
Március 23-án 22 órától éjszakai kijárási tilalmat rendeltek
el az országban. Amint közzé tették: 22-től 6 óráig tilos az
utcán tartózkodni. A rendőrök a csendőrökkel együtt az al-
kalmazás életbe léptetését követően a sajtó munkatársai-
val közös akciót tartott. Többen a marosvásárhelyi
Győzelem tér, 1918. December 1. és Dózsa György utca ke-
reszteződésénél voltunk jelen az ellenőrzésen. Kedden már
a nappali kijárási tilalom bevezetését is kilátásba helyez-

ték, az erről szóló újabb rendelet lapzártánk után jelent
meg. 

A lakosok nagy része fegyelmezetten viszonyult a rendelkezéshez,
22.30 óra körül kihaltak voltak az utcák, csupán néhány gépkocsi járt és

Járványok gyűrűjében

Miközben a teljes figyelem – joggal – a koronavírusra irányul,
sajnos továbbra is terjed a kanyaró Romániában. Március 16–20.
között az ország négy megyéjében 11 új esetet vettek nyilvántartásba.
Tudni kell, hogy míg a koronavírusos személytől átlagosan 2,6 másik
ember kapja el a betegséget, a kanyaró fertőzési indexe 20, tehát
olyan környezetben, ahol nem kapták meg a kanyaró elleni védőol-
tást, egy beteg elméletileg 20 személyt fertőzhet meg. A negyedik éve
terjedő járványt sajnos a mai napig sem sikerült megállítani, és van-
nak szülők, akik továbbra is visszautasítják, hogy gyermekük védő-
oltást kapjon, másokat vándorló életmódjuk miatt nehéz megtalálni.
Országos viszonylatban 19.604-en betegedtek meg kanyaróban, ami
nem az időseket, hanem elsősorban a gyermekeket érintette, és 64
halálesetet jegyeztek, jobbára olyan fertőzötteknél, akik egyéb be-
tegségekben is szenvedtek, de voltak közöttük egészséges gyermekek
is. Feltevődik a kérdés, hogy abban az esetben, ha a kanyarót, ami
ellen van védőoltás, nem sikerült teljesen felszámolni, és a „parázs”
még mindig hat, hogyan birkózik meg az ország a koronavírussal,
amely ellen sem gyógyszer, sem védőoltás nincsen. Ráadásul északi
határainkon túl, Ukrajnában, amellyel öt romániai megye határos,
felütötte a fejét egy nagyon csúnya fertőző betegség, a diftéria vagy
torokgyík, amelyet felszámoltnak tartunk Romániában. A csecsemők
két hónapos korban kapják az első oltást, amit négy és hat hónapos
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Bodolai Gyöngyi

Biztonságot 
visznek 
a koraszülötteknek
Január közepén indult útnak bizonyta-
lan léptekkel egy szinte teljesen új ro-
mániai kezdeményezés. A halk
felhívásra bátorító volt a válasz. A szá-
mos önzetlen támogató és szorgos
kéz eredményre vezetett: a napokban
koripok, azaz kis horgolt polipok jutnak
el három kórház koraszülötteihez.
____________2.
Van pénz 
nyugdíjakra 
és fizetésekre
Van pénz az államkasszában a nyug-
díjakra és a közalkalmazotti bérekre, a
munkaügyi minisztérium igyekszik szi-
gorúan tartani magát a kifizetési nap-
tárhoz – nyilatkozta hétfő este Violeta
Alexandru tárcavezető.
____________6.

Vajda György

Napról napra szigorodó karanténlépések

Kijárási tilalom már nappal is

Fotó: Nagy Tibor



Január közepén indult útnak bizonytalan léptek-
kel egy szinte teljesen új romániai kezdeménye-
zés. A halk felhívásra bátorító volt a válasz. A
számos önzetlen támogató és szorgos kéz ered-
ményre vezetett: a napokban koripok, azaz kis
horgolt polipok jutnak el három kórház koraszü-
lötteihez.

A szovátai Átyin Kata Andrea maga is szeret horgolni,
évekkel ezelőtt is foglalkozott vele, akkor édesanyjával és
nagyanyjával jobbára karácsonyi díszeket készítettek. Idén
januárban élete visszakanyarodott a horgolótűhöz, amikor
az interneten rábukkant a koripra. Amikor alaposabban utá-
naérdeklődött, kiderült, hogy csoportokba tömörülve vi-
szonylag sokan foglalkoznak koriphorgolással, önkéntes
alapon. Romániában csupán egy szebeni egyesületet talált,
amely bukaresti és szebeni kórházaknak készített koripokat.
Kata székelyföldi kórházakba szeretett volna kisállatkákat
eljuttatni, ezért elkezdte horgolni a kis fonalpolipokat, és
közben felhívást tett közzé a közösségi oldalakon. Megle-
petésére a remélt két-három személy helyett több mint fél-
százan csatlakoztak a kezdeményezéséhez.
Ügyes kezek, önzetlen szívek

Az emberek két módon segítették az ötletet: egyesek,
többnyire az idősebb nők, a horgolást vállalták, míg mások,
akik nem is tudnak a horgolótűvel bánni, és idejük sincs rá,
anyagiakat áldoztak erre a célra, adományoztak vagy vásá-
roltak néhány gombolyag fonalat, amit Kata eljuttatott a
horgolóknak. A koripok 50 grammos mercerizált pamutfo-
nalból készülnek, egy 9 lejes gombolyag szinte másfél ál-
latka elkészítésére elegendő. Nemcsak Székelyföldről,
Erdélyből csatlakoztak szívesen nők a kezdeményezéshez,
hanem magyarországiak is, de vannak írországi, londoni és
svájci magyar nőtársak is, mindannyian egy-egy horgoló-
csoport tagjai, akik vállalták néhány korip hazajuttatását –
újságolta el a kezdeményező.

A fonalat egy anyaországi cég romániai forgalmazójától
szerzik be, de nemcsak a horgolók rendeltek innen alap-
anyagot, hanem a cég is bekapcsolódott: meghirdette a kez-
deményezést ismerősei körében, és fonalat adományozott
a horgolóknak.

A kis polipok dán minta szerint készülnek, fejük, nyakuk
és nyolc lábuk van: a fejet egy kemény kis golyó adja, a
meghorgolt testet pedig kitömik egy speciális anyaggal,
amely a magas hőmérsékletű kezelést is jól bírja, ki is lehet
„főzni”. Az állatkának különleges biztonsági követelmé-
nyeknek is meg kell felelnie: a fej kőkemény, hogy ne le-
hessen ráharapni, a test nem bomolhat szét, a szemet és
szájat pedig ráhímzik a fejre, nem pedig meghorgolják és
rávarrják, mert ez utóbbi esetben leválhat, a babák a szá-
jukba gyömöszölhetik, lenyelhetik. Ugyanis a koripokat a
babák hazavihetik a kórházból, és addig használják, amíg
gyakorlatilag „kinövik” azokat. A polipok, karjaik hossza
szerint, kétfélék: az eredeti állatkák tízgyűrűsek, de a ma-
rosvásárhelyi kórház orvosai hosszabb, tizennégy gyűrűs
állatkákat kértek. Így a „hosszú lábúak” Marosvásárhelyre,
a rövidebb végtagúak Kolozsvárra kerülnek, ugyanis ott
éppen azokat kedvelik.
Az anyaméh biztonsága

A koripkészítés mozgalma néhány éve indult Dániából,
célja, hogy minél több koraszülött kisbaba mellé jusson
egy-egy horgolt állatka az inkubátorba. Ugyanis amíg a
markolóreflexek működnek, az újszülöttek a koripok lábait
markolásszák, és ez megnyugtatólag hat rájuk, állítólag a
tapintása a köldökzsinórra emlékezteti őket, illetve az anya-
méhbeli biztonság érzetét kelti bennük, és azt is tapasztal-

ták, hogy amely koraszülött mellett ilyen állatka van, az ha-
marabb fejlődik és állapota stabilabb. 

Az elkészült több mint 200 korip a napokban érkezett
meg Katáék lakására, és onnan a hét folyamán a marosvá-
sárhelyi és kolozsvári klinikai kórház neonatológiai osz-
tályára kerülnek – tudtuk meg. A vásárhelyi kórházba
Vásárhelyi Enikő révén jutottak el, ugyanis a mozgástera-
peuta önkéntesen végez ott mozgáskoordinációs fejlesztést
a babákkal, így ismerős gyermekorvosoknak ajánlotta be
az állatkákat, s bár vannak olyan kórházak, ahol nem is
akartak hallani erről, a megyeszékhelyi intézményben szí-
vesen fogadják őket. Kolozsvárra egy ottani hölgy ismerő-
sük juttatja el a koripokat. A koraszülöttek szüleivel nincs
kapcsolatuk, de tudják, hogy vannak olyanok, akik sajnál-
ják, hogy néhány évvel ezelőtt nem létezett ez a mozgalom,
mások pedig várják, hogy kicsinyük kezébe is kerülhessen
egy ilyen állatka. Kata számítása szerint a kórházba jutta-
tástól számítva egy-két héten belül a inkubátorokba kerül-
nek a koripok, amelyeket előzőleg fertőtleníteni kell, hiszen
szinte nem létező immunrendszerű babák kezébe jutnak.
Folytatni szeretnék

A szorgos, odaadó, önzetlen személyek jóvoltából Ma-
rosvásárhelyre 145, Kolozsvárra 30, az erdőszentgyörgyi
kórház gyermekosztályára 45 korip „utazik el” a héten új
barátokat keresni. „El sem tudom mondani, mennyire hálás
vagyok mindenkinek, aki energiát, időt, pénzt és rengeteg
jó szándékot fektetett ebbe” – üzeni mindenkinek Átyin
Kata. Az akció viszont nem ér itt véget, csupán az első fe-
jezete zárul. „Hiba lenne abbahagyni a horgolást, hisz egy
szuper csapat verbuválódott össze, amely szívvel-lélekkel
segíteni akar, annak ellenére, hogy sokukkal nem találkoz-
tunk személyesen” – mondja a kezdeményező. A koriphor-
golást folytatni szeretnék, sőt ki is egészítenék, mert közben
újabb „akcióba” kezdtek: szíveket horgolnak, amit a ma-
rosvásárhelyi szülészeten nődögélő koraszülött babák
anyukái fognak kapni anyák napjára. Ehhez is lehet csatla-
kozni. Ezért a továbbiakban is szeretettel fogadnak minden
segítséget, fonalat, támogatást és önzetlen szívet, ügyes
kezet.

Járványügyi kérdésekkel 
hívható telefonszámok

A Maros Megyei Prefektúra közleménye szerint abban az
esetben, ha a koronavírus-járvány miatt az otthon elkülö-
nítetteknek vagy karanténban levőknek panaszaik vannak,
a megyei koordináló és intervenciós központhoz fordulhat-
nak a 0265/208-000-es telefonszámon, illetve a Maros Me-
gyei Közegészségügyi Igazgatóságot hívhatják a
0265/261152-es, a 0731-338-057-es és a 0731-338-064-
es számon naponta 8-20 óra között. Ezen a számon tájé-
kozódhatnak a polgármesteri hivatalok képviselői is,
amennyiben kérdéseik vannak a járvánnyal kapcsolatban.

Továbbra is zárva az ócskapiac
A marosvásárhelyi piacigazgatóság értesíti a közösséget,
hogy a 195/2000-es számú rendelet értelmében bevezetett
szükségállapot miatt a vásárhelyi ócskapiac továbbra is
zárva tart.

A Román Vasúttársaság 
óvintézkedései 

88 Regio és Interregio típusú járatot – a napi járatok mint-
egy 10 százalékát – törölte április 16-ig a Román Vasúttár-
saság az utasok számának csökkenése miatt. A CFR
közlése szerint módosították a helyfoglalást is, úgy, hogy
az utasok között egy üres hely maradjon. A szabály a há-
lókocsikra és a hálófülkékre is vonatkozik. 

Online megtekinthetők 
az Ariel színház előadásai

Ahogyan más kulturális intézményekben, a marosvásárhe-
lyi Ariel színházban is elmarad az újabb döntésig minden
előadás. A színház Facebook-oldalán, illetve YouTube-csa-
tornáján azonban rendszeresen elérhetővé tesznek előadá-
sokat, az Erdély TV is műsorra tűz belőlük néhányat. Aki az
Ariel színház előadásait otthonában szeretné megtekinteni, a
színház YouTube-csatornáján megteheti. A link a következő:
www.youtube.com/channel/UCLnLcwS5RKXLdQXlDpOyecw

A parkolóőrök nem ellenőriznek 
A rendkívüli járványügyi állapot végéig a parkolóőrök Ma-
rosvásárhelyen nem ellenőriznek – tájékoztatott a maros-
vásárhelyi parkolást felügyelő cég vezetője. A tanácsi
határozatot az államfő 195-ös, a szükségállapot kihirdeté-
sére vonatkozó rendelete alapján hozták meg. A parkolási
társaság nem függesztette fel tevékenységét, továbbra is
meg lehet vásárolni a bérleteket, parkolójegyeket a cég
székhelyén.

Májusban kirándul a Nagyinet 
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében
működő Nagyinet program résztvevői számára március
28–29-ére meghirdetett jászvásári kirándulást május 9–10-
ére halasztják. A programban egyebek mellett a durăui ko-
lostor, a jászvásári Galata kolostor, a szabófalvi csángó
római katolikus templom, a jászvásári kultúrpalota és to-
ronyóra, a miklósvári Sturdza-kastély, a tupiláci Ancuţa fo-
gadó meglátogatása is szerepel. Feliratkozni Illyés Claudia
könyvtárosnál a 0748-741-507-es telefonszámon lehet.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma IRÉN és ÍRISZ, 
holnap EMÁNUEL napja.
EMÁNUEL: a héber Immánu-
elből ered, jelentése: velünk az
Isten. A név változatai az Im-
manuel, a Manó, a Mánuel és a
Mendel. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. március 24.

1 EUR 4,8445
1 USD 4,4580

100 HUF 1,3830
1 g ARANY 230,0101

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos
Hőmérséklet:
max.70C
min.-20C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

Önzetlenségből jeles
Biztonságot visznek a koraszülötteknek25.,szerda

A Nap kel 
6 óra 15 perckor, 

lenyugszik 
18 óra 43 perckor. 
Az év 85. napja, 

hátravan 281 nap.

Több mint félszázan karolták fel a kezdeményezést, 220 korip jut el a héten
három kórház koraszülötteihez                           Fotó: Barabás József Lajos

Olvasóink és hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzés veszélye miatt kialakult rendkívüli hely-

zetre 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.
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Románia államháztartási hiánya az idén elérheti a
bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékát – jelentette
ki Virgil Popescu gazdasági miniszter.

A tárcavezetőt a Ziarul Financiar gazdasági napilap idézte
keddi számában. A miniszter szerint ez a legoptimistább vál-
tozat, hiszen becslések szerint a hiány akkor lesz 5 százalék,
ha a koronavírus-járvány csak két hónapot tart, de ha három-
négy vagy esetleg öt hónapig érvényben lesznek a rendkívüli
intézkedések, akkor nem lehet előre jelezni a deficit mérté-
két.

A kormány már a járvány kitörése előtt is 3,6 százalékos
GDP-arányos államháztartási hiánnyal számolt az idei évre,
miután tavaly a deficit elérte a 4,6 százalékot azt követően,
hogy a kormány jelentősen emelte az elmúlt években a bére-
ket és a nyugdíjakat.

A járvány közepette a kereskedelmi bankok közölték a
román gazdaság idei kilátásaira vonatkozó első becsléseket,
írta a lap. Négy kereskedelmi bank elemzői azt vetítik előre,

hogy a román GDP 3,9 százalékos visszaesés és 1,8 százalé-
kos növekedés között fog alakulni az idén. Járvány előtt a kor-
mány 4,1 százalékos gazdasági növekedést valószínűsített. Az
elemzők azonban felhívták a figyelmet, hogy a gazdasági vál-
ság mélységét még nem lehet teljes egészében felbecsülni. A
legtöbb elemző azzal a forgatókönyvvel számol, hogy az első
és a második negyedévben a román gazdaság jelentős mér-
tékben visszaesik, a második félévben várhatóan elkezdődik
egy felfele ívelő szakasz.

A hatóságok bejelentései szerint eddig 200 ezer munka-
szerződést függesztettek fel a vállalkozók a járvány és a ka-
rantén okozta gazdasági leállás miatt, és arra számítanak,
hogy ez a szám kétszeresére fog nőni. Jelentek meg azon-
ban olyan elemzések is, amelyek szerint a vállalatok várha-
tóan 1 millió dolgozót bocsátanak el vagy küldenek
kényszerszabadságra márciusban és áprilisban, ha addig
nem szüntetik meg a járvány miatt elrendelt rendkívüli ál-
lapotot. (MTI)

Nyolcszázhoz közelít 
a fertőzöttek száma

Románia területén 762 személynél igazolták eddig a
laboratóriumi vizsgálatok a koronavírus jelenlétét,
nyolc fertőzött meghalt – közölte kedden a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS). A legutóbbi jelentés
óta 186 új esetet jegyeztek. Az új fertőzöttek 4 és 85
év közöttiek. A fertőzöttek közül 79-et gyógyultnak
nyilvánítottak, és kiengedtek a kórházból, közülük
53-at Temesváron, 19-et Bukarestben, hármat Cra-
iován, kettőt Konstancán, egyet-egyet Iaşi-ban és
Kolozsváron. Keddig nyolc halálos áldozata volt a ko-
ronavírusnak Romániában, valamennyien más be-
tegségekben is szenvedtek. Maros megyében
kedden 2661 személy tartózkodott otthoni, valamint
67 személy intézményes karanténban, az utóbbi egy
napon 57 személy hagyhatta el a házi karantént. Ko-
ronavírus-fertőzés gyanújával 25-en voltak kórházba
utalva a megyében.

Toplistán a gyógyultak számát 
illetően

A Worldometers adatai szerint Románia hétfő este a
19. volt egy 180 országot górcső alá vevő toplistán,
amelyet aszerint állítottak fel, hogy a koronavírussal
fertőzöttek hány százalékát nyilvánították gyógyult-
nak. Romániában a betegek 12,67 százaléka gyó-
gyult meg, amivel az ország bekerült a 20-as topba.
Itt mostanáig 73 személyt nyilvánítottak gyógyultnak,
közülük 47 pácienst a temesvári járványkórházban
kezeltek. További 11 beteg bukaresti kórházakban
gyógyult meg. Van további három craiovai, két kons-
tancai és egy jászvásári eset. Világviszonylatban
mostanáig 102.429 koronavírussal fertőzött személy
gyógyult meg, közülük több mint 72 ezren Kínában.
(Mediafax)

Elmarad a tokiói olimpia
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalosan
bejelentette: Thomas Bach elnök és Abe Sindzó
japán miniszterelnök megállapodott abban, hogy a
tokiói olimpiát a jövő évre halasztják, és legkésőbb
2021 nyarán kell megrendezni. A két vezető kedden
telefonon egyeztetett egymással, és a koronavírus-
járvány miatt kialakult kiszámíthatatlan helyzetre hi-
vatkozva, valamint az Egészségügyi
Világszervezettől kapott legfrissebb tájékoztatásra
alapozva foglalt állást a játékok elhalasztása mellett,
a sportolók és valamennyi résztvevő egészségének
a megőrzése érdekében. (MTI)

Alkalmaznák a kényszer-
szabadságra küldötteket

A Profi kiskereskedelmi üzletlánc alkalmazza azokat,
akiket kényszerszabadságra küldenek – a vállalat
bejelentette, kész átvenni azokat az alkalmazottakat,
akik utcára kerülnek az élelmiszert nem árusító bol-
tok bezárása nyomán. A Profi Románia közleménye
szerint a vállalat képviselői tárgyalásokat folytatnak
több más jellegű árut értékesítő kiskereskedelmi üz-
letlánccal, hogy átvegyék a kényszerszabadságra
küldött alkalmazottak egy részét. „Készülünk a kö-
vetkező időszakra, amikor arra számítunk, hogy je-
lentősen növeljük az állományt, mivel a fő
küldetésünk immár nem az üzlet, hanem hogy olyan
magánszervezetként lépjünk fel, amely ellátja élelmi-
szerrel a lakosságot” – idézi a vállalat közleménye
Pawel Musial vezérigazgatót. Az üzletláncnak Romá-
niában több mint 1200 boltja és 18.000 alkalmazottja
van. (Mediafax)

korban, majd 6 és 14 évesen ismételnek meg. Ahhoz,
hogy a felnőttek is védettek legyenek, ha olyan országba
utaznak, ahol nem teljes a lakosság átoltottsága, és jelen
van a fertőzés, tízévenként meg kellene ismételni a vé-
dőoltást. Ezt az ősz folyamán, amikor az első eseteket
észlelték Ukrajnában, az egészségügyi hatóságok nyil-
vánosságra hozták. Mivel a fertőzést baktérium okozza,
ha idejében felfedezik, hatásos az antibiotikummal tör-
ténő kezelés, és a baktérium toxinjai ellen, amelyek a
szívet és vesét károsíthatják súlyosan, létezik hatásos el-
lenanyag. 

Ha meggondoljuk, hogy mennyi járványos betegség
leselkedik ránk, nem ülhetünk karba tett kézzel. Ha el-
múlik a koronavírus-járvány, tenni kell azért, hogy min-
den szinten nagyobb figyelmet szenteljenek a
tisztaságnak, a higiénés és egyéb szabályok betartásá-
nak. Továbbá annak, hogy ne maradjon egyetlen beol-
tatlan gyermek sem, aki később gyermekközösségbe
kerül. Nagyon fontos lenne az is, hogy a levegőből az
ország természeti szépségei, és nem a sűrűn előforduló
szemétdombok ragadnák meg a repülővel érkezők figyel-
mét, ha újra lehet majd turizmusról beszélni. 

Járványok gyűrűjében
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Minden állam felelőssége, hogy védelmi intézkedé-
seket hozzon vészhelyzet esetén, a kormányoknak
azonban ragaszkodniuk kell az Emberi Jogok Euró-
pai Egyezményében foglaltak betartásához is, ami-
kor új rendeleteket fogadnak el a
koronavírus-járvány okozta válság kezelésére – je-
lentette ki Rik Daems, a strasbourgi székhelyű Eu-
rópa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE)
elnöke kedden.

Daems arra figyelmeztetett, hogy egy vészhelyzet az Em-
beri Jogok Európai Egyezménye által rögzített korlátokat
meghaladó intézkedések bevezetését is igényelheti, megfelelő
garanciák nélkül azonban ezek az intézkedések komoly koc-
kázatot jelenthetnek a demokráciára, az emberi jogokra és a
jogállamiságra nézve.

Az egyezmény bármilyen körülmény esetén alkalmazható,
és bizonyos eltéréseket is megenged a benne foglalt jogoktól,
azonban a jogállamiság alapvető biztosítékait, különösen a
jogszabályok betartását, a hatékony parlamenti felügyeletet,

a független bírósági ellenőrzést és a hatékony jogorvoslati le-
hetőségek fenntartását még vészhelyzet esetén is fenn kell tar-
tani. A közbiztonság, az egészség megőrzése és a rend
fenntartása érdekében hozott intézkedéseknek vagy korláto-
zásoknak arányosnak kell lenniük. Az egyezménytől való el-
térést igénylő vészhelyzet időtartamát, körülményeit és
hatályát korlátozni kell. A vészhelyzeti hatásköröket pedig
csak az adott cél érdekében szabad kiterjeszteni – mondta.

A PACE elnöke arra szólította fel a tagállamokat és parla-
mentjeiket, hogy folytassák a koronavírus elleni küzdelmet.
Folyamatosan vizsgálják felül a szükséghelyzetet és az annak
alapján hozott intézkedések fenntartásának szükségességét.
Biztosítsák továbbá, hogy a demokrácia normáit lehetővé tevő
alkotmányos ellenőrzések és egyensúlyok rendszere továbbra
is működjön.

„Biztos vagyok abban, hogy ezek mentén cselekedve az
Európa Tanács valamennyi tagországa legyőzi a válságot
anélkül, hogy felhagynának közös értékeink betartásával” –
fogalmazott a PACE elnöke. (MTI)

ET: rendkívüli intézkedéseknél is be kell tartani 
az Emberi Jogok Európai Egyezményét

Az államháztartási hiány elérheti az idén 
a GDP 5 százalékát

Elérte a 381.499-et az új típusú koronavírussal fer-
tőzöttek száma kedd reggelre, miközben a halále-
setek száma 16.557, a gyógyultaké pedig 101.794
lett – tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins
Egyetem.

A baltimore-i oktatási intézmény összesítése szerint a ví-
rusfertőzést 168 országban és területen mutatták ki.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a va-
lóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott
az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás krité-
riumai is különböznek egymástól.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány ta-
valy év végén elkezdődött, 81.545 esetet tartottak nyilván,
3.281-en haltak meg és 73.266-an gyógyultak meg.

Kína után a leginkább érintett ország Olaszország 6.077 ha-
lottal, 63.927 megfertőződéssel és mindössze 7.432 gyógyu-
lással. Olaszországban szinte megállt az élet. Giuseppe Conte
miniszterelnök a hétvégén bejelentette, hogy ezentúl kizárólag
a létfontosságú termékek előállítását és szolgáltatások nyúj-
tását fogják biztosítani, minden másfajta termelési tevékeny-
ség egyelőre április 3-áig leáll. Nyitva maradtak az
élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak, de az összes hivatalt
bezárták.

Spanyolországban keddre virradóra 35.136-ra emelkedett
a fertőzöttek száma, a járványban eddig 2.311-en vesztették
életüket. A szükségállapotot április 11-éig meghosszabbították.

Németországban valamivel kevesebb, 29.056 fertőzött mel-
lett 123 a halálos áldozatok száma, és 453-an gyógyultak meg.
Negatív lett Angela Merkel német kancellár első koronavírus-
tesztje, amelyre azért volt szükség, mert kimutatták a kóro-

kozót (SARS-CoV-2) egy orvosnál, akitől pénteken védőol-
tást kapott tüdőgyulladást okozó pneumococcus baktérium
ellen.

Franciaországban 20.123-an betegedtek meg, 862-en vesz-
tették életüket és 2.207-en távozhattak egészségesen a kór-
házból. Az országban kedd reggel életbe lépett az
egészségügyi szükségállapot, amely két hónapig lesz érvény-
ben.

Nagy-Britanniában hétfőn 336-ra emelkedett a halálos ál-
dozatok száma, a regisztrált fertőzötteké pedig 6.726-ra. Boris
Johnson brit miniszterelnök rendelkezése értelmében a britek
ezentúl csak a legszükségesebb esetekben hagyhatják el ott-
honukat.

Az Egyesült Államokban a regisztrált fertőzöttek száma
46.371, a halálos áldozatoké 586. Donald Trump amerikai
elnök hétfő este bejelentette, hogy hamarosan megkezdődik
az új típusú koronavírus elleni szer klinikai tesztelése New
Yorkban. 

Tovább nőtt a regisztrált fertőzöttek száma Iránban is: elérte
a 23.049-et, a halottak száma pedig 1.812. Haszan Róháni
iráni elnök aláhúzta: Teherán nem fogadja el az Egyesült Ál-
lamok által felajánlott humanitárius segítséget. Egyúttal le-
szögezte: ha Washington valóban segíteni akar Iránnak az új
típusú koronavírus elleni harcban, törölje el az ellene hozott
szankciókat.

Hétfő este világszerte több mint 360 ezer fertőzöttről,
15.488 halálos áldozatról és 100.462 gyógyultról tudtak. A
vírus miatt legalább 50 országban vagy térségben szólítottak
fel a hatóságok több mint egymilliárd embert, hogy maradjon
otthon. (MTI)

A fertőzöttek száma világszerte
meghaladta a 380 ezret 

A marosvásárhelyi orvosi egyetem, a sürgősségi kórház
és az egészségügyi igazgatóság egy csapata szerdától el-
kezdi a COVID-19-et okozó SAR-CoV-2 vírus tesztelését
a valós idejű PCR módszerrel (Real-Time PCR). Mara 
Togănel prefektus arra számít, hogy jelentősen lecsökken
a várakozási idő a teszteredmények tekintetében. A prefek-
tus elmondta: az orvosi egyetemen a múlt héten kezdték el
felszerelni és berendezni a COVID-19 diagnosztizálására
alkalmas laboratóriumot. Dr. Ovidiu Gîrbovan, a sürgős-
ségi kórház menedzsere kifejtette: az intézmény egy má-

sodik, a koronavírusteszt elvégzésére alkalmas eszközt is
beszerzett, amelyhez a szükséges több mint 350 ezer lejt
cégek és magánszemélyek ajánlották fel a kórháznak. A
gépet, amely egy időben 50 próbát dolgoz fel, a héten le-
szállítják. A Maros Megyei Kórházért Egyesület 370.409
lejt gyűjtött össze a koronavírus-járvány elleni harc támo-
gatására, ebből 59.698 lejt magánszemélyek ajánlottak fel.
Az eszközbeszerzést követően megmaradt összeget a diag-
nosztizáláshoz szükséges anyagok vásárlására fordítják.
(Agerpres)

Szerdától Marosvásárhelyen is végeznek 
koronavírustesztet
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Klaus Iohannis államfő arra kérte kedden a kórház-
menedzsereket, hogy az orvosi személyzet védelme
mellett biztosítsák a páciensek egészségügyi ellátását.

„Tisztelt kórházmenedzserek, tudom, hogy a járvány
miatt súlyos problémákkal küzdenek, és tisztában va-
gyok vele, hogy nagy a nyomás az egészségügyi sze-
mélyzeten. Ebben a helyzetben még inkább azon kell
lenniük, hogy minden erőfeszítésükkel biztosítsák a pá-
ciensek egészségügyi ellátását, de – figyelem – úgy,
hogy közben ugyanolyan nagy figyelmet fordítanak az
egészségügyi személyzet védelmére is” – mondta az
elnök a kórházmenedzserekkel tartott videokonferen-
cián.

Az online megbeszélésen Ludovic Orban kor-
mányfő, Marcel Vela belügyminiszter, Victor Costache
egészségügyi miniszter, Nicolae Ciucă védelmi minisz-
ter és Lucian Bode szállításügyi, infrastruktúráért és
kommunikációért felelős miniszter is részt vett.

Iohannis arra kérte a kórházmenedzsereket, hogy
védjék az orvosokat, az egészségügyi személyzetet, és
biztosítsák számukra a szükséges eszközöket.

Kifejtette, prioritásként kell kezelni az orvosi sze-
mélyzet tesztelését, hogy ne ismétlődjön meg a sucea-
vai megyei kórház „felháborító” esete, ahol több orvos
és ápoló is megfertőződött koronavírussal. 
(Agerpres)

Vesztegzár a grand fotelben.
Igen, önkéntes benn tartózkodá-
som döntő részét a kényelmes,
nagy karosszékben töltöm, és
akár Rejtő Jenő legmulatságo-
sabb regényét is újraolvashat-
nám, hiszen kell a humor, jobban,
mint bármikor, de amikor terje-
delmesebb olvasmányadósságai-
mat veszem elő, mindegyre
kiderül, nehezen tudok elmélyedni
bennük. A friss információk, a
napi történések igénye nem hagy
nyugodni, kénytelen vagyok fel-
pattanni, azt lesni a médiában,
hogy aktuálisan éppen mi zajlik
itthon és a nagyvilágban. Ennek
persze az is az eredménye, hogy
időnként belémsettenkedik a
nyugtalanság, olykor még a szo-
rongás is. Pláne, hogy folyton azt
hallom, azt látom, hogy azok közé
tartozom, akik számára a legna-
gyobb veszélyt jelenti a korona.
Nem jó. El kellene kerülni az
ilyesmit. Biztos elegen vannak
azok, akik túlteszik magukat az
ilyesmin. De egy olyan örök-
mozgó, nyüzsgő alkatnak, mint
magam, aki aktív résztvevőként és
szervezőként is hozzászoktam a
rendezvények sűrű láncolatához,
s ráadásul újságírói kíváncsisá-
gomat is igyekeztem minél gyak-
rabban kielégíteni, az ilyesmi
nemigen megy. Pedig a jelenlegi
helyzetben a kulturális kínálat te-
kintetében igazán nem panasz-
kodhatunk. Minden művészeti
intézmény, számos író, alkotó és
előadóművész a maga módján és
lehetőségei szerint, valamennyi
médium rengeteg ötlettel és inter-
aktív megoldással próbálja pó-
tolni mindazt, ami az intézményes
programok kiesése miatt kima-
radt a mindennapjainkból. A szín-
házak felvételről sugározzák
előadásaikat, hozzáférhetők a
legjobb filmek, a múzeumi gyűjte-
mények, mindenféle különlegessé-
gek, az írók felolvasnak, a
színészek verset mondanak, a ze-
nészek muzsikálnak, hangjátékok
kerülnek terítékre, könyveket is
kimeríthetetlenül kínál az e-book
és a többi. De mindez virtuális –
nagyszerű, de valahogy mégis
élettelen hiánypótló. Cikória,
szója babkávé hiányában. Ezt az
utalást inkább az idősek értik,
azok, akik a diktatúra idején is-

merkedtek meg az általános nél-
külözésből, megszorításokból kö-
vetkező ilyenszerű
kényszermegoldásokkal. Azok az
emberek, akik itt, Marosvásárhe-
lyen és talán másutt is a hagyo-
mányos irodalmi események, a
tárlatnyitók, a komolyzenei kon-
certek, színházi előadások és más
ilyen programok leghűségesebb,
leglelkesebb közönségmagját ké-
pezik. Valószínűleg most őket vi-
seli meg leginkább az „élő”
kultúra krízisállapota. És rájuk
telepszik a legnyomasztóbban a
magányosság érzése. Mert azon
túl, hogy a rendezvényeken rend-
szeresen maradandó értékeknek,
élményeknek örülhettek, az össze-
jövetelek a baráti kapcsolatterem-
tést, a személyes találkozások
lehetőségét is biztosították szá-
mukra. A műsorokon való részvé-
tellel szerzett szellemi értékek
mellett legalább olyan érzelmi,
kapcsolati nyereség volt szá-
mukra az, hogy a műsor előtti és
utáni beszélgetés, eszmecsere,
pletykálkodás, emlékidézés a kö-
zösségi lét, az együvé tartozás tu-
datát is erősítette bennük. A
Bernády Házban ezt nagyon sok-
szor érezhettük. És biztos vagyok
benne, hogy ezek a belső feltöltő-
dést segítő estek, délutánok nem
csak nekem hiányoznak. Hogy
meddig? Na, ez a nagy probléma!
Bizonytalan, hogy mikor ér véget
a világjárvány, mikor szűnnek
meg az ebből fakadó kényszer-
szünetek, mikor áll vissza az éle-
tünk a régi kerékvágásba.
Bízzunk benne, hogy minél hama-
rabb, és a mostani, valamint a
következő hetekre, hónapokra
tervezett, élménydúsnak ígérkező
programokat is majd egytől egyig
pótolni tudjuk. És ami még sok-
kal fontosabb, reméljük, hogy a
vész a közönség soraiban sem
okoz majd veszteségeket. Ez
nyilván sok mindenen múlik, de
rajtunk is. Vigyázzunk ma-
gunkra! És ha már ez a tragiku-
san alakuló, áldatlan szökőév át
nem ugorható, legalább lelki
egészségünket, egyensúlyunkat
próbáljuk minél hosszasabban
fenntartani. Erről jut eszembe: a
személyes példa jó kalauz lehet.
Én is ehhez igazodom. És
mosom kezeimet. (N.M.K.)

Fotó: Nagy Tibor

Az egészségügyi személyzet védelmét kérte 
az elnök a kórházmenedzserektől

Erről jut eszembe
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a garázsba tartó autóbuszok. Voltak olyanok is, akik
este 11 után még várták a vidéki autóbuszjáratokat.
Nem sokkal 10 után egy angol rendszámú gépkocsit
állítottak meg, benne egy háromtagú család. A kor-
mánykeréknél ülő férfi elmondta, Angliából indultak
el, és Suceaván keresztül Jászvásárra utaznak. A rend-
őrök alaposan ellenőrizték útlevelüket, és adataikat a
közegészségügyi igazgatósághoz továbbították. Kolozs
és Beszterce-Naszód megyei járműveket is megállítot-
tak. Az a kérdés merült fel, hogy átutazó forgalom ese-
tén miként járjanak el, hiszen ezt a rendelet nem
pontosította. A másik kérdés, ami felmerült, a taxiso-
főrök fogalmazták meg. Egyikük az ellenőrzést végző
rendőrtől kért pontosítást arról, hogy miként kell eljár-
janak. A válasz az volt, hogy rendelkezzenek a cég által
kibocsátott és aláírt igazolással, amiből kiderül, hogy
a taxiscég gépkocsivezetője munkavégzés céljából tar-
tózkodik a helyszínen, az ő neve és a címe is szerepel-
jen a formanyomtatványon, illetve a jármű és annak a
rendszáma is. Azt nem sikerült tisztázni, hogy az útvo-
nalhoz (traseul deplasării) mit kell beírni, nevezetesen,
hogy aznap az egész város területén járhat, vagy min-
den kliens után külön-külön be kell jelölni az indulási
pontot és a célállomást. Az említett helyszínen voltak
gyalogosok is, akik ezúttal nem akadtak fenn a rend-
őrök hálóján, hiszen sikerült „elhúzniuk” az ellenőrzést
végző csoport mögött. 

Kedden a rendőrség által közreadott összesítés sze-
rint a 2/2020-as katonai rendelet 5. cikkelye 1. bekez-
dése alapján a kijárási tilalom megszegéséért március
23-án 22 és 24-én 6 óra között 67 személyt bírságoltak
meg. A rendelet szerint a magánszemélyeket 100-tól

5000-ig, míg a jogi személyiséggel rendelkezőket
1000-től 70.000 lejig terjedő pénzbírsággal büntethe-
tik. A közleményből nem derül ki, hogy összesen mi-
lyen értékben bírságoltak a rendőrök. 

Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint
keddtől újabb korlátozásokat vezettek be, ugyanis
Klaus Iohannis államfő kijelentette: ami eddig ajánlott
volt, ezután kötelezővé válik. Ennek kapcsán az ál-
lamfő megbeszélést tartott Ludovic Orban miniszter-
elnökkel, Marcel Vela belügyminiszterrel, Nicolae
Ciucă védelmi miniszterrel és Victor Costache egész-
ségügyi miniszterrel. 

– Megállapodtunk abban, hogy további intézkedé-
sekre van szükség a fertőzés terjedésének fékezése, las-
sítása érdekében. Így új korlátozások kerülnek
bevezetésre abban az értelemben, hogy az, ami eddig
javaslat volt, most kötelezővé válik. Abban állapod-
tunk meg, hogy bevetjük a hadsereget is a helyzet jobb
kezelése érdekében. A katonaság személyzettel támo-
gatja a csendőrséget és rendőrséget – mondta a sajtó-
nak az államfő, majd hozzátette, az emberek továbbra
is elmehetnek a munkahelyükre és bevásárolni a leg-
szükségesebbeket. A hatósági vagy otthoni karantén-
ban lévő személyek számára elektronikus felügyeleti
rendszert készítenek elő, hogy a korlátozó intézkedé-
seket mindenki maradéktalanul betartsa.

Az elnök emlékeztetett, hogy a 65 év fölötti nemze-
dék a legveszélyeztetettebb, ezért számukra külön kor-
látozásokat vezetnek be.

Az új rendelkezések katonai rendelet formájában
fognak megjelenni, és szerdától lesznek érvényesek. A
saját érdekünkben tartsuk be, mert csak közös erőfe-
szítéssel fékezhetjük meg a koronavírus elterjedését! 

(Folytatás az 1. oldalról)

Kijárási tilalom már nappal is

Maros-parti takarítás 
A Marosvásárhelyi Rádió április 25-én, ma 11 órá-
tól tervezi a Maros-parti takarítást. A rádió követ-
kezetes eddigi vállalásában, s továbbra is
felvállalja a közszolgálatiságot nemcsak a stúdió-
ban, hanem különböző közösségépítő esemé-
nyek, rendezvények és közviták
megszervezésében, továbbá környezetvédelmi
akciókban is. Az elmúlt években a Közösen kita-

karítjuk! akció keretében több száz tonna szeme-
tet gyűjtöttek össze a Maros partjáról, s ezzel a
probléma tudatosítását, a cselekvésre és a kör-
nyezettudatos életre való nevelést ösztönözték.

Csillagösvény felé
Március 29-én, vasárnap 12 órától Szakács M. Endre
grafikai és festészeti tárlata nyílik meg a marosvásár-
helyi Bolyai téri unitárius templom Dersi János termé-
ben. A tárlat két hétig látogatható.

Szinte teljesen leállítja kereske-
delmi járatait a Ryanair: Európa
legnagyobb légitársasága a flottát
felajánlotta a kormányoknak. A
cég keddi közleménye szerint
kedden még az eredetileg beterve-
zett járatok 20 százaléka közleke-
dett, de március 25-étől a
kormányok korlátozó intézkedé-
sei miatt egy-két járatot leszá-
mítva az összeset törlik. A még
üzemelő összeköttetések áruszállí-
tás vagy alapvető ellátás miatt ma-
radnak meg.

A Ryanair nem közölte, hogy
meddig marad életben ez a rendel-
kezés, jelenlegi számításaik szerint
sem áprilisban, sem májusban nem
indulhatnak újra a járatok. Addig a
cég felajánlotta a flottát az európai
kormányoknak, így a gépeiket a
külföldön rekedt emberek haza-
szállítására is használhatják. Szin-
tén szerdától felfüggeszti

Temesvárról, Craiováról és Nagy-
szebenből induló járatait a Wizz
Air is. Az intézkedés május else-
jéig érvényes – közölte a légitársa-
ság. A Wizz Air azt követően hozta
meg ezt a döntést, hogy a román
hatóságok a külföldi állampolgá-
rok Romániába való utazásának
korlátozásáról rendelkeztek. A lé-
gitársaság továbbra is indít járato-
kat Bukarestből, Kolozsvárról,
Iaşi-ból, Marosvásárhelyről, Szat-
márnémetiből, Suceaváról és
Konstancáról, de a célországok
által hozott korlátozások tisztelet-
ben tartásával.

Az Eurocontrol adatai szerint az
elmúlt napokban a korábbi negye-
dére esett vissza Európa fölött a
légi forgalom, alig 5 ezer járat köz-
lekedett, a legtöbb légitársaság
már felfüggesztette, vagy a napok-
ban függeszti fel teljesen üzemelé-
sét. (hírösszefoglaló)

Korlátozzák forgalmukat 
a fapados légitársaságok



M árton igazi ezermesternek szá-
mított a tő- és távolabbi szom-
szédok körében. Őt hívták, ha

kiment a biztosíték, ha csöpögött a csap, ha
lyukat kellett fúrni, szeget kellett beverni a
falba egy új könyvespolc vagy családi fotó
számára. A tömbháznak, ahova a válása
után költözött, többnyire idős lakói voltak,
akik hamar a bizalmukba fogadták az ötve-
nes éveiben járó férfit. Igaz, rá is szolgált az
általános rokonszenvre, a kéréseket ugyanis,
amikkel elhalmozták, rendszerint vonakodás
nélkül teljesítette, és fizetséget sem várt a
másokra szánt időért. Egy tányér sütemény,
habos kávé, pohár pálinka azért mindig járt
érte, és ő tisztában volt vele, hogy a köszö-
netnek ezt a formáját bántó lenne visszauta-
sítani. Jó híre lakrészről lakrészre vándorolt,
nekem is egy nyugdíjas szomszédasszony
mesélt róla évekkel ezelőtt. Mi egyébként fu-
tólag ismertük egymást. Néha esténként, be-
vásárlásból jövet váltottam vele pár szót a
tömbházunk melletti sétányon, ahol rendsze-
rint három kutya fölött őrködött. Mindig is
azt hittem, hogy a sajátjai, és magamban ki-
csit furcsálltam, hogy boldogul a kis testű,
ám igen fürge kedvencekkel a szűk, vagon tí-
pusú panelben. A múlt héten aztán megoldó-
dott a rejtély. 

A szükségállapot kihirdetése óta elnépte-
lenedett a lakótelep, szürkület után egy-két
kósza tinédzsercsapaton és munkából, bolt-
ból hazasiető, többnyire maszkos figurán
kívül nemigen látni embert. A kutyások sem
sétáltatnak már csoportosan, mint azelőtt,
éppencsak feltűnnek, és
eltűnnek, szinte látha-
tatlanok. Ezért is volt
annyira szembeötlő a
csendből kimagasló,
szakállas alak, aki körül ezúttal három he-
lyett hat négylábú szimatolt, szaladgált. Nem
tudtam megállni, hogy rá ne kérdezzek az eb-
szaporulatra.

– Csak egy az enyém – mosolyodott el
Márton a szakálla alatt. – Eddig két szom-
szédasszonyom kutyusát is én hoztam le, egy
idős hölgyét, aki nem tud kijárni a lakásból,
és egy fiatalabbét, aki sokszor ilyenkor megy
munkába, de ha nem éjszakás, akkor sincs
energiája félórákat a tömbház mellett ácso-
rogni. A járvány azonban másik három lakót
is megijesztett. Idősek, betegesek, nem cso-
dálom, hogy félnek. Felajánlottam, hogy vi-
gyázok az ő kutyáikra is. Ha hárommal
„kibogoztam magam”, kétszer annyi sem je-

lenthet túl nagy gondot. Persze, jobban kell
figyelni, de nincs baj. Csak az egyik kisku-
tyával értek szót nehezen. Nagyon el van ké-
nyeztetve, és úgy látom, nincs ínyére, hogy
nem babusgatom. De idővel biztosan meg-
szokjuk egymást, főleg, ha még sokáig elhú-

zódik a karanténidő.
– Ön nem fél? – bu-

kott ki belőlem a kér-
dés.

– Nem igazán. Úgy
gondolom, aminek meg kell történnie, úgyis
megtörténik, minden mástól pedig védve va-
gyunk. Volt egy nagynéném, ő a legjobb
példa erre. Édesanyám mesélte, hogy a nő-
vére kilencéves korában elkapta a tífuszt.
Nagyapámék titokban, lesötétített kocsival
szállították el otthonról. Egy hegyi faluba
vitték, egy idős asszonyhoz, aki jártas volt az
ilyen betegségek gyógyításában. Úgy tudom,
fokhagymával és különféle gyógynövények-
kel kezelte nénémet, és sikerült lábra állíta-
nia. Az orvosok lemondtak róla, de neki
dolga volt még a világban, így megmaradt.
Kemény, talpraesett asszony lett belőle, két
gyermeket nevelt fel, az unokáit is sokáig
rendezte. Én ebből a történetből inspiráló-

dom, ha szóba jön a félelem. Legalábbis ami
a magam egészségét, biztonságát illeti. A lá-
nyom Szegeden él az édesanyjával, érte na-
gyon is aggódom. Naponta beszélünk
interneten, olyankor mindig megnyugszom,
de aztán újra erőt vesznek rajtam a nyo-
masztó gondolatok. Látja, én ilyen ellent-
mondásos „találmány” vagyok. 

Beszélgetőtársam ekkor vette észre, hogy
a kutyacsapat fehér bundás „fekete bárá-
nya” már a sétány másik végén bogarászik. 

– Riki, tessék gyorsan idejönni! – kiál-
totta, és már indult is a szökevény után. A
többi négylábú – mint rosszcsont társukat le-
néző, a tanító dicséretéért versengő diákok
– csendben figyelték a jelenetet. Márton utol-
érte, és ölbe kapta az elcsavargott kiskutyát,
aztán csapatához visszatérve kiadta a két ve-
zényszót: indulás haza. Szívesen kérdezget-
tem volna tovább, például különösen
érdekelt, hogy mivel foglalkozik, hogy ennyi
szabadideje van. Mivel azonban udvariasan
elköszönt, ezt már nem állt módomban meg-
tudakolni. Egy későbbi találkozás alkalmá-
val árulta el, hogy betegnyugdíjas,
részletekbe azonban nem bocsátkozott. De
azt hiszem, ezeknek az információknak ebben
a történetben nem is lenne igazán jelentősé-
gük. Ami fontos volt, arra a kutyapásztorko-
dás félórájában maradéktalanul fény derült.

A kutyapásztor

Március 11-étől, idestova két
hete szünetel az oktatás Ro-
mánia-szerte. A járvány meg-
előzése és a gyerekek
egészsége érdekében hozott
intézkedés teljesen új helyzet
elé állította a pedagógusokat,
a gyerekeket és a szülőket.
Felborult a mindennapok
rendje, a rutinos életvitel. Ho-
gyan sikerül megbirkózni
ezzel? – tettük fel a kérdést a
mezőpaniti Kádár Márton Ál-
talános Iskola tanárainak,
ugyanis legutóbbi tereputunk
erre a településre vezetett. 

Az iskolában megállt az élet 
Lehangoló kép fogadott a falu-

ban. Az utcák üresek, az iskolánál,
mint minden oktatási intézményben
mostanság, csend honolt, gyerekzsi-
vajnak, jövés-menésnek, az iskolai
életnek nyoma sincs. Az iskolabu-
szok, amelyek máskor a falvak kö-
zött nap mint nap a gyerekeket
szállították, most a parkolóban áll-
tak. Látszólag megállt az élet. Min-
denki otthon ül, tanárok, diákok,
kisegítő személyzet.

De az oktatás nem szünetel, a
tanügyminisztérium utasításai és
ajánlásai szerint online történik a ta-
nítás. Hogy hogyan, a kívülállók
nemigen értik, és nem is érthetik,
hiszen ilyen helyzetben nem voltak,
nem kellett távoktatási eszközökkel
boldogulniuk. A kényszerhelyzet
okán most a pedagógusok, a gyer-
mekek és a szülők is belekóstolhat-
tak ebbe a „műfajba”. 
Online tanulás napirenden

Hogyan lehet matematikát taní-
tani például egy ötödik osztályos
gyermeknek? – kérdeztük a mate-
matikatanárnőt. 

– Metodológia hiányában minden
tanár kiválasztja a neki legmegfele-
lőbb „eszközt”, nekem a messenger
volt a kézenfekvő, hiszen a gyer-
mekek napirenden használják ezt az
alkalmazást. Meghatároztam, hogy
hány órakor jelentkezünk be, a

gyermekek ott ülnek a számítógép
vagy készülék előtt, és egy like-kal
bejelentkeznek. Ez tulajdonképpen
a névsorolvasás és a jelenlétigazo-
lás. Excel táblázatba bevezetem,
hogy ki volt jelen, ki hiányzott.
Aztán jön a lecke. Megjelölöm,
hogy a tankönyvben hányadik olda-
lon olvasható. Szíves powerpointo-
kat küldök, ami egyszerűen,
röviden érthetővé teszi a leckét.
Aztán kijelölöm a házi feladatokat,
megadva a tankönyv oldalát és a
feladatszámot. Ezek megoldására
egy-két napot hagyok. Rövid, egy-
szerű és élvezhető feladatokat adok.
Amikor a megoldást ellenőrzöm,
szúrópróbaszerűen szólítok meg
egy-egy tanulót, s neki kell beírnia
az eredményt. Az ötödik osztályban
27 tanuló van, mindenki sorra kerül.
Az eredményeket követve tudom,
hogy ki hogyan halad, de értékelni
nem szabad, erre külön felhívta a fi-
gyelmet a tanfelügyelőség. A lé-
nyeg az, hogy minden gyermek
igyekezzen. Úgy tűnik, szeretik ezt
a módszert, és mindenkit megdicsé-
rek ezért. Nem követelőzöm, nem
fenyegetek, mert ez nem vezet ered-

ményre. Szentiványon van olyan
gyerek, akinek nincs messengere,
de ez sem gond, mert a szülővel
kommunikálunk, miután a gyermek
megoldotta a feladatot, lefényképe-
zik a megoldást, s elküldik – ma-
gyarázta a matematikatanár, aki azt
is elmondta, nagyon sok, a leckéhez
kapcsolódó oldalakon található ma-
tematikai játékot ajánl a gyerme-
keknek. 

A tanárkollégák egymással is
tartják a kapcsolatot, ha használható
oldalakra lelnek, elküldik egymás-
nak a linkeket. Vannak tanárok,
akik kisfilmeket készítenek, s a vi-
deót töltik fel a gyermekeknek. Na-
gyon hasznos és jól alkalmazható a
Kahoot applikáció. A program on-
line a https://kahoot.com oldalon
érhető el. Lehetőséget ad feladatso-
rok, úgynevezett kahootok összeál-
lítására, valamint ezek
megoldatására online, az internet
segítségével. Az alkalmazás nagy
előnye, hogy a feladatsor megold-
ható okostelefonról, táblagépről és
laptopról is. Lehetőséget ad a cso-
portmunkára is. Ide PIN-kóddal
lehet belépni.

Érintkezési felület: 
a Facebook-csoport 

A magyar szakos tanár elmondta,
hogy osztályonként Facebook-cso-
portokat hoztak létre. 

– A csoportban osztom meg a
nyelvtani feladatokat, a kis videó-
kat, a linkeket, amelyek hasznos is-
meretanyagot tartalmaznak.
Használjuk a többnyelvű Lear-
ningapps.org magyar változatát.
Ezen feladatokat lehet készíteni. A
feladatok megoldására időt kapnak
a tanulók. Ha a füzetbe írnak, lefo-
tózzák a füzetüket, és elküldik
nekem. Ha valahol hibát találok,
kijavítom és visszaküldöm, hogy a
tanuló láthassa, hol hibázott. Aján-
lottam házi olvasmányokat, ezek-
ről beszámolót, bemutatót
készítenek a diákok. Persze, lesz-
nek olyanok is, akik visszaélnek a
helyzettel. Mivel tudják, hogy a ta-
nárokat korlátozták, és nem osztá-
lyozhatjuk őket, nem küldik vissza
a megoldásokat. Akik viszont rend-
szeresen elvégzik a feladatokat,
szimbolikus jutalmat kapnak – tájé-
koztatott a tanárnő. 

A pedagógus kitért arra is, hogy
az online oktatás a 7–8. osztályo-
sok esetében könnyű, mert ők ott-

honosan mozognak ebben a közeg-
ben. A kisebbeknél volt fennaka-
dás, ők még nem rutinosak, sok
kérdésük volt, tájékozatlanabbak
voltak a megnyitások, letöltések,
mentések kapcsán, de idővel bele-
jöttek. 

– A kollégákat illetően elmond-
hatom, hogy jó köztünk a kommu-
nikáció. A Maros megyei
magyartanárok létrehoztak egy 
Facebook-csoportot, ide saját anya-
gokat, bemutatókat, feladatlapokat
töltenek fel. Nagyon nagy segítség!
Ami a szülőket illeti, nekik sem
könnyű, mert sok odafigyelést igé-
nyel a gyermekek napi tevékenysé-
gének követése. Ha nem követik
őket kellőképpen, nincs rendszeres-
ség, akkor elvesztődnek a sok fel-
adat között. Ott a legnehezebb, ahol
dolgoznak a szülők. Másfelől nagy
a bizonytalanság. Senki sem tudja,
hogy mi lesz a tanévvel, befa-
gyasztják-e vagy sem, mikor lesz-
nek a vizsgák, ha lesznek egyáltalán
– fogalmazott a magyar szakos
tanár. 

Nem könnyű ez az időszak.
Azonban türelemmel, megértéssel,
a szabályok betartásával ezt a meg-
próbáltatást is át lehet vészelni. 

Mezey Sarolta

Új kihívás tanárnak, gyermeknek, szülőnek
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Szerkesztette: Benedek István

Az uniós pénzügyminiszterek szerint határozott,
összehangolt lépéseket kell tenni

Közlemény 
A Romániai Magyar Gazdák

Egyesülete biztosítja a lakosságot,
hogy termelőink mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a koro-
navírus-járvány hatása a
mezőgazdaságra a fogyasztók
szempontjából a legkevésbé legyen
érezhető mind rövid, mind hosszú
távon. 

Ahhoz viszont, hogy a gazdák ál-
lataikat elláthassák, a földet előké-
szíthessék a következő termésre,
hogy a kezelési, a termék-előállí-
tási, az előkészítési és a biztonságos
körülmények között történő beszál-
lítási-forgalmazási teendőket zavar-
talanul végezhessék, arra kérik a
városi és nem mezőgazdasági tevé-
kenységet végző vidéki lakosságot,
hogy szigorúan tartsák be a hatóság
biztonsági intézkedéseit a vírus ter-

jedésének megállítása vagy leg-
alább lassítása érdekében. 

Továbbá azt szeretnénk, hogy a
termékek árára, mennyiségére, élel-
miszer-biztonsági és beltartalmi jel-
lemzőire ne legyen hatással a
járvány okozta helyzet, olyan körül-
mények közt, hogy ezek termelői
szinten nem változnak. Szükséges-
nek tartjuk a kormány sürgősségi
beavatkozását a lakosság élelmi-
szerellátása, a farmhelyettesítési
szolgálatok beállítása, a napi ter-
mékellátás és a következő termés
előkészítésének garantálása érdeké-
ben. 

„…Vigyázzatok, mert a kenyere-
teknek a fele a földben marad, ha a
bűnötök miatt szántás közben elesik
a székely…” (Tamási Áron) 

RMGE

Van pénz nyugdíjakra 
és fizetésekre
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Javaslatokat fogalmazott meg az RMDSZ a koronavírus-
járvány gazdasági hatásainak enyhítésére

Közzétette az RMDSZ Gazda-
sági Tanácsa azokat a javas-
latokat, amelyeket a
koronavírus-járvány gazda-
sági következményeinek ke-
zelésére fogalmazott meg. Az
állásponttal kapcsolatban,
melyet hétfői közlés szerint a
kormány elé is beterjesztet-
tek, Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke elmondta,
hogy a szövetség az állami
költségvetés forrásai mellett
szorgalmazza az Európai
Unió válságkezelési intézke-
déseinek maradéktalan ki-
használását.

Kelemen Hunor rámutatott, EU-
s forrásokból közel félmilliárd euró
azonnal rendelkezésre áll és a követ-
kező időszakban további 2,5 milli-
árd euró lesz elérhető, amit a válság
kezelésére fordíthat az ország.

Az RMDSZ azt is szorgalmazza,
hogy a helyi közösségek számára
fontos beruházásokat azonnal fi-
nanszírozni lehessen, ugyanakkor
arra is felhívják a figyelmet, hogy
támogatni kell az önkormányzatok
és helyi intézmények tevékenysé-
gének csökkenése miatt bekövetke-
zett kiesések fedezését is.

Az álláspontban rámutatnak,
hogy a járvány terjedése, és ezzel

együtt a gazdaság helyzete is rend-
kívül gyorsan változik. „Jelenleg
korlátozott mennyiségű statisztikai
adat áll rendelkezésre, az viszont a
technikai meghatározást meg-
előzve is megállapítható, hogy az
Európai Unió és Románia gazda-
sága válságban van és recesszió
előtt áll” – írják a dokumentumban,
amely szerint 2020 második ne-
gyedévében a legkedvezőbb forga-
tókönyv szerint is a GDP másfél
százalékával zsugorodik Románia
gazdasága, de a két számjegyű gaz-
dasági visszaesést sem lehet teljes-
séggel kizárni.

A romániai sürgősségi állapot
parlamenti jóváhagyását követően
az RMDSZ indokoltnak tartja,
hogy a kormány hajtson végre egy
sürgősségi költségvetés-kiegészí-
tést, emellett javasolják egy rend-
kívüli intervenciós alap
létrehozását, melynek indulóértéke
10 milliárd lej. Az életbe léptetett
gazdaságélénkítő intézkedések,
valamint a válság alakulásának
függvényében az intervenciós ala-
pot tovább növelnék. Rámutatnak,
a válságkezelés forrásszükségle-
teit jelenleg lehetetlen felmérni, az
Európai Unió tagállamai között is
jelentős eltérések mutatkoznak, az
eddigi intézkedések szórása a GDP

1,5%-a és 15%-a között helyezke-
dik el.

Az RMDSZ szorgalmazza emel-
lett a dokumentumban a válság
által érintett kis- és közepes vállal-
kozások kiemelt támogatását a
munkahelyek megőrzése érdeké-
ben. „Meghatározott időre fel kell
függeszteni a válság által érintett
vállalkozások társadalombiztosí-
tási és egyéb, a fizetésalapra kive-
tett állami kötelezettségeinek
kifizetését, amennyiben a vállalko-
zás nem szünteti meg az érintett
munkahelyeket. Ebben az esetben
fel kell függeszteni az áfa kifizeté-
sének kötelezettségét is. A pénz-
ügyminisztérium azonnal fizesse ki
a vállalkozások felé felhalmozott
adóságait (áfa, betegszabadságok,
más tartozások). A működési tőke
és forgótőke biztosítása létkérdés a
kkv-k számára. Forgóeszköz-fi-
nanszírozásra könnyített rendszer-
ben olcsó hiteleket kell a
vállalkozások rendelkezésére bo-
csátani. A válság miatt elbocsátott
alkalmazottakat egyszeri, vissza
nem térítendő egyéni támogatással,
illetve munkaerőpiaci intézkedé-
sekkel kell támogatni” – áll többek
között az RMDSZ honlapján
román és magyar nyelven is elér-
hető dokumentumban.

Londoni makrogazdasági
elemzők legfrissebb előrejel-
zései szerint a 2008-2009-es
globális pénzügyi válsághoz
hasonló, vagy még sokkal
mélyebb recesszió várható az
idén a világgazdaságban az új
koronavírus okozta járvány
gazdasági hatásai miatt.
Egyes elemzői várakozások
szerint az idei évet a feltö-
rekvő európai térség is 
recesszióban tölti, és a világ-
gazdaság két év múlva érheti
el ismét tavalyi teljesítmé-
nyét.

Az egyik legnagyobb londoni
gazdaságelemző műhely, az Oxford
Economics hétfőn ismertetett, felül-
vizsgált prognózisában közölte:
modellszámításai azt mutatják,
hogy a világgazdasági szintű hazai
össztermék (GDP) az idei év első
felében 2 százalék körüli ütemben
csökken. A ház hangsúlyozza, hogy
ez időarányosan jórészt megfelelne
a több mint egy évtizeddel ezelőtti
pénzügyi válságot kísérő recesszió-
nak.

A cég londoni elemzői azzal szá-
molnak, hogy az amerikai gazdaság

teljesítménye 3 százalékkal, az eu-
róövezeti GDP-érték 5 százalékkal,
a valutaunión belül az olasz hazai
össztermék 6 százalékkal zuhan
2020 első felében.

A ház ugyanakkor az idei év egé-
szére V alakú, vagyis a meredek zu-
hanás után hasonlóan meredek
fellendülést mutató globális növe-
kedési pályát valószínűsít.

Az Oxford Economics közgazdá-
szai hangsúlyozzák azonban azt is,
hogy jóllehet a kínai gazdaság napi
jelzőszámai már mutatnak valame-
lyes javulást a korlátozások fokoza-
tos feloldásával párhuzamosan, a
cég által előnyben részesített akti-
vitási mutatók azonban továbbra is
jelentősen elmaradnak az év jelen-
legi szakaszára jellemző szintektől.

Ezek közé tartozik a tanulmány
szerint a kínai szénkitermelés,
amely 20 százalékkal jár az ilyen-
kor szokásos átlag alatt.

A globális aktivitás közvetett
mutatói közül a ház kiemeli a diszk-
recionális – vagyis a napi szükség-
leteken túli, tetszés szerinti célokra
fordított – fogyasztási kiadásokat.
Ezek közé tartoznak az éttermi asz-
talfoglalások, amelyek az Oxford

Economics kimutatása szerint glo-
bálisan csaknem 90 százalékkal zu-
hantak éves összevetésben.

A cég hangsúlyozza, hogy ezek
nem perifériális aktivitási jelzőszá-
mok, mivel az ilyen jellegű diszk-
recionális fogyasztás adja a
világgazdasági szintű teljes fo-
gyasztási érték 40 százalékát.

Egy másik tekintélyes londoni
elemzőház, a Centre for Economics
and Business Research (CEBR) az
eddigi legborúlátóbb előrejelzést ál-
lította össze a világgazdaság rövid
távú kilátásairól. Közölte: modell-
számításai arra vallanak, hogy az
egész éves idei világgazdasági re-
cesszió gyakorlatilag bizonyossá
vált, és várhatóan kétszer olyan
mély lesz, mint a 2009-ben mért
visszaesés.

A ház felülvizsgált előrejelzése
szerint a globális GDP-érték 2020
egészében legalább 4 százalékkal
csökken. A tanulmány hangsú-
lyozza, hogy a háborús éveket le-
számítva ez lenne a legmélyebb
globális recesszió 1931 óta.

A CEBR londoni elemzőinek
számításai szerint az olasz hazai
össztermék az idén várhatóan 11

százalékkal, a német és a spanyol
GDP-érték egyaránt 8 százalékkal,
az amerikai gazdaság teljesítménye
5 százalékkal zuhan.

A CEBR közgazdászai ugyanak-
kor szintén azzal számolnak, hogy
a meredek visszaeséseket jórészt
hasonló ívű fellendülés követi jö-
vőre.

A ház 2021-re 3,4 százalékos
globális növekedést vár, hangsú-
lyozza azonban azt is, hogy számí-
tásai alapján a világgazdaság csak
2022-ben lépi túl a 2019-ben elért
GDP-értéket.

Az egyik legnagyobb londoni
központú globális pénzügyi-gazda-
sági elemzőcsoport, a Capital Eco-
nomics hétfő este ismertetett friss,
jelentősen felülvizsgált prognózisa
szerint a tágabb értelemben vett
közép- és kelet-európai térség sem
tudja kivédeni az idei recessziót.

A ház szerint a régió gazdasága-
inak exportorientált szektoraira a
külső kereslet összeomlása és a be-
szállítói hálózatokban kialakult
fennakadások egyszerre rónak kü-
lönösen nagy terhet.

A Capital Economics londoni
elemzői közölték: várakozásuk sze-

rint az euróövezet hazai összter-
méke az idei második negyedévben
12,5 százalékkal zuhan negyedéves
összevetésben, vagyis sokkal na-
gyobb mértékben, mint a 2008-
2009-es válság idején. Akkor
ugyanis a válságot megelőző csúcs-
pont és a recesszió mélypontja kö-
zött 6 százalékkal esett a valutaunió
GDP-értéke.

A cég azzal számol, hogy ebben
a környezetben a feltörekvő euró-
pai gazdaságok teljesítménye
2020 egészében átlagosan 2 száza-
lékkal csökken, jövőre ugyanak-
kor az eddig vártnál jóval
gyorsabban, 3,3 százalékkal emel-
kedik.

A térségi átlagon belül a ház Ma-
gyarországon az idén 2 százalékos
visszaesést, jövőre 3,8 százalékos
növekedést valószínűsít. Az előre-
jelzés szerint Csehországban 4 szá-
zalékkal, Lengyelországban és
Szlovákiában 3,5 százalékkal, Ro-
mániában és Oroszországban 1,5
százalékkal csökken a GDP-érték
2020-ban, de jövőre ezekben a gaz-
daságokban is jelentős, 3-5 száza-
lék közötti növekedés várható.
(MTI)

A pénzügyi válságot elérő vagy annál is mélyebb globális recessziót 
valószínűsítenek a londoni elemzők

Az uniós tagállamok pénzügyminiszterei hét-
főn tartott videokonferenciájukon egyetér-
tettek abban, hogy határozott, összehangolt
lépéseket kell tenni a koronavírus-járvány
okozta gazdasági sokk mérsékelése és az ál-
lamháztartások fenntarthatósága érdekében.

Kijelentették: a koronavírus-világjárványnak már
most erősen negatív hatása van az európai gazdaságra.
A további kihatások a járvány időtartamától, továbbá a
nemzeti és az európai szintű intézkedésektől függnek.

A pénzügyminiszterek jóváhagyták továbbá az Eu-
rópai Bizottság (EB) pénteken bejelentett javaslatát a
Stabilitási és Növekedési Paktumban szereplő általá-
nos mentesítési záradék alkalmazásáról, amely lehe-
tővé teszi a nemzeti kormányoknak, hogy az európai
költségvetési keretrendszerre általában alkalmazandó
költségvetési követelményektől eltérve válságkezelő
intézkedéseket hozzanak.

Ursula von der Leyen, az EB elnöke jelentette be
pénteken a mentesítési záradéknak nevezett ideiglenes
intézkedést, amely feloldja a nemzeti kiadások szi-
gorú brüsszeli felügyeletét.

Ezzel lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy
intézkedéseket hozzanak a válság megfelelő kezelése

érdekében, miközben eltérnek az európai költségvetési
keretrendszerben általában alkalmazandó követelmé-
nyektől. „Olyan maximális rugalmasságot javaslunk,
amely lehetővé teszi nemzeti kormányaink számára,
hogy mindent és mindenkit támogassanak. Egészség-
ügyi rendszereiket, az orvosi és ápolói személyzetet,
valamint a válság által sújtottakat. Biztosítani akarjuk,
hogy a tagállamok a lehető legjobb módon reagálhas-
sanak a koronavírus-járvány emberi, társadalmi és
gazdasági kihívásaira” – fogalmazott. Az EB készen
áll arra, hogy a helyzet alakulásának függvényében
további lépéseket tegyen – tette hozzá Von der Leyen.

Thierry Breton belső piacért felelős biztos azt kö-
zölte, hogy az uniós bizottság a korábbinál még szo-
rosabban együttműködve a tagállamok mellett az ipari
szereplőkkel és a szabványügyi hivatalokkal a védő-
maszkok, kesztyűk, köpenyek és egyéb orvosi felsze-
relések rendelkezésre állásának biztosításáról
állapodott meg pénteken.

A megállapodás az EU és az unión kívüli országok
vállalkozásai számára egyaránt lehetővé teszi a felso-
rolt termékek gyártását, könnyebb forgalomba hozását
magas szintű biztonsági feltételek garantálása mellett
– tette hozzá Breton. (MTI) 

Van pénz az államkasszában a nyugdíjakra és a közalkalmazotti bé-
rekre, a munkaügyi minisztérium igyekszik szigorúan tartani magát a
kifizetési naptárhoz – nyilatkozta hétfő este Violeta Alexandru tárcave-
zető.

A miniszter azt mondta, nincs ok aggodalomra a nyugdíjak kifizetésé-
vel kapcsolatban.

„Van pénz a költségvetésben a nyugdíjakra, és igyekszünk szigorúan
tartani magunkat a kifizetési naptárhoz mind a készpénzes kifizetés, mind
a bankszámlára utalás esetében. Hasonló a helyzet a bérekkel is” – fogal-
mazott Violeta Alexandru a Románia TV egyik műsorában.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy a megyei nyugdíjpénztáraknál is
bevezettek néhány óvintézkedést az alkalmazottak és az ügyfelek védelme
érdekében, a tevékenység azonban nem állt le, a nyugdíjak újraszámolása
is folytatódik. (Agerpres)



Az Európai Unió tagországainak lehe-
tővé kell tenniük, hogy az árufuvaro-
zók 15 percen belül átléphessék a
határokat, hogy biztosítható legyen
az alapvető áruk, valamint az orvosi
felszerelések és egészségügyi eszkö-
zök áramlása a koronavírus-járvány
elleni harc sikere érdekében – közölte
Ursula von der Leyen, az Európai Bi-
zottság elnöke a Twitteren közétett
videoüzenetében hétfőn.

Von der Leyen tájékoztatása szerint az Eu-
rópai Bizottság határigazgatással kapcsolatos
gyakorlati útmutatást tett közzé az áruk unión
belüli folyamatos, zöld sávok mentén történő
közlekedésének biztosításához.

A bizottsági iránymutatás szerint annak
biztosítására, hogy az uniós szintű ellátási
láncok továbbra is működjenek, a tagálla-
moknak a transzeurópai közlekedési hálózat
(TEN-T) mentén haladéktalanul ki kell jelöl-
niük a zöldsávosnak nevezett határátkelőhe-

lyet. A zöldsávos határátkelőhelyeknek min-
den áruszállító jármű számára nyitva kell áll-
niuk, függetlenül attól, hogy milyen árut
szállítanak. A határátlépés, beleértve minden-
fajta ellenőrzést és egészségügyi vizsgálatot,
legfeljebb 15 percet vehet igénybe.

Mint írták, az áruszállító járműveket vagy
azok vezetőit nem érheti hátrányos megkü-
lönböztetés a származási és rendeltetési hely,
a járművezető állampolgársága vagy a jármű
nyilvántartásba vétele szerinti ország alapján.

A kialakult helyzetre való tekintettel az
uniós bizottság azt kérte a tagállamoktól,
hogy átmenetileg függesszék fel a területü-
kön jelenleg érvényben lévő valamennyi út-
használati, a hétvégi, az éjszakai és az ágazati
tilalmakat. Emellett alakítsanak ki biztonságos
átjárást lehetővé tevő közlekedési folyosókat,
amelyeken az egyéni járművezetők és utasaik,
például egészségügyi és közlekedési dolgozók,
valamint a hazaszállítás alatt álló uniós állam-
polgárok a TEN-T hálózaton valamennyi szük-
séges irányban közvetlenül, sürgősséggel
áthaladhatnak az országon. A tagállamoknak
arról is gondoskodniuk kell, hogy legalább
egy üzemelő repülőterük rendelkezésre álljon
a hazaszállítás és a nemzetközi segélyjáratok
működtetése céljából – írták.

Kiemelték, az utazási korlátozásokra, a ví-
zumkötelezettségre és a tüneteket nem mu-
tató közlekedési dolgozók kötelező karantén
alá helyezésére vonatkozó szabályoktól el
kell tekinteni. A tagállamok egyebek mellett
nem írhatják elő, hogy a közlekedési dolgo-
zók orvosi igazolással bizonyítsák megfelelő
egészségi állapotukat. A repülőtereken, kikö-
tőkben, vasútállomásokon és más szárazföldi
közlekedési csomópontokon fokozott higié-
niai és operatív intézkedéseket kell bevezetni
a közlekedési dolgozók biztonságának garan-
tálása érdekében – írták.

A nemzetközileg elismert szakmai alkal-
massági bizonyítványokat elegendőnek kell
tekinteni annak igazolásához, hogy a sofőr a
nemzetközi fuvarozásban tevékenykedik.
Minthogy nem minden nemzetközi gépjár-
művezető rendelkezik ilyen okirattal, a mun-
káltató által aláírt vonatkozó okmányt kell
elfogadni. Ezen elveket kell alkalmaznia az
uniós kívüli országok állampolgárok eseté-
ben is, amennyiben részvételük elengedhe-
tetlen a rakomány unión belüli vagy az
EU-ba történő szabad mozgásának biztosí-
tásához – tették hozzá. (MTI)Forrás: propeller.hu

Az Európai Parlament üdvözli
a kutatások támogatását, az
Európai Bizottság jelentős
összeget javasol a járvánnyal
kapcsolatos kutatások támo-
gatására. A válságra adott vá-
lasznak együtt kell járnia az
uniós kutatási programok
mellett vállalt hosszú távú el-
kötelezettséggel – nyilat-
kozta a kutatások témájáért
felelős EP-képviselő.

„Üdvözöljük a Mariya Gabriel
innovációért, kutatásért, kultúráért,
oktatásért és a fiatalokért felelős
biztos által bejelentett intézkedése-
ket és a csaknem 140 millió eurós
csomagot a COVID-19 elleni fellé-
pésre. A Bizottság nagyon gyorsan
kiírt egy rendkívüli Horizon 2020
pályázatot, bevonva az innovatív
gyógyszerek kutatására irányuló, a
köz- és a magánszféra szereplőinek
együttműködésével működő kez-
deményezést (IMI)” – mondta
Christian Ehler (EPP, Németor-
szág).

Hozzátette: „El kell kezdenünk
előre gondolkodni, hogy felkészül-
tebben várhassuk a jövőt. A kutatás-
fejlesztés szerepe fontos a globális

kihívások kezelésében. Ezért is tá-
mogatandó, hogy a Parlament 120
milliárd eurót kér a Horizon Europe
program számára a következő hosz-
szú távú költségvetésben”. 
Legfontosabb a vírus terjedésének
megállítása

„A COVID-19 jelentette egész-
ségügyi válságra fókuszáljuk a fi-
gyelmet. Most az a legfontosabb,
hogy megállítsuk a vírus terjedését.
Kutatók azon dolgoznak, hogy sür-
gősen megtalálják a kezelés módját,
és kifejlesszék a védőoltást. A vírus
gyors terjedésének mindenkit rá
kell ébresztenie, hogy mennyire
összezsugorodott összekapcsolt vi-
lágunk, és hogy az egyetlen mód a
válság megoldására az államok kö-
zötti koordinált fellépés” – mondta
Ehler.

„A válság annak a próbája, hogy
egyrészt mennyire vagyunk képe-
sek az együttműködésre vészhely-
zet idején, másrészt pedig, hogy
mennyire tartjuk magunkat a hosz-
szú távú céljainkhoz. Ha véget ér a
válság, rögtön el kell kezdenünk a
felkészülést a következőre. Ez azt
jelenti, hogy még többet kell kuta-
tásra szánnunk, és biztosítanunk
kell, hogy a Horizon Europe és a
hasonló programok ne essenek ál-
dozatául a tagállamok közötti rö-

vidlátó vitáknak” – hangsúlyozta a
képviselő.
Az unió további kutatásokat 
finanszíroz

Az unió és az iparág az innovatív
gyógyszerek kutatására irányuló
kezdeményezésen keresztül további

kutatásokat finanszíroz.
Az Európai Bizottság és a

gyógyszeripar között köz- és ma-
gánszféra közötti partnerségként
létrejött, innovatív gyógyszerek ku-
tatására irányuló kezdeményezés
(IMI) ma gyorsított pályázatot írt ki
olyan kutatási projektekre, amelyek
a COVID-19-járvánnyal kapcsola-
tos kezelések és diagnosztika fej-
lesztését célozzák. A projektekre

rendelkezésre álló összegből 45
millió euró az unió kutatási és inno-
vációs programjából, a Horizon
2020-ból származik.

A pályázat a COVID-19-járvány
közegészégügyi vetületére adandó
közös uniós válasz része, amely ki-
egészíti a korábban a jelenleg futó
Horizon 2020 programból már e
célra elkülönített sürgősségi kuta-
tási finanszírozást.

COVID-19
Az európai együttműködés próbája
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Von der Leyen: biztosítani kell, hogy az áruszállító teherautók 
legfeljebb 15 perc alatt átléphessék a határokat



Március 17-étől, egyelőre harminc napra,
felfüggesztették a gépjárművezetői engedé-
lyek megszerzésére szervezett vizsgákat –
tájékoztatott a Vezetői Engedélyek és Gép-
jármű- bejegyzések Országos Igazgatósága.
A gépjármű-bejegyzési kérelmeket, az ideig-
lenes forgalmi engedélyt, a forgalomból való
törlést lehet igényelni, akárcsak a lejárt ér-
vényességű vezetői engedélyek megújítását. 

Az országos intézkedés keretében mind az elméleti,
mind a gyakorlati gépjárművezetői vizsgákat elhalaszt-
ják mindaddig, amíg a járványügyi intézkedések lehe-
tővé nem teszik a megtartásukat. A sofőrvizsgákra
programált személyek vizsgaidőpontját áthelyezik, és
időben értesítik a vizsgázókat a www.drpciv.ro honla-
pon, a prefektúra honlapján, valamint sajtóközlemé-
nyek révén. Bővebb felvilágosítás az országos
járványügyi helyzet mérséklése után várható. A hajtási

jogosítványok és gépjármű-bejegyzési hivatalok szék-
helyein az ügyfélfogadást meghosszabbították 19 óráig
annak érdekében, hogy az ügyfélablakoknál ne alakul-
jon ki zsúfoltság. Hétfőtől csütörtökig 8–12, illetve
12.30–19 óra között, pénteken 8–15.30 óra között fo-
gadják a gépjármű-bejegyzési kérelmeket, illetve adják
ki az okmányokat, az ideiglenes forgalmi engedélyt, va-
lamint igényelhető a forgalomból való törlés és a lejárt
érvényességű vezetői engedély megújítása. Az ügyfele-
ket arra kérik, hogy tartsák tiszteletben a megelőzés ér-
dekében hozott intézkedéseket, és legyenek megértőek. 
Online programálás a hajtási jogosítvány cseréjéhez

A hajtási jogosítványok és gépjármű-bejegyzési hi-
vatal közleménye szerint március 31-ig a gépjárművek
forgalomba való bejegyzéséhez és a hajtási jogosítvány
cseréjéhez előzetesen online időpontot kell kérni a
www.drpciv.ro honlapon az Online programálás/Prog-
ramari online menüpontban. (pálosy)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A COVID-19 koronavírus-fer-
tőzés terjedésének megaka-
dályozására vonatkozó 2. sz.
katonai rendelettel részleges
kijárási tilalmat rendeltek el
az országban, amely 2020.
március 23-án 22 órától lé-
pett életbe. Mától azonban
teljes tilalmat vezettek be. A
sürgősségi intézkedések be
nem tartása fegyelmi, polgár-
jogi, szabálysértési vagy bün-
tetőjogi felelősséget von
maga után.

A Belügyminisztérium szerint
amennyiben kivitelezhető, otthon-
ról kell dolgozni. Megszigorították
az otthoni elkülönítést vagy a ka-
rantént megszegők büntetéseit is. A
rendelet többek között az alábbiakat
tartalmazza: 

– Azok a személyek, akik házi el-
különítésben vannak, és a hatósá-

gok engedélye nélkül elhagyják azt,
intézményes karanténba kerülnek.
Azoknak, akik elhagyják az intéz-
ményes karantént, a karanténidő-
szak újabb 14 nappal
meghosszabbodik. Ugyanakkor
ilyen esetben büntetőeljárás is indul
a karanténszabályokat megsértő
személy ellen.

– Felfüggesztik az olyan kereske-
delmi egységek (bevásárlóközpon-
tok) működését, ahol több üzlet
működik. Kivételt képeznek az élel-
miszerüzletek, gyógyszertárak, ál-
latgyógyszereket és tisztítószereket
árusító üzletek.

– A lakást csak az általános jár-
ványügyi előírások betartásával
szabad elhagyni. Ilyenkor kerülni
kell három személynél nagyobb
csoportok kialakítását.

– Reggel 6 és 22 óra között a la-
kást csak a következő okok miatt
ajánlott elhagyni: munkahelyre
menni, halaszthatatlan orvosi vizs-

gálatra menni, gyermek vagy idős
ápolását elvégezni, halál-eset, vala-
mint rövidebb séta, háziállat sétál-
tatása a lakhely közelében.

– Külföldi állampolgároknak
tilos belépni Romániába. Kivételt
képez az átutazás, amely egy kije-
lölt tranzitfolyosón történik. Ugyan-
csak kivétel, ha a külföldi
állampolgár román állampolgár csa-
ládtagja, vagy ha hosszú távú tar-
tózkodási engedéllyel rendelkezik,
Romániában tartózkodó uniós ál-
lampolgárok családtagja, hivatali
ügyben érkezik, illetve ha az illető
diplomata.

– A helyi önkormányzatoknak
kötelességük azonosítani és nyil-
vántartásba venni azokat a 65 éven
felüli személyeket, akiknek nincse-
nek hozzátartozóik, vagy segítségre
szorulnak, és támogatniuk kell őket,
hogy minél kevésbé legyenek ki-
téve a vírusfertőzés veszélyének a
lakhelyük elhagyása által. A nyil-

vántartásokat hetente kell frissíteni
és jelenteni a megyei és a bukaresti
Intervenciókat Koordináló és Ve-
zető Központnak.

– A templomokban lehet isten-
tiszteleteket, egyházi szertartáso-
kat tartani, de hívők jelenléte
nélkül, közvetíthetők az online
térben. Vallási szertartások (eskü-
vők, keresztelők, temetések) meg-
tartása engedélyezett, de szűk
családi körben, maximum 8 sze-

mély részvételével, a betegek lak-
helyükön való áldoztatása is lehet-
séges.

A katonai rendelet előírásainak
alkalmazása és betartatása a Román
Rendőrségre, a Román Csendőr-
ségre, a helyi rendőrségre, a köz-
pénzügyi szervekre, a
fogyasztóvédelemre, a helyi köz-
igazgatási egységek vezetőire,a
Román Határőrségre és mától a
hadsereget is bevetik.

A Belügyminisztérium járványügyi rendelete
Mától teljes kijárási tilalom
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Meghosszabbították az ügyfélfogadást 
Elhalasztják a sofőrvizsgákat

A lakosság-nyilvántartó hivatalnál 
Csökkentik az ügyfélfogadás

időtartamát
A Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal tájékoztatja a lakos-

ságot, hogy március 24-étől az ügyfeleket csak 10–14 óra között szolgál-
ják ki. Csupán azoknak az ügyfeleknek a kérését teljesítik, akik
személyazonossági igazolvány kibocsátását igényelték, és online időpon-
tot foglaltak.

Azok a személyazonossági igazolványok, amelyek a szükségállapot
ideje alatt érvényüket vesztenék, a 2020. évi 195-ös számú rendelet 14.
cikkelye értelmében továbbra is érvényesek maradnak, akárcsak a lak-
helyvízumok. Bővebb felvilágosítással a 0265-250-391-es telefonszámon
szolgálnak – tájékoztatott Claudia Trif intézményvezető.

Szer Pálosy Piroska

Az Aquaserv Rt. 
felfüggeszti 

a vízóra-leolvasást
ACovid-19vírusfertőzéselterjedésénekmegfékezéséreazAqua-

servRt.vízszolgáltatómárcius24-étőlahelyzetnormalizálódásáig
felfüggesztiavízórákleolvasásátamagánszemélyeknél.
Avízszámlaértékétafogyasztókáltalleolvasottéstelefonon,e-

mailenvagyawww.aquaserv.ro honlaponhozzáférhetőAquaOn-
line fiók révén beküldött értékek alapján számítjuk ki.
Amennyibenafogyasztóknemolvassákleazórát,aszámlázást
átalányszámításalapjánvégzik,utólagpedigkiegyenlítikakü-
lönbséget.
A.Azoknakazügyfeleknek,akikneknegyedéventeolvastáklea

vízóráját–aszerződésbenfoglaltakalapjánszámítjákkiavízfo-
gyasztását.
B.Azoknakaklienseknek,akiknekhavontaolvastákle–aja-

nuár-februárhónapokfogyasztásánakközéparányosátveszikala-
pul.
Azokazügyfelek,akikmódosítaniszeretnénekazátalányfo-

gyasztásonakövetkezőidőszakbanvárhatóvízszámlaérdekében,
azalábbitelefonszámokonése-mailentehetikmeg:

Marosvásárhelyen:0265-208-888,client@aquaserv.ro
Szászrégenben:0265-512-800,reghin@aquaserv.ro
Segesváron:0265-772-350,sighisoara@aquaserv.ro
Dicsőszentmártonban:0265-441-035,tarnaveni@aquaserv.ro
Marosludason:0265-411-425,ludus@aquaserv.ro
Székelykeresztúron:0266-242-703,cristuru@aquaserv.ro

www.aquaserv.ro
facebook.com/compania.aquaserv
Apénztárnyitvatartása:
hétfő–csütörtök:8–14óra
Péntek:8–13óraközött
Tudatábanvagyunkalétfontosságúvízszolgáltatásánakfontos-

ságával,ésbiztosítjukafogyasztóinkat,hogyazelkövetkezőidő-
szakban felelősségteljesen vállaljuk azokat a kihívásokat,
amelyeketaCOVID-19terjedéseállíthatelénk,folyamatoslesza
vízszolgáltatásésaszennyvízelvezetés.
Megértésüketköszönjük!

AzAquaservRt.

A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkársága
megbízásából idén is meghir-
deti a felhívást a nevelési, ok-
tatási, valamint tankönyv- és
taneszköz-támogatásra, illetve
hallgatói támogatásra vonat-
kozó támogatási kérelem be-
nyújtására, melynek postára
adási dátuma: 2020. április
30., de valószínűleg meghosz-
szabbítják a határidőt a jár-
ványmegelőző intézkedések
miatt, ezért mindenkit türe-
lemre intenek. 

A támogatás formája: vissza nem
térítendő támogatás, egy tanévre egy
alkalommal igényelhető, célja a ro-
mániai magyar nyelvű oktatás és ne-
velés támogatása. Nevelési, oktatási,
valamint tankönyv- és taneszköz-tá-
mogatásban részesülhetnek azok a di-
ákok, akikre a szomszédos
államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény kiterjed: kis-
korú gyermekek, akik a 2019/2020-as
tanév kezdetétől Romániában mű-
ködő akkreditált óvodában magyar
nyelvű nevelésben vesznek részt,
azok az általános és középiskolás ta-
nulók, akik a 2001. augusztus 31-ét
követő időszakban születtek, Romá-

niában működő, akkreditált, vagy mű-
ködési engedéllyel rendelkező okta-
tási intézményben alap- vagy
középfokú tanulmányaikat magyar
nyelven folytatják, és Románia köz-
oktatási rendszerének tanulmányi idő-
szakra vonatkozó rendelkezései okán
kötelező képzésben részesülnek, fa-
kultatív vagy opcionális (választható
tantárgyként) magyar nyelvű oktatás-
ban részesülnek, és a lakóhelyükön
napi bejárással elérhető távolságon
belül nem működik magyar nyelvű
oktatási intézmény vagy magyar
nyelvű tagozat. Olyan sérült vagy hal-
mozottan sérült magyar nemzetiségű
kiskorúak, akik nem akkreditált neve-
lési és oktatási intézményben folytat-
nak magyar nyelvű tanulmányokat
vagy egyéb magyar nyelvű nevelés-
ben részesülnek, olyan kiskorúak, akik
sajátos nevelési igényeinek megfelelő
– részben vagy egészben magyar
nyelvű – nevelésben és oktatásban
vesznek részt, azok a középiskolai ta-
nulók, akik a 2019/2020-as tanév meg-
kezdéséig tizennyolcadik életévüket
betöltötték, de az adott állam közokta-
tási rendszerének tanulmányi idősza-
kára vonatkozó rendelkezései szerint
kötelező képzésben részesülnek.
Hallgatói támogatásban részesülhet
az a nappali tagozatos hallgató, aki

Romániában működő felsőoktatási
intézményben alap vagy magiszteri
tanulmányait egészben vagy részben
magyar nyelven folytatja. A nevelési,
oktatási, valamint tankönyv- és tan-
eszköz-támogatás 22.400 Ft-nak
megfelelő lej, a hallgatói támogatás
2.800 Ft-nak megfelelő lej. 

Jelen felhívás alapján a
2019/2020-as tanévre igényelhető tá-
mogatásokra 2020. április 30-ig lehet
támogatási kérelmeket benyújtani. A
támogatási kérelmet, a jelen felhívás
mellékletét papíralapon lehet benyúj-
tani ajánlott küldeményként egy ere-
deti példányban, zárt borítékban, az
alábbi címre: U.C.D.M.R. – RMPSZ,
„Szülőföldön magyarul” – Pályázati
Iroda, 530300 Miercurea Ciuc, Oficiul
postal nr. 1, C. P. nr. 19, Jud. Harghita.
Az adatlapot, a válaszborítékot és az
útmutatót tartalmazó igénylési csoma-
gokat át lehet venni a gyerek által lá-
togatott oktatási intézményben
(óvodában/iskolában), a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége Te-
rületi Oktatási Központjai irodáiban,
az RMPSZ megyei/területi/körzeti
képviselőinél, illetve letölthetők a
www.szulofoldonmagyarul.ro honlap-
ról. A támogatási kérelmek benyújtá-
sával kapcsolatos kérdésekben az
alábbi elérhetőségen kérhető tájékoz-
tatás: Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, „Szülőföldön magyarul”
– Pályázati Iroda, tel: 0266/244-450,
e-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro
(szer)

Nevelési, oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatás
Szülőföldön magyarul 



Ballada egy csapatról címmel
vaskos könyv jelent meg a Mezey
György szövetségi kapitány irányí-
tásával az 1986-os, mexikói világ-
bajnokságra Európából elsőként
kijutott, majd ott a szovjetektől 6-0-
s vereséget szenvedett magyar lab-
darúgó-válogatott történetéről.

A mű megjelentetését azért mos-
tanra időzítették, mert 35 éve
annak, hogy a magyar nemzeti
együttes mindeddig utoljára kihar-
colta a világbajnoki szereplés jogát.
Mezey György nemzeti tizenegye a
selejtezők során maga mögé utasí-
totta a hollandokat és az osztráko-
kat, felkészülési mérkőzéseken
pedig többek között az NSZK-t és
Brazíliát is legyőzte, utóbbinak pár
nappal ezelőtt volt a 34. évfordu-
lója. A nemcsak eredményesen,
hanem szellemesen és látványosan
is játszó csapatot 1985 végén sokan
a kontinens legjobbjaként tartották
számon.

A közel két tucat kötetet jegyző
szerző, Benedek Szabolcs az MTI-
nek elmondta: régóta motoszkált a

fejében, hogy könyvet ír a Mexikót
megjárt magyar csapatról, amely
nemzedéki élményt jelentett neki és
korosztályának.

„Talán mi vagyunk az utolsó ge-
neráció, amely még látott nemzet-
közi mércével is magasan jegyzett
magyar futballt. Ezt a csapatot
annak idején egy egész ország sze-
rette, és értetlenül, elkeseredve
nézte, hogyan omlik össze két év si-
kersorozata után a mexikói világ-
bajnokságon öt perc alatt” –
fogalmazott a szépirodalmi munká-
iért 2010-ben József Attila-díjjal el-
ismert 47 éves író.

„Nem is a bukás okai érdekeltek
igazán, noha arra is próbáltam ma-
gyarázatot találni. Inkább az, hogy
mi volt ennek a csapatnak a kora-
beli viszonyok között tetten érhető
egyedisége, miként és miért jött
létre egyfajta kultusza annak idején,
abban a kései Kádár-kori világban,
és mi állhatott az utólag visszate-
kintve láthatóan irreális elvárások
mögött, amelyeket egy egész ország
táplált” – fűzte hozzá Benedek, aki

a futball megszállottjának tartja
magát, és több mint három évtizede
jár töretlenül bajnoki és válogatott
mérkőzésekre.

A több mint 350 oldalas könyv-
ben a szerző korabeli források és az
egykori szereplőkkel folytatott 
személyes beszélgetések nyomán
nemcsak annak járt utána, hogyan

zuhant le ez a csapat szédítő sebes-
séggel a csúcsról, hanem annak is,
hogyan emelkedett fel akkora ma-
gasságokba. 

A kötet Mezey György 1983-as
kinevezésétől egészen az 1990-es
olaszországi vb selejtezőjéig fel-
eleveníti a magyar labdarúgás fon-
tosabb történéseit, benne a mes-

teredző második kapitányi idősza-
kát is.

„Ami az 1986-os, mexikói világ-
bajnokságon történt, csupán egyet-
len – igaz, fontos és máig meg-
határozó – fejezete a teljes sztori-
nak. Annak, amit az elejétől a vé-
géig meg akartam írni ebben a
könyvben. Ezt a folyamatot próbál-
tam elhelyezni a rendszerváltást
közvetlenül megelőző, skizofrén
miliőben” – árulta el a szerző, aki
ezért A ’86-os válogatott története
alcímet viselő művében a váloga-
tott körüli történéseken, a sorozatos
kapitányváltásokon túl felidézi a
hazai bajnokságok, a magyar csapa-
tok nemzetközi kupaszereplésé-
nek – közte a Videoton 1985-ös
UEFA-kupa-menetelésének – leg-
fontosabb eseményeit is, ugyan-
akkor nem hallgat a bundabotrá-
nyokról sem.

A könyv értéke, hogy a magyar
futball utolsó dicsőséges fejezeté-
nek krónikáján túl annak ellentmon-
dásos társadalmi és politikai
hátterébe, illetve a kései Kádár-kor
zavaros világába is bepillantást
nyerhet belőle az olvasó.

Könyv a Mezey György vezette magyar labdarúgó-válogatottról

A tavaly novemberben átadott
Puskás Aréna nyerte a 2019-es Év
Stadionja címről döntő szavazást. A
futballarénákkal foglalkozó stadi-
umdb.com honlap által meghirde-
tett verseny kiírása alapján 19
ország létesítményei közül választ-
hatták ki az öt legjobbat a szavazók.

A portál beszámolója alapján a
világ 107 országából 30.632 voks
érkezett, ezek majdnem felét, közel
14.955 ezer szavazatot a budapesti
stadion kapta. A közlemény szerint
a november 15-én felavatott létesít-
ményre a világ minden tájáról, így
a többi között Indonéziából, Argen-
tínából, Lengyelországból, Nagy-
Britanniából, az Egyesült
Államokból és a Fülöp-szigetekről
is érkeztek voksok.

A legjobbnak ítélt stadionra öt, a
másodikra négy, a harmadikra
három, a negyedikre kettő, az ötö-
dikre pedig egy csillagot kellett ad-

niuk a voksolóknak, és a szavazatok
összesítése, valamint szakértő épí-
tészek véleménye alapján ítélték
oda az Év Stadionja díjat.

A listára csak a tavaly átadott és
legalább 10 ezer néző befogadására
alkalmas arénák kerülhettek fel, a
Puskás Aréna mellett a dunaszerda-
helyi MOL Aréna is versenyben
volt. Szavazni március 15-ig lehe-
tett a weboldalon.

A honlap emlékeztetett: tavaly a
szakmai zsűri a DVTK arénáját vá-
lasztotta az év legszebbjének.

A díjnyertes Puskás Aréna lesz az
egyik helyszíne a koronavírus-jár-
vány miatt idény nyárról a jövő évre
halasztott labdarúgó-Európa-baj-
nokságnak. A 2021. június 11-től jú-
lius 11-ig tartó kontinensviadalon
három csoportmérkőzést és egy
nyolcaddöntőt rendeznek a stadion-
ban, amely 2022 májusában otthont
az Európa-liga fináléjának is.

A MOL Fehérvár FC labdarú-
gója, Nikolics Nemanja szerint
neki és csapatának a lehető legros-
szabbkor jött a koronavírus-jár-
vány miatti kényszerszünet.

A csatár az M1 aktuális csator-
nán hétfőn elmondta, hogy novem-
ber eleje és január vége között
egyéni program szerint, labda nél-
kül készült, utána pedig kellett né-
hány hét, hogy felvegye a
mérkőzések ritmusát. Hozzátette, a
közelmúltban már érezte, hogy vis-
szanyerte a régi formáját, végig
tudta játszani a meccseket, jöttek a
gólok, a csapat is egyre jobb for-
mába került, és sorozatban nyerték
a mérkőzéseket.

„Nagyon jó meccseket játszot-
tunk, magabiztosak, eredményesek
voltunk. Sikerült beilleszkednem a
rendszerbe, egyre jobban megis-
mertem az új csapattársaimat, tehát
a lehető legrosszabbkor jött a leál-
lás“ – mondta.

Nikolics leszögezte, az újrakez-
dést követően ugyanazt a remek
formát próbálják majd mutatni,
mint a kényszerszünet előtt.

A Magyar Labdarúgó-szövetség
egy héttel ezelőtt jelentette be: a
koronavírus-járvány miatt felfüg-
geszti valamennyi szervezett ver-
senyprogramját.

A csatár szerint a székesfehérvá-
riak sem tudják, meddig kénysze-
rülnek a pályán kívülre, nincs
olyan információjuk, ami arra
utalna, hogy nem fejezhetik be a
bajnokságot. Nikolics arra számít,

ha megkapják a hírt, hogy
visszatérhetnek, utána 7-10
napjuk lesz felkészülni az
első mérkőzésig.

Mint kifejtette, a klub ki-
adta az egyéni programokat,
amelyeket napi szinten meg
kell csinálniuk. „Nem hetek,
hanem hónapok kellenek a
visszatéréshez, ha egyáltalán
befejezik a bajnokságot” –
vélekedett.

A Fehérvár 25 forduló alatt
50 pontot gyűjtve második az
OTP Bank Ligában, három
ponttal lemaradva a két mér-
kőzéssel kevesebbet játszott,
listavezető és címvédő Fe-
rencváros mögött.

„A régi aréna szerves része lett az újnak”
Az épületet tervező Skardelli György számára az a legfontosabb,

hogy a tavaly novemberben átadott Puskás Aréna tökéletesen ellátja
funkcióját, és bizonyította, jól működik. Az építész kedd reggel az M1
aktuális csatornán nyilatkozott, egy nappal azután, hogy a futballaré-
nákkal foglalkozó stadiumdb.com honlap által meghirdetett versenyen
a Puskás Aréna lett a közönségdíjas.

Skardelli jelezte, sokan dolgoztak együtt, és a tervezés folyamán a
másik legfontosabb alapelv az volt, hogy megidézze a régi stadiont az
új épület. „Minden értékelés szubjektív, a közönségdíj és az építész-
kollégák díja is, mert azon túl, hogy jól működik az aréna, már a zsű-
ritagokon múlik, milyen gondolati megközelítést tartanak fontosnak“
– fogalmazott Skardelli.

„Annak ellenére, hogy egy stadion funkciója teljesen egyértelmű –
egy focipálya köré kell lelátót építeni –, nincs két egyforma belőle. A
régi aréna szerves része lett az újnak, maximálisan megvalósítottuk az
elképzelést, elégedett vagyok ezzel kapcsolatban“ – tette hozzá Skar-
delli, aki ugyanakkor sajnálja, hogy a járványhelyzet miatt egyelőre
nem tudni, éles rendezvényen mikor mutatkozhat be a stadion.

A fehérvári Nikolics Nemanja (b) és Stopira a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében, a
MOL Fehérvár FC – ZTE FC visszavágó mérkőzés elején a székesfehérvári Sóstói Stadionban
2020. március 11-én. A címvédő MOL Fehérvár FC 5-0-ra győzött   Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
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A Puskás Aréna nyerte 
az Év Stadionja címet

Nikolics Nemanja: A lehető 
legrosszabbkor jött a szünet

Ousmane Dembélé a korábbi híresztelésekkel
szemben az FC Barcelona labdarúgója marad.

A 2017-ben szerződtetett világbajnok francia
támadó várható távozásáról jó ideje cikkezett a
spanyol sajtó, a katalán Sport azonban most
véget vetett a találgatásoknak, leszögezve: a
szélsőt klubja nem szándékozik piacra dobni a
nyáron, hanem igényt tart rá a következő sze-
zonban is.

A 22 éves Dembélé eladását azért valószínű-
sítette a sportsajtó, mert az amúgy villámgyors
és remekül cselező játékosnál egyik sérülést
szinte azonnal követte a másik, többször műtöt-
ték, hosszú hónapokra kidőlt, és nem tudott
klubja számára huzamosabb időn át hasznossá
válni.

A Sport szerint a Barca új edzője, Quique Se-
tién esélyt akar adni Dembélének, úgy véli,
megfelelő erősítő programmal elérhető lesz,
hogy a játékost a jövőben elkerüljék az izomsé-
rülések.

Dembélé marad a Barcelonánál

Vidipedia néven elindult a Fehérvár FC 
online klubtörténeti adatbázisa

Vidipedia néven elindult a MOL Fe-
hérvár FC online klubtörténeti adatbá-
zisa, amely a székesfehérvári egyesület
1941 óta íródó históriájának minden
fontos mozzanatát bemutatja. A klub
tájékoztatása szerint a Magyarországon
egyedülálló enciklopédia hosszú évek
gyűjtőmunkája után készült el. A vidi-
pedia.hu nyolc évtized mérkőzés-
adatait, szezonösszefoglalóit, játékos-
profiljait, statisztikáit, videóit és érde-
kességeit tartalmazza.

A klub szerint a Vidipedia nincsen
kész és sohasem is lesz kész teljesen,
hiszen mindig előkerülnek újabb rész-
letek a múltból, illetve az idő előreha-
ladtával újabb mérkőzésekkel, játé-
kosokkal és szezonokkal egészül majd
ki.



Márciusban a valaha regisztrált legnagyobb mértékű
visszaesés következett be az euróövezet gazdasági tel-
jesítményében a koronavírus-járvány megfékezésére
hozott intézkedések miatt a londoni IHS Markit gaz-
daságkutató intézet felmérésének kedden közzétett
eredménye alapján.

Az euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-
index (BMI) márciusban 31,4 pontra zuhant a februári
51,6 pontról. A márciusi érték a legalacsonyabb lett az
index vezetésének 1998 júliusi kezdete óta. Hasonlóan
alacsony szinten 2009 februárjában állt utoljára a kom-
pozit BMI 36,2 ponton.

A kompozit BMI mindkét összetevője, a feldolgo-
zóipari és a szolgáltatóipari BMI esett márciusban az
előző havihoz képest. A feldolgozóipari BMI 44,8
pontra, 92 havi mélypontra a februári 49,2 pontról, a
szolgáltatóipari pedig 28,4 pontra, a valaha elért lega-
lacsonyabbra a februári 52,6 pontról. A szolgáltatóipari
BMI eddigi legalacsonyabb értéke a 2009 februári 39,2
pont volt.

A márciusi feldolgozóipari BMI jobb lett a 39,0 pon-

tos piaci várakozásnál, a szolgáltatóipari és a kompozit
BMI viszont rosszabb. A piac 39,0 pontos szolgáltató-
ipari és 38,8 pontos kompozit BMI-t várt márciusra.

„Márciusban a globális gazdasági és pénzügyi vál-
ság legnehezebb szakaszát is messze meghaladó mér-
tékben esett vissza az euróövezet gazdasági
teljesítménye” – foglalta össze a felmérés megállapí-
tásait Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgaz-
dásza. Különösen nagymértékű visszaesés volt
tapasztalható Franciaországban és Németországban, de
az euróövezet többi tagállamában is nagy gyengülés
következett be a kormányok gazdaságösztönző lépései
ellenére is.

Chris Williamson szerint a felmérésben begyűjtött
adatok alapján két százalékos negyedéves GDP-csök-
kenésre lehet számítani az euróövezetben az első ne-
gyedévben. „A foglalkoztatás 2009 júliusa óta nem
látott mértékben zuhan, a kilátások megítélése a valaha
mért legrosszabb a gazdasági szereplők körében, ami
arra utal, hogy a kormányzati intézkedések javítottak
a pesszimista hangulaton” – fogalmazott. (MTI)

A valaha mért legnagyobb mértékben esett
márciusban az euróövezet 
gazdasági teljesítménye
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ROMÁNIA
MAROSMEGYE
MAROSVÁSÁRHELYMEGYEIJOGÚVÁROS
POLGÁRMESTER

2020.március24-énkelt

806-osszámúRENDELET
amarosvásárhelyivárositanácsrendesülésének

összehívásáról
2020.március30-ra

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere,
aközigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó57/2019.számúsürgős-
ségikormányrendelet133.cikkelyének(2)bekezdése,a134.cik-
kely(1)bekezdéséneka)pontja,(2)bekezdése,(3)bekezdésének
b)pontjaésa196.cikkely(1)bekezdésénekb)pontjaértelmében

elrendeli:
1. cikkely:Összehívjaamarosvásárhelyivárositanácsotrendes

ülésre2020.március30-án,hétfőn12órára,aMarosvásárhelyi
PolgármesteriHivatalszékhelyének45-östermébe,amellékeltösz-
szehívódokumentumnakmegfelelően.

2. cikkely: Azülésnapirendtervezetébenszereplődokumentu-
mokatamarosvásárhelyivárositanácstagjainakrendelkezésére
bocsátjákpapíralapúéselektronikusformában.

3. cikkely: Anapirendrevetthatározattervezeteketatörvény
általelőírtdokumentumokkíséretébenjóváhagyásvégettelküldik
amarosvásárhelyivárositanácsszakbizottságainak.

4. cikkely: Azemlítetthatározattervezetekkelkapcsolatbanmó-
dosítójavaslatokatmegfogalmazniésbenyújtaniaközigazgatási
törvénykönyvrevonatkozó57/2019.sürgősségikormányrendelet
138.cikkelyének12.bekezdésébenelőírtfeltételekszerintlehet.

5. cikkely: JelenrendeletvéghezvitelévelMarosvásárhelyMe-
gyeiJogúVárosjegyzőjétbízzákmeg.

6. cikkely: Aközigazgatásitörvénykönyvrevonatkozó57/2019.
sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. bekezdése c
pontja,255.cikkelyének,valamintaközigazgatásieljárásitör-
vénykönyvrevonatkozó554/2004.törvény3.cikkelyének1.bekez-
déseelőírásaiértelmébenjelenrendeletetbenyújtjákMarosmegye
prefektusánaktörvényességifelülvizsgálatvégett.

Dr.DorinFloreapolgármester
Törvényességétellenjegyzi
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzőjenevében
aD.J.C.A.A.P.L.ügyvezetőigazgatója,
BuculeiDianora-Monica

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2020.03.24-ei806-osrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ

Apolgármester2020.március24-ei806-osszámúrendeleteér-
telmébenösszehívjákMarosvásárhelyhelyitanácsánakrendesülé-
sét 2020. március 30-án, hétfőn 12 órára, a Marosvásárhelyi
PolgármesteriHivatalGyőzelemtér3.számalattiszékhelyének
45-összámútermébe.

NAPIRENDTERVEZET:

1.Határozattervezeta106/2019.04.25.számúésa246/2019.09.
26.számúhelyitanácsihatározatbanelőírtdíjakfelfüggesztésének
jóváhagyásárólamarosvásárhelyikkv-késmagánszemélyektá-
mogatásakéntaszükségállapotidejére,ésadíjakcsökkentéseaz
aztkövetőidőszakra.
2.Határozattervezetahelyiköltségvetésbőlodaítélt,nemvissza-

térítendőtámogatásikérelmekbenyújtásihatáridejénekjóváha-
gyásáról a 2020-ra vonatkozó kulturális programok/
projektek/kezdeményezésekesetében.
3.Határozattervezetarészvényesiközgyűlésképviselője,Bakos

Levente felhatalmazásáról, hogy hagyja jóvá azAquaservRt.
2020.április2-aisorosrészvényesiközgyűléséneknapirendjénsze-
replődokumentumokat.
4.Határozattervezetaköztisztaságiszolgáltatásiszerződésmeg-

hosszabbításáról,afolytonosságérdekében,ajelenlegiszolgálta-
tóvalMarosvásárhelyen,aszükségállapotidejére.
5.Határozattervezetamarosvásárhelyijóváhagyóhatóságlét-

rehozásárólazútvonalengedélyekkibocsátásaérdekében,azút-
vonalengedély-kibocsátási szabályzat elfogadásáról a helyi
személyszállításiközszolgáltatásterénésaközterület-felügyelő
közszolgálatszervezetiésműködésiszabályzatánakkiegészíté-
séről.

Azülésnapirendtervezetébenszereplődokumentációtelektro-
nikuséspapíralapúformábanamarosvásárhelyihelyitanácsosok
rendelkezésérebocsátották.
Anapirendenlevőhatározattervezeteket,atörvényáltalelőírt

dokumentációkíséretében,jóváhagyásvégettelküldtékamaros-
vásárhelyihelyitanácsszakbizottságaihoz.
Azemlítetthatározattervezetekkelkapcsolatbanmódosításokat

lehetmegfogalmazniésbenyújtaniaközigazgatásitörvénykönyvre
vonatkozó57/2019-essürgősségikormányrendelet138.bekezdé-
sének12.cikkelyeértelmében.

Dr.DorinFloreapolgármester



MINDENFÉLE

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

VÁLLALUNK tetőfedést Lindab le-
mezzel, cserépforgatást, festést, ke-
rítésjavítást és szigetelést kátránnyal.
Tel. 0742-421-164. (7106)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmo-
nikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (7011)

ÁCSMESTER vállal tetőfedést bármilyen
cseréppel, tetőjavítást, ácsmunkát, belső
és külső munkát. Tel. 0758-737-660.
(6958)

MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-
rescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(6816-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
március 25-én FEKETE 
BERTÁRA halálának 19. évfordu-
lóján. Nyugodjon békében! Emlé-
két őrzi lánya, veje, unokája.
(7143-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal emlékezünk március 25-
én a székelyberei KÓSA
ANDRÁSRA, aki már 10. éve
nincs közöttünk. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét
kegyelettel őrizzük. Szerettei. (p.-I)

Kegyelettel emlékezünk március
25-én a legdrágább édesapára,
PORCZA JÓZSEFRE, aki 14 éve
távozott szerettei köréből. Em-
léke legyen áldott, nyugalma fö-
lött őrködjön szeretetünk.
Szerettei. (7197-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
após, nagybácsi és rokon, 

BENKŐ JÁNOS 
életének 63. évében, házasságá-
nak 40. évében, rövid, türelem-
mel viselt betegség után
csendesen megpihent. Temetése
2020. március 25-én 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi római ka-
tolikus temetőben. Emléked le-
gyen áldott, nyugalmad csendes!
Fájó szívvel búcsúzunk.

A gyászoló család. (7211-I)

Mély fájdalommal, de a Jóisten
akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága édesapa, nagy-
tata, dédnagyapa, após, rokon és
jó szomszéd, 

NYULAS ALBERT   
életének 90. évében 2020. már-
cius 24-én csendesen megpi-
hent. 
Drága halottunkat 2020. március
25-én déli 12 órakor helyezzük
örök nyugalomra a nyárádreme-
tei római katolikus temető rava-
talozójából. 
A járványügyi helyzet miatt kor-
látozott a temetésen részt vevők
száma, kérjük a gyászunkban
osztozókat, hogy otthon mondja-
nak imát drága halottunk csen-
des nyugalmáért.    
Derűje, szeretete, emléke örökké
velünk marad.

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, 

MÁRKUS JÁNOS 
életének 74. évében hirtelen el-
hunyt. Utolsó útjára március 26-
án 13 órától kísérjük a jeddi
temetőben. 
Búcsúzik tőle felesége, Ilonka,
gyermekei, unokái és testvére. (-I)

Mély fájdalommal és az elkerül-
hetetlenbe való belenyugvással
tudatjuk, hogy a szeretett taní-
tónő, hűséges feleség, minden
áldozatot meghozó Édesanya,
nagymama, anyós és barátnő, 

KONRÁD IBOLYA 
életének 87. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. 
Drága halottunk temetése 2020.
március 26-án 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi központi teme-
tőben (Marosszentgyörgy). Akik
ismerték munkáját és szerették
jó szívét, emlékezzenek rá méltó
módon. 

A gyászoló család. (p.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, anyós, testvér, rokon, 

özv. SZENTE MARGARETA 
szül. Nemes 

életének 73. évében március 23-
án Magyarországon elhunyt. Em-
lékét a szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk a szeretett
férj, édesapa, BENKŐ JÁNOS
elvesztése miatt. A Simon
család Szentkirályról. (7212-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁ-
SOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-302, Rozália: 0756-128-310.
(64487-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs közöt-
tünk már. 
Amit benned megtaláltunk, nem ta-
láljuk senkiben, 
akit benned elvesztettünk, nem pó-
tolja senki sem.
Emlékezünk a szomorú napra, már-
cius 25-ére, drága halottunk,
SZABÓ DÉNES volt újságíró halálá-
nak harmadik évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, Magdi, fia, Attila, menye, Ildikó és két
unokája: Izabella és Levente Zalaegerszegről. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Nyugodj békében! (7117-I)

„Napsugár és csillagok világa
Jó szívednek örök álmát őrzik,
Tiszta lelked fönt a magas égben
A síron túl is felettünk őrködik.”
Fájó szívvel emlékezünk március
25-én a csíkfalvi id. TÓTH 
LAJOSRA halálának 2. évforduló-
ján. 
Emlékét őrzi felesége, gyermekei
és azok családja. 
Nyugodjál békében! (7191-I)

Szomorú szívvel emlékezünk március
25-én a drága jó feleségre, édes-
anyára, nagymamára, ZÁG 
KAROLINÁRA szül. Kacsó halálának
ötödik évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (7184-I)

„Sem nyelv azt meg nem mondhatja,
Sem betű fel nem írhatja, 
Csak ki próbálta, tudhatja”,
hogy milyen érzés elveszíteni egy
szerető férjet, gondos édesapát,
apóst, nagyapát. 
Mély fájdalommal emlékezünk a 6 hó-
napja elhunyt szerettünkre, a kis-
kendi id. VAJDA JÓZSEFRE, egykori
igazgató-tanárra. 
Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad,
mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol
marad. 
Szerettei. (p.-I)
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Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.

Fizessen elő onlineonline
(a nepujsag.ro honlapon), 

a lapkihordóknál 
vagy a postahivatalokban!


