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Marosvásárhelyi beruházások szükségállapot idején

Átépítik a Szabadság utcai
körforgalmat

Kedves
előfizetőink!

Hálásan köszönjük hűségüket, hogy ezekben a nehéz napokban is kitartanak lapunk
mellett. Ígérjük, hogy a jövőben is minden tőlünk telhetőt
megteszünk a Népújság pontos
megjelenéséért. Továbbra is
várjuk érdeklődésüket, jó tanácsaikat, visszajelzésüket.
Tel. 0742-828-647.
A Népújság szerkesztősége

Bonyolult tesztelés

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság néhány dolgozójának a hozzátartozói tették szóvá a
módot, ahogyan a két hétre új váltásba
induló dolgozókkal eljártak.

____________4.
Mi lesz a Vibe
fesztivállal?

– Úgy tervezzük, hogy megszervezzük
a fesztivált. Jelen pillanatban a teljes
csapat otthonról dolgozik, egyeztetünk
az előadókkal, programokon és lehetőségeken gondolkodunk.

Marosvásárhely több pontján útjavítási és -korszerűsítési
munkálatokat végeznek. Utakat és hidat javítanak, körforgalmat építenek. A szükségállapot idején elrendelt kijárási tilalom miatt kevesebbet jövünk-megyünk, ezért kevésbé vagy nem is vesszük észre ezeket a beruházásokat.
Hogy hol és milyen munkálatokat végeznek, erről Cosmin
Blaga, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtófelelőse
tájékoztatott.

Mezey Sarolta

Kivitelező: a Maurer ingatlanfejlesztő

Nagyszabású munkálat folyik a Szabadság utcában az Újgát és a Ion
Eliade Rădulescu utca kereszteződésénél, ahol új körforgalmat építenek.
Erre amiatt volt szükség, mert a teherforgalom ezen a szakaszon halad
át, és sokszor torlódás alakult ki, mert nem volt elég nagy a körforgalom
áteresztőképessége. Korszerűsíteni kellett a forgalmas kereszteződést,
ami több jármű átengedését teszi lehetővé. A munkálatokat a Maurer Residence ingatlanfejlesztő végzi, hiszen az általa épített új lakótelep a Ion
Eliade Rădulescu utca övezetében található.
(Folytatás a 4. oldalon)

Óvintézkedések a szárazság hatása ellen

A meteorológusok előrejelzése
szerint várható időjárás és a
kevéssé csapadékos tél miatt
a mezőgazdasági szakemberek a hosszan tartó 2020-as
szárazságot kezdik összehasonlítani az 1947-essel, amikor az időjárás miatt az
élelmiszerellátásban zavar keletkezett, és éhínség söpört
végig az országon. Jelen helyzetet ronthatja a koronavírusjárvány
miatti
gazdasági
válság. A feltételezések szerint a tavaly termett gabona
alig felét sikerül majd learatni
idén, és emiatt ősszel jóval
drágább lehet a kenyér.

Vajda György

Leginkább délen lesznek gondok,
ám megyénket is érinti a szárazság.
A szakértők szerint leginkább Moldvát és Dobrudzsát érinti, amit fokoz
a téli, illetve a tavaszi csapadék hiánya, a gyakori viharok, amelyek
máris elszárították a szárba szökkenő növényeket. Daniel Alexandru
agrometeorológus szerint ha ebben a

Fotó: Nagy Tibor

hónapban helyenként esik is az eső,
a csapadékmennyiség nem fedezi az
előző hét hónap alatt kiszáradt talaj
vízszükségletét. Május, június javíthat a helyzeten, mert az eddig tapasztaltak szerint a júliusi,
augusztusi hónap igencsak száraz.
Nemcsak a búza-, hanem a zöldségtermesztőket is érinti a szárazság,
sokan lemondtak foglalkozásukról,
délen több ezer hektár üvegház és
fóliasátor áll üresen. A minisztérium
szerint az országban mintegy 7000
farmer érintett, akik üvegházi vagy
fóliasátras termesztők, őket az idén
akár 15.000–20.000 lej közötti kár is
érheti. Többen a helyhatóságokhoz
fordultak, hogy segítsék őket terményeik eladásában. A minisztériumtól
várják a megoldást, hogy előnyös
feltételekkel direkt szerződéseket
köthessenek a nagyáruházláncokkal.
És az is egyre egyértelműbbé vált,
hogy szükség van begyűjtő-elosztó
központok létesítésére, működtetésére. Sajnos a szárazság a gyümölcsösöket és a szőlősöket is érinti, így
ez a mezőgazdasági ágazat is veszteségek elé néz.

A szárazság által érintett gazdák
támogatására a parlament múlt hét
végén elfogadott egy törvényt,
amelynek alapján a szárazság miatt
kárt szenvedő gazdák az elkövetkező hónapokban mentesülnek a
bankkölcsönök kamatainak törlesztése alól, az adósságok miatt nem indítanak ellenük kényszervégrehajtást. A jogszabály kiegészíti a
pénzügyi intézményeknek tartozó
jogi és magánszemélyekre vonatkozó 37/2020-as sürgősségi kormányrendeletet.
Azok a gazdák, akiknek az idén
folyó bankkölcsönük van, illetve lízingeltek, 2021. októberig 31-ig
nem kell fizessenek kamatot, az öszszegre késedelmi kamatot, és nem
foglalnak le javakat az adósság fejében. Amint április 23-i lapszámunkban közöltük, az érintettek a
mezőgazdasági igazgatósághoz kell
forduljanak az ügyben. Egy szakértői bizottság megállapítja a kár mértékét, majd ennek alapján kártérítést
lehet kérni. Az igazgatóságoknak
kell tehát igazolniuk, hogy az érintett valóban jogosult a kedvezményekre.

____________5.
Kis település sok
utcával

Dósa Sándor polgármester lapunknak
elmondta: Kibédnek, bár kis településnek számít, 43 utcája van. Közülük jó
néhányat még nem sikerült leaszfaltozni, így ezt is tervbe vette az önkormányzat.

____________6.

Hisztériakeltésben közös
platformon

Mózes Edith

Azok a pofátlan magyarok: öles cím vasárnap egy központi sajtótermék főoldalán. Mit számít, hogy káosz van az egészségügyben, a
szucsávai kórházban jogsértések miatt nyomoznak, több mint 150
orvos és egészségügyi dolgozó kapta már el a koronavírus-fertőzést,
akik közül az enyhe tüneteket mutatóknak dolgozniuk kell, a kormány
pedig hatalmas hitelt kér a Valutaalaptól, mit a megrendítően súlyossá vált járványhelyzet, az, hogy az országban több mint 100 millió euróra büntettek a rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt,
a román sajtó és a politikusok egy részét szinte kizárólag a magyargyűlölet „élteti”, tudván, hogy a témára mindig, minden körülmények között akad vevő.
Azzal kezdődött a dolog, hogy a minap a magyar Országgyűlésben
a Párbeszéd társelnöke kitámadta a kormányt, mert egészségügyi
védekezéshez szükséges eszközöket küldött a határon túli magyaroknak. Románia budapesti nagykövete rögtön védelmébe vette, azt állítva, hogy a Párbeszéd politikusát „fenyegetések és inzultusok sora
érte” a magyarlakta romániai településekre küldött maszkokról szóló
parlamenti felszólalása miatt, és levélben „fejezte ki szolidaritását
és reményét”, hogy Szabó Tímea „sértetlen maradt az őt ért inzultusok után”.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 12 perckor,
lenyugszik
20 óra 28 perckor.
Az év 119. napja,
hátravan 247 nap.

Ma VALÉRIA,
holnap PÉTER napja.
PÉTER: a héber Kéfás tükörfordítása, latin és görög közvetítéssel érkezett hozzánk. Jelentése:
kőszikla.

IDŐJÁRÁS

Részben napos idő
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 60C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. április 27.
1 EUR
4,8360
1 USD

4,4600

1 g ARANY

246,2282

100 HUF

1,3672

Online jótékonysági majális

A Meleg ételt a rászorulóknak program által a Divers Egyesület az Alpha Transilvană Alapítvánnyal és a Covid-Aid önkénteshálózattal ingyenes meleg ételt biztosít a
legelesettebbek számára. A program anyagi fenntartása érdekében A város hangja segít címmel virtuális jótékonysági
majálist szerveznek. A kezdeményezést támogatók művészi produkciókkal járulhatnak hozzá a segítségnyújtás sikeréhez, a felvétel egy bizonyos pontján adakozásra
biztatva a nézőket. A videókat április 28-án, ma 23 óráig
lehet elküldeni az office@divers.org.ro e-mail-címre. Az
esemény május 1–3. között minden este 9 órakor lesz megtekinthető a Facebookon. A felajánlott adományokat a szervezők a Meleg étel programra fordítják. Bővebb
tájékoztatás a 0722-318-605-ös telefonszámon kérhető. A
jótékonysági programról a https://www.facebook.com/diverseMS/ oldalon is találhatók részletek.

A Heineken Románia adománya

A Heineken Románia 250 ezer lej értékben támogatja pénzzel és védőfelszereléssel a Maros Megyei Klinikai Kórházat.
Az adomány az Együtt erősebbek. Támogatás a közösségeknek nevű jótékonysági program részét képezi, amelynek keretében a Heineken 1.500.000 lejjel járul hozzá a
koronavírus-járvány elleni küzdelemhez. A Maros megyei
egészségügyi intézménynek szóló pénzadományt ezer liter
fertőtlenítőszer vásárlására ajánlotta fel a vállalat, emellett
a kórház alkalmazottai számára védőfelszerelést, egyebek
mellett tízezer maszkot biztosított.

Újra megnyílt a nagysármási hetipiac

Április 23-tól, múlt csütörtöktől újra megnyílt a nagysármási
hetipiac, amelyet a szükségállapot kihirdetésekor zártak be.
A piac újranyitásával a lakosság friss, egészséges élelmiszerrel való ellátását segíti a helyi önkormányzat. A piac
csütörtök délelőttönként 8–12 óra között tart nyitva, és kizárólag helyi termelők kínálhatják ott árucikkeiket, amennyiben rendelkeznek termelői engedéllyel.

Nyílik a záhi sztyeppei bazsarózsa

Az érdeklődők
a Facebookon csodálhatják meg

Miközben a világ a koronavírus-járvány megfékezésére és a betegek kezelésére összpontosít, a városokban
majdnem megbénult az élet, a természet teszi a dolgát, virágba borultak a
fák, a rétek, a kiskertek. A minden
évben nagy attrakciónak számító mezőzáhi bazsarózsa is kivirágzott, viszont idén nem látogatható, mert a
járvány miatt bezárták.
A mezőzáhi sztyeppei bazsarózsa
rezervátum egyedi Európában. 1932től működik rezervátumként, még
a világháború idején is látogatható
volt.
Idén április 16-án jelentek meg az
első virágok, s fokozatosan pirosba
borult a dűlő. Az, hogy a nagyközönség ez évben nem látogathatja, a védett
növények előnyére válik. Ciprian
Cenan, a rezervátum gondnoka szerint
idén sokkal jobb állapotban van a bazsarózsás, mint akkor, amikor tömegek özönlötték el. Nagyon sok új tő
fejlődött ki, az ösvények körüli növények nincsenek letaposva. Tavaly és a
korábbi években több ezren keresték
fel a bazsarózsást, amit megsínylettek
a növények.
A rezervátum bemutatására létreho-

zott Facebook-oldalon (Rezervaţia naturală – Bujorul de stepă) az érdeklődők nap mint nap végigkövethetik e
ritka növény virágzását, hiszen a
gondnok, fényképész lévén, mindennap újabb fényképeket tölt fel az oldalra.
A mezőzáhi rezervátum két parcellából áll. A dűlő felső részén egy 2,5

Fákkal emlékeznek Abodban

Egyedi módon szeretne emlékezni
és a következő nemzedékeket is emlékeztetni az idei kornavírus-járványra a
székelyabodi közösség: fákat ültettek
a templomkertben. Az ötlet Marton

Antaltól származik, aki április elején
felhívást tett közzé, hogy aki óhajtja és
teheti, fogadjon örökbe egy-egy fenyőt, és ültesse el a falu központjában
vagy juttassa el a kezdeményezőkhöz.

Szabályozás a segesvári piacon

A segesvári Küküllő utcai piacra meghatározott program
szerint mehetnek a mezőgazdasági termelők árulni: a helyi
katasztrófavédelmi bizottság döntése értelmében a dísznövényeket árusítók hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken
8 és 18 óra között vihetik piacra portékájukat.

Beruházások Gernyeszegen

Gernyeszeg községben jelenleg több munkaponton zajlanak beruházások. Épül a községközpontot Körtvélyfájával
összekötő, egy kilométeres bicikliút, folyamatban van több
kultúrotthon – az erdőcsinádi, a kisillyei, a marosjárai – újrafedése, a gernyeszegi iskola udvarán térköveznek. Az erdőcsinádi iskolában elkészült a külső szigetelés, most az
épület belső felújítását végzik, kihasználva a tanítás szünetelését – tájékoztatott Kolcsár Gyula polgármester. A községgazdától azt is megtudtuk, hogy az idei évre szóló
épület-, föld- és gépkocsiadó teljes kifizetésével járó 10
százalékos kedvezmény biztosításának határidejét a járványügyi helyzet miatt június végére halasztották, körülbelül
két hét múlva pedig beindul az internetes adófizetést lehetővé tevő ghiseul.ro honlap.

A rusnya terpék – premier előtti vetítés

Április 29-én, szerdán 19.30-kor folytatódik a Székelyföldi
Legendárium rajzfilmsorozatának negyedik évada. A rusnya
terpék a tulajdonképpeni premier előtt az említett időpontban a Székelyföldi Legendárium Facebook-oldalán tekinthető meg.

Szünetel a jogi tanácsadás

A koronavírus-járvány elleni óvintézkedésként meghatározatlan ideig szünetel szerkesztőségünkben a jogi tanácsadás. A helyzet alakulása függvényében időben értesítjük
olvasóinkat a legközelebbi alkalomról, amikor jogi ügyeikkel
Molnár Loránd ügyvédhez fordulhatnak.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Negyven tujacsemetét és néhány gyümölcsfát ültettek el a templomkertben

Hirdetőink figyelmébe!

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

Fotó: Csalóka Ernő

Fotó: Nagy Tibor

hektáros területen körülbelül 20.000
sztyeppei bazsarózsatő, míg az alsó
egy hektáros területen több mint
30.000 tő található. A rezervátum azért
különleges, mert Mezőzáh az egyetlen
európai hely, ahol ez a bazsarózsafajta
a tengerszint feletti 450 méteres magassághoz alkalmazkodni tudott.
(mezey)

Azért, hogy egységes legyen az ültetés, 20 lejt kértek a hozzájárulóktól,
amiből Szovátán 40 tujafacsemetét vásároltak, és azt a napokban öt személy
részvételével el is ülették a templom
közelében. A felhívásra közel ötvenen
jelentkeztek felajánlással, ami meglepte a kezdeményezőt, hiszen a kisszámú lakosságra való tekintettel
csupán öt-tíz csemetét remélt, de a helyiek mellett ehhez örvendetesen az elszármazottak is hozzájárultak. A
beérkezett összegből a vásárlás után
megmaradt némi pénz, ebből gyümölcsfacsemetéket vásároltak elültetésre – fejtette ki lapunknak Marton
Antal, aki azt is elmondta: az adományozók névsorát az egyházközség levéltárában megőrzik.
Csalóka Ernő abodi református lelkipásztor is örült az ötletnek, hiszen
sokat beszélgetett Marton Antal presbiterrel a kialakult helyzetről. „Hadd
hirdessék ezek a fenyők is, hogy a mi
Istenünk ezen a vírusos veszedelmen
is átsegített bennünket, és megtanított
(át)értékelni az életet” – mondotta a
lelkész a kezdeményezésről, amely az
ószövetségi történetet idézte fel benne,
amikor a filiszteusokon aratott győzelem emlékére a zsidók emlékjelet állítottak „Eben-Házer” felirattal, ami azt
jelenti: Mindeddig megsegített bennünket az Úr. (gligor)
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Államfői bejelentések

Módosult a 65 év fölötti személyek kijárási ideje;
ebben a tanévben nem nyitják meg az iskolákat

Hétfőtől a 65 év fölötti személyek
reggel 7 és 11 óra között, illetve
este 7 és 10 óra között mehetnek
ki a házból – jelentette be hétfőn
Klaus Iohannis államfő. Azt is közölte, hogy ebben a tanévben már
nem nyitják meg az iskolákat, a
tanév hivatalosan június 12-én
zárul.

„Tekintettel arra, hogy egyre melegebb lesz az idő, és a megállapított időintervallumot túlságosan rövidnek
tartották, hétfőtől kezdve, ugyancsak katonai rendelettel, ez az intervallum megváltozik. Tehát a 65 évesnél idősebb
embereknek napi két intervallum áll rendelkezésükre: reggelenként 7–11 és este
7–10 óra között mehetnek ki a házból,
akár vásárolni, akár egy kis mozgásra a
ház körül” – mondta Iohannis.
Az államelnök hétfőn megbeszélést
tartott a COVID–19-cel kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatban. A találkozón részt vett Ludovic Orban
miniszterelnök, Nelu Tătaru egészségügyi miniszter, Marcel Vela belügyminiszter, Monica Anisie oktatási miniszter

Koronavírus

és Raed Arafat belügyi államtitkár, a ka- tartanak majd, egy teremben legtöbb tíz
tasztrófavédelem vezetője.
gyerek lehet. Iohannis hangsúlyozta, az
érettségi és a képességvizsgákat az ereMarad az online tanítás
deti program szerint kell megtartani, de
Ebben a tanévben már nem nyitják a távolságtartási szabályok szigorú bemeg az iskolákat – jelentette be hétfőn tartásával. Közölte: a döntés meghozatKlaus Iohannis államfő. „Az a döntés alakor figyelembe vették más európai
született, hogy ebben a tanévben már országok tapasztalatát. Egy franciaornem nyitjuk meg az iskolákat, a tanulók, szági tartományban például fertőzési
az egyetemisták már nem jelennek meg góccá váltak az újra megnyílt iskolák,
fizikailag az órákon” – közölte az ál- ugyanakkor sokfelé már döntöttek arról,
lamfő. Hozzátette: a tanév hivatalosan hogy így zárják le a tanévet.
június 12-én zárul, addig folytatódik az
online tanítás. „A tanulókat az eddigi Bepótolják a tananyagot
Az idén le nem adott tananyagot a köjegyeik alapján zárják le. Kivételes esetben még lehet ellenőrzést tartani” – ma- vetkező tanévben pótolják be – jelentette
gyarázta az államfő. Kifejtette: ha be hétfői sajtóértekezletén Monica Animegnyitották volna az iskolákat, abban sie oktatási miniszter, és hozzátette: a
az esetben sem sikerült volna betartani a második félévi dolgozatírások elmaradtársadalmi távolságtartás szabályait, ha nak.
„A lezárásokkal kapcsolatban: a méa gyerekek több váltásban jártak volna.
A végzős osztályok tanulói – a távol- diát minimum két jegyből számítják ki,
ságtartási szabályok szigorú betartásával a dolgozatírások elmaradnak. A különle– június 2-a és 12-e között vehetnek ges helyzetekről, például ha egy diáknak
részt felkészítőkön, a vizsgák a beterve- nincs meg a két jegye, a tanügyminiszzett időpontban lesznek. Az államfő sze- térium külön rendelkezik” – közölte
rint a felkészítők legtöbb két-három órát Anisie. (Agerpres)

Románia segítséget nyújt Moldovának
a járvány elleni védekezésben

Románia segítséget nyújt Moldova állampolgárainak a koronavírus-járvány elleni védekezésben
– jelentette be hétfőn Klaus Iohannis államfő.

„A Moldovai Köztársaságban bonyolult a helyzet és Románia Moldova rendkívül fontos, mi úgy gondoljuk, a
legfontosabb partnerének tekinti magát”

– magyarázta az elnök. Iohannis szerint
néhány napon belül orvosokból és
egészségügyi személyzetből álló csoportot küldenek a szomszédos országba,
hogy az ottani kórházakat és egészségügyi alkalmazottakat segítse a járvány
elleni védekezésben.
Bukarest védőmaszkokat, egyéb
egészségügyi felszereléseket és gyógy-

szereket is küld a moldovai állampolgárok számára – közölte Iohannis a kormány tagjaival folytatott hétfői
egyeztetés után. A Mediafax hírügynökség szerint Moldovában több mint 3400
emberről bizonyosodott be, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal,
és a járvány eddig 101 halálos áldozatot
követelt. (MTI)

gazdasági vállalkozásokkal együttműködve igyekszik olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek arra ösztönzik a
korlátozó intézkedések miatt jelenleg
nem működő egyéb üzleti vállalkozások
kényszerszabadságra küldött dolgozóit,
hogy vegyenek részt a gyümölcsszedési
munkálatokban.
A miniszter szerint az idénymunkások
hiánya jelenleg még nem okoz problémát, mivel a szezon alig kezdődött el, de
a kormány várakozása szerint júniusban
már szükség lesz pótlólagos munkaerőre
a földeken.
A mezőgazdasági vállalkozások
ugyanakkor igyekeznek kelet-európai
munkaerőt is toborozni.
Az egyik legnagyobb brit termelő, a
Kelet-Angliában működő G’s Fresh a
minap közölte, hogy külön bérelt repü-

lőgépjáratokkal szállít Romániából
idénymunkásokat nagy-britanniai telephelyeire. Az első, 150 romániai munkavállalót szállító repülőgép már meg is
érkezett, és a cég júniusig további hat járatot tervez.
A brit mezőgazdasági szövetség
(NFU) külön nyilatkozatban hívta fel a
figyelmet arra a kockázatra, hogy ha
nem lesz elég idénymunkás, a gyümölcstermés jelentős része a földeken fog elrothadni.
Az NFU becslése szerint a szektornak
az idén 70 ezer idénymunkásra lesz
szüksége a gyümölcs- és a zöldségtermés betakarítására.
A szervezet hangsúlyozta, hogy e
munkavállalók nagyon nagy többsége
hagyományosan a kelet-európai EU-országokból érkezik. (MTI)

ezer ember veszítette el a munkáját,
annak ellenére, hogy a kormány gazdaságélénkítő csomagja a munkahelyek
megtartását célozza. A mikro-, kis- és
közepes vállalatok dolgozói, akik a válság miatt kiesnek a munkából, márciusban 3200 kuna, áprilisban és májusban
4000 kuna havi fizetést kapnak az államtól. Utóbbi két hónapban mentesülnek az
adó- és járulékfizetés alól is.
Jelko Kacin szlovén kormányszóvivő
a közszolgálati televízióban elmondta: a
kabinet a következő komolyabb enyhítésekről május 12. után tárgyal. Szlovéniában már múlt hétfőn kinyithattak a
400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek, arról azonban, hogy mikor nyitná-

nak ki az iskolák, óvodák, az éttermek és
kávézók, valamint hogy mikor indulna
újra az országban a távolsági és a városi
közösségi közlekedés, még nem született
döntés.
Hétfőn több százan tüntettek Ljubljanában és Mariborban a kormány és az általa hozott intézkedések ellen.
A POP TV kereskedelmi csatorna hétfőn közzétett közvélemény-kutatásának
eredménye szerint a lakosság közel 58
százaléka támogatja a kormány koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedéseit, 31 százaléka úgy véli, azok
túl szigorúak, míg valamivel több
mint 8 százalék szerint nem elég szigorúak. (MTI)

Brit miniszter: A kényszerszabadságon lévők
segíthetnének a gyümölcsszedésben

A brit környezetvédelmi miniszter
szerint az új koronavírus okozta
járvány miatt bezárt vállalatok
kényszerszabadságon lévő alkalmazottai segíthetnének a földeken hamarosan elkezdődő
gyümölcsszedési
munkálatokban, mivel valószínűleg messze
nem lesz elegendő külföldi
idénymunkás e feladat elvégzésére.

George Eustice, aki a járványról szóló
napi kormányzati sajtótájékoztatót tartotta vasárnap a Downing Streeten, elmondta: a brit kormány becslése szerint
az idei gyümölcsszezonban a betakarítási munkákhoz szükséges külföldi munkaerőnek alig a harmada érkezik
Nagy-Britanniába.
Eustice elmondta: a kormány a mező-

Szlovéniában és Horvátországban is lassult
a járvány terjedése

Szlovéniában és Horvátországban
is lassult a járvány terjedése – derült ki a két kormány válságstábjának hétfői sajtótájékoztatóján.

Horvátországban hétfőn reggel kinyitottak az üzletek, és elindult a városi közösségi közlekedés. Zágráb három
lépésben, fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon. Az első
lépés sikerétől függ, hogy az enyhítések
további szakasza életbe lép-e. Amennyiben a fertőzések száma ismét növekedni
kezdene, a kormány azonnal visszaállítja
a szigorításokat.
Horvátországban a korlátozások március 19-i bevezetése óta több mint 23

Ország – világ
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Újabb kanyarós
megbetegedések

Április 20-a és 24-e között 68 új kanyarós megbetegedést regisztráltak Románia-szerte – közölte hétfőn
az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) keretében működő Fertőző Betegségeket Ellenőrző és
Felügyelő Országos Központ. A 68 új eset megyei lebontása: Szatmár – 26, Kolozs – 20, Suceava – 11,
Neamţ – 7, Szeben – 2, Iaşi és Bihar 1-1. Az INSP
szerint a járvány kezdete óta összesen 19.881
megbetegedést és 64 halálesetet regisztráltak.
(Agerpres)

Bűnvádi eljárás indult
gyermekgyilkosság ügyében

Gyilkosság miatt bűnvádi eljárás indult az április 21ére virradó éjszaka holtan talált aradi 9 éves kisfiú
anyja ellen. Az aradi ügyészség szóvivője hétfőn elmondta, a nőt, aki megpróbált öngyilkos lenni, miután
a feltételezés szerint elkövette tettét, az intenzív osztályról átvitték a pszichiátriára. Április 21-ére virradó
éjszaka egy 9 éves gyermek holttestét találták meg
egy aradi lakásban. Mellette anyja eszméletlenül feküdt, a jelek szerint mindkettejük testén késszúrások
nyomai voltak. A nyomozók szerint az eszméletlen
asszonyt és a gyermeket a nő férje találta meg, amikor hazaért. A helyszínre kiszálló mentősök a gyermek esetében már csak a halál bekövetkeztét tudták
megállapítani. A 44 éves anyát kórházba szállították.
Az ügyészek először in rem kivizsgálást indítottak az
ügyben. A nyomozók múlt heti nyilatkozata szerint a
nő megpróbálta átvágni a nyaki verőerét, a gyermek
halálát pedig késszúrás okozta. (Agerpres)

Orvvadászatra gyanakodnak

Medvetetemet találtak hétfőn Hargita megyében,
Etéd és Kőrispatak között, az út szélén – tájékoztatott
Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ) szóvivője. Filip közölte: miután elvetették
azt a kezdeti feltételezést, hogy az állatot egy gépkocsi ütötte volna el, a hatóságok in rem (a bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) eljárást indítottak orvvadászat
ügyében. (Agerpres)

Felmelegszik az idő

Egyre szebb, tavasziasabb idő lesz a következő két
hétben – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat április 27-e és május 10-e közötti időszakra vonatkozó
előrejelzéséből.
Erdélyben
erőteljes
felmelegedés kezdődik, a hőmérsékleti értékek meghaladják az ilyenkor szokásost: napközben 19-23
Celsius-fok lesz a legmagasabb, éjszaka 6-10 Celsius-fok a legalacsonyabb hőmérséklet. A medencékben ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Május 2-a
után kissé visszaesik a hőmérséklet, nagyjából az
évszaknak megfelelő időjárás lesz: nappal 13–19, éjszaka 2-6 Celsius-fokkal. Az intervallum második felében ismét felmelegedés következik. Mérsékelt
mennyiségű csapadékra április 29-e és május 3-a között, illetve a jelzett időszak utolsó napjaiban lehet
számítani. (Agerpres)

Hisztériakeltésben
közös platformon

(Folytatás az 1. oldalról)
Ez az üzenet viszont a magyar külügyminiszternél
verte ki a biztosítékot, reakciója pedig kirobbantotta a
hét diplomáciai botrányát. „Szabó Tímea szerint tehát
baj, hogy az erdélyi és székelyföldi magyarok maszkokat
és védőruhát kaptak az anyaországtól. A román nagykövetnek pedig tetszik, hogy vannak pártok a magyar
Országgyűlésben, amelyek így gondolkodnak. Megdöbbentő a román nagykövet nyilvánvalóan hazug hisztériakeltése, de ennél sokkal szégyenteljesebb az, hogy a
magyar ellenzék és a román nagykövet közös platformra
kerültek a határon túli magyarokkal szemben” – fogalmazott a magyar külügyi tárca vezetője.
A hosszú írásból nem maradhatott ki az RMDSZ sem,
amely – a cikkíró szerint – hazug módon állította, hogy
a magyar kormány egyformán támogatja a (román és
magyar) erdélyi gazdaságfejlesztést, holott csupán a
román hatóságok által el sem ismert Székelyföld és Partium kapott eddig támogatást.
Tény, hogy a román és a saját nemzettársaikkal szembeni magyar nacionalisták ezúttal közös platformot hoztak létre, elfogadhatatlannak nevezik, hogy
Magyarország úgymond beavatkozik az erdélyi magyarok dolgába, és megkérdőjelezi a módot, ahogyan Románia tiszteletben tartja magyar etnikumú polgárainak
a jogait.
A zsigeri gyűlölet, úgy látszik, mindent leköröz. Különösen választási évben.
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Bonyolult tesztelés

Romániában ismét emelkedett a napi megbetegedések
és elhalálozások száma

A Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
néhány dolgozójának a hozzátartozói tették szóvá a
módot, ahogyan a két hétre új
váltásba induló dolgozókkal
eljártak.

Hatvan nappal az első romániai új típusú koronavírusos
fertőzés diagnosztizálása után Romániában ismét emelkedett a Covid–19-megbetegedések és elhalálozások napi
száma.

Bodolai Gyöngyi

Az alkalmazottak április 25-től,
tehát szombattól kellett felváltsák
kollégáikat, és bevonuljanak a szociális otthonokba, amelyeket két
hétig nem hagyhatnak el. Pénteken
hívták a koronavírusteszt elvégzésére őket, aminek az eredményét
hétfőig sem közölték velük, holott
már két napja dolgoznak. Az első
kérdés tehát az, hogy miért nem végezték el egy-két nappal korábban
a tesztet, hogy annak biztos tudatában menjenek dolgozni, hogy nem
hordozzák a vírust.
Bár a megyétől érkezett nyilatkozatok arról szóltak, hogy nincsen
hiány semmiben, kiderült, hogy
Marosvásárhelyen nincs tesztanyag.
Ezért azok is, akik Marosvásárhelyen túl levő intézetekben dolgoznak, Szászrégenbe kellett utazzanak, ahol rendelkeztek tesztanyaggal. Autóval szállították őket
Szászrégenbe, öten is ültek egy járműben. Körülbelül ötven-hatvan
személyt rendeltek a szászrégeni
kórházhoz, ahol órákon át a sánc
partján üldögélve várták, hogy sorra
kerüljenek. A tesztet elvégezték, az
eredményt még nem ismerik. Ez
volt a helyes eljárás? – tettük fel a
kérdést a megyei tanács sajtóirodájának. A válaszban a következőkről
tájékoztattak:

Fotó: Nagy Tibor

„Ezen a hétvégén a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság 550 alkalmazottja kellett váltsa az otthonokban már két
hete szolgálatot teljesítő kollégákat.
Annak érdekében, hogy bizonyosan
ne kerüljön fertőzött munkatárs valamelyik otthonba, a Gyermekvédelmi Igazgatóság az összes
alkalmazott tesztelését kérte, ezért
ennek kapcsán még a múlt hét elején kéréssel fordult a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatósághoz,
hogy a következő két hét idejére az
otthonokba költöző minden alkalmazottján koronavírustesztet végezzenek.
A tesztelés kizárólag a Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Ők döntenek arról, hogy kit tesztelnek, és ők
ütemezik be a tesztek elvégzését is.
Az orvosi egyetem kutatóközpontjában jelenleg csak napi 180 tesztet
tudnak feldolgozni. Lévén, hogy a
szociális otthonokba készülő alkal-

mazottak esetében kimondottan
fontos a lehető legfrissebb, azaz 23 napnál nem régebbi negatív teszteredmény, így a Közegészségügyi
Igazgatóságnak meg kellett oldania,
hogy rövid idő alatt mind az 550
tesztet el tudják végezni. Úgy tájékoztattak, hogy az alkalmazottak
aszerint voltak csoportokra osztva,
hogy ki melyik otthonban dolgozik,
és hol van a lakhelye. A Szászrégenben tesztelt személyek a szászrégeni otthonokban vagy a
térségben dolgoznak. Szombaton
reggelig, amikor az alkalmazottak
bementek váltásba, csak 186 személy teszteredménye érkezett meg,
amelyek azt mutatták, hogy közülük senki sem fertőződött meg. Bővebb tájékoztatást a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság vagy
a Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság adhat” – olvasható a
Maros Megyei Tanács sajtószóvivőjétől, Lukács Katalintól kapott válaszban.

Cserélik a kanálistetőket,
rendezik a sávválasztókat

sul meg a Hegy utca övezetében. A
főépület 620 négyzetméter hasznos
felülettel fog rendelkezni, orvosi rendelőt, egy multifunkcionális nagytermet, oktatási, képzési termeket
foglal magában. A komplexumot
művelődési és szórakozási térként is
fogják használni, melynek a környezetét is rendezik. Járdákat, parkolókat, parkot, játszóteret alakítanak ki,
napelemeket szerelnek fel, és szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas
konténereket helyeznek ki. A komplexumot a Hegy, Băneasa utca és
Meggyesfalvi negyed vonzáskörzetének alakítják ki, közel 800 olyan
személynek, akik romának vallották
magukat. A Hegy utcában a lakosság 64 százaléka kiskorú, a legtöbb
családban 4-5 gyermek van, de vannak 9-10 tagú családok is. Az utcában lakó roma lakosság körében az
iskolai végzettség átlagosan öt osztály. A közösségnek nagyon rosszak
a lakhatási körülményei, a házak
fából, építkezésből megmaradt törmelékből, ponyvából épültek, a 80
százalékában csak egy helyiség található. A projekttől azt remélik,
hogy a társadalom peremén élők
több esélyhez jutnak, lehetőségük
lesz az orvosi ellátásra, tanácsadásra, képzésre.

Átépítik a Szabadság utcai körforgalmat

(Folytatás az 1. oldalról)
A hét végén is forgalomkorlátozás volt ebben az övezetben. A Marosszentkirály felé vagy a város ipari
és raktárövezete felé, illetve onnan
a város központjába tartó gépkocsiknak vissza kellett fordulniuk, mert az építőtelepet el is kerítették.

Folytatják az utcák
korszerűsítését

– Kihasználtuk ezt az időszakot,
hiszen nagyon lecsökkent a forgalom Marosvásárhelyen. A legfontosabb munkálat a városközpontot az
Egyesülés negyeddel összekötő, a
Maros fölött átívelő híd javítása.
Mint ismeretes, a híd egyik felén az
úttest javítását elvégeztük, most a
városból az Egyesülés negyed felé
tartó sávot javítjuk. A gépkocsik a
híd egyik felén, egy-egy ellentétes
sávon közlekednek – fogalmazott
Cosmin Blaga.
A munkálatokat részben a kormánytól kapott alapokból, részben
a helyi költségvetésből finanszírozzák. A híd útburkolatával remélhetőleg a szükségállapot idején
elkészülnek, s mire helyreáll a forgalom, mind a négy sáv járható
lesz.

A város központi övezetében, a
Dózsa György utcában, valamint
több Tudor negyedi utcában a csatornatetőket az úttesttel egy szintre
hozzák. Ugyanis a legtöbb helyen
rosszul helyezték el, az úttestnél
fennebb vagy lennebb, így kerülgetni kellett azokat, ami sok bosszúságot okozott az autósoknak.
Jelentősebb útkorszerűsítést végeztek a Dózsa György utca városközponthoz közeli részén, ahol a
régi betonelem sávválasztókat eltávolították, és újakat helyeztek ki.
Leaszfaltozták és megjelölték a
Passion vendéglő és panzió előtti
gyalogátjárót, a Pandúrok útján is
újrafestették a megemelt átjárókat.

Multifunkcionális központot
építenek a Hegy utcában

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal polgármestere szerződést írt
alá a központi fejlesztési régió igazgatójával, amely szerint a város peremén hátrányos szociális körülmények között élők számára multifunkcionális központot építenek. A
beruházási projekt értéke 6 millió lej,
és a regionális operatív program
2014-2020-as költségvetéséből való-

A stratégiai kommunikációs törzs vasárnap déli összegzése szerint
az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11.036-ra emelkedett a
romániai esetek száma, ami 23 százalékos növekedést jelent az elmúlt
hét átlagához képest.
Az új fertőzéseket csaknem tízezer elvégzett teszt mutatta ki.
A hivatalos adatok szerint soha nem haltak egy nap alatt annyian bele
a kórba, mint az elmúlt 24 órában, amikor 33 új halálesetet jegyeztek.
Ezzel 608-ra emelkedett a járvány romániai halálos áldozatainak a
száma. További 74 román állampolgár külföldön halt meg a Covid–19fertőzés következtében.
A megfertőződötteknek immár a 28 százalékát teszik ki azok, akiket
gyógyulttá nyilvánítottak. Az elmúlt napon hazaengedett 164 személylyel 3054-en hagyhatták el a kórházat. Jelenleg 236 személyt kezelnek
a kórházak intenzív osztályain, eggyel többet, mint szombaton.
Az elmúlt 24 órában tovább apadt az intézményes vagy lakhelyi elkülönítésben levők száma. Jelenleg kevesebb mint 12 ezer személy
várja intézményes karanténban és mintegy kétszer annyian otthoni elkülönítésben a vírusfertőzés lappangási idejének leteltét. (MTI)

A megfertőződött
egészségügyi személyzet
helyzete

A járvány kezdetétől április 27-ig megyei viszonylatban hetven
egészségügyi dolgozónak lett pozitív a koronavírustesztje, akik közül
öten meggyógyultak, és elhagyták a kórházat. A hetven közül egy személynél volt kedvezőtlen a betegség alakulása, és a Maros Megyei Klinikai Kórház beteghordozója nem élte túl a fertőzést. A Megyei Klinikai Kórház intenzív terápiai klinikáján járványügyi ankét van folyamatban.
A hetven egészségügyi dolgozó közül 34-en a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház alkalmazottjai (21-en a rohammentő
szolgálatnál, 13-an a különböző klinikákon), 23-an a Megyei Klinikai
Kórház dolgozói (14-en az intenzív terápián, hatan a járványkórházban,
hárman más részlegeken). Kilenc személy a Segesvári Municípiumi
Kórház alkalmazottja, továbbá egy családorvos, egy marosvásárhelyi
magánrendelő orvosa, egy fogorvos és egy gyógyszerészasszisztens az
egyik magángyógyszertárból van közöttük. Valamennyiüket a Megyei
Klinikai Kórház fertőző betegségek részlegén kezelik. Állapotuk jelenleg kielégítő. (bodolai)

Három újabb halott
Maros megyében

Három új halálesettel 34-re emelkedett hétfőn a koronavírus-fertőzésben elhunyt Maros megyeiek száma. Megyénkben április 27-ig 407
fertőzöttet tartottak számon.
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint jelenleg 1505 személy a hatóságok által ellenőrzött otthoni elkülönítésben,
342 személy intézményes karanténban van, 29 személyt pedig a fertőzés gyanújával kórházba utaltak. Hétfőig 97 megyénkbelit nyilvánítottak gyógyultnak, és engedtek haza az egészségügyi intézményekből. A
vírus három új áldozata egy 41, egy 58 és egy 69 éves férfi, mindhármuknak más betegségeik is voltak. (nszi)

Nyilatkozat

A Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete (MÚRE) április 22-én
állásfoglalást adott ki a Marosvásárhelyi Rádiónál történtekkel
kapcsolatban. Ebben megállapítottuk, hogy a két munkatárs közötti,
vizsgálat alatti konfliktus nem sajtóetikai vétség. Egyebek mellett
úgy fogalmaztunk: „a rádió vezetősége nem lépett fel kellő határozottsággal a kialakult konfliktus
szerkesztőségen belüli kezeléséért”. Ez a mondat az esetleges bántalmazás
megelőzésének
a
lehetőségére vonatkozott, ellentétben azzal, ahogyan többen félremagyarázták, személy elleni
támadásra használva fel azt.
A tények azt igazolják, hogy
Szász Attila főszerkesztő a történteket megfelelő módon kezelte,

vizsgálatot kérve ő maga fordult a
rádió központi vezetőségéhez, a
rendőrséghez, továbbá a konfliktusban érintett kollégáktól írásos
magyarázatot kért. Nincs okunk
kétségbe vonni a főszerkesztő
szakmai elkötelezettségét, jó szándékát.
A MÚRE az elmúlt években
több alkalommal is díjazta a Marosvásárhelyi Rádió munkatársait.
Fontos leszögezni: a szerkesztőség
a romániai magyar sajtó jelentős
szakmai műhelye, minden tekintetben megfelel a közszolgálatiság
követelményeinek, színvonalas
műsorokkal szolgálja az adáskörzet hallgatóit.
2020. április 26.
A MÚRE igazgatótanácsa
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Mi lesz a Vibe fesztivállal?

Tehetségkutató és lehetőségek

A Vibe több tehetségkutatót
is szervez – ilyen az Epic
Music Battle és a Vibe 4
Fashion –, a győztes fiatalok
pedig megmutathatják tehetségüket a fesztiválon. Amenynyiben lesz fesztivál. A
szervezők nem mondtak le az
eseményről, otthonról dolgoznak rajta, és tartják magukat a júliusi dátumhoz, de
B tervvel is készülnek.

Nagy-Bodó Szilárd

A Vibe fesztivál jelentős esemény az erdélyi fiatalok életében.
Július elején mindig benépesül a
Maros-part, és a koncerteken kívül
sok más program is várja az érdeklődőket. Ilyen például a Vibe Koli,
ahol rengeteg témában hallgathatunk meg érdekesebbnél érdekesebb előadásokat. És persze ott
vannak a koncertek is, a nagy sztárok mellett erdélyi zenekarok is lehetőséget kapnak arra, hogy
megismerhesse őket a közönség. A
Vibe fesztiválon több tehetségkutató program is zajlik, az egyik az
Epic Music Battle, ahol a zenekarok
és lemezlovasok mérhetik össze teForrás: Vibe

hetségüket, illetve a Vibe 4 Fashion,
aminek a keretében a legsikerültebb
ruhákat választják ki. A nyeremény
lényegében ugyanaz, a legjobbak
megmutathatják magukat és tehetségüket a fesztiválon.
Persze ha lesz fesztivál. A szervezők azonban B tervvel is készülnek, a zenekarokkal is egyeztettek.
Ugyanis nem tudni még, hogy
mennyire lesz érdeklődés az idei tömegrendezvények iránt. A szervezők szem előtt tartják az emberek
biztonságát.
A tehetségkutatókról, a Vibe terveiről és lehetőségeiről, az idei
fesztiválszezonról Rés Konrád Gergellyel, a fesztivál igazgatójával beszélgettünk.
– Hogyan kell elképzelni az Epic
Music Battle-t?
– Fesztiválunknak mindig nagyon fontos célkitűzése volt, hogy
segítsük az erdélyi zenekarokat. Ez
a harmadik év, hogy megszerveztük
a saját tehetségkutatónkat. Idénre
azt terveztük, hogy offline része is
lesz, de ez sajnos nem valósulhatott
meg, pedig szerettük volna, hogy ne
csak az interneten zajlodjon a verseny. A verseny maga arra épül,
hogy zenekarok és lemezlovasok

tudnak jelentkezni. A jelentkezés
során kitöltenek egy kérdőívet, és
ennek alapján csoportosítjuk őket.
Van egy kategória a zenekaroknak
és két különböző kategória a lemezlovasoknak. Mindegyik csoportból
a legjobb 16 bekerül az elődöntőbe,
ők pedig megküzdenek egymással
az Instagramon, ahol a közönség
tud rájuk szavazni. Minden kategóriában a legjobb négy versenyző
léphet fel a fesztiválon.
– Hogy nézett volna ki az offline
verseny?
– Azt terveztük, hogy lesz egy
gála, ahol a döntők zajlanak. Ez sajnos a jelenlegi járványhelyzet miatt
elmaradt. Lett volna egy szakmai
zsűri, amelyik külön értékeli a zenekarokat, de számított volna a közönség szavazata is. Az értékelésről
továbbra sem mondtunk le, ha csak
az interneten keresztül is, de szeretnénk, hogy a zenekarokat és lemezlovasokat szakmai zsűri értékelje.
– Az elődöntőbe 16-16 versenyző
került be, de feltételezem, hogy
ennél többen jelentkeztek. Hogyan
zajlott a selejtező?
– Minden kategóriában felkértünk szakembereket, akik eldöntötték, hogy ki a legjobb 16, akik az

Hagyományos és rendhagyó konferencia

Színház és tudomány között 8.0

Ismét megrendezi hagyományos,
színháztudományi konferenciáját a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolája. A Színház és
tudomány között 8.0 című eseménysorozatra május 8-án, pénteken délelőtt 10 órától kerül sor,
azonban az ismert körülmények
miatt rendhagyó keretek között.
Amint azt a szervezők tudatják, a
konferencia előadói színháztörténettel, tánccal, bábbal, kommunikációval foglalkoznak, és a Doktori
Iskola PhD-hallgatóiként a teatrológia eszközeivel közelítenek szakmájuk,
szakterületük
egyes
problémái felé. Előadásaik kutatási
témáik feltárásának részeredményeit összegzik, az iskolában zajló
munka és alkalmazott megközelítések változatosságát demonstrálva.
A járvány okozta rendkívüli
helyzet miatt a konferencia is rendhagyó formában kerül lebonyolításra. A doktoranduszok előadásait
május 2-től Prezi videó formájában
lehet megtekinteni a Doktori Iskola
YouTube-csatornáján, a Zoom platformon keresztül tartott konferencia
alkalmával pedig a hozzájuk kap-

csolódó diskurzust követhetik élőben az érdeklődők. A szervezők
kérik, hogy a részvételi szándékot
az uat_ms@yahoo.com címen jelezzék, hogy elküldhessék a szükséges információkat a Zoom-ülésszakhoz való csatlakozáshoz és a
linket az előadásokhoz.
A konferencia programja a következő: 10.00-10.10: Szabó Róbert
Csaba: Három történelmi darab a
Székely Színház színpadán (19541957). 10.10-10.20: Bezsán Noémi:
Az erdélyi táncszínház előzményei
a 20. században. 10.20-10.30: Matekovics János: Seprődi Kiss Attila:
A pipacsok halála, 1969. 10.3010.40: Boros Csaba: Rendezői koncepció és alkalmazott zene
korrelációja Harag György Viharjában. 10.40-10.50: Dálnoki Réka:
Gianina Cărbunariu: 20/20. A kortárs erdélyi magyar színházi szövegalkotás kérdései. 10.50-11.00:
Galló Ernő: Komikus elemek a
Lourcine utcában. 11.00-11.10:
Pestality Bianka: Kultúrotthonok
élete és működése a korabeli sajtó
szemszögéből. 11.10-11.20: Tóth
Árpád: A kocsma mint kulturális

tér. 11.20-11.30: Szőke Zsuzsi: Talált tér- és vizuális elemek a görög
tragédiák színrevitelében. 11.3011.50: Szünet. 11.50-12.00: Kéri
Kitty: Társulatok és műsortervek az
1830-as években Balatonfüreden. A
nemzeti eszmeiség megjelenése
Kisfaludy Sándor koncepciójának
tükrében. 12.00-12.10: Adorján
Beáta: A tekintet hatalma a színházi
alkotófolyamatban. 12.10-12.20:
Kovács Károly: A színpadi légzés és
hang szinergiája a színészi munkában. 12.20-12.30: Mádi Zoltán:
Színházfinanszírozás II. 12.3012.40: Lenkefi Zoltán: A Békéscsabai Napsugár Bábegyüttes első
külföldi fellépésétől az első nemzetközi bábfesztivál megszervezéséig
(1961–68). 12.40-12.50: Aracs Eszter: Az egyszemélyes bábjáték jelenléte a kortárs bábművészetben.
12.50-13.00: Kozma Gábor Viktor:
Az Odin Teatret tréningjének kontextusa 1964-től 2020-ig. 13.0013.10: Benedek Zsolt: A fenségesség
architektonikája Romeo Castellucci
Infernójában. 13.10-13.20: Crăcea
Ádám: Birdie. Az Agrupación
Señor Serrano előadása. (Knb.)

Instagramon is megmérkőztek egymással.
– Van egy másik programotok is,
a Vibe 4 Fashion…
– Próbálunk minél több programot szervezni, főleg most, a karantén idején, hiszen most mindenki
otthon ül, és szeretnénk elfoglaltságot biztosítani a fesztiválozóknak.
Több ilyen programmal fogunk jelentkezni a fesztivál Facebook-oldalán. A Vibe 4 Fashion is egy
ilyen. Fiatal tervezőket, tehetséges
fiatalokat kértünk meg, hogy képzeljenek el egy-egy fesztiválöltözetet, küldjék be nekünk és ennek
alapján döntünk arról, hogy kik a
legjobbak. De mindegyik tervezőt
és a munkáját be szeretnénk mutatni
a fesztiválon.
– Itt is van szavazás, ami a TikTokon lesz. Mit kell tudni a szavazásról, és mi az a TikTok?
– A TikTok egy új közösségi médiaplatform, ahol nagyon sok fiatal
jelen van. Jelen pillanatban a második leghasználtabb felület, és ezért
arra gondoltunk, hogy megpróbálunk mi is lépni a korral, és itt is
jelen lenni. A munkák felkerülnek a TikTokra, és akkor ott lehet
majd kedvelni. A kedvelések száma
fogja eldönteni, hogy kik a legjobbak.
– Térjünk át a fesztivál egészére.
Mi lesz a Vibe-bal?
– Úgy tervezzük, hogy megszervezzük a fesztivált. Jelen pillanatban a teljes csapat otthonról
dolgozik, egyeztetünk az előadókkal, programokon és lehetőségeken
gondolkodunk. Egyelőre a dátum
nem változott, de azért készülünk
egy B opcióval is, amivel elő tudunk állni, ha szükséges.
– Miben áll ez?
– A zenekarokkal már megbeszéltük, hogy egy őszi dátumra is át
tudjuk tenni a fesztivált. Jelen pillanatban mindenki két dátumot tart
fenn erre, de ezzel még nem szeretnék foglalkozni, hiszen jobb lenne
júliusban megtartani a fesztivált.
– A járvány nemcsak a Vibe-ot
érinti, hanem az összes fesztivált.
Meglátásod szerint hogyan fog alakulni az idei fesztiválszezon?
– Ez egy nehéz időszak, leginkább azért, mert senki nem tudja,
meddig tart ez a járvány, és pontosan milyen következményei lesznek. Jelen állás szerint a legtöbb
fesztivál esetében, amelyek július-
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tól kezdődően lennének, a szervezők tartják magukat az eredeti időponthoz,
de
természetesen
mindenki keresi a lehetőségeket.
Minél nagyobb egy fesztivál, annál
nehezebb az átszervezés. Inkább
azokat a tömegrendezvényeket
látom nagyobb veszélyben, amelyek nagyok, nem tudnak átszervezni egy másik dátumra, vagy ahol
sok a külföldi résztvevő, hiszen
még nem lehet tudni, hogy lehet-e
majd utazni az országok között.
– Mennyire lenne érvágás, ha a
fesztivál átkerülne őszre?
– A dátumot az ősz elejére néztük
ki, hogy ne ütközzön a tanítással.
Szervezésileg mindenképpen nagyon sok fejfájást okoz, viszont úgy
látjuk, hogy erre is fel kell készülnünk, mert nem szeretnénk lemondani a fesztivál megszervezéséről.
– Szerinted mekkora lesz az érdeklődés?
– Elsősorban a kormány jóvá kell
hagyja, hogy lehessen rendezvényeket szervezni. Mi is még csak találgatunk ebben a kérdésben. Azonban
szerintem két opció áll fenn. Az
egyik, hogy az emberek félni fognak, és nem mernek eljönni. A
másik lehetőség, hogy ha lecseng a
járvány, és az emberek valamenynyire megnyugodnak, mindenkinek
nagyobb kedve lesz részt venni ezeken az eseményeken. A fiatalok
többsége, főleg az egyetemisták,
hozzá voltak szokva ahhoz, hogy
eljárnak bulizni vagy nyáron fesztiválokra, de ezt most a koronavírusfertőzés veszélye miatt nem tehetik
meg. Ilyen szempontból, ha majd
ezeket a rendezvényeket biztonságosan meg lehet szervezni, akkor
előfordulhat, hogy a fiatalok gyorsan be akarják majd pótolni a „kimaradást”. Az első az, hogy
mindenki biztonságban legyen,
csak ezután következik az a kérdés,
hogy a fesztiválra mikor kerülhet
sor.
– A legrosszabb forgatókönyv,
hogy elmarad a fesztivál. Erre az
eshetőségre készültök?
– Jelen pillanatban számolgatunk, hogy milyen következményei
lehetnek ennek az opciónak, de reálisan még nem számolunk vele.
Hiszen úgy gondoljuk, hogy ha nem
is júliusban, de az ősz folyamán lehetőség lesz arra, hogy megszervezzük a fesztivált.
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Kibéden a helyi választmány döntött
a jelöltek rangsorolásáról

A kibédi egészségügyi központ munkálatai
a végéhez közelednek

Szerkesztette: Mózes Edith

Impozáns épület a művelődési otthon mögött

A
koronavírus-járvány
okozta rendkívüli helyzet
miatt a Népújság vendégoldalait sem a szokásos
módon, szemtől szembe
beszélgetéssel
készítjük,
hanem telefonon, „fészbukos” felvételekkel. Így készült a kibédi oldal is. Dósa
Sándor polgármesterrel telefonon beszéltünk. A fotókat
a községvezető készítette
és bocsátotta rendelkezésünkre.

A beszélgetés során Dósa
Sándor elmondta, hogy Kibéd
központjában, a művelődési
otthon mögött kap helyet az az
egészségügyi központ, amelynek
munkálatai már a végéhez közelednek.
Az építményben lesz gyógyszertár, fogászati rendelő, belgyógyászat, szemészet, kardiológia.
Emellett egy olyan rendelőt is kialakítanak, ahol más szakorvosok
fogadhatnak betegeket hetente
egy-két alkalommal.
A továbbiakban arról tájékoztatott, hogy az építkezés 2018-ban
kezdődött, a kivitelező akkor 30
hónapra vállalta fel a munkát, de
hamarabb sikerült befejezni. Az
építkezést az országos helyi településfejlesztési alaphoz (PNDL) benyújtott pályázati pénzből fedezték.
A beruházás értéke 1.443.752 millió lej, ennek a 7,5%-át önrészként
az önkormányzat állta.
A szakorvosi rendelés nem lesz
folyamatos, az orvosi rendelők
előre meghatározott program szerint – időszakosan, heti egy-két alkalommal
–
működnének.
Marosvásárhelyről, Erdőszent-

hetősége. A bútorzat beszerzését
nem tartalmazta a pályázat, erről a
polgármesteri hivatalnak kell gondoskodnia. Az önkormányzat szekrényeket, asztalokat, székeket,
bútorzatot vásárol, a rendelőkhöz
szükséges orvosi felszerelést és gépeket azonban a szakorvosoknak
kell hozniuk.

rendet felállítani: először a nagyobb forgalmú utcák, azután a
többi. Természetesen mindenki azt
szeretné, hogy az ő utcája legyen
az első, de kell valamiféle ütemterv. Ha volna pénz, nem volna
semmi gond, de mivel erre nem
volt pályázati lehetőség, önerőből
– Megpróbálunk prioritási sor- próbáljuk megvalósítani – hangsú-

lyozta a községvezető. Mint
mondta, várják a pályázati kiírásokat, és mihelyt lehetőség lesz
rá, az összes utcát beveszik a pályázatba.
– De addig sem áll meg az élet,
megpróbálunk önerőből utcákat javítani. Hozzátette, próbálnak járdaszakaszokat is megépíteni, a
költségvetés függvényében.
A koronavírus-járvány – jelentette ki – ezeket a munkálatokat
nem befolyásolta, azonban nem
lehet tudni, mi történik az év végéig.
– Az év elején nagyon jó költségvetéssel indultunk, ma azonban,
amikor nincs termelés, nincs profit,
már nem merem azt mondani, hogy
minden a legnagyobb rendben van.
De próbáljuk úgy húzni a nadrágszíjat, hogy azért megmaradjunk,
és haladjunk is valamit előre.
– Terveztek-e más beruházásokat a járvány előtt?
– Nem terveztünk másfajta beruházást. Ha a számokat nézzük,
egy ekkora községnek, mint Kibéd,
megterhelő lenne, tehát nagyobb
beruházásokat nem merünk tervezni. Temészetesen a működéshez, az épületek karbantartásához,
a napi kiadásokra megvan a pénz.
Azokat a nagyobb beruházásokat
szeretnénk az év végéig megvalósítani, amelyeket az előbbiekben
felsoroltam.

Kis település sok utcával

Fotó: Dósa Sándor

Dósa Sándor polgármester az
RMDSZ helyi szervezetének
elnöke.
Kérdésünkre
elmondta, hogy az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa
(SZKT) határozatainak megfelelően a határidőket betartva készültek helyi szinten
a jelöltállításra. Akkor még
úgy volt, hogy június elején
sor kerül az önkormányzati
választásokra.

A határozat szerint: * a községi,
illetve a városi szervezet dönt a polgármesterjelölt, alpolgármesterjelölt személyéről, valamint a helyi
tanácsosi lista összetételéről, az
SZKT által elfogadott szabályzat
keretei között, a megyei/területi állandó tanács jóváhagyásával, kivéve az urnás előválasztáson
kialakult listákat; * a községi, illetve a városi tanácsosi listát a
községi, illetve a városi RMDSZszervezet elnöke vezeti, amennyiben vállalja a jelölést. Ha
mandátumot szerez, az elnök a
frakcióvezetői tisztséget is ellátja; *
amennyiben a községi, illetve a városi szervezet elnöke nem indul az
önkormányzati választásokon vagy
egyéb okból kifolyólag nem vállalja
a tisztséget, a frakcióvezető-jelölt
személyéről a községi, illetve a városi szervezet dönt; * polgármesterjelölt, megyei tanácselnökjelölt

györgyről és a szomszédos megyékből járnának ide belgyógyászok, kardiológusok, szemészek és
minden olyan szakorvos, akire az
igény szerint szükség lesz.
– Az önkormányzat nem tud lakást biztosítani az orvosoknak?
– Lakást nem tudunk biztosítani,
az önkormányzatnak erre nincs le-

Dósa Sándor polgármester
lapunknak elmondta: Kibédnek, bár kis településnek számít, 43 utcája van. Közülük
jó néhányat még nem sikerült leaszfaltozni, így ezt is
tervbe vette az önkormányzat.

A választás időpontja
még bizonytalan

Dósa Sándor

Fotó: RMDSZ

azon helyben lakó RMDSZ-tag
lehet, aki eleget tesz a választást
szabályozó SZKT-határozatnak.
Polgármesterjelölt az lehet, aki
megszerzi az adott településen/megyében élő magyar lakosság
3%-ával egyező számú, a helységben/megyében állandó lakhellyel és
szavazati joggal rendelkező személy ajánlását.
Kibéden a helyi választmány
döntött a jelöltek rangsorolásáról.
Az egyetlen polgármesterjelölt
az RMDSZ színeiben a jelenleg
tisztségben levő községvezető.
Döntöttek a helyi tanácsoslista sorrendjéről is.

A COVID–19 felülírta az oktatást
és a kultúrát

Online oktatás
és kongó kultúrház

A koronavírus-járvány minden „normális” tevékenységet
felülírt. Bezártak az iskolák,
az óvodák, holott pár hónappal ezelőtt még vidám gyermekzsivajtól volt hangos
mindkét intézmény.

Február 17-én a kibédi óvodások
játékokat kaptak ajándékba a gyáli
önkormányzattól. Gyál Kibéd testvértelepülése.
A gyáliak szerint „kis ajándék, de
annál nagyobb örömet szerez külhoni barátainknak”. Ezt a jelenetet
örökíti meg a felvétel.
Kérdésünkre megtudtuk, hogy az
óvodában 62 gyerek van, az iskolában 244 a nulladik osztálytól 8.-ig.

A tanítás online folyik, ami nem
okoz gondot a községben, mert, a
tájékoztatás szerint, mind az RDS,
mint a Telekom szolgálat lefedettsége jó.
Emlékeztetünk, hogy február 22én a kibédi fiatalság még megtartotta a szokásos látványos farsangi lakodalmat. A télűző, a tavaszváró ünnepen zeneszóval,
kurjongatás és ostor csattogtatás közepette vonultak fel a hagyományőrzők. Erről képes riportot közölt
a Népújság.
A koronavírus azonban mindent
felülírt, ma már az üres székek várják a szebb időket a szépen felújított
kultúrotthonban.
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FourFourTwo:
1. Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Zidane

Az FC Barcelona argentin támadóját, Lionel Messit választotta meg az elmúlt negyedszázad legjobb labdarúgójának a FourFourTwo angol havi futballmagazin. A második
helyre a Juventusban szereplő portugál Cristiano Ronaldo,
a harmadikra pedig a karrierjét 2006-ban befejező, jelenleg
a Real Madrid vezetőedzőjeként tevékenykedő francia Zinedine Zidane került.
A 25 futballista nevét tartalmazó listán csak olyan kaphatott helyet, aki a 25 éve létező magazin első számának megjelenése óta lépett pályára.
A FourFourTwo a honlapján publikált rangsor legjobbjáról azt írta: túl azon, hogy Messi a Barcelonában 687 mérkőzésen 603 gólt szerzett, a statisztika mellett azt is értékelni
kell nála, hogy milyen hatással van a játékra. „Messi nem
csupán bombázó, nem csupán a csapattársait kiszolgáló, világszínvonalú játékszervező és cselkirály, hanem sokkal több
ennél. Egyszerűen a legjobb” – áll a méltatásban.

A magazin 25-ös listája

1. Lionel Messi (argentin), 2. Cristiano Ronaldo (portugál), 3. Zinedine Zidane (francia),
4. Ronaldo (brazil), 5. Ronaldinho (brazil), 6.
Thierry Henry (francia), 7. Xavi (spanyol), 8.
Andrés Iniesta (spanyol), 9. Paolo Maldini
(olasz), 10. Roberto Baggio (olasz), 11. Rivaldo (brazil), 12. Fabio Cannavaro (olasz),
13. Ryan Giggs (walesi), 14. Kaká (brazil), 15.
Wayne Rooney (angol), 16. Luis Figo (portugál), 17. Gabriel Batistuta (argentin), 18. Eric
Cantona (francia), 19. Luka Modric (horvát),
20. Sergio Busquets (spanyol), 21. Raúl (spanyol), 22. Paul Scholes (angol), 23. Romario
(brazil), 24. Sergio Ramos (spanyol), 25. Gianluigi Buffon (olasz)

Tokió 2020: Nincs mód
további halasztásra
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A tokiói olimpia szervezőbizottságának vezetője szerint jövő nyárról
semmiképpen sem lehet tovább halasztani a játékokat. Mori Josiro egy
interjúban reagált az elmúlt napokban többek által megfogalmazott aggodalmakra, amelyek szerint a koronavírussal még jövő nyárra sem sikerül majd világszinten teljesen megbirkózni, ezért nem lehet
megtartani az olimpiát 2021 nyarán sem.
A szervezőbizottság elnöke egyértelműen kizárta a további halasztás
lehetőségét, annak ellenére is, hogy szavai szerint márciusban a japán
miniszterelnöknek ő azt javasolta, fontolja meg a két évre szóló halasztást. „Gondoljunk a versenyzőkre, vagy a játékok szervezési feladataira,
technikailag nehéz megoldani a kétéves halasztást” – idézte Morit az
insidethegames.biz.
Korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) „veteránja”, Richard Pound nyilatkozott úgy, hogy az egyetlen reális lehetőség a jövő
nyári rendezés. „A japánok mondták, hogy egy évig a levegőben tudjuk
tartani a labdát, de annál nem tovább” – mondta Pound egy kanadai televíziós interjúban.
A további halasztás témája azután merült fel, hogy a Kobe Egyetem
professzora, Ivata Kentaro kijelentette, nagyon pesszimista a jövő évi
olimpiával kapcsolatban, majd később több más szakember is hasonló
véleményt fogalmazott meg. Valamennyien azt emelték ki, hogy oltásra
van szükség, és kevés az esély, hogy az időben elkészüljön az olimpia
előtt.
Az ötkarikás játékokat jövőre július 23. és augusztus 8., a paralimpiát
pedig augusztus 24. és szeptember 5. között rendezik meg.

Törölték a Forma–1-es Francia Nagydíjat

Törölték a koronavírus-járvány
miatt a június 28-ra kiírt Formula–
1-es Francia Nagydíjat. Az autós
gyorsasági világbajnokság idénye el
sem kezdődött, és a francia futam
már a tizedik, amelyet a fertőzés
terjedése és a bevezetett korlátozó
intézkedések miatt nem tartanak
meg.

Az idény március közepén rajtolt
volna Ausztráliában, de a járvány
miatt röviddel az első szabadedzés
kezdete előtt lefújták a versenyhétvégét Melbourne-ben. Ezután sorrendben a bahreini, a vietnami, a
kínai, a holland, a spanyol, az azeri
és a kanadai viadalt halasztották el,
míg a monacóit törölték.

Fotó: Autosport

Czimbalmos Ferenc Attila

A francia GP után a július 5-i
Osztrák Nagydíj következne, majd
július 19-én a Brit, augusztus 2-án
pedig a Magyar Nagydíjra kerülne
sor.
Vasárnap a brit The Sun című napilap arról írt, arra van esély, hogy
július elején a Red Bull Ringen kezdődhessen el az F1 71. idénye.
A Francia Nagydíj szervezőinek
bejelentése után a versenysorozat
főnöke, Chase Carey arról beszélt:
arra számít, hogy a kurta szezon
első versenyeit még nézők nélkül
rendezik meg, de az év második felében előttük is megnyitják majd a
kapukat. Hangsúlyozta, hogy a
résztvevők és a közreműködők
egészsége és biztonsága a legfontosabb számukra, és csak akkor rendeznek versenyeket, ha ezeket
szavatolni tudják – idézte a BBC.

Megfogyva bár, de törve nem...

Idén két világszervezet világbajnoki címét
pályázta meg a Marosvásárhelyen a művészeti iskolában végzett, mezőköbölkúti
(Beszterce-Naszód megye) születésű Lakatos
Mihály párjával, egyben tanítványával, az
immár 17 éve Győrben letelepedett, 49 éves,
ugyancsak marosvásárhelyi, tizenötszörös fitnesz-, kétszeres professzionális ökölvívó világbajnok Palecian Judittal – de hiába. A már
megszokott NAC-világbajnokság mellett,
amelyet június 6-án rendeztek volna meg Luxemburgban, a számára új, NBBUI világbajnokságon is szerettek volna részt venni a
dél-olaszországi Tarantóban június 19-21-e
között. A járvány miatt azonban mindkét világszervezet versenyét meghatározatlan időre
elnapolták. Így Maros megye minden idők
egyik legsikeresebb sportolója, Palecian
Judit – aki immáron öt szervezet világbajnoka – hiába nézett ki magának egy hatodik
címszerzési lehetőséget, ez egyelőre elmarad.

Az otthoni felkészülés is hasznos
lehet

A Múmia becenévre hallgató testépítőedző, Lakatos Mihály – aki valamikor a helyi
Constructorulnál kezdte el pályafutását a
nyolcvanas évek derekán, Kovács (Kopek)
János edzősége alatt, majd pályája során Európa-bajnoki, veterán világbajnoki és tíz magyar bajnoki címet nyert – elmondta:
„Győrben a Cutler Sportegyesületnél tevékenykedünk, és mivel határozatlan időre itt is
lehúzták a rolót, kénytelenek vagyunk a lakásban – időnként a közeli parkban – impro-

vizatív testmozgással karbantartani kínkeservesen felépített izomszöveteinket: szabadban
futás, fekvőtámasz széles, illetve szűk kéztartással, egymás nyakában guggolás, továbbá
egylábas guggolások, gumiköteles gyakorlatok elég széles skálája van az edzésprogramunkban, de mindegyre bővítjük a
mozgáspalettát. Miss Boxing művésznévre
hallgató párommal, Judittal beszélgettünk
arról, hogy online edzéseket is tartunk – amelyeket bemutatunk vendégeinknek és bárkinek, aki igényt tart rá – , de azt tapasztaltuk,

A szervezőbizottság elnöke szerint technikailag nehéz lenne megoldani, hogy csak 2022ben legyen olimpia. Fotó: Eurosport

Rugalmasan kezelik
a nemzeti olimpiai bizottságok tisztújítását

A koronavírus-járvány miatt megváltozott helyzetben a NOB rugalmasan áll hozzá tagszervezetei választási ciklusainak esetleges
módosításához. A világszervezet rábízza a nemzeti ötkarikás testületekre, hogy eldöntsék, maradnak-e a négyéves ciklusnál, vagy a
játékok új időpontjához igazodva 2021-ben rendeznek választásokat.
Az engedély ugyanakkor csak erre az időszakra vonatkozik kivételes
jelleggel.
A nemzeti sportági szövetségek nem tartoznak a NOB fennhatósága alá, így azoknak a saját nemzetközi szövetségükkel, illetve a
nemzeti olimpiai bizottságukkal kell erről egyezségre jutniuk. A legtöbb nemzeti ötkarikás testületben rendszerint a nyári játékokhoz
igazítják a tisztújítást, a tokiói olimpia és paralimpia 2021-re halasztásával azonban sok helyen felvetődhet a módosítás igénye.

hogy több edzőkolléga foglalkozik már vele,
így nem láttuk szükségét, hogy beálljunk a
sorba, hiszen a világháló így is túltelített online oktatási tevékenységekkel, van tehát
ahonnan meríteni” – mondta el Lakatos Mihály.
A szakember szerint a koronavírus-járvány
megjelenésével új helyzet állt elő a sportéletben. „Döbbenten és riadtan néz maga elé a
világ a nap mint nap tapasztaltak miatt. Másrészt a hisztériakeltés, a helyzet túllihegése
még durvábbnak tűnik, így ember legyen a
talpán, aki meg tudja pontosan jósolni, mikor
és hogyan lesz vége ennek az egésznek. Ez
az állapot bennünket, sportolókat és edzőket
is érint, mint az élet valamennyi területén tevékenykedő embertársunkat, de a körülményeknek megfelelően igyekszünk higgadtan
és kreatívan kezelni a helyzetet” –
mondta.

Így „élik túl” a bezártságot

Hozzátette: igyekeznek alkalmazkodni a
helyzethez, és olyan tevékenységekre időt
szánni, amelyek az utóbbi időben kimaradtak
az életükből. „Idők jönnek, idők tűnnek, minden régi, minden új – írta Glossza című versében Eminescu. Az »új idő« fogságában mi
is megpróbálunk több időt szentelni olyan tevékenységeknek, amelyekre a rohanó mindennapokban ritkábban adatott lehetőség:
többet olvasunk – regényeket, elbeszéléseket
és a Bibliát is –, így a kényszerállapotból
megpróbáljuk kihozni a legtöbbet és legjobbat. A hosszan tartó bezártság azonban komolyan próbára teszi az idegrendszerünket. Ott
ugyan még nem tartunk, de mivel megjósolni

sem lehet, hogy ennek az áldatlan állapotnak
mikor lesz vége, egyszer az a bizonyos cérnaszál is elszakadhat. Reméljük, nem kerülünk ebbe a helyzetbe. Ha azt vesszük
figyelembe, hogy másoknak a miénknél is
rosszabb a helyzetük, akkor nincs okunk panaszra. Viszont ha az ellentétes szemszögből
elemezzük a jelenséget, akkor azt látjuk,
hogy van olyan hely a világon, ahol majdnem
minden a régi kerékvágásban maradt (lásd
Svédország esetét), akkor van okunk dühöngeni. Fohászkodjunk, hogy hamarosan vége
legyen a járványnak, hiszen Juditnak is nagyon hiányzanak az intenzív edzések” – szögezte le Lakatos Mihály.
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Segesváron kiadták az engedélyt a várfal 7-es szakaszának
helyreállítására

Több leszel, ha alkotsz

A várfal 7-es szakaszának (a
katolikus templom mögötti
rész) helyreállítására kiadtuk
az építkezési engedélyt – olvastuk a hét végén Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármesterének Facebook-bejegyzésében.

A Hagyományok Háza Most
van időm alkotni! címmel hirdet népi kézművesek számára pályázatot. A kezdeményezésről Péter Szidónia, az
intézmény kézművesosztályának vezetője ad bővebb tájékoztatást.

Kivitelezőket várnak

Mózes Edith
A továbbiakban leírja, hogy a beruházás kezdete még 2016-ra nyúlik
vissza, ugyanis abban az évben különítettek el a költségvetésben pénzt
az előtanulmány elkészítésére. A
műszaki terv elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése után
kerülhettek végre abba a szakaszba,
hogy kiadhatták az építkezési engedélyt, és elindították a közbeszerzési eljárást, várják a munkálatokat
elvégző kivitelező jelentkezését.
A beruházás becsült értéke közel
660.000 lej, melyet a 2020-as költ- már akkor ki volt támasztva. Mellette el lehet járni, azonban nem
ségvetésből már elkülönítettek.
messze egy másik helyen is ki kelSürgőssé vált a felújítás
lett támasztani a falat, sőt azon a ré„A probléma olyan régi (több szen az átjárót le is zárták.
Akkor Tóth Tivadar arról tájékozmint 15 éves), hogy az eredeti gerendák, melyekkel kitámasztották a tatott, hogy a tavaszi esőzések köfalrészt, már el is rothadtak, és ki vetkeztében az egyik várfal
kellett cserélni őket. Mivel nagyon megomlott, addig azonban nem lenehéz munkáról van szó, kérdés, hetett beavatkozni, újraépíteni, amíg
hogy jelentkezik-e olyan cég, amely a tanulmányok nem készültek el, és
a kivitelezést elvállalja? Reméljük, nem volt meg a szakértői véleméigen” – zárta szövegét Segesvár al- nyezés. Azt is megtudtuk akkor,
hogy a vár falai kilenc szakaszra
polgármestere.
A Népújság 2018-ban is rákérde- vannak felosztva, amelyből az egyik
zett, hogy mi lesz a sorsa az omla- veszélyes rész, a 7. szakasz a katodozó várfalnak, amelynek egy része likus templom mögött található.

Fotó: Tóth Tivadar

A szakasz teljes rehabilitációjára
már 2018-ban is elkülönítettek
pénzt, amit a terv elkészítése előzött
meg.
Ezenkívül másik öt szakasznak a
dokumentációját, illetve az előtanulmányt és a tervek elkészítését
felvállalta az Országos Örökségvédelmi Intézet (Institutul Naţional al
Patrimoniului), és még ugyanabban
az évben el is indították az eljárásokat.
Jelenleg tehát a 7-es szakaszra
adta ki a segesvári önkormányzat az
építkezési engedélyt.
Tóth Tivadar reméli, hamarosan
kivitelező is akad.

A Hagyományok Háza
pályázata

Az ismert helyzetben hallgatóinknak, alkotóinknak és kézműveseinknek
élete
az
otthon
maradással megváltozott. A Hagyományok Háza gyakorlatilag
felfüggesztette az őket érintő aktív
tevékenységét, így partnereinknek
jelentős – alkotásra fordítható –
ideje szabadult fel. A Most van
időm alkotni! – Több leszel, ha alkotsz felhívás egy szükség szülte
lehetőség. Elképzelésünk szerint
nemcsak az elkészült tárgyakat,
hanem az alkotási folyamat dokumentációját is kérjük a pályázóktól. Ezáltal bepillanthatunk az
alkotó műhelyébe, s mestermunkájához leírást is igénylünk. Úgy
véljük, ez az idő tökéletesen alkalmas arra, hogy egy korábban dédelgetett tervüket megvalósítsák,
vagy egy már megkezdett, de valamilyen okból félretett darabot
befejezhessenek. Minden kézművesnek van egy kis szekretere
vagy kosara, ahová a még meg-

munkálandó félkész műveket rejti.
Más esetben a gondolataik között
– tudat alatt, felett – őriznek ötleteket, amelyeket korábbi tanulmányi útjaik vagy a Hagyományok
Háza programjai ültettek el bennük. Ezek az ideák most szárba
szökkenhetnek, és kiteljesedhetnek. A történetekkel kiegészülve
pedig kerek és egész lesz egy tárgy
s a munkamenet.
Egyszersmind reméljük, hogy e
körülmények jegyében kicsit más
tárgyak készülhetnek, az időbőség
az alkotók megújulását is szolgálja, s különösen kreatív megoldásokra sarkallja őket. Örömünkre
szolgálna, ha a családtagok is öszszefognának, és akár több mesterségbeli tudás is találkozhatna
egy-egy pályázaton belül. Kívánjuk, hogy használják elmélyülésre
az időt, nyúljanak vissza a gyökerekhez, teremtsenek hidat korábbi
ideáik s a jelen között. A pályamunkák ezáltal egy különösen
egyedi időszak lenyomatai lehetnek, így a munkafolyamat leírásával és a kapcsolódó történetekkel
kiegészített alkotások később az
oktatást is szolgálhatják.
Jelentkezési határidő: 2020.
május 20., éjfél
Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4541

Útmutató krónikus betegeknek

A krónikus betegek szervezeteinek országos szövetsége (COPAC) és a Román Epidemiológiai Társaság
megjelentette a krónikus betegeknek szóló útmutatót,
amelyben javaslatokat fogalmaznak meg az új koronavírussal való megfertőződés elkerülésére.
Az útmutatót dr. Doina Azoicăi, a Román Epidemiológiai Társaság elnöke állította össze, derül ki a hétfői
közleményből. „A krónikus betegeknek van szükségük
a legnagobb védelemre és a legbiztosabb forrásokból
származó információkra ebben az időszakban, hogy
pontosan tudják, mit szabad és mit nem szabad ten-

niük. A szakembereknek és a páciensek érdekeit védő
szervezeteknek együtt kell működniük, hogy a legpontosabb információkat juttassák el a pácienseknek” –
idézi a közlemény a társaság elnökét.
Az útmutató egyszerűen megfogalmazott és hasznos
információkat és ajánlásokat tartalmaz, mutatott rá
Doina Azoicăi.
Az útmutatót a http://www.copac.ro/recomandaride-protectie-pentru-pacientii-cronici-in-contextul-pandemiei-cu-virusul-sars-cov-2/ oldalon lehet böngészni.
(Agerpres)

A MOL Románia 400.000 euróval támogatja a koronavírus elleni küzdelmet

A MOL Románia 400.000 euróval támogatja a Dăruieşte
Viaţă (ajándékozz életet)
Egyesületet védőfelszerelés
és orvosi műszerek beszerzésében, valamint egy moduláris
kórház
építésében,
amelyben koronavírussal fertőzött betegeket kezelnek
majd.

A MOL Románia 400.000 euróval támogatja a Dăruieşte Viaţă
Egyesületet a koronavírus elleni
küzdelemben, hogy védőfelszereléseket és orvosi eszközöket biztosítsanak
az
egészségügyi
személyzetnek azokban a romániai
kórházakban, amelyekben COVID–
19 betegeket kezelnek. Az egyesület ezenkívül a támogatás egy részét
az Elias 1 moduláris kórház építésére fordítja, amely koronavírussal
fertőzött betegek kezelésére épül
Bukarestben.
– Az orvosok és az egészségügyi
személyzet állnak az első vonalban
most, az új koronavírussal való küzdelemben. Mindannyian az ő szakértelmükben
és
elkötelezettségükben
bízunk,
abban, hogy segítségükkel legyőzzük ezt az egészségügyi válságot.
Fontos azonban, hogy az egészségügyi dolgozók megfelelő védőfelszereléssel rendelkezzenek, és

megfelelő orvosi eszközök
álljanak rendelkezésükre a
koronavírusos betegek kezeléséhez. A MOL Románia az elmúlt években
rendszeresen támogatta a
romániai egészségügyet.
Most is az egészségügyi
dolgozók mellett állunk, hiszen úgy gondoljuk, hogy
közös erőfeszítésre van
szükség ahhoz, hogy minél
több életet megmenthessenek, és hogy minél biztonságosabb
körülmények
között végezhessék munkájukat. A közösségi felelősségvállalás a MOL-csoport
legfontosabb értékei közé
tartozik, a vállalat a járvány
megjelenése óta szerepet
vállal ebben a küzdelemben, olyan tevékenységek révén,
amelyek az alkalmazottak, a közösségek és az egészségügyi rendszer
támogatását célozzák – mondta Camelia Ene, a MOL Románia
ügyveztető igazgatója.
– Ezt a világjárványt csak együtt
győzhetjük le: önzetlenséggel és
együttműködéssel, valamint azáltal,
hogy segítünk, ahol csak szükséges.
Nagyon örvendünk annak, hogy a
MOL támogatja munkánkat, és reméljük, hogy egyre több vállalat

követi ezt a példát, fontos, hogy támogassák közösségüket és a közösségükre vigyázó egészségügyi
személyzetet – mondta Carmen Uscatu, a Dăruieşte Viaţă Egyesület
alapítója.
– Együtt sikerülni fog – ez az
üzenet, amelyet a Dăruieşte Viaţă
Egyesület közvetít, amiben szilárdan hiszünk. Én, te, mi, mindanynyian, magánszemélyek, vállalatok – együtt éljük át ezt az időszakot, és csak akkor fog sikerülni, ha

segítőkészek vagyunk. A
források és az erőink gyors
mozgósításával a kórház
pár héten belül készen lesz,
pont akkor, amikor a becslések szerint a legtöbb
pluszágyra lesz szükség.
Minden segítség számít –
mondta Oana Gheorghiu, a
Dăruieşte Viaţă Egyesület
alapítója.
A MOL Románia támogatásából a Dăruieşte Viaţă
Egyesület védőfelszereléseket és orvostechnikai
eszközöket (lélegeztetőberendezéseket, oxigénmaszkokat, intubálókészleteket)
vásárol, és adományként
továbbítja azokat a kórházaknak. Az anyagi támogatás egy részét a moduláris
kórház költségeinek fedezésére fordítják, amelyet az egyesület a bukaresti Elias Egyetemi Sürgősségi
Kórház udvarán épít.
A moduláris kórház a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére
épül. A kezdeményezés célja a
COVID–19-es páciensek elszigetelése, és a vírus átterjedésének megakadályozása azokra a súlyos
betegekre, akiket az Elias kórház intenzív osztályán kezelnek. A moduláris kórház 38 férőhelyes lesz, és

az egészségügyi válság után is használható lesz, égéssérülteket ellátó
kórházként.
A Dăruieşte Viaţă Egyesület támogatását egy sor olyan kezdeményezés előzi meg, amelyek révén a
MOL Románia kórházakat támogatott az elmúlt időszakban. Csak az
elmúlt évben a MOL Románia
mintegy 750.000 euróval segítette a
csíkszeredai, a gyurgyevói (Giurgiu) és a gyergyószentmiklósi
kórházak korszerű orvosi berendezésekkel és eszközökkel – többek
között intenzív terápiás ágyakkal és
lélegeztetőberendezésekkel – való
felszerelését, amelyek most a
koronavírussal fertőzött betegek kezeléséhez szükségesek. Ezenkívül a vállalat 425.000 euróval támogatta egy helikopter-leszállópálya építését a Marie Curie Sürgősségi Gyermekkórház tetejére, amely
az első gyermekkórházhoz tartozó
helikopter-leszállópálya Romániában.
A MOL 25 éve van jelen a romániai piacon, ezalatt nemcsak beszámítható és becsületes gazdasági
szereplő volt, hanem a közösségek
megbízható partnere is számos társadalmi szerepvállalási projektje
révén, olyan fontos területeken,
mint az egészségügy, az oktatás
vagy a környezet.
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Újabb értékes régészeti leleteket találtak
a budai Várban

Újabb értékes leleteket fedeztek fel a régészek a budai Várban a Nemzeti Hauszmann
Program keretében folyó
munkálatokon: megtalálták
az egykor a Dísz téren álló vöröskeresztszékház
eredeti
gránittábláit, a királyi palotában előkerült egy eredeti Hauszmann-kori lépcső, a Csikós
udvaron pedig egy eddig fel
nem tárt, középkori várfalszakasz – közölte a Várkapitányság az MTI-vel hétfőn.

A Budavári Palotanegyed megújítását célzó Nemzeti Hauszmann
Program keretében a budai Vár több
területén zajlanak régészeti feltárások, valamint korábban lerombolt
épületek helyreállításának előkészítő munkálatai.
A terveknek megfelelően halad a
Dísz tér sarkán az egykori vöröskeresztszékház visszaépítéséhez szükséges tereprendezés, a királyi palota
déli összekötő szárnyának hiteles
rekonstrukciója és a Csikós udvar
megújítása is – írja közleményében
a Várkapitányság.
A fejlesztések eredményeként újjászületik a Vöröskereszt Egylet
egykori székháza, amely 1948-ig a
Dísz tér sarkán állt. Az évtizedekig
elzárt terület feltárása januárban
kezdődött, akkor Mikula Ferenc
több mint 100 éves alkotásai,
Álmos és Előd vezér szobrai kerültek elő a beomlott pincéből.
A közlemény szerint most a szék-

ház eredeti gránittábláinak töredékeit találták meg a régészek. A Hauszmann Alajos tervei alapján
1902-re felépült székház déli, reprezentatív bejáratának falát egykor
három gránittábla díszítette. Feltételezhetően most ezekből került elő
kettő, amelyek a második világháború alatt összetörtek. A tábla darabjait a régészek most össze is
tudták állítani. A két tábla egyikén
az 1902-es központi igazgatóság
névsora, míg a másikon a legfőbb
védnökök nevei voltak olvashatók:
„Legfőbb védnökök: Ő császári és
Apostoli királyi Felsége I. Ferenc
József. Ő császári és királyi Fensége Mária Valéria főherczegasszony. Legfőbb védnökhelyettesek: Ő császári és királyi Fensége
Lajos Győző főherczeg, Ő császári
és királyi Fensége Klotild főherczegasszony”. A tájékoztatóban beszámolnak arról, hogy egy másik,
szintén több mint 100 éves értékes
lelet a Budavári Palota déli összekötő épületszárnyának rekonstrukciója során került elő. A szakemberek az épületrész helyreállítási, bontási és tisztítási munkálatai
közben egy Hauszmann-kori tömbkőből készült lépcsőt találtak. A
szinte sértetlen állapotú épületrész
alsó lépcsőfokából kiolvasható az
eredeti pinceszint magassága. Ez a
különleges lelet és az épületszárny
tavalyi falkutatásakor talált korabeli
épületrészletek megkönnyítik a palotaszárny hiteles helyreállítását,

amelynek része az újjáépülő Szent
István-terem is. A királyi palota eredeti fényében helyreállított reprezentatív termét a nagyközönség
2021 augusztusától csodálhatja meg
– írják a közleményben.
A Nemzeti Hauszmann Program
része a Csikós udvar megújítása és
akadálymentesítése, amelynek keretében a szakemberek újra megépítik a Hauszmann-féle rámpát. Ez
élő kapcsolatot teremt majd a Lovardát is magában foglaló Csikós
udvar és a palota szintje között. A
munka az 1970-es években rekonstruált, úgynevezett nyugati támpillévárfal
kiegészítéseinek
res
bontásával kezdődött el. Ezek mögött bukkantak fel az eddig nem ismert középkori falrészek.
A várfalnak ez a szakasza a középkori királyi palota északi előudvarát védte. A fal több periódusban
épült, valószínűleg az Anjou-kor
végére, a Zsigmond-kor elejére készült el. A megtalált falmaradványok ezért egyedülálló értéket
képviselnek, vizsgálatukban a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei is segítik a Várkapitányság
munkatársait.
A Hauszmann-féle rámpát a falmaradványok jellegzetességeit is figyelembe véve, valamint korabeli
fotók és tervek alapján építik újjá.
A megújult terület 2021 második felétől lesz látogatható – olvasható a
Várkapitányság közleményében.
(MTI)

A brit posta születésnapi
bélyegzővel köszönti a százéves
adománygyűjtő veteránt

Thomas Moore kapitány csütörtökön tölti be századik
évét. A brit veteránt – aki 29
millió fontot gyűjtött a brit
állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára – azzal
ünnepli a Királyi Posta, hogy
péntekig minden levelet születésnapi köszöntésével bélyegeznek le.

„Boldog 100. születésnapot
Thomas Moore kapitánynak, az
NHS adománygyűjtő hősének
2020. április 30-án” – idézte a
BBC News a bélyegző feliratát.
A háborús veterán születésnapja
előtt határozta el, hogy száz kört
tesz meg bedfordshire-i házának
kertjében, hogy ezzel a teljesítménnyel ösztönözze adakozásra a
briteket a koronavírus-járvány élvonalában küzdő egészségügyi
dolgozók számára.
Az egykori katona eredetileg
ezer fontot akart gyűjteni, de ezt a
célt már az első nap túlszárnyalta,
és jelenleg már 29 millió fontnál
tart az adománygyűjtés. Közben
Moore, aki csak járókerettel tud
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sétálni, kétszáz körre bővítette vállalását.
David Gold, a Királyi Posta közönségszolgálatának igazgatója
hangsúlyozta, hogy Thomas
Moore kapitányt szívébe fogadta a
világ rendkívüli teljesítményéért,
és a posta számára megtiszteltetés,
hogy ezzel a különleges bélyegzővel köszöntheti.
A veterán születésnapjára rengeteg üdvözlőlap érkezik a világ
minden tájáról. Eddig már több
mint százezer lapot továbbítottak,
és a születésnapig további több
ezer várható.
Az üdvözleteket abban az iskolában állítják majd ki, ahová Tom
kapitány unokája jár.
A veterán duettje, amit Michael
Ball-lal együtt énekelt el, közben
a brit slágerlista élére ugrott. A
You’ll Never Walk Alone feldolgozását 82 ezer példányban adták
el, s a bevétel szintén a brit egészségügyi szolgálatot támogatja.
Tom kapitány lett az első százéves,
aki a zenei toplista élére került.
(MTI)

Elhunyt Shirley Knight,
Az ifjúság édes madara
Oscar-jelölt színésznője

Elhunyt Shirley Knight amerikai filmcsillag, akit a hatvanas
években
nyújtott
alakításaiért
kétszer
is
Oscar-díjra jelölt az amerikai
filmakadémia.

A 83 éves színésznő természetes halállal halt meg szerdán a texasi San Marcosban – közölte
lánya, Kaitlin Hopkins, aki a Facebookon búcsúzott édesanyjától.
Knight, aki 1960-ban a The
Dark at the Top of the Stairs,
1962-ben pedig Az ifjúság édes
madara című Tennessee Williamsregényből készült filmjéért kapott
Oscar-jelölést, még nyolcvanévesen is dolgozott: A pláza ásza Vegasban című komédiában játszotta
el ismét A pláza ásza című 2009es vígjátékban alakított szerepét –
idézte fel a Variety.com.

Knight a pasadenai drámaiskola
után Lee Strasberg színészstúdiójában is tanult. 1955-ben debütált
a filmvásznon a Picnic című filmmel.
1997-ben a Lesz ez még így
sem! című vígjátékban játszott
Jack Nicholsonnal és Helen Hunttal, 2001-ben pedig az Angyali
szemek című Luis Mandoki-filmben Jennifer Lopezzel szerepelt.
Nyolcszor jelölték Emmy-díjra,
és 1988-ban a Thirtysomething
című sorozat vendégszínészeként,
majd 1995-ben a New York rendőrei sorozatért és az Indictment:
The McMartin Trial című minisorozatért is elnyerte a tévés Oscart.
Színpadi szerepei közül Tonydíjjal ismerték el 1976-ban a Kennedy’s Children című darabban
nyújtott játékát. (MTI)

A háziállatok sokat segítenek a bezártság elviselésében egy felmérés szerint
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Egy, a magyar állattartók
megkérdezésével készült felmérés szerint a háziállatok jelenléte sokat segít abban,
hogy könnyebben átvészeljük
a kijárási korlátozással járó
bezártságot.

A napokban készített reprezentatív kutatásból kiderült, hogy az otthon töltött idő alatt a magyar
állattartóknak átlagosan több idejük
jut kedvenceikre, és sokan kutyájukhoz vagy macskájukhoz fordulnak lelki támaszért. A koronavírus-járvány miatti rendkívüli
helyzetben azonban a kisállatok
is rendkívüli törődést igényelnek –
olvasható a Nestlé közleményében.
A reprezentatív kutatás során
arról kérdezték a magyar állattartókat, hogy miként élik meg a járványt és hogyan gondoskodnak
kedvenceikről ebben a rendkívüli
helyzetben. Az eredményekből kiderült, hogy a válaszadók az otthoni
munkavégzés egyik legnagyobb
előnyének azt tartják, hogy maguk
oszthatják be a napirendjüket (73
százalék), és több idejük jut négy-

lábú barátaikra, amelyekről így
könnyebben tudnak gondoskodni
(43 százalék). A harmadik legnépszerűbb válasz szerint a háziállatok
segítenek a kikapcsolódásban, közelségük pedig jó hatással van a
közérzetre.
A kutatás arra is választ keresett,
hogy miként élik meg a bezártságot
a kutyák és a macskák. A kitöltők
59 százaléka szerint kedvenceik kifejezetten örülnek az együtt töltött
időnek, a gazdik 42 százaléka pedig
továbbra is odafigyel arra, hogy
rendszeresen sétáltassa kutyáját.
A felmérés szerint a járvány ideje
alatt a válaszadók többsége úgy kezeli háziállatát, mint egy plusz családtagot, aki folyamatos törődést
igényel. De jelentős számban vannak azok is, akik már-már pszichológusként tekintenek házi kedvencükre, amellyel mindent meg
lehet „beszélni”.
Ez azért fontos, mert már több
korábbi kutatás is igazolta, hogy a
kutyák és macskák jelenléte hosszú
távon csökkenti a vérnyomást, a
stresszt és a depresszió tüneteit,
ezzel együtt pedig növeli a munka-

helyi teljesítményt és kreativitást is.
„Ahogyan házi kedvenceink vigyáznak ránk ebben a rendkívüli
időszakban, úgy kell nekünk is kiemelt figyelmet fordítanunk ápolásukra, ellátásukra, egészségükre” –
hívja fel a figyelmet a tanulmányról
szóló beszámolóban Márton Kinga
állatorvos.
„Fontos, hogy tegyük meg az
előzetes óvintézkedéseket a kedvencek ellátásához, felügyeletéhez
arra az esetre is, ha lebetegednénk:
gondoskodjunk helyettesítőkről és
minimum két hétre elegendő eledelről. Hagyjunk kedvencünknek időt
és teret arra, hogy alkalmazkodni
tudjon a megváltozott körülményekhez, napirendhez, hogy ő is
egészséges maradhasson mentálisan. Sétáltatás közben is tartsuk be
a higiéniai ajánlásokat, és segítsünk
a környezetünkben lévő rászorulóknak, legyen szó akár az állateledel
beszerzéséről, akár a házi kedvenc
sétáltatásáról” – foglalja össze.
A közlemény szerint a Nestlé
2011 óta folyamatosan segíti kiemelt együttműködő partnerét, a HEROSZ budapesti állatotthont,

amelynek 2019-ben összesen 29,8
tonna tápot adományozott.
A koronavírus-járvány miatti
nehéz helyzetben most negyedmillió adag állateledelt ajánlott fel a
magyarországi menhelyeknek, amit
a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség segítségével fog el-

juttatni az állatotthonokba. Nemzetközi szinten a cég az európai régió
15 országában támogatja a rászoruló állatotthonokat: a krízis kezdete óta már 2 millió adag
állateledel eljuttatására tett vállalást
különböző menhelyek számára.
(MTI)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. április 24-én kelt

269. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács 2020. áprilisi nyilvános, soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,

a jelenlegi járványügyi helyzet alakulására, valamint a 2020/3-as katonai rendelet által előírt tilalmakra és korlátozásokra való tekintettel,
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon,
az előírt egészségügyi szabályok betartásával,
a 2020/3. sz. katonai rendelet 2. cikkének rendelkezéseit elemezve, és figyelembe véve a tanács jelenlegi összetételét, illetve azt a kötelezettséget,
hogy egyenlő feltételeket kell teremteni a helyi választott képviselők mandátumuk gyakorlásához a tanács valamennyi tagja számára,
szem előtt tartva a Maros Megyei Tanács szervezéséről és működéséről szóló rendelet 68. cikkében említett körülményeket, amelyeket a tanács utólag
módosított és kiegészített 2019/115. sz. határozatával hagytak jóvá,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdését, 179. cikkelyét, alátámasztva a 134.
cikkely (1) bekezdésének a) pontjával és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely (1): Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre 2020. április 30-án 13 órára. Az ülésre videókonferencia formájában
kerül sor.
(2): A soros ülés napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely (1): A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a videókonferencia élő közvetítésével biztosítják a megyei önkormányzat Facebook közösségi
oldalán.
(2): Alkalmazandóvá válnak a Maros Megyei Tanács szervezéséről és működéséről szóló szabályzat IV. fejezetének 6. szakaszában szereplő speciális rendelkezések, amelyeket a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 2019/115. sz. határozatával hagytak jóvá.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzétesszük a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán, és elküldjük a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a
Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. 04. 24-i 269. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács áprilisi soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet a Maros megye 2020. március 31-i költségvetés-végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet Maros megye 2019. évi bevételi és kiadási költségvetése zárszámadásának, valamint az éves pénzügyi kimutatások – a mellékletekkel
együtt – jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet egyes intézkedések meghatározásáról a Maros megye köztulajdonába megvásárolt, Marosvásárhely, Dorobanţilor utca 30. sz. alatti
ingatlanra vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által irányított, 2020. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet egy kiegészítő okirat jóváhagyásáról a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződéshez;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet egy kiegészítő okirat jóváhagyásáról a 18.062/268/23.08.2018. sz. szerződéshez;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet egy közigazgatási területi egység Aqua Invest Mureş Közösségfejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet egy „áthágási értesítés” jóváhagyásáról a 2019.03.27-i 832. sz. szerződés kötelezettségeivel kapcsolatosan, amely a Maros megye
kerelőszentpáli 1-es övezetében a köztisztasági szolgáltatás részeként a települési hulladék összegyűjtésére és elszállítására, valamint más, hulladékot
illető folyamatokra vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet egy „áthágási értesítés” jóváhagyásáról a 2019.03.27-i 831. sz. szerződés kötelezettségeivel kapcsolatosan, amely Maros megye
szászrégeni 4-es övezetében a köztisztasági szolgáltatás részeként a települési hulladék összegyűjtésére és elszállítására, a szászrégeni hulladékátrakó állomás működtetésére, valamint más, ezzel összefüggésben levő folyamatokra vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet egy „áthágási értesítés” jóváhagyásáról a 2019.03.27-i 833. sz. szerződés kötelezettségeivel kapcsolatosan, amely Maros megye
mezőrücsi 7-es övezetében a köztisztasági szolgáltatás részeként a települési hulladék összegyűjtésére és elszállítására, a mezőrücsi hulladékátrakó
állomás működtetésére, valamint más, hulladékot illető folyamatokra vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 7/2019. sz. határozatának 2. melléklete módosításáról, amely a tanács szakapparátusának
egyes szervezési intézkedéseire vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 80/2017. sz. határozatának 2. és 4. melléklete módosításáról, amelyek a tanács kezelésébe
tartozó egyes közintézmények szervezési intézkedéseire vonatkoznak;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet a Maros megye 2019. évi tűzvédelmi kapacitásáról készült jelentés és a tűzvédelem hatékonyságának növelését célzó intézkedések
jóváhagyásáról;
Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
14. Határozattervezet „A repülőtér modernizálása és az általános szállítási mesterterv célkitűzéseinek teljesítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági
dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról. A célkitűzés: a felszálló- és leszállópálya bővítése a hozzá tartozó berendezésekkel
együtt, beleértve a rádiónavigációs felszerelés áthelyezését, a repülőgép-parkoló kibővítését és az utasterminál bővítését;
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
15. Határozattervezet azoknak a magántulajdonban lévő ingatlanoknak a kisajátításáról, amelyek „A repülőtér modernizálása és az általános szállítási
mesterterv célkitűzéseinek teljesítése” elnevezésű, megyei érdekeltségű beruházás munkatelepének a területén vannak. A célkitűzések: a felszálló- és
leszállópálya bővítése a hozzá tartozó berendezésekkel együtt, beleértve a rádiónavigációs felszerelés áthelyezését, a repülőgép-parkoló kibővítését és
az utasterminál bővítését;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK
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Sajtóközlemény

Újabb fontos lépést tett a Pénzügyminisztérium az informatizálásban
az elektronikus fizetési meghagyás (ordin de plată, OPME) rendszerének alkalmazásával. Az eszközt a közintézmények jegyzékében szereplő intézmények, ugyanakkor gazdasági egységek és más olyan
gazdasági szereplők is használhatják kifizetésre, amelyek az Állami
Kincstárnál számlaszámmal rendelkeznek.
Az OPME fizetési eszköz megkönnyíti a távolsági adatátvitelt, kommunikációt a Pénzügyminisztérium/központi pénzügyi intézmény és a
magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági
egységek között.
Az elektronikus meghagyást a közintézmények a Forexebug országos jelentési rendszeren keresztül kell kitöltsék és benyújtsák, a más
gazdasági egységek, pénzügyvitellel rendelkező entitások a kincstári
törlesztéseket saját számlaszámukon keresztül a Nyilatkozatok benyújtása (Depunere declaraţii) elérhetőség segítségével utalhatják át a kincstárnak.
Akik nem a közintézmények, hanem valamely gazdasági egység nevében végzik el a pénzügyi műveletet, írják alá az utalványt, jogi
és/vagy megbízott, illetve meghatalmazott képviselőként kell szerepelniük a virtuális magántérben (SPV). Kézjegyüknek egyeznie kell a
kincstár által jóváhagyott aláírási mintapéldányban levővel.
Az elektronikus meghagyás formanyomtatványát (formular OPME)
a Pénzügyminisztérium
https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/guest/formulare
elérhetőségéről lehet letölteni, ugyanakkor a területi egységek is az érdekeltek rendelkezésére bocsátják.
A formanyomtatvány kitöltésére, virtuális benyújtására és aláírására
vonatkozó részletek megtalálhatók a minisztérium honlapján A döntéshozatal átláthatósága/jóváhagyott jogszabályok 1819/2020-as pénzügyminisztériumi rendeletben (OMFP nr. 1819/2020 – Transparenţă
decizională/acte normative aprobate).
A gazdasági egységeknek és más, nem közintézmény jellegű entitásoknak az átutalást igazoló okiratokat és ezek érvényesítését vagy elutasítását megjelenítik a magán virtuális térben (SPV) az Üzenetek
(Mesaje) címszó alatt.
A Pénzügyminisztérium sajtóirodája

Az Expert Insolvenţă SPRL
a csődbe ment ROWO RT.
cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja
az alábbi javakat:

1. SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK (Skoda Octavia, kézi raklapemelő)
egyenként. A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető.
2. MŰSZAKI FELSZERELÉS, BÚTORZAT, IRODAI FELSZERELÉS (pelletgyártó berendezés, csiszológép, bútorzat, számítógép stb.), egyenként. A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető.
Az árverést a cégfelszámoló székhelyén tartják 2020. május 20-án
10 órakor.
Az ajánlattevők legalább 24 órával az árverés előtt a cégfelszámoló
székhelyén be kell hogy nyújtsák a részvételi dossziéjukat. A feladatfüzet is ott szerezhető be.
Oda nem ítélés esetén az árverést 2020. május 27-én és június
3-án megismétlik, ugyanazon feltételekkel.
Közvetlen alku tárgyát képezik az alábbi aktívák:
Árukészlet, ami a következőkből áll: nyersanyag (bükkrönk, bükk
és tölgy szélezetlen fűrészáru stb.), félkész áru (szabványosított elemek,
széklábak stb.), késztermék (székek, tűzifa stb.), áru (székminták).
Megtekinteni Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt lehet, a ROWO
Rt.-nél. Kikiáltási ár egy tömbben való eladás esetén 684.393 lej, héa
nélkül.
A javakat egyenként is meg lehet vásárolni, a teljes lista és az eladási
ár a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
A vásárlási ajánlatokat a cégfelszámoló székhelyén lehet benyújtani
június 3-áig.
Mindazok, akik valamilyen címen jogot formálnak az eladásra szánt
javakra, az alku/árverés előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon:
tel.: 0354/405-232; fax: 0254/713-311; mobil: 0726-785-348;
e-mail: office@expertinsolventa.ro
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás,
mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy
kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása;
Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és
az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

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

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. De-

cember 22. utca 113/A szám – elad

új ágybetéteket. Nyugdíjasoknak

20% kedvezmény. (22014-I)

LAKÁS

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön

2004-ben épült ház, 44 ár telek (felparcellázható) a főúton, közel a Selg-

ros-hoz. Tel. 0744-438-594. (22014-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

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

TETŐSZIGETELÉS

részletre,

garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-

693-866. (22038)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatornakészítést, szigetelést, bármilyen javí-

tást. Tel. 0759-467-356. (7266)
VÁLLALUNK
forgatást,

tetőfedést,

bármilyen

kisebb

Saját

anyagunkkal

dolgozunk.

Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.

0756-485-242, 0790-360-626. (7312)

ÁGYHOZ KÖTÖTT BETEG mellé

keresünk betegápolót váltásba. Tel.
0745-368-122. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Uram! Te áldd meg a mi

fájdalmas

Hirdetés Ákosfalva község általános rendezési
terve (PUG) nyilvános közvitájának elhalasztásáról

Ákosfalva község, az általános rendezési terv (PUG) kezdeményezője, értesíti a közösséget, hogy az érvényben levő országos szükségállapot miatt a 2020. április 30-ára meghirdetett közvita
elhalasztódik. A nyilvános közvitára 2020. május 18-án 12:00 órától
kerül sor a polgármesteri hivatal székhelyén.
Javaslataikat és észrevételeiket írásban továbbra is letehetik az
Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén naponta május 15-ig.
Kapcsolattartó: Tóth Zsuzsanna, telefon: 0265-333-112, belső 101.
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben megmarad emléked és a
szeretet.”
Szomorú szívvel emlékezünk MAKI
JÓZSEFRE halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzik szerettei: felesége, két
fia, két menye és négy unokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (73741-I)
Kegyelettel emlékezünk április 28-án,
halálának első évfordulóján a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és
nagymamára, ÖRDÖG MÁRIÁRA szül.
Fazakas, kinek áldozatos gondoskodását nem lehet elfelejteni.
Férje, lányai családjukkal együtt.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (7375-I)

cserép-

javítást,

festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
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megemlékezésün-

ket id. PALKÓ SÁNDORRÓL
halálának 2. évfordulója alkalmával. Adj neki, Uram, békés

nyugodalmat! Szerettei: felesége, Ildikó, fiai, Attila és

Sanyika, unokái, Dávid, Nimród és Boróka. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték, tisztelték
és szerették

dr. SOÓS PÁL

ortopéd főorvost,

hogy életének 74. évében Budapesten elhunyt.

Marosvásárhelyi és a nagyvilág

számos országában élő barátai

nevében B. I.

Nyugodj békében, drága Pali!

(sz.-I)

Fájó szívvel emlékezem szeretett húgomra, ÖRDÖG MÁRIÁRA szül. Fazakas halálának első évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Nővére, Zsuzsi. (7375-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Nyugodjon

Búcsúznak GYÖRGY FAZAKAS

szívünkben

ERNŐNÉ,

ARANKA,

szül.

90.

KLÓZER

életévében

elhunyt tanárnőtől még élő
osztálytársai. Emlékét szeretettel őrizzük. (-I)

ZSUZSA

békében

néni!

drága

Mindig

fogjuk

a

hordani

önzetlen szeretetét és jóságát.
Lelki

vigasztalódást

gyerekeinek,

kedves

Ilonának

és

Lászlónak! Egy közeli barát,
Bálint Viktor. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64676-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

