenvedés
után megpihent. Temetése 2020. november
6-án, pénteken 13 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából, római
katolikus szertartás szerint. Nyugodj békében, drága lélek!
A gyászoló család. (9506-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, após, nagytata,

id. BORSOS JÁNOS

84 éves korában csendesen
megpihent. Temetése november
4-én, szerdán 14 órakor lesz a

meggyesfalvi temetőben, refor-

mátus szertartás szerint. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

Búcsúzik tőle fia, Jani, menye,

Kati és unokája, Tamás. (9492-I)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ sír a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben. Tel. 0747-892542. (p.-I)

LAKÁS

VESZEK 2 szobás tömbházlakást a
Tudor negyedben. Tel. 0745-625-362.
(9469)
ELADÓ ház közös udvaron, a főtérhez közel, a Călăraşilor utca 3. szám
alatt. Tel. 0755-323-937, 0754-558153. (9497-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8974)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját
anyaggal
is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(9449-I)
FESTÉST,
vakolást,
csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást stb.
vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564921. (8991)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk ezen a
napon a szeretett gyermekre,
édesapára, testvérre, rokonra és
jó barátra, ZÁG SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Kérünk, bocsáss meg mindenkinek,
aki életedben megbántott. Emlékét őrizni fogjuk, amíg élünk.
Nyugalma legyen csendes! Az újratalálkozás reményében: a megtört szívű család. (9472)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, testvér,
sógor, rokon, szomszéd,
UJJ LAJOS
FIÚKA
életének 69. évében hosszú
szenvedés után visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése november 5-én, csütörtökön 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából, katolikus szertartás szerint.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (9510-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, dédnagyapa,
sógor, rokon és jó szomszéd, a
marosvásárhelyi születésű
id. BORSOS JÁNOS
a Constructorul szövetkezet
volt dolgozója
84 éves korában csendesen
megpihent. Temetése november
4-én, szerdán 14 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben, református szertartás szerint. Emléke
legyen áldott!
Búcsúzik tőle szerető felesége,
Ica. (9493-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata,
id. BORSOS JÁNOS

84 éves korában csendesen

megpihent. November 4-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök

nyugalomra a meggyesfalvi temetőben, református szertartás

szerint. Nyugodjon békében!

Búcsúzik tőle leánya, Ildikó, veje,

Ilyés, unokája, Szabolcs és fele-

sége, Erika, valamint déduno-

kája, Zalán. (9493-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,

rokon, szomszéd, jó barát és jó
ismerős,

PIPÓ MAGDOLNA – DODI
szül. Havrilla

a Székely Népi Együttes volt ala-

pító tagja, a Marosvásárhelyi Fil-

harmónia volt énekese, hosszú,

de türelemmel viselt betegség

után, életének 83. évében csen-

desen megpihent.

Drága szerettünket november 5-

én, csütörtökön 14 órakor kísérjük

utolsó

útjára

a

marosvásárhelyi református te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (9483-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy szeretett barátunk és csapattársunk, az öregfiúk teniszcsapatának alapító tagja,
PAPP ANTAL
(Totyi)
október 17-én elhunyt. Temetése
november 6-án, pénteken 12 órakor lesz a nagyatádi sírkertben.
Nyugodjon csendesen!
Gyászoló barátai. (9501-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon és jó barát,
BIÁS EDIT
rövid, de súlyos betegség után,
életének 76. évében végső nyugalomra tért. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Ujj Éva
barátnőnknek szeretett FÉRJE
elhunyta alkalmából. Barátnői.
(-I)
Őszinte részvétünk Ujj Évának
szeretett FÉRJE elvesztése
miatti fájdalmában. Vigasztalást
a gyászoló családnak. A
Székely, Márton és Suba család.
(9509-I)
Fájó szívvel búcsúzom kedves
unokahúgomtól, a magyarói
VIRGINÁS
(szül.
Vajda)
HAJNITÓL. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. Ördög
Ferenc és neje, Irma. (sz.-I)
Őszinte részvétem barátomnak,
Sántha Rezsőnek és gyászoló
családjának szeretett jó barátunk, sokáig volt szomszédom, SÁNTHA (szül. Mezei)
MÁRIA elhunyta alkalmából.
Zrínyi Gábor. (sz.-I)
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