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Tegnaptól nem ellenőriznek
a parkolóőrök

A rendkívüli állapot végéig

Álhír volt
a székelyberei
vírusfertőzés

Szerdán délben közleményben cáfolta
Székelybere önkormányzata azt a hírt,
miszerint a községben koronavírussal
fertőzött személyt azonosítottak és
szállítottak el.

____________2.
Segítségnyújtás a
veszélyeztetetteknek

Mivel vidéken is sok az egyedül élő
idős, akiknek esetleg nincsen olyan
közelben élő családtagjuk, aki beszerezhetné számukra a legszükségesebbeket, a napokban több vidéki
önkormányzat ajánlotta fel a segítségét.

Fotó: Nagy Tibor

„Azért döntöttem így, hogy a 11 parkolóőrt ne tegyük ki a koronavíErről döntött a marosvásárhelyi parkolást felügyelő cég vezetése. Valer Ujică a Népújság megkeresésére elmagyarázta: rus-fertőzés veszélyének, ugyanis nagy területet fednek le, és nem szereta határozatot az államfő 195-ös, a szükségállapot kihirdeté- nénk, ha bármelyikük is megbetegedne. Ezért csütörtöktől visszarendeltük
őket, a rendkívüli állapot idején nem ellenőriznek” – mondta Ujică.
sére vonatkozó rendelete alapján hozta meg.

Antalfi Imola

(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Összehangolt
európai válaszlépések

Az Európi Bizottság valamennyi rendelkezésére álló eszközt fel fog használni a világjárvány
következményeinek enyhítésére.

____________17.

A gyűlölet szele

Bodolai Gyöngyi
A csatornák között válogatva kapcsoltam március 19-én, szerdán
este a Digi 24 adóra, ahol a híreket ismertették. Az egyébként adatokban bővelkedő híradó hangvétele hirtelen megváltozott, amikor
C. P. bemondó T. B. Hargita megyei RMDSZ-szenátor esetéről számolt be. Frissen történt eseményként tálalta: a szenátor, azért, hogy
megmeneküljön a gyorshajtás miatti büntetéstől, azt hazudta a közlekedési rendőröknek, hogy elkapta a koronavírus-fertőzést.
Miután a bemondó korábban szenvtelen hangon említette azokat
a fertőzötteket, betegeket, akik letagadva állapotukat, sőt a kórházból kiszökve terjesztik a vírust, már-már lázító gyűlöletbeszédbe
csapott át, amikor az RMDSZ-szenátor esetét ismertette. Ebben tudósító kolléganője is segítségére volt. Bár kiderült, hogy nem friss
az esemény, újra meg újra, szinte eszelősen visszatért a szenzációként tálalt hírre. Elmúlt már éjfél, amikor a szenátor is megelégelte,
és betelefonált, hogy ez eset március 14-én reggel történt, amikor a
kormány megszavazása és koronavírussal fertőzött szenátorkollégája miatt a teszt elvégzése érdekében tartott a fővárosba. Részletesen ismertette, hogy valóban átlépte a megengedett sebességhatárt,
de nem tiltakozott amiatt, hogy megbüntették, és a koronavírussal
való esetleges fertőzöttségét azért említette, mert az iratait kérő
rendőr túl közel hajolt hozzá.
Nos, egészen pontosan akármi és akárhogyan is történt, a bemondó uszító hangneme felháborító, sőt megengedhetetlen. Lejáratta magát és a csatorna szavahihetőségét is.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 25 perckor,
lenyugszik
18 óra 36 perckor.
Az év 80. napja,
hátravan 286 nap.

Ma KLAUDIA, holnap
BENEDEK napja.
BENEDEK: a latin Benedictus többszörös rövidülése
során vált melléknévből keresztnévvé, jelentése: áldott.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Részben napos
Hőmérséklet:
max.190C
min.30C

BNR – 2020. március 19.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8440

4,4864

1,3531

212,5694

Álhír volt a székelyberei vírusfertőzés

Szerdán délben közleményben cáfolta Székelybere önkormányzata azt a hírt, miszerint a községben koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak és szállítottak el. A
szóbeszéd szerint egy Olaszországból a napokban hazatért
helybéliről volt szó.
Az önkormányzat közösségi oldalán ezt az állítást hamisnak nevezte a községvezetés, elismerte viszont, hogy
vannak a községben otthoni elkülönítésben, nyugat-európai
államokból hazatértek, akikről nem bizonyosodott be, hogy
betegek volnának, de felelősségteljes magatartást tanúsítva
otthon tartózkodnak.
Arra kérnek ugyanakkor mindenkit, hogy őrizze meg a
nyugalmát, és ne keltsen pánikot. Ezeken az embereken segíteni kell minimális szükségleteik ellátásában, de
nem szabad velük érintkezni, ha pedig bárki fizikai segít-

ségre vagy tanácsadásra szorul, arra kérik, jelezze az önkormányzatnál.
Egyes lakosok további információigényére válaszolva a
önkormányzat rámutatott: ebben a kérdésben a megyei
közegészségügyi igazgatóság tud hivatalos adatokat
közölni, ezeket a rendőrség segítségével próbálják frissíteni. A községben jelenleg 25-en vannak otthoni elkülönítésben.
Benedekfi Csaba polgármester is határozottan cáfolta a
szárnyra kapott híreszteléseket. Kedden egy Magyarországról hazaérkezettt, helyi üzletbe betérő személyről állította valaki, hogy fertőzött, ezért a környezete rögtön
értesítette a rendőrséget, majd a szóban forgó egyént elszállították, és tesztet végeztek rajta, az pedig egyértelműen
negatív eredményt mutatott. (gligor)

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

43, 33, 40, 19, 12 + 10 NOROC PLUS: 3 5 1 5 8 4
20, 31, 18, 2, 12, 34
4, 8, 49, 42, 11, 9

Megyei hírek

SUPER NOROC: 9 3 2 2 7 9
NOROC: 2 0 6 5 1 5 3

Az E.ON koronavírus-tesztelő gépet
finanszíroz

A Delgaz Grid gázszolgáltató vállalat, az E.ON csoport
tagja közösségi oldalán közölte, hogy egy koronavírus
tesztelésére alkalmas teljes berendezés vásárlásához
nyújt támogatást, a gép a Maros Megyei Klinikai Kórházhoz kerül. Ez a berendezés egy időben 50 mintát képes
feldolgozni, s a feldolgozás időtartama 7-8 óra. A cég e
döntését a járványveszélyre való tekintettel s a közösség
iránt viseltetett felelősséggel indokolta.

Március 26-án nyit a Shopping City

A NEPI Rockcastle, Közép- és Kelet-Európa vezető ingatlanbefektetőjének tegnapi tájékoztatása szerint március
26-án minden valószínűség szerint megnyitják a marosvásárhelyi Shopping City bevásárlóközpontot. A 40 ezer
négyzetméternyi bevásárlótérben helyet kap a Carrefour
hipermarket, több nemzetközi, valamint hazai márkabolt,
továbbá több moziterem és vendéglő, egy szabadidőközpont és egy 3000 négyzetméteres terasz. A Shopping City
a Hosszú utca (1918. December 1. út) 242. szám alatt található, a környék legfontosabb, 70 millió eurós beruházásaként tartják számon.

Maros-parti takarítás

A Marosvásárhelyi Rádió ez évben április 25-én 11 órától
tervezi a Maros-parti takarítást. A rádió következetes eddigi vállalásához, s továbbra is felvállalja a közszolgálatiságot nemcsak a stúdióban, hanem különböző
közösségépítő események, rendezvények és közviták
megszervezésében, továbbá környezetvédelmi akciókban
is. Az elmúlt években a Közösen kitakarítjuk! akció keretében több száz tonna szemetet gyűjtöttek össze a Maros
partjáról, s ezzel a probléma tudatosítását, a cselekvésre
való ösztönzést és a környezettudatos életre való nevelést
célozzák.

Sok a tűzeset

Az utóbbi napokban egyre több tűzeset történt, főként bozóttüzekről van szó. Szerdán a dicsőszentmártoni Hársfa
utca közelében 500 négyzetméteren kapott lángra a száraz növényzet. Marosszentgyörgyön 800 négyzetméteren
égett a bozót, s fennállt a veszély, hogy az erdőre is átterjed. Marosvásárhelyen a Nyíres utcában 500 négyzetméteren volt bozóttűz. A legsúlyosabb eset délután
Bisztranagyvölgyben történt, ahol 4 hektárt perzseltek
végig a lángok – veszélyeztetve az erdőt.

Élő szentmise-közvetítés vasárnap
10.30-tól az Erdély TV-ben

Március 22-én, nagyböjt 4. vasárnapján 10.30 órakor az
Erdélyi Magyar Televízió élőben közvetíti a csíksomlyói
kegytemplomban tartott szentmisét. Az élő adás célja,
hogy a nyilvános szentmisék hiányában a tv-csatorna eleget tegyen a hívek lelki igényének.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Olvasóink és hirdetőink figyelmébe!

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel felhívjuk olvasóink, hirdetőink figyelmét, hogy
egészségük minél hatékonyabb védelme érdekében azt ajánljuk, ha
lehet, a személyes ügyfélfogadás helyett április 16-áig válasszák az
alábbi alternatívákat:
Az újságra továbbra is elő lehet fizetni a szerkesztőségben,
hirdetést is feladhatnak, emellett
AJÁNLJUKanepujsag.roweboldalonlevőonlinefelületet,
vagy beküldhetik e-mailen a reklam@e-nepujsag.ro címre. 
ElőfizetnianyomtatottNépújságraúgyszinténonlineisleheta
weboldalon.
Bármilyen kérdésük van, rendelkezésükre állunk
a 0265/268-854-es vagy a 0742-828-647-es telefonszámon
9–15 óra között. Köszönjük megértésüket.

Szünetel az ügyfélfogadás
a személynyilvántartó
igazgatóságon

tűnik tarthatónak, hosszabbítást fognak kérelmezni, amint
biztossá válik, hogy mennyi időre lenne még szükség. Ez
csak akkor lesz meghatározható, amikor az iskolákban újraindul az oktatás. A jogosultak türelmét kérik, s biztosítaA Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság közölte, nak mindenkit afelől, hogy a jelenlegi helyzet miatt nem
hogy a szükségállapotra való tekintettel más intézmények fognak lemaradni a pályázási lehetőségről – közölte AdyKovács-Ferenczi Noémi programkoordinátor.
képviselői nem léphetnek be a Városháza utca 2. szám
alatti épületbe. Valamennyi igénylést e-mailben kell továb- Nem törölték a marosvásárhelyi
bítani. Cím: djepmures@cjmures.ro. Az anyakönyvi típusjáratokat
nyomtatványokat előzetes bejelentés alapján lehet
átvenni. Különleges esetekben kibocsátanak személyazo- A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren a megfelelő
nossági iratokat, azonban a kérelmeket szintén telefonon
óvintézkedések mellett a meghirdetett menetrend szerint
kell bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy a szükségállapot
közlekednek a járatok. A repülőtér honlapján csütörtökön
idején a lejárt személyazonossági igazolványok érvényeegyetlen járattörlés sem szerepelt. A ki- és beszállási idő
sek maradnak. Mivel az ügyfélfogadást felfüggesztették,
az egészségügyi ellenőrzés miatt hosszabb lett – tájékozaz érdeklődők a 0265-311-109-es telefonon vagy
tatott Peti András, a repülőtér igazgatója.
a codruta.sava@cjmures.ro e-mail-címen kaphatnak
Őszre halasztják a faültetést
információkat.
A Csűrszínházi Egyesület őszre halasztja a Budapesti
A pályázati határidő
Nemzeti Színház kezdeményezését felkaroló, március 21meghosszabbítását kérelmezik
ére meghirdetett faültetési rendezvényét. A csemetéket
megrendelték ugyan, de nem szállították le, így a kertéA Szülőföldön magyarul program koordinátorához több
szeti cég ősszel biztosítja majd a megfelelő mennyiségű
igénylés érkezett a pályázatok benyújtási határidejének
meghosszabbítása érdekében. Tekintettel arra, hogy a ha- ültetőanyagot. Az akció újrakezdéséről értesítik majd az
érdekelteket.
táridőt április 30-ára hirdették meg, s ez a határidő nem
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Pontosítás a magyar állampolgársággal rendelkező
lakosok határátlépésére vonatkozóan

Több olvasónk jelezte, hogy pontosítsuk azt, hogy a magyar
kormány által a vírus terjedését meggátoló óvintézkedések
egyikeként a határzárlat miként értelmezhető. A következő
kérdést írásban továbbítottuk a csíkszeredai főkonzulátushoz:
A magyar kormány által bevezetett határzárlat kizárólag az állandó magyar lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra
vonatkozik, vagy a kettős állampolgársággal (magyarországi
személyazonossági igazolvánnyal is) rendelkező állampolgárokra?
A konzulátustól a következő választ kaptuk:
Magyarország kormányának 41/2020. (III. 11.) rendelete
értelmében a külföldről érkező nem magyar állampolgárok
személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek
be. A magyar állampolgárok Magyarország területére beléphetnek, őket az Alaptörvény értelmében megilleti a hazatérés
joga.
Magyarország kormánya minden magyar állampolgár számára azt tanácsolja, hogy külföldi utazásukról alapos megfontolás alapján döntsenek, s e célból folyamatosan kövessék
figyelemmel a konzuli szolgálat tájékoztatóit a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs címen.

A Romániába való beutazás és tartózkodás szabályait a
román jogszabályok és hatósági rendelkezések szabják meg,
ez ügyben kérjük, hogy az érdeklődők illetékes román hatóságokkal vegyék fel a kapcsolatot.
A kormányrendeletben meghatározott országok (Olaszország, Kína, Dél-Korea, Izrael, Irán) területéről érkező magyar
állampolgárok ugyanakkor a Magyarországra való belépés
során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amelynek eltűrésére
kötelesek. Akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19-fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban kerülnek
elhelyezésre. Akiknél az egészségügyi vizsgálat során
COVID-19-fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14
napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni. Akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19-fertőzés gyanúja nem
merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel, a hatóság előírásainak megfelelően
elhagyják Magyarország területét, vagy a kijelölt karanténban
kerülnek elhelyezésre. Ugyanezen rendelet 4. § paragrafusa
szerint a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

A Maros Megyei Prefektúra sajtóirodája közölte a rezidensorvosok számát, akik mozgósíthatók a koronavírus-járvány
okozta szükségállapot idején. A marosvásárhelyi klinikákon
tevékenykedő 50 sürgősségi mentőorvos, 39 infektológus, és
83 intenzív terápiás rezidens altatóorvos osztható be ügyeletbe. A családorvosként szakosodó rezidensek közül 73, míg
a belgyógyász rezidensek közül 76 hívható be a megyei járóbeteg-rendelő ügyeletére. Abban az esetben, ha koronavírusjárvány miatt az otthon elkülönítetteknek vagy a karanténban

levőknek panaszai vannak, akkor a megyei koordináló és intervenciós központhoz fordulhatnak a nap bármely szakában
a 0265-208 000-s telefonszámon, illetve a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóságot hívhatják a 0265 261 152-es
és a 0731 338 057-es és a 0731 338 064-es telefonszámon,
naponta 8-20 óra között. Ezt a számot hívhatják a polgármesteri hivatalok képviselői is, akiknek kérdéseik vannak az otthoni elkülönítést vagy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
bármilyen más kérdést illetően. (m.s.)

Mozgósítják a rezidens orvosokat

A parlament online ülésen hagyta jóvá a rendkívüli
állapot bevezetéséről szóló rendeletet

A kétkamarás parlament első online együttes ülésén jóváhagyta
csütörtökön azt a hétfőn kiadott
elnöki rendeletet, amely 30 napra
rendkívüli állapotot vezet be az új
típusú koronavírus-járvány miatt.

A 467 képviselőt és szenátort az online vitát és távszavazást lehetővé tevő
számítógépes alkalmazással látták el,
előző nap próbaszavazást is tartottak. A
szenátus, illetve a képviselőház elnöke
személyesen is jelen volt a parlament
üléstermében, a többi törvényhozó inter-

neten keresztül vett részt a két ház együttes ülésén.
A rendkívüli állapotról szóló elnöki
rendeletet az ülésre bejelentkezett 445
törvényhozó egyhangúlag jóváhagyta.
A rendkívüli állapot idejére felfüggesztették valamennyi oktatási intézmény tevékenységét, betiltottak minden beltéri rendezvényt, bezárták a
vendéglátóhelyeket, leállították a légi
közlekedést Románia és Olaszország, illetve Románia és Spanyolország között.

Korlátozták az ügyfélfogadást a közintézményekben, szigorították a karanténszabályok
megsértéséért
járó
büntetéseket, az igazságszolgáltatás
pedig csak a sürgős ügyeket tárgyalja.
Klaus Iohannis államfő a kormánnyal
és a megyei hatóságokkal tartott csütörtöki távértekezletén a húsvéti ünnepek
közeledtére hivatkozva megismételte a
külföldön élő románokhoz intézett korábbi felhívását, hogy tegyenek le Romániában hátrahagyott szeretteik
meglátogatásáról. (MTI)

kényszerszabadság támogatásáról, hogy
minél kevesebben járjanak be munkahelyükre.
A kormány által elfogadott gazdasági
intézkedések sorában első körben 5 milliárd lejjel emelik a kis- és középvállalkozások (kkv) állami garanciaalapját.
Orban azt ígérte: később megduplázzák,
szükség esetén megháromszorozzák az
alapot, amelyből – a garancián kívül – a
kkv-k hiteleinek kamatterheit is fedezik.
A kormány a héa-visszaigénylések
gyors kifizetésével további 9 milliárd lejt
akar visszaforgatni a reálgazdaságba. Intézkedtek arról is, hogy az állam késedelem
nélkül
megtérítse
a
betegszabadságon lévőknek járó juttatást
a munkáltatóknak, aminél eddig egyéves
késések is voltak – sorolta a miniszterelnök.
Florin Cîţu pénzügyminiszter korábban közölte: az adóhatóság felfüggeszti
az ellenőrzéseket, az adóhátralékot felhalmozott cégek kényszervégrehajtását,
az arra jogosult gazdasági szereplőknek pedig előzetes ellenőrzés nélkül
utalják át a visszaigényelt héát. A tárcavezető szerint 2008-ban bebizonyosodott: létfontosságú, hogy válság idején
minél több pénzt pumpáljanak a gazdaságba.

A kormány szerdán elfogadott gazdasági, munkahelyvédelmi csomagjának
értéke a szaksajtó becslése szerint a GDP
2 százalékára – mintegy 5 milliárd euróra – tehető.

A kormány átvállalta a kényszerszabadságra küldött
alkalmazottak segélyezését

A kormány átvállalta a koronavírus-válság miatt bajba jutott
munkáltatóktól a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak
segélyezését.

Az erről szóló, szerda éjjel elfogadott
sürgősségi rendeletről csütörtökön
számolt be Ludovic Orban miniszterelnök.
A munkatörvénykönyv szerint a munkaszerződés felbontása nélkül ideiglenesen
kényszerszabadságra
küldött
alkalmazottaknak havi bruttó bérük legalább 75 százalékát kell fizetnie a munkáltatónak. Ezt a költséget mostantól a
munkaügyi minisztérium a munkanélküli-segélyalapból fedezi, amennyiben
az érintett munkáltatók a kormányzati
tiltások miatt szüntették be tevékenységüket (mint a vendéglátóhelyek és rendezvényszervezők),
vagy
arról
nyilatkoznak, hogy forgalmuk legalább
25 százalékkal esett vissza a koronavírus-járvány miatt.
Orban rámutatott: az államnak kötelessége mentőövet dobni az egyébként
jól működő, jó adófizető, nyereséges
vállalkozásoknak, hogy átvészeljék a
járvány okozta rossz gazdasági konjunktúrát. Felmerült a bérköltségek átvállalása is, végül azért döntöttek a

Magyarország gazdasági
intézkedéseit méltatják

Magyarország jelentette be Európa
legbátrabb gazdasági intézkedéseit – írta
elektronikus kiadásában a Ziarul Financiar című vezető román gazdasági-pénzügyi napilap.
Az újság beszámolt az Orbán Viktor
miniszterelnök által szerdán bejelentett
gazdasági csomagról, megemlítve, hogy
Magyarország az év végéig felfüggeszti
minden magánszemély és vállalkozás hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét.
A Ziarul Financiar a cikk címében kiemelte, „Európa legbátrabb intézkedései
Magyarországról érkeztek: Orbán Viktor
felfüggesztette év végéig a lakossági és
vállalati hitelek törlesztőrészleteinek fizetését”.
A cikk – akárcsak a legfontosabb
román újságok, hírportálok és hírtelevíziók – részletesen ismertette a magyar
kormány által szerdán bejelentette gazdasági csomag részleteit. (MTI)

Ország – világ
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Börtönlázadás áldozatokkal

Három fogvatartott meghalt, kettő megsérült egy
szerda esti szatmárnémeti börtöntűzben – közölte
csütörtökön az Agerpres hírügynökség. A késő este
egy tízfős cellában fellángolt tüzet maguk a rabok
idézték elő, akik az esti létszámellenőrzés után
spontán lázadásba kezdtek. A Libertatea.ro portál
szerint a rabok elégedetlenségét az váltotta ki, hogy
a börtön vezetősége a koronavírus-járványra hivatkozva korlátozta a látogatásokat. Az országos börtönigazgatóság közölte: a tűzoltóság és a
mentőszolgálat azonnali közbelépése ellenére
három elítélt meghalt, kettő súlyosan megsérült. A
sérülteket kórházba szállították. A tűz nem terjedt át
más cellákra. (MTI)

Legalább egy év szükséges
a vakcina kifejlesztéséhez

A koronavírus izolációja ellenére is hosszú idő, legalább egy év szükséges a hatásos vakcina kifejlesztéséhez – mondta a vírus izolációját végző
kutatócsoport vezetője az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában. Kis Zoltán közölte: néhány kísérlet semmit sem ér, vagyis akkor tekinthető
hatásosnak egy szer, ha többezres populáción eredményes a tesztelése. Ugyanakkor a vírus izolációja
azért jelentős eredmény, mert csak akkor kezdődhet meg a vírus ellen hatásos szer kifejlesztése, ha
„a kezünkben van a vírus” – fogalmazott a kutató.
(MTI)

Marad a humanitárius folyosó

Amíg a román kormány garantálja, hogy fogadja a
nyugat felől érkező román és bolgár állampolgárokat, addig Magyarország biztosítja nekik a humanitárius folyosót – közölte Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön
Budapesten, a kormányinfón. A hegyeshalmi határátkelőhelyen 21 és reggel 5 óra között biztosítják a
román és bolgár vendégmunkásoknak, hogy konvojban hazatérhessenek – mondta a tárcavezető, hozzátéve: nem kizárt, hogy rendkívüli helyzetben
napközben is megnyitják a humanitárius korridort.
(MTI)

A NATO fenntartja a folyamatos
készenlétet

A koronavírus okozta járvány ellenére az észak-atlanti szövetség működése zavartalan, és a NATO
fenntartja a folyamatos készenlétet – jelentette ki
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben csütörtökön, a katonai szövetség 2019-es éves beszámolójának ismertetésekor. Aláhúzta: a NATO számos
intézkedést hozott a járvány terjedésének megakadályozására, és megszakítás nélkül „folytatja a védelem és elrettentés területén végzett munkáját”. A
haderő továbbra is készen áll a keleti frontországokban szolgálatot teljesítő többnemzeti hadcsoportoktól a tengeri és légtérvédelmi egységekig, a NATO
minden missziójának működése zavartalan Afganisztántól Koszovóig – tette hozzá Jens Stoltenberg.
(MTI)

A gyűlölet szele

(Folytatás az 1. oldalról)
A történtek pedig a romániai magyar és különösen a
marosvásárhelyi nézőknek a harminc évvel ezelőtti marosvásárhelyi eseményeket juttatták eszébe. A három évtizeddel ezelőtti emberi életeket követelő, 1990. március
19-20-i, tragikusan végződő összecsapást, amikor szekusok, katonatisztek, egyetemi tanárok és hallgatók uszítottak az anyanyelvi oktatásért kiálló diákok ellen; egy
gyógyszertár magyar felirata miatt felhergelt tömeg,
majd a Görgény völgyéből és a Mezőségről megyeközpontunkba importált parasztemberek kiáltottak halált a
magyarokra, törtek, zúztak, gyújtogattak, leverték, összetörték a magyar feliratokat, megrohamozták az RMDSZ
székházát, és súlyosan bántalmazták a katonaság által
„kiszabadított” személyeket, kiverték Sütő András író
szemét. Másnap pedig a békésen tüntető tömegre támadtak, s az összecsapásnak mindkét oldalon, a tüntetők és
a támadók között is voltak áldozatai. Miközben a fekete
március hatását azok, akik átélték, szemtanúi voltak, ráadásul családtagjuk, ismerősük súlyosan megsérült,
soha nem tudják elfelejteni, megdöbbentő, hogy egy országos hírcsatornán ezen a napon továbbra is helye van
a gyűlöletbeszédnek. Olyan helyzetben, amikor nagyon
nagy baj küszöbén áll az ország, és nyugalomra kellene
inteni a lakosságot, a gyűlöletből fakadó kaján rosszindulat több az etikai vétségnél.
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Tegnaptól nem ellenőriznek
a parkolóőrök

(Folytatás az 1. oldalról)
Hozzátette: a parkolási társaság
nem függesztette fel tevékenységét,
továbbra is meg lehet vásárolni a
bérleteket, jegyeket a cég székhelyén. A kérdés csak az – tehetjük
hozzá –, hogy ki vásárolja meg ezeket, ha senki nem ellenőriz, illetve
nem büntet?
„A 11 parkolóőr, akik a város területén felügyelték, hogy a parkoló
járművek után ki van-e fizetve a
parkolójegy, a bérlet, és a szabálytalankodás miatt jegyzőkönyvet
vettek fel, az elkövetkező napokban
az övezetenkénti parkolási díjakról
tájékoztató táblákat cseréli le,
ugyanis, mint megtudtuk, a prefektúra a közigazgatási bíróságon megtámadta a helyi tanács tavalyi
247-es határozatát, amellyel a testület módosította a városi parkolási

szabályzatot, drágítva a parkolási
díjakat, így aztán a parkolást felügyelő társaság március 12-től a
2019. december 31-ig érvényben
lévő díjszabásokat alkalmazza. A
tájékoztató táblákat is emiatt kell a
régiekre visszacserélni.
„A régi díjszabások addig maradnak érvényben, amíg a prefektúra
által indított perben ítélet nem születik” – nyilatkozta Valer Ujică.
Mintegy 500 ilyen táblát kell kicserélniük a cég terepről visszarendelt
alkalmazottainak.
Az intézkedés miatt havi mintegy
kétszázezer lejes veszteséget könyvelhet el a társaság – mondta az
igazgató.
Annak, aki idén drágábban vásárolt bérleteket/jegyeket, nem térítik
vissza a régi és a megdrágított ár
közti különbözetet.

Koronavírus-járvány
Maros megye

Bizonyított eset: 4

Intézményes karanténban: 42
Házi elkülönítésben: 850

Az adatok forrása: a Maros megyei prefektúra
2020. március 19-i közleménye

Segítségnyújtás a veszélyeztetetteknek

Több vidéki önkormányzat is jó példával jár elöl

Az utóbbi két nap során Maros megyében
több vidéki önkormányzat járt elöl jó példával, és hirdette meg, hogy segítenek bevásárolni, gyógyszereket kiváltani azoknak a
helybélieknek, időseknek, krónikus betegeknek vagy karanténben lévő személyeknek,
akik fokozottan ki vannak téve a vírusfertőzés-veszélynek.

Menyhárt Borbála

Mivel az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az
idősek a legveszélyeztetettebbek, Maros megyében is
számos civil kezdeményezés látott napvilágot; amellett hogy a szomszédok, ismerősök segítenek egymáson, a közösségi oldalon civil szervezetek ajánlották
fel támaszukat, és magánszemélyek is toboroztak
olyan segítő szándékúakat, akik például a megyeközpont egyes lakónegyedeiben bevásárolnának élelmiszert, gyógyszert az időseknek, betegeknek, akiknek
a jelenlegi helyzetben nem ajánlott elhagyni az otthonukat.
Mivel vidéken is sok az egyedül élő idős, akiknek
esetleg nincsen olyan közelben élő családtagjuk, aki
beszerezhetné számukra a legszükségesebbeket, a napokban több vidéki önkormányzat ajánlotta fel a segítségét.
Erdőszentgyörgyön a polgármesteri hivatal közleményben értesítette a városban, valamint a hozzá tartozó Bözödön élő érintetteket, hogy segít a
bevásárlásban, a szükséges gyógyszerek felíratásában, valamint a számlák kifizetésében azoknak, akik
fokozottan ki vannak téve a vírusveszélynek, vagy az
otthoni elkülönítésben lévőknek. Akinek szüksége
van segítségre ezen teendők ellátásában, az a 0745778-532-es telefonszámon jelezheti ezt.
A polgármesteri hivatal munkatársai munkanapokon 8-16 óra között telefonon elérhetők, lejegyzik a
szükséges termékeket, amelyeket a segítséget kérő
személy aztán a rendelés másnapján, kora délután kap
kézhez. A hivatal munkatársai arra kérik az érintetteket, hogy ha gyógyszert kell nekik felíratni, azt előre

Dicsőszentmártonban egyelőre nincs koronavírus-fertőzött
A koronavírus-járvány tombol,
egészségbiztosítással
nem
rendelkező hazánkfiai pedig
özönlenek nyugatról, ami beláthatatlan következményekkel járhat. Az ingyenes egészségügyi ellátást ugyanis azoktól sem tagadhatják meg,
akiknek nincs biztosításuk az
országban. A dicsőszentmártoni helyzetről a városi kórház
menedzserét, valamint a polgármestert kérdeztük.

Szer Pálosy Piroska

Amint Megheşan Zsuzsanna, a
dicsőszentmártoni városi kórház
menedzsere megkeresésünkre elmondta: a városban egyelőre nem
azonosítottak koronavírussal fertőzött beteget. A kórház udvarára a
miniszteri rendelet előtt felállítottak
egy sátrat, amelyben a kórházba érkezők járványügyi osztályozását
végzik, így növelve a koronavírus
elleni megelőző intézkedések hatásfokát. Mivel a sátor nem bizonyult
megfelelőnek, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség dicsőszentmártoni tűzoltóalakulatától kértek
és kaptak a célra alkalmasabb sátrat,
amelynek be- és kijárata van, annak
érdekében, hogy a betegosztályozás
végeztével ne érintkezzenek egymással.
A szűrésre jelentkezők száma
egyelőre csökken, szerdán, március
18-án 22 személyt vizsgáltak meg,
közülük egy sem volt fertőzött. A
triázsra kijelölt sátorban az emberek
kitöltenek egy kérdőívet arról, hogy
jártak-e az elmúlt 14 napban a koronavírus által különösen érintett
országokban, érintkeztek-e fertőzöttekkel, illetve a jelenlegi egészségi
állapotra vonatkozóan is vannak

jelezzék, hogy legyen lehetőségük elhozni az ehhez
szükséges iratokat. Átyin Kata, a hivatal sajtószóvivője elmondta: helyi boltokkal megbeszélve, a lista
alapján összeállítják a csomagokat, és házhoz szállítják. Mivel sok idős nem használja a világhálót, a hivatal alkalmazottait, valamint a városlakókat is arra
kérték, hogy telefonon értesítsék az időseket, betegeket erről a lehetőségről – tette hozzá a sajtószóvivő.
Nyárádszereda önkormányzata is felajánlotta a segítséget, az időseknek, krónikus betegeknek segítenek
a gyógyszerek, élelmiszerek bevásárlásában, esetleg
más fontos problémák megoldásában. Az érintettek
kérésüket a 0758-074-082-es telefonszámon vagy a
helyi önkormányzatot híva jelezhetik.
A napokban már volt rá példa, hogy egy andrásfalvi
idős néni kérte a segítségüket, és rövid időn belül sikerült is az egészségügyi jellegű dolgait rendezni.
A nyárádszeredai önkormányzat emellett számos
intézkedést kezdeményezett a fertőzésveszély csökkentése végett, szerda este elkezdődött a város köztereinek a fertőtlenítése. A fertőtlenítést végző cég
elsőként a templom bejáratait, a kórházak udvarát, a
játszóteret, a napipiac területét, a parkolókat, a kultúrotthon előtti teret, a központi parkot, az andrásfalvi
iskola körüli területet, a Bocskai-parkot fertőtleníti,
majd az intézményekben is sor kerül erre a műveletre.
A település minden iskolájában, az idősotthonban, a
családorvosi és szakorvosi rendelőkben, a SMURD
épületében, tornatermekben, a sportcsarnokban, a polgármesteri hivatalban, az internátusban, a halottasházakban végeznek fertőtlenítést a közegészségügyi
igazgatóság által javasolt szerekkel.
Jedden a polgármesteri hivatal szintén felhívást tett
közzé, amelyben felajánlják, hogy segítenek a bevásárlásban, hogy az időseknek, betegeknek, karanténban lévőknek ne kelljen kimozdulni az otthonukból.
Akiknek segítségre van szükségük, azok a hivatal számát, a 0265-243-303-at tárcsázhatják 8-10 óra között.
Ugyanakkor arra kérik azokat, akik önkéntesként bekapcsolódnának a segítségnyújtó akcióba, hogy a
fenti számon jelezzék szándékukat.

Betegosztályozó sátor – elsőként állították fel

kérdések. Azokat, akiknek légzési
panaszaik vannak, a fertőzőosztályra küldik, ahol alaposan kivizsgálják őket, akinek pedig nincs
koronavírusra utaló tünete (nem
lázas, nem köhög), azt a sürgősségire irányítják. A fertőzőosztályon
jelenleg csak a koronavírus-tünetekkel érkezett betegek vannak.
Amint a kórház menedzsere kifejtette, felhívták a lakosság figyelmét,
hogy csak valóban sürgős esetekben

jelentkezzenek, krónikus betegeket
nem utalnak be a kórházba. Egyelőre Dicsőszentmártonban az egészségügyi személyzet győzi a
betegellátást. Teljes látogatási tilalmat rendeltek el, azonban beláthatatlan következményekkel járhat a
tömegek vándorlása. Lehetnek vírushordozók, a jelenség előtt pedig
tehetetlen még a legfelszereltebb intézmény is. Az ombudsmant idézve:
„állampolgári jogaikat érvényesít-

hetik”, tegyük hozzá, élnek is a lehetőséggel.
Klóros lábtörlők, ajtókilincsek…
A városban 28 olyan személy
van, aki önként vállalta, hogy lakhelyét két hétig nem hagyja el,
mivel olyan országokból érkeztek,
ahol egyre nő a megbetegedettek
száma – tájékoztatott Megheşan
Sorin polgármester. Az Olaszországból, Németországból, Spanyolországból és Ausztriából érkezett

tünetmentes külföldi vendégmunkásokat lakhelyükön időközönként
ellenőrzik a helyi rendőrség és a
rendőr-felügyelőség rendfenntartó
osztályának munkatársai. Tíz személynek a napokban járt le az
önként vállalt elszigetelődése, egyiküknél sem jelentkeztek a tünetek.
A polgármesteri hivatal újabb óvintézkedéseket hozott: ezek között
szerepel a közterek, parkok,
játszóterek, iskolák, óvodák, bölcsődék fertőtlenítése, a sportpályák
és sporttermek bezárása, a vendéglátó egységek ellenőrzése. A helyi
operatív törzs által előírt intézkedések között szerepel az is, hogy a kereskedelmi egységek bejárati
ajtókilincsét klóros fertőtlenítőszerrel nedvesített szalaggal kell bevonják, a bejárat elé pedig klóros
folyadékkal átitatott lábtörlőt helyezzenek.
Ugyanakkor az élelmiszerpiacon
is naponta rendszeresen fertőtlenítenek. A háztartási hulladékot a városban eddig kétnaponta szállították
el, most elrendelték a napi szemétszállítást és a szemeteskonténerek,
kukák, valamint a szeméttároló felületek időközönkénti fertőtlenítését. A szociális szolgáltatások
keretében naponta negyven idős
személy és rászoruló kap meleg
ételt, amit házhoz szállítanak. A
polgármester közösségi összefogásra ösztönözve felhívást intézett
a közösség fiatalabb tagjaihoz,
hogy amennyiben önkéntes alapon
segítenének az idősebb korosztálynak a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben stb., jelentkezzenek a
polgármesteri hivatal székhelyén.
Ebben a zűrzavaros időszakban az
eddigieknél sokkal nagyobb összefogásra és egymás iránti tiszteletre,
odafigyelésre van szükség – hangsúlyozta az elöljáró.

2020.március20.,péntek ____________________________________________ SZÍNESVILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

XVI. évf. 10. (705.) szám, 2020. március 20., péntek

Óvatosak a szakértők a járvány olaszországi tetőpontját illetően

Mindenki azt találgatja, vajon
mikor éri el tetőpontját a
COVID-19 járvány Olaszországban, ahol napról napra nő
a halálos áldozatok száma, és
ahol egy hete rendelték el az
országos karantént: az AFP
francia hírügynökség által
megkérdezett szakértők remélik, hogy ez hamarosan bekövetkezik, ennek ellenére
rendkívül óvatosak az előrejelzésekben.

Olaszországban az új koronavírus-járványnak eddig közel 3000
halálos áldozata van, közel ugyanannyi, mint Kínában (több mint
3200), és az elmúlt 24 órában 475en haltak meg: ez volt idáig a legsúlyosabb napi adat egyetlen
országon belül – közölte szerdán a
polgári védelem.
Az észak-olaszországi genovai
egyetemen járványügyi szakemberek és számítástechnikai szakértők
modellt dolgoztak ki, amely szerintük – „elfogadható hibahatárral” –
eddig megbízhatónak bizonyult.

A modell szerint a napi új megbetegedések tekintetében a járvány
Olaszországban március 23-25.
táján éri el a csúcspontját, ami azonban az olaszok magatartásától is
függ.
Az országos karantént március
11-én elrendelő Giuseppe Conte
kormánya úgy ítélte meg, hogy két
hét a szükséges határidő arra, hogy
az intézkedések meghozzák első
eredményeiket. „A tetőpont elérése
nem jelenti azt, hogy kikerülünk a
vészhelyzetből, csak azt, hogy lassulni kezdett a járvány, és néhány
nap múlva – a régiók között jelentős
különbségekkel – megtelnek az intenzív osztályok” – figyelmeztetett
Flavio Tonelli, a genovai egyetem
komplexszimuláció-tanára, aki részt
vett az algoritmus kidolgozásában.
A Nemzeti Kutatási Tanács
(CNR) előrejelzése szerint hat-hét
nap múlva várható a pozitív esetek
„jelentős csökkenése” Lombardiában, a leginkább sújtott olasz tartományban, ahol kétezren haltak meg,
és március 8. óta – két nappal az or-

szágos intézkedés előtt – karantén
van.
Az CNR szerint, amely keddi
közleményében rámutat a déli régiókban az igazolt esetek növekedésére azután, hogy számos
északolasz a karanténintézkedések
bejelentése után délre utazott, a fertőzöttek számának stabilizálódása a
„március 25. és április 15. közötti
intervallumban várható”.
„Ezek a becslések azonban különböző tényezők miatt erősen
megkérdőjelezhetők, és állandóan
pontosítani kell őket a rendelkezésre álló adatok és az egyéneknek
a kormányrendeletek utáni magatartása függvényében” – mutat rá a
CNR.
Giorgio Sestili fizikus szerint is
nagy a bizonytalanság. Az Avvenire
című napilapban szerdán kifejtette,
hogy nagyon fontos a teljes karantén fenntartása és gócok megjelenésének megakadályozása az ország
középső és déli részében.
Giovanni Rezza, a Legfelsőbb
Egészségügyi Intézet fertőző beteg-

hogy március 25., április 6. vagy
május 15. után a járványgörbe lefelé hajlik majd, kristálygömbbel
rendelkeznek”.
„A COVID-19-re vonatkozó előrejelzések olyanok, mint az időjárás-jelentés. Huszonnégy órán át
működnek, de 72 óra után már nem
megbízhatóak” – írta a kutató a
Twitteren. (MTI)

művei mellett a Scania és a MAN
tehergépjárműveket is a Volkswagen gyártja.
A Mercedes-Benz márka tulajdonosa, a Daimler ugyancsak kedden
jelentette be, hogy felfüggesztik „a
termelés nagy részét” és egyes adminisztratív területek működését
Európában. Az intézkedés a héten
életbe lép, és egyelőre két hétre
szól. A termelés felfüggesztése „a
személygépkocsikat, a szállítógépjárműveket és a haszongépjárműveket gyártó európai üzemekre”
vonatkozik, a további intézkedések
a járványügyi helyzet alakulásától
függenek.
A kecskeméti Mercedes-Benz
gyár legkésőbb hétfőtől, előre láthatólag két hétre függeszti fel a munkát.
A Magyar Suzuki Zrt. vezetése
hétfőtől április 3-ig állítja le a gyártást az esztergomi üzemben a járvány
terjedésének
növekvő
kockázata miatt, a tervezett leállás
3200 dolgozót érint.
A BMW német konszern szerdától állítja le a gyártást az európai
üzemekben és a dél-afrikai
Rosslynban, várhatóan egy hónapra, április 19-ig. Oliver Zipse, a
bajor vállalat igazgatótanácsának
elnöke kijelentette, hogy sok autókereskedő már bezárt Európában,
hiszen „sok termékhez hasonlóan az
autók iránti kereslet is jelentősen
esik” a következő időszakban, a
BMW pedig az értékesítési előrejelzésekhez igazítja a termelést.
A Peugeot, Opel és Vauxhall
márkákat gyártó francia PSA-csoport hétfőn jelentette be, hogy min-

den európai üzemét bezárja március
27-ig. A másik nagy francia autógyártó, a Renault ugyancsak felfüggesztette
franciaországi
és
spanyolországi üzemeiben a gyártást, a márkához tartozó Dacia romániai üzemében tegnaptól két
hétre szintén leállt a munka.
A Fiat-Chrysler hétfőn közölte,
hogy két hétre leállítja a termelést
az olaszországi (Melfi, Pomigliano,
Cassino, Mirafiori, Grugliasco és
Modena) gyáraiban, valamint a
szerbiai Kragujevac és a lengyelországi Tychy városokban működő
üzemeiben. Szerdai bejelentés szerint az olaszországi Atessában korlátozott mértékben újraindította a
termelést Fiat.
A luxusautókat gyártó Ferrari
múlt hét szombaton jelentette be,
hogy alkatrészhiány miatt két hétre
leállítja a gyártást mindkét üzemében.
A Ford Motor amerikai járműgyártó csütörtöktől pár hétre
kényszerszabadságra küldte alkalmazottait európai fontosabb gyáraiból. A németországi Kölnben és
Saarlouisban, illetve Craiován csütörtöktől állt le ideiglenesen a termelés. A Ford spanyolországi
valenciai összeszerelő üzeme és
motorgyára már hétfőn felfüggesztette a termelést.
A Nissan japán autógyártó kedden közölte, hogy leállította termelését Nagy-Britannia legnagyobb
autógyárában az ellátási láncok szakadozásai és a kereslet csökkenése
miatt. A Nissan angliai gyárában
közel 350 ezer személyautót állították elő tavaly, ami több mint 37 százaléka
a
Nagy-Britanniában
gyártott 1,3 millió autónak. (MTI)

Az autógyártók sorra függesztik fel a termelést Európában

Az autógyártók sorra függesztik fel a termelést európai
gyárakban a koronavírus-járvány gyors terjedésének következményeként.

Európa egyik stratégiai iparága
az autógyártás: 27 európai országban, 309 gyártó- és összeszerelőüzemben 22,8 millió személyautót,
autóbuszt és teherszállító járművet
állítottak elő 2018-ban. Ebből az
Európai Unió 19 tagállamának 229
gyárára 19,2 millió gépjármű jutott
az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint.
Az autógyártó iparág a gazdaság
egészére kihat, mivel kiterjedt ellátási láncolatot igényel, és számos
üzleti szolgáltatást teremt. Az
ACEA legfrissebb, 2017-re vonatkozó adatai szerint az Európai Unióban munkát vállalók 6,1 százaléka,
mintegy 13,8 millió ember dolgozott közvetlenül vagy közvetett
módon az autógyártásban, ebből
mintegy 3,5 millióan a feldolgozóiparban, ami a feldolgozóipari munkahelyek 11,4 százalékát teszi ki.
Az autógyártó szektor által generált forgalom az Európai Unió hazai
össztermékének (GDP) 7 százalékát
tette ki, és exportjával az unió kereskedelmi mérlegében 84,4 milliárd euróval növelte a többletet
2018-ban. Az autógyártók az unió
első számú befektetői a kutatás-fejlesztésbe, az erre fordított kiadások
28 százalékát adták 2017-ben. Ez
azt jelenti, hogy 57,4 milliárd eurót
fordított az ágazat kutatás-fejlesztésre, ami 6,7 százalékkal több az
előző évinél.
A szárazföldi szállítmányozás

76,7 százalékát biztosították 2017ben könnyű és nehéz tehergépjárművekkel, amelyek 14,7 milliárd
tonna árut terítettek szét Európában.
Az Európai Unió 28 tagállamának útjain 268 millió személyautó
közlekedett 2017-ben, ezek átlagéletkora 11,1 év volt. A teherszállító
járművek száma 40,2 millióra rúgott. Minden ezer lakosra 602 gépjármű jutott.
A több mint tucatnyi nagy autógyártó közül a legnagyobb, a Volkswagen-csoport kedden jelentette be,
hogy két-három hétre felfüggeszti a
termelést a legtöbb németországi és
európai üzemben. A spanyolországi,

Forrás: Click.ro

portugáliai, olaszországi és szlovákiai üzemek a héten leállnak. Az
Audi Hungaria Zrt. győri gyárában
a tervek szerint hétfőtől áll le a termelés. Herbert Diess vezérigazgató
a döntést ismertetve arra hivatkozott, hogy az új típusú koronavírus
terjedése miatt egyre csökken a kereslet, és bizonytalan a gyártáshoz
szükséges termékek, alkatrészek ellátása.
A csoporthoz a névadó Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a
Bugatti, a Lamborghini, a Porsche,
a Seat és a Skoda autómárka, valamint a Ducati sportmotorkerékpár
tartozik, és saját márkájú haszonjár-

Illusztráció

ségek főosztályának igazgatója szerint nincs értelme országosan a járvány tetőpontjáról beszélni, és
előrejelzéseket adni, mert a járvány
„leopárdfoltszerűen” terjed. Amiatt,
hogy tízezrek menekültek délre, a
héten megnőhet az esetek száma.
Pierluigi Lopalco, a toscanai
Pisai Egyetem járványügyi szakértője szerint „azok, akik az mondják,
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A természet kalendáriuma (CDII.)

Kiss Székely Zoltán

sel tett nála látogatást 1890-ben: intézne szózatot a magyar néphez, amit ők egy viaszhengerre felvennének. A hangfelvételre
szeptember 20-án került sor. A viaszhengert
az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik. A
hetvenes évek végén kis bakelitlemezre másolva adta ki a Hungaroton. Kossuth az
egyik legkorábban született ember, akinek
rögzítették a hangját. Ez a lemez nekem is
megvolt. 1989-ben jó pénzért cserélt gazdát
az ócskapiacon… Kevesen ismerik Kossuth
Lajos botanikai érdeklődését. Torinóban is tovább bővített herbáriuma a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának
féltve őrzött kincse. Jómagam is láttam még
azt a több mint 150 évet megélt medvetalpkaktuszt (Opuntia), a Trianon után Kolozsvárról Szegedre menekített régi botanikus
kert díszét, ami egykor Kossuth gyűjteményéhez tartozott.
Március 22. a víz világnapja. Megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiró-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Mára
egyre égetőbb oka a migrációnak a vízhiány
is.
Március 22-én, 1832-ben halt meg Weimarban Johann Wolfgang Goethe. Majd’
mindenki tudja polihisztorságát: író, költő,
grafikus, művészetteoretikus, természettudós,
jogász és politikus volt egy személyben. De
botanikus mivoltát – akárcsak a Kossuthét –
máig kevesen ismerik. Korszakalkotó fejlődéstani műve, a Növények metamorfózisa
1790-ben jelent meg, s Goethe élete végéig
foglalkozott a növények életének törvényszerűségeivel. Lényében tudós és művész egyesült, szerteágazó érdeklődése szinte minden
jelenséget felölelt, amit a természet az ember
elé tár.
Március 23. meteorológiai világnap. 1950.
március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet (WMO). Erre emlékezve határozták el 1960-ban e nevezetes nap
megünneplését. Az ökológiai katasztrófáknak szerte a világon meteorológiai okai is
vannak.
Március 24. az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntése értelmében a tuberkulózis világnapja. 1882-ben Robert Koch e
napon fedezte fel a tébécé kórokozóját, s ezután kezdhette el a tüdőbajosok szakszerű kezelését. A baktériumok és vírusok az utazások
és a migráció nyomán hatalmas erővel támadnak ma is az egész világon. Újabb Kochokra lenne sürgetően szükség!

Március 20. Tavaszi nap-éj egyenlőség. A
csillagászati tavasz kezdete. Ezen a napon a
Nap az Egyenlítőre süt merőlegesen, éppen
keleten kel és nyugaton nyugszik. A nappalok
és az éjszakák hossza az egész földgolyón
egyenlő. A tavasz három hónapját virágdíszes, gyöngyös, drágaköves, a Kos, Bika,
Ikrek állatövi jegyeivel ékesített, zöld ruhát
viselő szűz személyesíti meg. A tavasz Flóra
és Vénusz évszaka. A virágok és a fű zöldje
Flóra attribútuma, a mirtusz és a gyöngy Vénuszé.
Római monda szerint az év akkori első hónapját Romulus nevezte el apjáról, Marsról.
Mars eredetileg paraszti istenség volt, Silvanus néven az erdők és legelők felett uralkodott. De már a korai időkben hadistenné, a
görög Árész, a babiloni Nerga, az indiai
Rudra rokonává vált. Az ő nevét viseli Földünk külső szomszédja – a csillaghitben a háború istenének égi teste.
Március 20-án, 1702-ben, Kolozsvárt tette
le végleg betűöntő szerszámait Misztótfalusi
KisMiklós. Teológiai tanulmányok helyett
Amszterdamban a könyvnyomtatás mesterségét tanulta ki, melyet művészetté fejlesztett. 1686-ban 3500 példányban saját
költségén adta ki magyar nyelvű Bibliáját.
1690-ben érkezett haza Kolozsvárra, ahol
1693-ban nyomdát alapított. S haláláig könyvek kiadásával, javításával s bővítésével foglalkozott. Lengyel, német, svéd, angol, kínai
megbízásokat kapott, de dolgozott Cosimo
deMedici toscanai hercegnek, a Vatikánnak
is. Tervezett héber, görög és örmény betűket,
elkészítette az első grúz nyomtatott ábécét.
Az ő nevéhez fűződik az első magyar nyomtatott szakácskönyv kiadása, amiben 213 recept van. A Janson és az antikva mellett
nevét őrzi a KisMiklós betűtípus is.
Ugyancsak március 20-án, 1727-ben lépett
az örökkévalóság gravitációs terébe Isaac
Newton. 1687-ben megjelent korszakalkotó
művében, a Philosophiae Naturalis Principia Mathematicában (A természetfilozófia
matematikai alapelvei) írta le az egyetemes
tömegvonzás törvényét, és megalapozta a
mechanika tudományát. Törvényei fontos
szerepet játszottak többek között a heliocentrikus világkép térfoglalásában.
Szintúgy március 20-án, 1894-ben halt
meg a turini remete, KossuthLajos. Abban
az évben hosszabb betegeskedés után Kossuthot az influenza döntötte ágynak. SzáműzeMinden, amit kitalálok, minden, amit eltése idején számtalan látogatója volt. Felner
Károlyés BarnaTivadarkülönleges kérés- képzelek a valóság alatt marad, mert eljön
majd a pillanat, amikor a tudomány alkotásai túltesznek a
képzelet szüleményein
– írta volt az 1905.
március 24-én örök
nyugalomra tért Jules
Verne, a tudományosfantasztikus irodalom
korszakalkotó alakja.
Jómagam az ő és a
JókaiMór… meséin
nőttem fel. A könyveiben említett több
mint száz nagyszabású terv, találmány,
jóslat, tudományos jelenségek újszerű megközelítésének döntő
többségét mára már
megvalósították,
megismerték. De még
az ő képzeletét is felülírja a mai koronavírus-pandémia valósága.
Reménykedjünk a
jobbakban.
Biztatásul
egy
régen élt pap-költő, az
1704. március 25-én
született Faludi FerencTavaszi üdőjével
„Virágzó fáknak (…) jádzó szemei nyilton nyílnak”
búcsúzom:
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„Menjünk, kedvesim!/ És bölcs pajtásim/ A zöld erdőbe sétálgatni”

Már a mord télnek
S fene szeleknek
Hullanak napjai, s multon mulnak;
Virágzó fáknak,
Gyöngyvirágoknak
Jádzó szemei nyilton nyílnak.

Kertek palánkja,
Mezők virágja
Zöldellő szinben öltözködik,
Mosolyog Flóra,
Pirul orcája,
Narcissus előtt kevélykedik.

Jönnek a fecskék,
A kis gyermekecskék
A violáknak szépét szedik,
A gyönge Nymphák
Kerteket ássák,
S a virágoknak ágyát vetik.

Erdők újjúlnak,
Rétek sárgulnak,
Hegyek és völgyek mind változnak:
Amott rózsákkal,
Itt tulipákkal
Ligetes berkek illatoznak.

A dám vadaknak,
Kis madárkáknak
Közlött zengése völgyekben hat;
Echo Phillisnek,
Pán seregeknek
Tavaszi karban salvét fujat.

Kesely pintyekkel
Verset énekel
A bojtorványos tengelice;
Szája megszáradt,
Már el is fáradt
A szépen zengő fülemile.

De éjfél korban
Ül a zöld karban,
Szokott nótáját megint kezdi:
Vig zengésével
S trillás nyelvével
Az egész erdőt felserkenti.

A hajnal pírul,
Harmat is lehull,

Vidám sugárral a nap felkél,
Hangos szólással
S madárzúgással,
Vélnéd, az egész erdő hogy él.

Sivölt a rigó,
Csacsog a szajkó,
A galambok is nyájaskodnak:
Egymásra nézve
Fordúlnak rendre,
Felborzott tollal burukkolnak.

A gonosz varjúk
Egybe tódulnak
Midőn ezt látják és korognak:
Meggörbűlt nyakkal
S dugúlt torokkal
Kár! Kár! kiáltván csúfolkodnak.

A für tilinkál
Faunus furullyál,
Hangos zúgással verset szólnak;
A kis gedácskák,
Gyönge báránykák
Együtt küzködnek és táncolnak.
Menjünk, kedvesim!
És bölcs pajtásim
A zöld erdőbe sétálgatni;
Komor kedvünket,
Fáradt elménket
Nyájas játékkal vigaztalni.

Pan Satyrussal
Flóra Faunussal
Driadesek közt itten jádzik:
Mosolygó Nymphák
Zsengéjét hordják
A violáknak, s fürtben kötik,

Itt van Diána,
Chloris utánna,
Jönnek elénkbe a sok Nymphák:
Rózsapártákkal,
Szép bokrétákkal
Várnak bennünket a Napeák.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, 30 évvel Vásárhely ama
fekete márciusa után.
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Fodor Lajos

Két hét Délkelet-Ázsiában

Habár a határok nagyrészt megnyíltak, és a turizmus igen fellendült az utóbbi 10-20 évben,
Délkelet-Ázsiát még mindig inkább
egzotikus helynek, mint mindennapi kirándulóhelynek tartjuk.
Messze is van, nyelve, története,
vallásai, szokásai jórészt ismeretlenek számunkra, ennek ellenére –
vagy éppen ezért – vonzó, legalábbis számomra.
A múlt évben egészségi okok
miatt nem tudtunk hosszabb szabadságra menni, és úgy döntöttünk,
hogy az idén megpróbálunk egy
kéthetes hajóutat Délkelet-Ázsiába.
Indulunk Szingapúrból, az útvonal
pedig: Nathon (Koh Samui – Thaiföld), Laem Chabang (Ayutthaya,
Bangkok – Thaiföld), Sihanoukville
(Kambodzsa), Phu My (Vietnám),
Nha Trang (Vietnám), Da Nang –
(Vietnám), Ha Long-öböl (Viet-

tunk, és ha látunk valamit, ami tetszeni fog, még vissza lehet jönni
meglátogatni, gondoltuk.
Mint utólag kiderült, jól döntöttünk, hiszen egymás után öt különböző országot látogattunk meg, így
sokkal nyilvánvalóbbak voltak a
különbségek közöttük. Összesen
2750 tengeri mérföldet, azaz 5100
km-t tettünk meg. Ez hozzávetőlegesen annyi, mintha Ciprus szigetéről mondjuk Lappföldre utaznánk.
Az egykori Indokína egy része –
Kambodzsa, Vietnám – sok szempontból még ma is magán viseli az
egykori francia gyarmatosítás jegyeit, Szingapúron és Hongkongon
pedig ma is látszik az angol hatás,
és ez nemcsak abban nyilvánul
meg, hogy az autókat az utca melyik oldalán vezetik. Érdekes, hogy
a politika és a helyi vezetők menynyire tudják befolyásolni egy ország fejlődését hosszú távon. Itt
például a Szingapúr, illetve Viet-

lehetett hallani, hogy jön is a szerelvény, úgy nézett ki, idejében megérkeztünk. Azonban belépéskor a
mágneses kártyánk nem működött,
és mire kiderült, mi a baj, a metró
régen elment. No mondom, ez jól
kezdődik, pedig a java még hátravolt. Várván a következő metróra, a
szemüvegem egyik lencséje kiesett,
szerencsére nem tört el, és a csavarja sem esett ki, látni azonban
mindent kissé ködösen láttam.
Végül megérkeztünk a röptérre,
és amikor be akartam jelentkezni,
kiderült, hogy a járatunk nem délben 12-kor megy, hanem éjfélkor

Háttérben a Sands Sky Park, előtérben a Merlion-szobor

A kínai negyed

nám), illetve Hongkong. Tulajdonképpen két hét hajóút, megállunk
kilenc helyen, öt napig pedig csak
nyílt tengeren vagyunk, és háromhárom napot a kiinduló-, illetve
végpontokon töltünk. Ha jól utánaszámolunk, sok idő nem marad
részletes nézelődésre, hanem csak
úgy kutyafuttából tudjuk megnézni
a megállóhelyeket. Tulajdonképpen
ezt is akartuk, hogy egy átfogó
képet kapjunk a meglátogatandó helyekről. Ezek egy részén már jár-

A Sands Sky Park az óriáskeréktől nézve

nám közötti hatalmas különbségekre gondolok. Vietnám hosszú
évek során két társadalmi rendszer
közötti harctér volt, Ho Si Minh vezetése mély nyomokat hagyott az
ország fejlődésében. Ugyanakkor
Szingapúr élére Li Kuang-jao (Lee
Kuan Yew) került, akinek köszönhetően gazdasági hatalommá nőtte
ki magát. Míg Szingapúrban az egy
személyre eső évi nemzeti jövedelem 82.762 USD, addig Vietnámban 5.635, Kambodzsában 3.263,
Thaiföldön 14.354, Hongkongban 54.772 (az Index of
Economic Freedom 2016-os
adatai szerint). És ez a hatalmas, több mint hússzoros különbség jól látszik.

Indulás

A Wheelock torony

Ha péntek és 13-a lett
volna, akkor az esetleg magyarázná az eseményeket, de
csak péntek volt. A nap rosszul
kezdődött, a taxi, amit hívtam,
hogy vigyen ki a metróhoz,
késett vagy 15 percet. Utána a
10 perces út alatt csak kétszer
tévedt el, de a sofőr nagyon
nyugodt volt, mondván, ha lekésem a metrót, jön a másik.
Igen ám, csak nekem még ki
kell érni a röptérre, és elérni a
tajpeji járatot. Egy fiatal, 30 év
körüli afgán volt a sofőrünk,
és ha nem is igazodott el jól a
városban, annál többet beszélt.
Fiatalon, 6 évesen került Afganisztánból Amerikába, melyet
ma hazájának tekint. Meggyőződése, hogy az Európába
való jelenlegi bevándorlást a
nagyhatalmak, főleg Anglia és
Németország
politikája
okozta. Nem tudom, Amerikát
akarattal-e vagy véletlenül felejtette ki. Végül megérkeztünk a metróállomáshoz,

A Szingapúr folyó és a Clark Quay

már elment. Kezdetben nem akartam hinni a fülemnek, de a jegyen
tisztán ott volt, hogy 12:15 AM.
Nagy nehezen valahogy sikerült helyet kapnom a következő taipeji járatra, ami aznap du. 4-kor indult.
Igaz, így egy éjjelt Tajpejben kellett
tölteni, de hát örvendtem, hogy valahogy sikerült helyrehozni, amit elnéztem. Így az eredetileg 14 órai
repülésből 18 óra lett, de hát így jár,
aki nem figyel.
Tajpejben legalább sikerült egypár órát aludnunk a szállodában,
ami bizony reánk is fért. Másnap
délben még 5 órai repülés után szerencsésen megérkeztünk Szingapúrba.

Szingapúr

A vámvizsgálaton hamar túlestünk, és máris indultunk a szállodánk felé. Esett az eső. A növényzet buja, plumeria, ixora és rengeteg
ismeretlen fa, a forgalom elég nagy.
A szállodában éppen csak bejelentkezünk, és már indultunk is
szétnézni a városban. A szállodánk
a központban, az Orchard Roadon
van, s habár legutóbb mintegy 15
éve jártam erre, még emlékeztem a
környékre, hiszen elég gyakran jártam itt. A DuPont helyi termelőrészlegén gyakran voltak gondok, és
azokat mi, a kutatók kellett megoldjuk.
Vasárnap tömeg van mindenfele,
bábeli zaj, tolongás, zsivaj. Az Orchard Roadon indultunk a Tanglin
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Malltól, hiszen az a legismertebb a
környéken, s a szállodánk is itt van.
A Wheelock Place kúp alakú épületét fedezem fel, legutóbb itt egy hatalmas könyvesüzlet volt. Most
ennek már semmi nyoma, inkább
divatáru, ami valószínűleg jövedelmezőbb. A Marriott szálló, a Tangs
bevásárlóközpont, a Ngee Ann City
pláza, a Kinokuniya könyvesbolt, a
Paragon bevásárlóközpont és még
sok ismert, illetve ismeretlen hely.
Fáradtak is voltunk a hosszú út
után, hamar meguntuk a tömeget, és
visszamentünk a szállodába.
Másnap ismét városnézés, az
újonnan épült helyeket igyekeztünk
meglátogatni először, és bizony
akadt elég. Reggel kék az ég, persze

ez nem jelent semmit, nagyon valószínű volt, hogy délután ismét esni
fog. A forgalom továbbra is nagy,
mindenhol építkeznek. Felültünk
egy városnéző buszra az Orchard
Roadon, irány Szingapúr legújabb
szórakozóközpontja, a Marina Bay
Sands a Marina-öbölben. A Sands
Sky Park már messziről magára
vonta figyelmünket a három hatalmas épület tetején levő összekötő
szerkezetével. Távolról egy hajónak
is lehet nézni, tulajdonképpen egy
szállodaközpont, kaszinó, gyűléstermek halmaza, legfelül pedig egy
kilátó, mely összeköti a három felhőkarcolót. Hatalmas úszómedence
a tetején, csodás kilátással. Vele
szemben, az öböl nyugati oldalán a
Merlion-szobor szájából ömlik a
víz; fele hal, fele oroszlán, Szingapúr szimbóluma. Kissé távolabb
pedig, keletre az óriáskerék fehér
karikája méltóságteljesen, lassan
forog. A jelenlévők száma alapján
azonban egyhamar nem fog megtérülni az építéskor befektetett tőke.
Tovább a Sands Sky Park után
aztán leszálltunk a kínai negyedben,
a New Bridge Roadon. Miután átmentünk a Coleman hídon, jobbra
fordultunk, s megjelent a MICA
(Ministry of Information, Communications and the Arts) épülete különböző színű ablakaival.
A Valley Roadon jobbra fordultunk az Old Parlament épülete felé.
A Szingapúr folyó elég forgalmas,
sok a sétahajó, tele turistákkal.
Szemben a Clarke Quay színes épületei, a háttérben pedig felhőkarcolók. Elhagytuk a Cavenaugh hidat,
balra a városalapító Raffles szobra,
illetve a Victoria színház és koncertterem. Kellemes, jó meleg van, de
ha izzadunk is, legalább szép kék az
ég. Elhagytuk a Fullerton hidakat,
innen a Merlion, Szingapúr jelképe
már csak egy kőhajításnyira található. Mint várható volt, nagy a volt
tolongás, turista turista hátán, bábeli
zaj, mintha egy modern népvándorlás közepébe csöppentünk volna.
Mindenki le akarja fényképezni
magát a 8,6 m magas Merlion-szobor előtt. Leültünk egyet pihenni,
megittunk egy üdítőt és indultunk is
tovább.
(Folytatjuk)

Raffles, a városalapító

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES:1.Jogász,szakíró,150éveszületett(Arnold).6.Nyelvész,tanár,

elnök,jogiíró,150éveszületett(Béla).19. Jó … (köszönés). 21. Állóvíz. 22. Ázsiakutató (Aurél). 23. Részeg. 24. Tajték. 25. Látta az esetet. 26. Igevégződés. 27. Indíték.
28. Sárga (német). 29. Kézzel jelez. 30. Férfinév (jan. 17.). 32. Teke. 33. Rövid köszönés.
34. A ház szeme. 35. Kiss me … (musical). 37. Nőstény kutya. 39. Jósok kártyája. 41.
Római 56. 43. Lusta. 45. Angol női név. 47. Ante meridiem (röv.). 48. Becsapós. 51. A
nátrium vegyjele. 52. Könnyen párolgó. 54.Mérnök,MÁV-elnök,államtitkár,150éve
született(Lajos).55.Olaszfestőésrézkarcoló,250évehunytel(GiovanniBattista).
FÜGGŐLEGES: 1. Becézett Beáta. 2. … Kindi (arab tudós). 3. Sokhúrú hangszer. 4.
Arrataszít. 5. Ukrán népi tánc. 7. Kárt okoz. 8. 3,14. 9. Politikus (József). 13.Zongorista,
zeneszerző,100évehunytel(Henrik).15. Ritka férfinév (máj. 2.). 16. Alsó helyen. 17.
Női szerep a Turandot-ban. 18. Izomkötő. 20. Latin csont. 22.Orvos,tanár,rektor,200
évehunytel(FerdinándKároly).23. Listába vesz. 24. Német filozófus (G. W. F.). 26.
Olasz és holland autójel. 28. Jó (német). 30. Heves megyei helység. 31. Kerül, előfordul.
32. Becézett Katalin. 34. Kipling farkasvezére. 35. Idő előtti.36.Marosvásárhelyitanár,
marxista,150éveszületett(Géza).38. Alázatos megszólítás. 40. Működésképtelenné
tesz. 42. Bűnt beismer. 44. Török és japán autójel. 46. Pán hangszere. 49. Francia rt. 50.
Orosz helyeslés. 53. Patás háziállat.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 2-áig a
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaKhnutHamsunnorvégíró
egyikversénekacímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.
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Kovács Csilla,
Marosvásárhely, 1848. út
Antal Gabriella,
Marosvásárhely, 1848. út
A pályázati rejtvény megfejtése:
PATIKÁRIUS; KARACS; MONTALAMBERT;
HÖLDERLIN; KUBINYI; VIAN
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
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Megfejtések
a március 13-i számból:

Ikrek:
Anna örök

Skandi:
Pirike, maga fogja megcsókolni a külföldi kereskedelmi
küldötteket.

VÍZSZINTES: 1. Újonc katona – Csatorna, vízelvezető árok. 7. Sértetlen – Rangjelző
szó. 8. Oroszországi tó – Órómai viselet. 9. Rágalom – Norvég, japán és francia gépkocsijelzés. 11. Probléma, pác – Kissé szigorú. 12. Savanyú folyadék – Hindu vallási vezető
volt. 14. Költői sóhaj – Zárni kezd! 15. Iskola, régen – Formál. 18. Olvasztókemence –
Előkelő. 19. Lekötelezett – Fonóeszköz. 22. Határidőrag – Az alumínium vegyjele. 23.
Ház bejárata – Komolytalan. 25. Taszít – Arcszín. 27. Kamionjelzés – Riszál, táncol. 28.
Elemi parány – Táplálkozás. 30. Állóvíz – Libahang. 31. Gomolyog a füst – Szakosztály,
szekció.
FÜGGŐLEGES: 1. Gabonaköteg – Rendfokozat, cím. 2. Szerzetesnő – Megérkezik
a kitűzött célhoz. 3. Helyhatározó rag – Keresztül. 4. … muri (Móricz) – Gyulladás. 5.
Be nem valló – Szabályoz, helyére illeszt. 6. Hawaii köszönés – Magán, öncélú. 10. Pihen
a gulya – Ünnepi férfikabát. 13. Nagyszülő kedvence – Lel. 16. Áhít, kíván – Követ,
nyomában jár. 17. Vallásos elmélyülés – Férfi, argóban. 20. Kedvelt női név – Olajbogyó.
21. Kampó – Pihen, relaxál. 24. Jugoszláv diktátor volt (Josip Broz) – Holland város. 26.
Csüng – Komp, dokk. 29. A molibdén vegyjele – Tasak része!
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Összehangolt európai válaszlépések a koronavírus gazdasági hatásának
ellensúlyozására

A valamennyi tagállamban
fertőző vírus súlyos közegészségügyi szükséghelyzetet jelent polgáraink, társadalmaink és gazdaságaink számára, egyúttal komoly gazdasági megrázkódtatást okoz az
uniónak. Az Európai Bizottság
ezért ismertette a COVID-19járvány társadalmi-gazdasági
hatásainak enyhítésére irányuló azonnali válaszlépéseket, amelyeknek az összehangolt európai reagálás áll a
középpontjában.

Mózes Edith

Az Európi Bizottság valamennyi
rendelkezésére álló eszközt fel fog
használni a világjárvány következményeinek enyhítésére, különösen
az alábbiakat: * Egészségügyi rendszereink szükséges ellátásának biztosítása az egységes piac, valamint
a termelési, forgalmazási és értékláncok integritásának megőrzése
révén. * Az emberek támogatása,
hogy a válság ne érintse aránytalanul a jövedelmeket és a munkahelyeket, valamint, hogy ne járjon
tartós hatással. * A vállalatok támogatása és annak biztosítása, hogy
pénzügyi ágazatunk likviditása továbbra is támogathassa a gazdaságot, továbbá annak lehetővé tétele,
hogy a tagállamok a stabilitási és
növekedési paktumunk kereteinek
teljes rugalmasságát felhasználva
határozottan és összehangoltan léphessenek fel.
Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke így nyilatkozott:
„A koronavírus-világjárvány mindannyiunkat próbára tesz. Nem csupán egészségügyi rendszereink
számára jelent példa nélküli kihívást, hanem gazdaságaink számára
is óriási sokkhatást okoz. A most
bejelentett nagy horderejű gazdasági csomag az aktuális helyzetet
kezeli. Készen állunk arra, hogy további lépéseket tegyünk a helyzet
alakulásának megfelelően. Minden
szükséges intézkedést meg fogunk
hozni az európaiak és az európai
gazdaság támogatására.”

Az állami támogatási keret
rugalmas

A koronavírusra adott fő költségvetési válasz a tagállamok nemzeti
költségvetéseiből származik. Az állami támogatásokra vonatkozó
uniós szabályok lehetővé teszik a
tagállamok számára, hogy gyors és
hatékony intézkedéseket hozzanak
a COVID-19-járvány miatt gazdasági nehézségekkel küzdő polgárok
és vállalkozások, különösen a kisés középvállalkozások (kkv-k) támogatása érdekében.
A tagállamok bőkezű támogatási
intézkedéseket alakíthatnak ki a hatályos uniós szabályoknak megfelelően. Olyan intézkedéseket vezethetnek be, mint például a bértámogatások, illetve felfüggeszthetik a
társasági adó, a hozzáadottértékadó vagy a társadalombiztosítási járulékok fizetését. Emellett a
tagállamok közvetlen pénzügyi támogatást nyújthatnak a fogyasztóknak, például az érintett üzemeltetők
által meg nem térített, lemondott
szolgáltatások vagy jegyek miatt.
Továbbá az uniós támogatási szabá-

lyok lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy segítséget nyújtsanak a
likviditási hiánnyal küzdő és sürgős
megmentési támogatásra szoruló
vállalkozásoknak. Az EUMSZ 107.
cikke (2) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi, hogy a tagállamok elnyújtsanak
a
lentételezést
vállalatoknak közvetlenül a rendkívüli események okozta kárért, beleértve például a légiközlekedési és
az idegenforgalmi ágazatban tett intézkedéseket.
A COVID-19-járvány hatása jelenleg Olaszországban olyan jellegű
és nagyságrendű, ami indokolttá

Fotó: az EP sajtószolgálata

teszi az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdése b) pontjának alkalmazását.
Ez lehetővé teszi, hogy a Bizottság
jóváhagyja azokat a kiegészítő
nemzeti támogatási intézkedéseket,
amelyek az adott tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar
megszüntetésére irányulnak.
A Bizottság hasonló megközelítést fog követni annak mérlegelésekor, hogy indokolt-e a 107. cikk (3)
bekezdése b) pontjának más tagállamokra való alkalmazása. A Bizottság kész arra, hogy szükség
esetén az EUMSZ 107. cikke (3)
bekezdése b) pontján alapuló különleges jogi keretet fogadjon el.
A Bizottság készen áll az együttműködésre valamennyi tagállammal, hogy sürgősen életbe
léptethessék a COVID-19 vírus
okozta járvány kezelésére irányuló
támogató intézkedéseket.

Az európai költségvetési
keretrendszer rugalmassága

A Bizottság javaslatot fog tenni a
Tanácsnak az uniós költségvetési
keretrendszer által biztosított teljes
rugalmasság alkalmazására annak
érdekében, hogy a tagállamok végrehajthassák a koronavírus-járvány
visszaszorításához és a járvány kedvezőtlen társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítéséhez szükséges
intézkedéseket.
Először is a Bizottság úgy véli,
hogy a COVID-19-világjárvány „a
kormány ellenőrzésén kívül eső,
rendkívüli esemény”. Ez lehetővé
teszi a COVID-19-járvány vissza-

szorítására irányuló kivételes kiadások, például az egészségügyi kiadások és a vállatokat és a munkavállalókat érintő célzott kárenyhítő
intézkedések nyújtását.
Másodsorban a Bizottság gazdasági visszaesés vagy a gazdasági tevékenység jelentős visszaesése
esetén ajánlást fog megfogalmazni
a tagállamoktól elvárt költségvetési
kiigazítások módosítására.
Végezetül a Bizottság kész javasolni a Tanácsnak az általános mentesítési záradék alkalmazását
általánosabb költségvetés-politikai
támogatás nyújtása érdekében. Ez a

ki a CE-jelöléssel nem rendelkező
védőfelszerelésekre vonatkozóan.
A COVID-19-járvány jelentős
hatást gyakorol szállítási rendszereinkre, a szárazföldi, tengeri és légi
áruszállítási szolgáltatások kiterjedt
hálózatára támaszkodó európai
szállítói lánc szoros összekapcsolódása miatt. A Bizottság együttműködik a tagállamokkal annak
biztosítása érdekében, hogy az alapvető árucikkek szabadon áramoljanak a szárazföldi határokon
keresztül. A nemzetközi és európai
légi közlekedési ágazatot különösen
súlyosan érinti a válság. Amint azt

záradék – ha a Tanács együttműködik ebben – az euróövezetet vagy az
unió egészét érintő súlyos gazdasági visszaesés esetén felfüggesztené a Tanács által ajánlott költségvetési kiigazítást.

von der Leyen elnök március 10-én
bejelentette, a járvány gazdasági és
ökológiai hatásainak enyhítése érdekében a Bizottság olyan célzott
jogszabályra tesz javaslatot, amely
ideiglenesen mentesíti a légitársaságokat a „használd vagy elveszíted”
szabály alól – e szabály szerint a légitársaságoknak a résidők legalább
80%-át fel kell használniuk egy
adott időszakon belül annak érdekében, hogy a következő év megfelelő
időszakában ezeket megtarthassák.
Végezetül az EB kapcsolatot tart
a tagállamokkal, a nemzetközi hatóságokkal és a legfontosabb uniós
szakmai szövetségekkel, hogy figyelemmel kísérje a válságnak az
idegenforgalmi ágazatra gyakorolt
hatását, és összehangolja a támogató intézkedéseket.

A szolidaritás biztosítása az
egységes piacon belül

Kizárólag a szolidaritás és az
egész Európára kiterjedő összehangolt megoldás révén leszünk képesek hatékonyan kezelni ezt a
népegészségügyi veszélyhelyzetet.
A szolidaritás alapvető fontosságú
ebben a válsághelyzetben, különösen annak biztosítása érdekében,
hogy a járvány egészségügyi kockázatainak enyhítéséhez szükséges
alapvető termékek eljussanak minden rászorulóhoz. Lényeges, hogy
az alapvető egészségügyi termékek
szabad mozgását korlátozó egyoldalú intézkedések helyett együtt
lépjünk fel annak érdekében, hogy
az EU-ban nyíltan és átláthatóan
biztosítsuk az egészségügyi védőfelszerelések és gyógyszerek elállítását, tárolását, rendelkezésre állását
és észszerű felhasználását.
A Bizottság ezért minden szükséges lépést megtesz ennek érdekében, többek között azáltal, hogy
iránymutatást nyújt a tagállamoknak
arra vonatkozóan, hogy miként alakítsák ki az ellátás biztonságát garantáló megfelelő ellenőrzési
mechanizmusokat, továbbá annak
révén, hogy gyorsított közös közbeszerzési eljárást indít e termékek beszerzése céljából, és ajánlást bocsát

Az uniós költségvetés
mozgósítása

A nehéz helyzetben lévő kkv-ket
érő károk haladéktalan enyhítése érdekében az uniós költségvetés a
meglévő eszközök igénybevételével a nemzeti szinten hozott intézkedéseket kiegészítő likviditási
támogatást nyújt majd ezeknek a
vállalkozásoknak. A Bizottság az
elkövetkező hetekben 1 milliárd
eurót fog átirányítani az uniós költségvetésből az Európai Beruházási
Alapnak nyújtott garanciaként,
hogy ösztönözze a bankokat a
kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű
vállalatok számára történő likviditásnyújtásra. Ez legalább százezer
európai kkv-nak és kisméretű, kö-

zepes piaci tőkeértékű vállalatnak
nyújt majd segítséget a mintegy 8
milliárd euró összegű finanszírozás
révén. Emellett hitel-visszafizetési
moratóriumot
fognak
biztosítani a válság által kedvezőtlenül
érintett jelenlegi adósoknak.

A foglalkoztatásra gyakorolt
hatás enyhítése

A tartós hatás elkerülése érdekében védelmet kell nyújtanunk a
munkavállalóknak a munkanélküliséggel és a jövedelemkieséssel
szemben. A Bizottság készen áll
arra, hogy támogatást nyújtson
ehhez a tagállamoknak, elősegítve
különösen a csökkentett munkaidőben való foglalkoztatást, továbbképző és átképző programokat,
amelyek korábban hatékonynak bizonyultak.
A Bizottság emellett fel fogja
gyorsítani a munkahelyeket és a
készségeket védő tagállami szakpolitikák támogatására irányuló európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszerre vonatkozó jogalkotási javaslat előkészítését.
Ezenfelül a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés
megkönnyíti majd az Európai Szociális Alap mozgósítását – ez az
alap a munkavállalók és az egészségügyi ellátás támogatására irányul. Az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alapot szintén
mozgósítani lehetne az elbocsátott
munkavállalók és az önálló vállalkozók támogatására a jelenlegi és a
jövőbeni rendeletbe foglalt feltételek teljesülése esetén. 2020-ban legfeljebb 179 millió euró áll
rendelkezésre.

Koronavírus-reagálási
beruházási kezdeményezés

Ezen új kezdeményezés alapján a
Bizottság azt javasolja, hogy a kohéziós politika keretén belül 37 milliárd
eurót
fordítsanak
a
koronavírus okozta válság elleni
küzdelemre. E célból a Bizottság
arra tesz javaslatot, hogy idén ne
kelljen a strukturális alapok el nem
költött előfinanszírozásának visszatérítésére kötelezni a tagállamokat.
Ez az összeg az uniós költségvetésben mintegy 8 milliárd eurót tesz ki,
amelyet a tagállamok az unió egészére vonatkozó 29 milliárd eurós
strukturális finanszírozás kiegészítésére használhatnak fel. Ez hatékonyan növelni fogja a 2020-as
beruházások összegét, és elősegíti a
2014–2020-as kohéziós politika
programja keretében még le nem
kötött 28 milliárd euró kohéziós politikai finanszírozás felhasználásának az időszak elejére ütemezését.
A Bizottság felszólítja az Európai
Parlamentet és a Tanácsot, hogy mielőbb hagyják jóvá ezt a javaslatot,
hogy azt a következő két héten
belül el lehessen fogadni.
Ezen túlmenően a Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási
Alapja hatályának a közegészségügyi válsághelyzetekre való kiterjesztését, hogy szükség esetén ezt is
mozgósítani lehessen a leginkább
sújtott tagállamok érdekében. 2020ban legfeljebb 800 millió euró áll
rendelkezésre.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)
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Hárommilliónál több külföldi EU-állampolgár
kapott tartós brit letelepedési engedélyt

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett friss adatai szerint meghaladta a
3,3 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik tartós letelepedési engedélyért folyamodtak a brit hatóságokhoz,
és több mint 3 millióan már megkapták a határidő nélküli tartózkodási jogosultságot.

Nagy-Britannia január 31-én kilépett az Európai
Unióból, de azok az EU-polgárok, akik törvényesen
és életvitelszerűen laknak az országban, továbbra is
maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával. Ehhez azonban meghatározatlan időre
szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos elnevezéssel letelepedett jogi státusért – kell folyamodniuk.
A londoni belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint ezt a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül február 29-ig
3.343.700-an tették meg, és a múlt hónap utolsó napjáig 2.998.300-an meg is kapták a tartós letelepedési
engedélyt.
A tárca közölte, hogy saját belső – a statisztikában
egyelőre nem szereplő – nyilvántartása szerint azóta
meghaladta a 3 milliót azoknak a száma, akik megkapták a letelepedett jogi státust.
A február 29-i állapotot mutató hivatalos lista élén
– ugyanúgy, ahogy az összes eddigi statisztikában –
a lengyelek állnak 639.200 beadott folyamodvánnyal.
Őket a románok követik 543.200 benyújtott kérvénnyel. A magyarok közül 94 ezren kértek tartós letelepedési engedélyt a múlt hónap végéig.
A Nagy-Britanniában élő EU-állampolgároknak,
akik úgy döntöttek, hogy a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után is maradnak, a letelepedett jogi státus megszerzéséhez személyazonosságukat kell
hitelesen igazolniuk és azt, hogy életvitelszerűen tartózkodnak az országban.
Emellett be kell jelenteniük, ha korábban elmarasz-

taló bírósági ítélet született ellenük bűncselekmény
miatt.
A brit belügyminisztérium csütörtöki kimutatása
szerint a hatóságok a február végéig feldolgozott kérelmek nagyon nagy többségét kedvezően bírálták el,
a több mint 3 millió folyamodvány közül mindössze
300-at utasítottak el, a legtöbbször nem megfelelően
bizonyított jogosultság vagy rosszul kitöltött kérvény
miatt.
Az elbírált folyamodványok 58 százalékában a kérelmezők végleges, az esetek 41 százalékában előzetes letelepedett státust kaptak.
Ez utóbbit azok a kérelmezők kaphatják, akik a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában, de ők is megvárhatják az
öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is
maradéktalanul megilletik eddig megszerzett jogosultságaik. A brit EU-tagság január végi megszűnésével 11 hónapos átmeneti időszak kezdődött, amely
alatt nem változnak az uniós polgárokra érvényes bevándorlási szabályok.
Így azok, akik ennek az időszaknak a lejártáig érkeznek az Európai Unióból letelepedési szándékkal
Nagy-Britanniába, ugyanolyan jogosultsággal kérhetnek tartózkodási engedélyt, mint azok, akik már hoszszabb ideje Nagy-Britanniában élnek. Azok, akik
december 31-én már Nagy-Britanniában tartózkodnak, 2021. június 30-ig nyújthatják be a letelepedett
státusra szóló kérvényüket.
A jövő év első napjától azonban az EU-országokból és az unión kívülről újonnan érkezőkre a brit kormány tervei szerint egységes bevándorlási
szabályozás lép életbe, amely – főleg a jelentkezők
szakképzettsége és angolnyelv-tudása alapján – pontozásos kritériumrendszer alapján bírálja majd el a letelepedési kérelmeket. (MTI)

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

JÓKÍVÁNSÁG

Sok boldog
születésnapot,
egészséget kívánunk,
IDA MAMA
és MISI TATA!
Isten éltesse sokáig!
Szeretteik. (7141)

ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377347. (7110-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(7113)
A NIKI PARK ÜZLET – 1989. December 22. utca 113/A szám – elad új
ágybetéteket. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. (22014-I)
ELADÓ
Samsung
0265/250-633. (7148)

televízió.

Tel.

LAKÁS

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741576-235. (6562-I)

ELADÓ ház telekkel Panitban, a 124.
szám alatt. Tel. 0747-997-792. (6731)

ELADÓ tűzifa hazaszállítva. Tel.
0757-900-616. (7115)

KIADÓ magánlakásban szoba, fürdő
(központi fűtés, udvar, külön bejárat)
a központban. Tel. 0770-850-272.
(7092-I)

ELADÓ
kockabálázó,
6000
lej,
alkudható. Tel. 0749-500-746. (7128)

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)

A LEHETŐ LEGOLCSÓBB INGATLANOK MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa
Tel. 0737-797-975. (6911-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

Válságos időkben is
hűséges társ

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64619-I)

APLASMATERMRT.USA-RO FÉMIPARI VÁLLALAT előnyös
feltételek mellett alkalmaz TERMELÉSI VEZETŐT (mérnök),
SZERSZÁMLAKATOST, SZERELŐLAKATOST, ESZTERGÁLYOST és MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mailcímen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint személyesen
Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Tel. 0365/809-841.
(21923)

KFT.alkalmazVÍZSZERELŐT, ÁCSOT. Tel. 0744-505-710. (6971I)
ATRIPLASTKFT.alkalmaz HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést,
vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt,
a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro
címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (64617-I)

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália, 0756-128-302.
(64487-I)

ALKALMAZUNK 4 CSILLAGOS PANZIÓBA igényes és önálló
munkavégzésre képes SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT. Tel. 0744624-976. (21945-I)

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
F i z e s s e n e l ő online
(a nepujsag.ro honlapon),
a lapkihordóknál
vagy a postahivatalokban!

KISVENDÉGLŐ keresi kreatív, újdonságokra képes VEZETŐ SZAKÁCSÁT. Tel. 0744-624-976. (21945-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0770621-920. (7060-I)
FIATAL, dolgozni szerető, törekvő és tanulni vágyó PINCÉRT/RECEPCIÓST keresünk kis PANZIÓBA. Tel. 0744-624-976. (22020-I)

ALKALMAZUNK GÉPLAKATOST és HEGESZTŐT. Tel. 0744556-236. (22021-I)
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ELADÓ Kisgörgényben (Ákosfalvától kb.
5 km-re) 1600 m2-es telek 2 házzal
(egyik 3 szobás + pince, gáz, villany, a
másik 2 és fél szobás, villany), nagy
istállóval és gazdasági épületekkel.
Érdeklődni a 0729-033-960, 0747-465844-es telefonszámokon. (7083)
ELADÓ első osztályú, I. emeleti, 2
szobás, 48 m2-es tömbházlakás a
Szabadság (Libertăţii) utcában, 6
méteres, termopánnal beépített terasz. Cégeknek is kényelmes parkolási lehetőség. Azonnal beköltözhető.
Ára: 53.000 euró. Tel. 0744-707-539.
(7055-I)
ELADÓ a Pandúrok úton, az E. ON
Gaz székhelyének közelében negyedik emeleti, háromszobás, hőszigetelt, légkondicionáló berendezéssel
és egyéni kiskazánnal ellátott, nemrég felújított tömbházlakás. Ára:
75.000 euró, alkudható. Érdeklődni a
0726-701-872-es
telefonszámon
lehet. (7146-I)
ELADÓ új telekkönyvvel rendelkező
1.224 négyzetméteres telek a Kishegyszőlőben levő Unomáj utcában.
A terület az ivóvíz- és a csatornahálózathoz van csatlakoztatva, a bejáratig van gáz- és villanyvezeték. Ára:
40 euró/négyzetméter, alkudható. Érdeklődni a 0726-701-872-es telefonszámon lehet. (7146-I)
ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön
2004-ben épült ház, 44 ár telek (felparcellázható) a főúton, közel a
Selgros-hoz. Tel. 0744-438-594.
(22014-I)
SÜRGŐSEN vásárolok egy garzont
és egy 2 szobás tömbházlakást. Tel.
0745-423-310. (7166-I)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás
I. emeleten. Tel. 0737-797-975.
(7166-I)

MINDENFÉLE

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok 1,5
tonnáig. Tel. 0748-580-389. (6893-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)
ÁCSMESTER vállal tetőfedést bármilyen cseréppel, tetőjavítást, ácsmunkát, belső és külső munkát. Tel.
0758-737-660. (6958)
MÉRLEG készítését, aláírását,
cégek könyvelését vállalom. Tel.
0722-308-708. (6992-I)

Töltse
a
húsvéti
ünnepeket
HAJDÚSZOBOSZLÓN,
a
Barbara
vendégházban! 3 éjszaka/4 nap/fő 300
lej vagy 20.000 forint, félpanziós
ellátással. Tel. 00-36-30-455-7227, 0036-52-271-848.
Szabó
Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (6951)
KÉSZÍTÜNK könnyűszerkezetű faházakat, garázst, teraszt, vállalunk
külső-belső felújításokat, tetőfelújítást
stb. Tel. 0740-915-331. (7122-I)

VÁLLALUNK tetőfedést Lindab lemezzel, cserépforgatást, festést, kerítésjavítást és szigetelést kátránnyal.
Tel. 0742-421-164. (7106)
VÁLLALOK cserépforgatást, tetőjavítást, tetőfedést Lindab lemezzel, és
bármilyen munkát. Tel. 0758-199-531,
Jani. (7100)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (6957-I)
FAMETSZÉST és permetezést vállalunk. Tel. 0770-621-920. (7060-I)
TETŐSZIGETELÉS
részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722693-866. (64571)
KÜLÖNFÉLE FÉMMUNKÁT vállalok.
Tel.
0740-680-648,
0722-693-866.
(64571)
HOSSZÚ TÁVRA, munkakönyvvel
gyerekszerető, kedves és megbízható dadust keresünk. Tel. 0734-730472, 0745-162-268. (6913-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket
javítok. Tel. 0755-825-502.
(7159-I)
NAGYOBB kertek felásását vállalom.
Tel. 0741-457-006. (7156-I)
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium
redőnyöket,
szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (7011)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló
lerakását, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (7145)
BÉRBE ADÓ 20 ár megszántott földterület a Bodoni utcában. Tel.
0365/446-207. (7158-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk és
emlékeztetünk
FARCZÁDI
REGINÁRA halálának 3. évfordulóján. Nyugodjék csendesen! Szerettei. (sz.-I)

Minden évben eljön a nap,
Mely szívünkben fájó emléket
hagy.
Sírodra hiába visszük a
virágot,
Veled temettük el az egész
világot.
Fiatal életedért nagyon
megszenvedtél,
Most nyugodjál békében Isten
szent kebelén.
Ha nyugszol is a nehéz föld
alatt,
Nem vagy elfelejtve,
szívünkben örökre
megmaradsz.
Mély fájdalommal emlékezünk a lukafalvi BERKESZI
JÁNOSRA, aki 44 évesen 10
éve
itthagyott
örökre.
Nyugodjál békében! Édesanyád. (7091)

Megállt a szíved, mely értünk
dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Arany volt a kezed, munka az
életed.
Szomorú szívvel emlékezünk
március
20-án
drága
édesanyánkra,
KULCSÁR
KATALINRA szül. Kovács
halálának első évfordulóján.
Emléked szívünkben őrizzük.
Nyugodjál békében, emléked
legyen áldott! Lányaid: Magdi,
Éva, Ildikó, vejeid: Karcsi,
Károly, András, négy unokád:
Karcsika,
Ferenc,
Tibor,
Barbara. (6991)
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Az idő fájdalmat enyhít,
de hiányt nem pótol.
Akit szerettünk, szívünkben él,
nem hal meg, csak pihenni tér.
Kegyelettel emlékezünk március
20-án NAGY JULIÁNNÁRA halálának 4. évfordulóján.
Jósága és szeretete szívünkben
örökké él. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzi lánya, Ilonka, veje,
Bubu, unokái, Ilonka és Annamária. (7150-I)

Örök hiányát érezve, szeretetét és

emlékét szívünkbe zárva emlékeFájó szívvel emlékezünk a
radnóti születésű SZÁSZ
GYULÁNÉRA szül. KOVÁCS
MÁRIA halálának 31. évfordulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét szívünkben őrizzük.
Fia, menye és unokái. (7125)

„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet,
csak az hal meg, kit felednek,
örökké
él,
akit
igazán
szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)
Szomorú szívvel és hiányát
mindig érezve emlékezünk
március 22-én a szovátai
TÖRÖK ANTÓNIA KLÁRÁRA
(szül. Gub) halálának első
évfordulóján. Nyugodjál békében, végtelen szeretetedet
és emlékedet, amíg élünk,
örökké szívünkben őrizzük:
nővéred, leányod, fiad, imádott unokáid, dédunokád és
családjuk. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
márciusi események áldozatára, a teremiújfalui id. KISS
ZOLTÁNRA, aki 30 éve eltávozott közülünk. Emlékét
szívünkbe zárjuk. Gyászoló
szerettei. (7157-I)

Soha el nem múló szeretettel
és fájdalommal gondolunk a
szeretett férjre, édesapára,
nagyapára, rokonra, jó barátra
és
ismerősre,
ZAJZON
GYULA ÁDÁMRA, az Ilefor
volt pénzügyellenőrére halálának
első
évfordulóján,
március 22-én.
Bennünk él egy arc és a
végtelen szeretet, hiányodat
feldolgozni nem lehet, csak
próbálkozunk élni nélküled.
Nyugodj békében!
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Ibolya, Enikő, Tamás és Feri.
(7168-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
március 20-án PÁL DEZSŐ
volt maroskeresztúri lakosra
halálának 17. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(7169-I)

zünk március 20-án a hajdani

bajnok-atléta NAGY JÓZSEFRE

halálának második évfordulóján.

„A halál a legsúlyosabb veszte-

ség, valóságosan sohasem lehet

feldolgozni”.

Nagyon szeretünk! Felesége, Edit,
leánya, Melinda és családja. (p.-I)

A múlt rejt, de a szív nem rejt.
Egy ember addig él, amíg
emlékeznek rá.
Szívünk mély fájdalmával, a
hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk a ditrói születésű
BAKOS
MÁRIÁRA,
aki
március
19-én
13
éve
itthagyott
minket
örökre.
Emlékét őrzi testvére, Péter és
családja. Emléke szívünkben
él. (7174)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető és hűséges édesanya,
nagyanya, dédnagymama,
SUSIN MARGIT
szül. TOTH MARGIT
ny. tanítónő
életének 80. évében, 2020. március 16-án elhunyt. Földi maradványait 2020. március 20-án
helyezzük örök nyugalomra a palotailvai temetőben. Drága emlékét szeretettel a szívünkben
őrizzük.
A gyászoló család. (p.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
OLTEÁN FERENC
89 éves korában csendesen
megpihent. Temetése március
23-án, hétfőn 13 órakor lesz a református temetőben, református
szertartás szerint, szűk családi
körben. Nyugodjon békében!
(7171-I)

„Én nem haltam meg. Az, ami
nektek voltam, még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám olyan könnyen
és egyszerűen, ahogy mindig.
Nevessetek és gondoljatok rám,
hiszen én itt vagyok veletek, csak
én az út másik oldalán megyek.”
Végső búcsút veszünk a 89 éves
GÁL JÁNOSTÓL.
Szerettei. (-I)

Megrendülten, mély fájdalommal
tudatjuk, hogy a drága jó feleség,
édesanya, anyós, testvér, nagynéni, unokatestvér, keresztanya,
anyatárs, rokon, szomszéd és jó
barát, a lupényi születésű
CHILAT ILDIKÓ
szül. Daniel
nyugalmazott óvónő
életének 67. évében, házasságának 42. évében rövid, türelemmel
viselt szenvedés után csendesen
megpihent. Temetése 2020. március 20-án, pénteken 15 órakor
lesz unitárius szertartás szerint a
Jeddi úti temetőben. Fájó szívvel
búcsúzunk, emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Szívünkben örökre megmaradsz.
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély megrendüléssel veszünk
búcsút CHILAT ILDIKÓTÓL.
Emlékedet szívünkben őrizzük. Nyugodj békében, drága
Ildikó óvó néni! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Iszlai Anikó és volt tanítványod, Bakó Ildikó. (sz-I)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett kolléganőnktől, osztálytársnőnktől,
CHILAT
ILDIKÓTÓL. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Őszinte részvéttel az 1972ben végzett óvónők. (7167-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága szerettünk,
NAGY ILONA temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak,
és sírjára virágot helyeztek.
Külön köszönet az orvosoknak,
asszisztenseknek, akik mindent
megtettek a szenvedése enyhítéséért. A gyászoló család.
(7152-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY

KÖZLEMÉNY

A MAROS MEGYEI TANÁCS Műszaki Igazgatósága
értesíti az érdekelteket, hogy kérvényezte
„A DJ135 Marosvásárhely – Sóvárad – Hargita
megye határa megyei útszakasz felújítása” című,
Sóvárad községben, Maros megyében kivitelezésre javasolt terv környezetvédelmi engedélyének kibocsátását.
A javasolt projektre vonatkozó információkat tanulmányozni lehet a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10.
szám alatti székhelyén, hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között, valamint
a terv birtokosa, a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén
8–16 óra között.
Az érdekeltek megjegyzéseiket benyújthatják a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén, hétfőnként 9-15 óra között, keddtől
péntekig 9-12 óra között.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK

Közlemény a buszbérletek érvényességéről

A Marosvásárhelyi Közszállítási Rt. tájékoztatja az
utazóközönséget, hogy:
– az 55 év feletti nyugdíjasok kártya típusú utazási bérlete
2020 végéig érvényes;
– a diákok kártya típusú bérlete a tanév végéig érvényes;
– az egyetemisták kártya típusú bérlete 2020. szeptember 30ig érvényes.
A vezetőség

Közlemény

Nagyernyeközségközzétetteacivilszervezeteknekszólópályázatikiírásait.Azegyházak,asportolókéssportegyesületekösszesen70.000lejrepályázhatnak.
Apályázókegyháziingatlanokkarbantartásiésjavításimunkálataira,sporteseményekreésversenyekenvalórészvételreigényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. Idén 60.000 lejre
lehetpályázniegyháziprojektekre,és10.000lejthagytunkjóváa
sporttevékenységekre.
Apályázóknaklegkevesebb10százalékosönrésztkellfelvállalniukmindenprojektesetében.Egyszervezetlegtöbbkétpályázatotnyújthatbeegy-egykategóriában.
AtámogatásfeltételeiaNagyernyeközség2020.éviáltalános
költségvetésébőljóváhagyottvisszanemtérítendőfinanszírozások
odaítélésérőlszólószabályzatbantalálhatók.
A pályázati kiírás, a kitöltendő űrlapok és a pályázat mellé
benyújtandó iratok listája elérhető a hivatal honlapján, a
www.primariaernei.rooldalon.
Apályázatokat 2020. április 21-én 15 óráig lehetbenyújtani
ahivataliktatójában.

