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Tovább szépül a fürdőtelep

Beruházások Szovátán

A ballagási
ünnepség elmarad

A június 2-án kezdődő kéthetes felkészítőkön minden iskolában jelen kell
legyen egy orvos vagy egészségügyi
asszisztens, és biztosítani kell a fertőzéssel szembeni védekezéshez szükséges felszerelést és feltételeket.

____________5.

Simon Csaba
Marosvásárhely
bajnok
asztaliteniszezője

Nemzetközi szinten is jól cseng a
neve, legutóbb a tavalyi veterán
Európa-bajnokságon bizonyított. A jelenleg is profi elszántsággal versenyző
sportember számos rendezvényen
diadalmaskodott pályafutása során.

Még ebben a hónapban befejeznék a villanyvezetékek talajba helyezését és az új járdaburkolatot

Fotó: Gál Kriszta

szai és nehézségei: a terveztetés mellett elő kell teremteni az anyagi fedezetet. Jobb esetben ez megszerezhető pályázati úton, ha ez nem lehetséges, meg kell próbálni kigazdálkodni. Így tervez a szovátai
önkormányzat, és sikerült is kisebb, de a helyiek számára fontos beruházásokat elindítania az elmúlt évben. A koronavírus-járvány miatt csendesebb az élet a sóvidéki városban, ezt kihasználva dolgoznak a
Gligor Róbert László
kivitelezők. Jelenleg a fürdőtelepen dolgoznak: a járdaburkolat alá, a taEgy beruházás nem akkor kezdődik, amikor elkezdenek ásni, hanem lajba építik be az úgynevezett gyengeáram-vezetékeket, amelyeket
a tervezés pillanatában. Minden folyamatnak megvannak a maga szaka(Folytatás a 4. oldalon)
Nagyobb munkálat zajlik a szovátai fürdőtelepen: a szépen
újjáépített közúti infrastruktúrához méltó járda is lesz hamarosan a Rózsák útján. A város elöljárója egy másik, folyamatban levő beruházásról is beszámolt.

Módosult a nyugdíjpénztár ügyfélfogadása

A különböző szakterületekkel foglalkozó ablakoknál
csupán egy-egy személy tartózkodhat.
Halaszthatatlan esetekben telefonon kérhető kihallgatási időpont naponta 9-12 óra között. Telefonszám:
0723-313-280 – közölte Neagoe Eugenia, a Maros
Megyei Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.
Azokat várják a nyugdíjpénztárnál, akik a nyugdíja- (mezey)
zási kérelmüket, az eredeti iratokat tartalmazó dossziét nyújtják be. A jelentkezőknek
kötelező módon maszkot kell viselniük, és
érintésmentes testhőmérséklet-mérésnek kell
alávetniük magukat.
A nyugdíjpénztár más ügyekben továbbra
is faxon, e-mailben, postai vagy a saját postaládába juttatott küldemények révén tartja a
kapcsolatot az ügyfelekkel. Ezúton lehet benyújtani a temetkezési segély igénylését, illetve halálesetkor a folyó hónapra esedékes
nyugdíj kifizetéséről, továbbá a hozzájárulások befizetéséről szóló igazolásokat. A
gyógykezelési jegyekkel, a munkabalesetekkel, szakmai megbetegedéssel kapcsolatos
információk is az említett úton jutnak el a
nyugdíjpénztárhoz, illetve a nyugdíjasokhoz.
Ugyanígy, a személyes kapcsolat mellőzésével kell igényelni adott esetben a nyugdíjátszámítást, a személyi adatok – név,
lakcím – módosítását, a nyugdíjfolyósítás
Fotó: archív
módját, egyebeket.
A Maros Megyei Nyugdíjpénztár a szükségállapotot követő készenléti állapotban május 15étől kedvezőbbre módosította ügyfélfogadási
programját, most már bizonyos ügyek intézésére személyesen is be lehet menni a közönségszolgálati irodába.

Mózes Edith

____________7.
Újrakezdték a
szakrendeléseket
Marosvásárhelyen

A járóbeteg-rendelők ismét ellátják a
nem sürgősséginek minősülő eseteket
is, de csak előzetes időpont-egyeztetéssel fogadják a betegeket, a váróteremben nem tartózkodhatnak
páciensek.

____________8.

Prioritások…

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a télen a jelenlegi
koronavírus-járványnál halálosabb járványhullám jöhet Európában,
a „szokásos” fertőző betegségekkel, például az influenzával egy időben. Erről Dr. Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója
beszélt a brit The Telegraph újságnak adott interjúban.
Egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a múlt hét végi, több európai országban feloldott korlátozások nem adnak okot ünneplésre,
fel kellene készülni az esetleges következő hullámra, erősíteni kellene
a közegészségügyi rendszert, növelni a kórházak, intenzív terápiás
osztályok kapacitását. Hangsúlyozta, a fertőzések számának csökkenése – Nagy-Britanniában, Franciaországban, Olaszországban –
nem azt jelenti, hogy a járvány lecsengett. Az epicentrum most a keleti régiókban van: nő a fertőzések száma Oroszországban, Ukrajnában, Fehéroroszországban, Kazahsztánban. Az egészségügyi
rendszer javítása lenne tehát a legfontosabb.
A román belügy prioritása például kimerül a büntetésekben. A legmagasabb szinű államvezetés, bár feladata – ismételjük – az lenne,
hogy erősítse a közegészségügyi rendszert, növelje a kórházak, intenzív terápiás osztályok kapacitását stb., egészen mással van elfoglalva. Mások a prioritásai.
Az államelnök prioritása, hogy a pandémia kellős közepén a magyarok és a szociáldemokraták ellen uszítson, a nacionalistáké, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 43 perckor,
lenyugszik
20 óra 56 perckor.
Az év 141. napja,
hátravan 225 nap.

Ma BERNÁT és FELÍCIA,
holnap KONSTANTIN napja.
KONSTANTIN: a latin Constantinus rövidülése, jelentése:
szilárd, állhatatos.

IDŐJÁRÁS

Esős idő
Hőmérséklet:
max.180C
min.100C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. május 19.
1 EUR
4,8395
1 USD
4,4192
100 HUF
1,3783
1 g ARANY
246,6258

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,
naponta9-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Szülőföldön magyarul –
módosult a határidő

Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések esetében a határidő, amikor postára lehet tenni az igénylést: 2020.
október 30.

Kinyitottak
a buszbérletet árusító kioszkok

Május 18-ától újra lehet autóbuszbérletet vásárolni Marosvásárhelyen a Tudor lakónegyedben (a Fortuna környékén)
és a Rózsák terén. A jegyirodák munkanapokon 13–20 óra
között vannak nyitva. A Helyi Közszállítási Vállalat Béga
utca 2. szám alatti székhelyén hétköznapokon 8-tól déli 12
óráig lehet bérletet váltani. A városi autóbuszjáratok május
érvényes
menetrendje
megtekinthető
a
18-tól
www.transportlocal.ro honlapon.

Textilművészek online kiállítása

A marosvásárhelyi textilművészek hagyományos tavaszi
kiállítása, a 24. Ariadné május 24-től 29-ig a Facebookon
tekinthető meg. A Romániai Képzőművészek Szövetségének marosvásárhelyi fiókja által szervezett virtuális tárlaton
az érdeklődők 60 alkotást, a marosvásárhelyiek mellett temesvári, kolozsvári, nagyváradi, besztercei, sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, dévai, suceavai,
zsilvásárhelyi művészek munkáit tekinthetik meg a www.facebook.com/Filiala-Mures-a-UAPR-776155789088296 linken.

EKE-napi pályázat gyermekeknek

A Erdélyi Kárpát-Egyesület gyermekek számára hirdet pályázatot. A résztvevők egy túrafotó és egy frappáns szöveg
összevágásával mémet készíthetnek, illetve egy túrát, utazást vagy az utazás által kiváltott érzelmet bemutató, 12
képkockából álló animációval is pályázhatnak. A kép lehet
saját vagy szabad felhasználású oldalakról letöltött, a szöveget a pályázónak kell megfogalmaznia. Kategóriák: I–IV.,
V–VIII. és IX–XII. osztályosok. A legsikeresebb mémeket
a szervezők díjazzák, és közzéteszik az EKE honlapján és
közösségi oldalán. A pályázatokat az ekenap@eke.ma email-címre lehet beküldeni július 12-ig. Az elektronikus levélben fel kell tüntetni a beküldő nevét, életkorát, iskolája
nevét, azt, hogy hányadik osztályos, valamint elérhetőségét (e-mail-cím, lakhely, telefonszám). Az elektronikus levél
tárgyaként az EKE-napi pályázat címet kell feltüntetni. Bővebb tájékoztatás az Erdélyi Kárpát-Egyesület Facebookoldalán.

Állatokat loptak

A nyárádszeredai és a dicsőszentmártoni rendőrőrs munkatársai két, 14 és 16 éves ákosfalvi fiatalt borjak ellopásával gyanúsítanak, az okozott kár értéke 3000 lej. A gyanú
szerint május 16-án a két fiatal a két borjút egy kóródszentmártoni farmról lopta el. Később az állatokat Nyárádkarácsonban a sorsukra hagyták, itt találták meg a rendőrök,
akik visszajuttatták őket a gazdájukhoz. A két fiatal ellen,
ügyészi felügyelet alatt, minősített lopás gyanújával folyik
az eljárás.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A lakosságot szolgáló online felületek
a marosvásárhelyi RMDSZ fejlesztésében

A marosvásárhelyi RMDSZ körzeti elnökei két projektet
indítottak el a helyiek érdekében.
1. A Figyelő a Marosvásárhelyi RMDSZ által fejlesztett
lakossági bejelentőrendszer, amely segít az embereknek
abban, hogy a városban észlelt problémákat jelezhessék.
Úthibákat, letört vagy hiányzó szemeteskukákat, lekopott
útfestést (zebrát) és egyéb közterületi problémákat, amelyeket jártukban-keltükben észrevesznek a városban. Célunk, hogy egy olyan eszközt adjunk a lakosságnak, amely
erősíti őket a közszolgáltatást nyújtó szervekkel való kommunikációban és a problémák mielőbbi megszüntetésében,
megoldásában. A lakossági bejelentésekről a polgármesteri
hivatal illetékes munkatársait, illetve a tanácsosokat értesítjük.
problémabejelentő
felület
elérhetősége:
A
www.rmdszmvh.ro/figyelo
2. A Marosvásárhelyi Tájékoztató szolgálat.
Tekintettel arra, hogy a pontos információ bármikor, de

különösen járvány idején nagyon fontos, úgy gondoltuk,
hogy több csatornán teremtünk lehetőséget a marosvásárhelyieknek, hogy kérdéseikkel hozzánk forduljanak. A közösséget érintő kérdésekre ellenőrzött, hiteles és pontos
választ próbálunk majd adni.
A szolgálat kezdetben három kommunikációs csatornán
működik, kérdéseiket Facebookon, e-mailen és telefonon
tehetik fel az érdeklődők.
Facebook-csoportunk:
https://www.facebook.com/groups/tajekoztatomvh
E-mail-címünk:
rmdszmvh@gmail.com
Telefonszámaink:
0365-434-390
0754-489-044
A projektekről szükség esetén további információkkal
Kali István szolgál – tel. 0752-067-686.

A XXIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
(ETDK) 2020. május 21–23. között kerül megrendezésre.
A jelenlegi helyzetre való tekintettel a szervezők ezen a dátumon online közegben tartják meg a konferenciát, amelyen 120 dolgozat kerül bemutatásra 16 különböző
szekcióban. Az egyes szekciók díjazottjai pénzjutalomban
részesülnek, emellett részt vehetnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
Az ünnepélyes megnyitó május 21-én, csütörtökön 19
órától lesz élő közvetítéssel az ETDK Facebook-oldalán.
Köszöntőbeszédet mond dr. Soós Anna, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem rektorhelyettese, Hatos Attila, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke és Both Orsolya, a kon-

ferencia főszervezője. Dr. Gábor Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a BBTE Bölcsészettudományi
Karának oktatója Dialektika és retorika a kora újkori magyar nyelvű hitvitairatokban címmel tart előadást.
Május 22-én, pénteken kezdődnek az egyetemi hallgatók
előadásai, amelyeket a Microsoft Teams felületen lehet követni. Minden előadónak 10-15 perc áll majd rendelkezésére, hogy ismertesse kutatását, annak eredményeit,
emellett válaszoljon a zsűri kérdéseire. Az eredményhirdetés 23-án, szombaton 19 órától lesz, szintén élő adásban.
A rendezvény nyitott minden érdeklődő számára. A részletes programot az etdk.kmdsz.ro honlapon ismertetik az
érdeklődőkkel. (közlemény)

Az egyetem Magyar Művészeti Karán július 8-án kezdődik az online beiratkozás alap- és magiszteri képzésre, a
felvételi az ezt követő héten lesz. Idén a hagyományos ingyenes felkészítők helyett online konzultációkat tartanak.
A belépéshez szükséges kódokat és az időpontokat az egyetem minden hirdetőfelületén közlik. A felvételit a következő szakokra hirdetik meg: alapképzés – színész szak,
osztályvezetők: Harsányi Zsolt, B. Fülöp Erzsébet. Bábszínészet, osztályvezető: Kozsik Novák Ildikó. Audiovizuális
kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média szak,
osztályvezető: Kós Anna. Teatrológia szak, osztályvezető:
Ungvári Zrínyi Ildikó. Látványtervezés, osztályvezető:
Bartha József. Zene szak, osztályvezető: Makkai Gyöngy-

vér. Magiszteri képzés – színművészet, osztályvezető: Berekméri Katalin. Művészetek és új média, osztályvezető:
Kós Anna. Teatrológia. Művelődésszervezés, osztályvezető: Pál Attila. Korszerű zenei koncepciók, osztályvezető:
Elekes Márta. Az egyetem oktatói ingyenes online felvételi
felkészítőt tartanak az egyetem honlapján és Facebook-oldalán közölt beosztás szerint. További információk az
egyetem honlapján, illetve az egyetem hirdetőfelületein
(www.szini.ro , www.uat.ro). További elérhetőségek: 0265266-281 (telefon/fax), e-mail: felveteli@uat.ro, székhely:
Köteles Sámuel utca 6. szám, Marosvásárhely. Facebook:
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Stúdió Színház.
Instagram: MME | Stúdió Színház.

Az online térben kerül megrendezésre
a XXIII. ETDK

Felvételit hirdet
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Közúti balesetek

Május 15-én délelőtt a 142-es
számú úton, Balavásár területén egy
55 éves, helybéli, biciklivel közlekedő
férfi elővigyázatlanul kanyarodott
balra, minek következtében egy vele
egyazon irányból érkező, ugyancsak
helybéli férfi elgázolta az autóval. A
biciklis könnyű sérüléseket szenvedett.
Ugyanazon a napon, szintén Balavásáron egy vajdahunyadi 86 éves férfi az
autójával elindulásnál súlyosan megsebesített egy 79 éves nőt, aki az autó
mellett, a jobb hátsó ajtónál tartózkodott. A balesetet az idős sofőr figyelmetlensége okozta. Május 17-én
Marosvécsen is baleset történt. Egy
helybéli 30 éves férfi Maroshévízről
Szászrégen felé haladt, le akart térni
balra, a 4-es községi útra, de elmulasztotta az elsőbbségadást. Emiatt ütközött egy 40 éves, kolozsvári férfi által

Rendőrségi hírek

mutatott, az illetőt kórházba vitték biológiai mintavételre. Esetében alkoholos befolyásoltság, illetve egyéb szerek
befolyása alatti vezetés gyanúja miatt
indult nyomozás.

vezetett autóval. Az ütközésnél az
utóbbi személygépkocsi átsodródott a
szemközti sávra, ahol frontálisan egy
harmadik, 43 éves, jeddi férfi által vezetett járműnek csapódott. A balesetben a sofőrök közül kettő könnyű
sérüléseket szenvedett.

Ittasan vezetett

Május 15-én kora délután a marosvásárhelyi közúti rendőrség munkatársai a marosvásárhelyi Bodoni utcában
megállítottak egy 21 éves férfi által vezetett autót. A sofőrt drogtesztnek vetették alá, az eredmény pozitív lett. A
nyomozás folytatódik pszichoaktív
szerek befolyása alatt történő vezetés
gyanúja miatt.
Május 16-án éjfél felé Nyárádszeredában egy 23 éves Hargita megyei sofőrt állítottak meg a rendőrök. A
drogteszt ez esetben is pozitív értéket

koholszondás vizsgálat során 1,20
mg/l lett az eredmény, emiatt a férfit a
SMURD-ra szállították biológiai mintavételre. A nyomozás ittas vezetés
gyanújával folytatódik.
Május 17-én éjjel a mezőbándi
rendőrőrs munkatársai egy 45 éves
férfi által vezetett autót állítottak meg.
Az alkoholszondás vizsgálat 0,62 mg/l
értéket mutatott, a sofőrt a SMURD-ra
szállították mintavételre, az ő esetében
is ittas vezetés gyanújával folytatódik
a nyomozás.

Május 15-én 22,20 órakor az E60-

Pszichoaktív szerek hatása alatt as úton egy 42 éves férfi által vezetett
autót állítottak meg a rendőrök. Az alvezettek
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A fertőzöttek 70%-a meggyógyult

A Maros megyei járványügyi helyzetről Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke online tartott tájékoztatót. Az itt közölt fontos tudnivalókat osztjuk
meg olvasóinkkal.

Mezey Sarolta

129 személyt kezelnek kórházban

Maros megyében lényegesen kevesebb a regisztrált koronavírusos beteg, mint eddig. Az esetek több mint 70 százaléka, 463 személy meggyógyult. A járvány kezdetétől 657
személyt kellett a marosvásárhelyi kórházakba utalni. Intézményes karanténban 390, míg otthoni elkülönítésben 1357
személy tartózkodik. Sajnos, 62-en elhunytak. Kórházban jelenleg 129 személyt kezelnek, ez a szám is csökkenő tendenciát mutat. További 41 fertőzésgyanús esetben várják a
teszteredményeket. Múlt kedd óta 82 gyógyultat jelentettek –
mondta Péter Ferenc, aki köszönetét fejezte ki az egészségügyi dolgozóknak, az orvosoknak, asszisztenseknek a járvány
leküzdéséért kifejtett munkájukért, hiszen nélkülük a gyógyulási arány nem lenne ilyen nagymértékű.

A 65 éven felüli betegeket délelőtt fogadják

Fontos információ, hogy a kórházak újra fogadhatják a nem
sürgősséginek minősülő eseteket is. A betegek látogatása továbbra is tilos.
A járóbeteg-rendelőben, a 2-es számú poliklinikán is fogadnak betegeket, hosszított programmal, reggel 8 órától este
8-ig. Az előjegyzés kötelező. A 65 év fölöttieket a reggeli
órákra programálják, egy orvosnak egy óra leforgása alatt két
beteget lehet fogadni. A betegeknek az előjegyzés időpontja
előtt 10 perccel ott kell lenniük a rendelőnél, a zsúfoltságot
elkerülendő. A klinikákon négyóránként fertőtleníteni kell. Az
online konzultációk továbbra is folytatódnak.

belül korlátlanul lehet közlekedni, nem kell nyilatkozatot kitölteni. A Marosvásárhely 30 kilométeres körzetében levő települések a metropolisz övezethez tartoznak, még akkor is,
ha az illető község nem tagja a Metropolisz Övezet Egyesületnek. Azoknak, akik a megyeközpontba, vagy onnan hazautaznak, nem szükséges nyilatkozatot kitölteniük. Más
településeket csak indokolt esetekben lehet elhagyni, saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal, ellenkező esetben bírságra
számíthatnak.
– A külföldi utazásokat is korlátozzák. A marosvásárhelyi
repülőtérről csak a budapesti járat közlekedik. Németországba
és Nagy-Britanniába egyelőre nem lehet járatokat indítani, bár
a londonit május 15-étől tervezték újraindítani. A külföldről
érkező személyek kötelező módon 14 napra házi elkülönítésbe vonulnak, szükség esetén igényelhetik az intézményes
karantént. Tilosak a szabadtéri összejövetelek, a tüntetések,
de a rendezvények, koncertek szervezése is. Zárt térben továbbra sem szabad kulturális, egyházi, sportrendezvényeket
tartani. A családi jellegű rendezvények – keresztelő, esküvő
– megtarthatók, de a temetés is legtöbb nyolc fő részvételével.
A hatóságok enyhítettek a szigoron, de a járvány nem ért
véget, ezért kérem, tartsák be az előírásokat és a szabályokat,
mert ellenkező esetben nő a fertőzésveszély, és akkor újra szigorításokat vezetnek be, ami senkinek sem kedvez – fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök.

Több mint egymillióan váltak munkanélkülivé

A járvány súlyosan érintette a gazdaságot, országos viszonylatban közel egymillió munkavállalónak szűnt meg a
munkahelye vagy küldték kényszerszabadságra. Az utóbbi napokban több gyár, üzem kezdte újra a tevékenységét, még ha
kisebb kapacitással is, ami azt jelenti, hogy az emberek lassan
visszatérhetnek a munkahelyükre. Ám elég sok olyan vállalkozás van, amely nem tudja újrakezdeni működését. Az iskolákat sem nyitották meg, így a gyerekek felügyeletét továbbra
Nagy-Britanniába és Németországba
is meg kell oldani – mondotta az elnök.
egyelőre nem indulnak repülőjáratok
Az utóbbi kérdésekről Csép Éva Andrea parlamenti képviMájus 18-ától harminc napra vészhelyzeti állapotot hirdet- selő számolt be az online tájékoztatón. Ezekre külön is kitétek. A településeken és a nagyvárosi (metropolisz) övezeten rünk.

Meghaladta a tízezret a gyógyultak száma

Meghaladta a tízezret Romániában kedden a koro- tegség, mostanra az elhalálozások napi átlaga 19-re csökkent.
A május 14-én véget ért rendkívüli állapotot múlt pénteken
navírus-fertőzésből kigyógyult páciensek száma,
ami az eddig azonosított fertőzöttek csaknem 60 veszélyhelyzet váltotta fel. Azóta az emberek szabadon közlekedhetnek a településeken belül, megnyíltak a parkok, a 15
százalékát teszi ki.

A stratégiai kommunikációs törzs keddi jelentése is azt igazolta, hogy folytatódott az ismert aktív esetek számának
három hete kezdődött lassú csökkenése. Romániában a járvány április 29-én tetőzött több mint 7700 nyilvántartott aktív
esettel. Mostanra számuk 6000 alá csökkent.
Az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás csökkenésében – a gyógyultak egyre nagyobb száma mellett – főleg az
újonnan diagnosztizált fertőzöttek számának folyamatos csökkenése játszott szerepet. Míg három hete naponta átlagosan
330 megbetegedést regisztráltak, az utóbbi héten számuk
többnyire már 200 alatt volt. Kedden 155 új esetet jelentettek.
Legutóbb március 26-án volt ennél kisebb a 24 óra alatt regisztrált új fertőzések száma.
A koronavírussal fertőzött romániai betegek közül eddig
1126-an vesztették életüket: míg a járvány április végi tetőzése idején naponta 26 újabb áldozatot követelt a be-

ezer négyzetméter alatti bevásárlóközpontok, fodrászatok és
fogorvosi rendelők. A két hónapos bezártság után jelentősen
megélénkült – csaknem a járvány előtti szintre nőtt – a forgalom a romániai városok utcáin, több helyütt a távolságtartási
szabályokat megszegő emberek százai gyűltek össze megünnepelni az első „szabad hétvégét”. A túlzásba vitt lazítás jelei
mellett aggasztónak tartják a román hatóságok azt is, hogy a
külföldön élő román állampolgárok újabb hulláma indult haza,
amióta nem hatósági, hanem csak otthoni karanténba küldik
az országba érkezőket. A határátkelőkön kialakult többórás
torlódás is súlyos fertőzési kockázatot jelent.
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter szerint a mostani jelentésekben szereplő kedvező adatok félrevezetők lehetnek,
leghamarabb ennek a hétnek végén mutatkozhatnak meg az
elmúlt napok lazításának negatív hatásai a koronavírus-fertőzések számában. (MTI)

Az adriai Rimini lakosai tengerparti sétával köszöntötték
hétfőn a koronavírus-járvány miatt több mint két hónapja elrendelt korlátozások utáni újraindulást Olaszországban, Milánóban tömegek rohamozták meg a trolibuszokat, a vatikáni
Szent Péter-bazilikánál reggel héttől sorban álltak az első belépők. Újranyitott a kereskedelem, a vendéglátás, és ez az első
nap, hogy az olaszok engedély nélkül elhagyhatják lakásukat.
Március 11. óta az olaszországi városok most először ébredtek a hétfő reggeli járműforgalom jellegzetes zajával. A
munkába induló milánóiak megrohamozták a trolibuszokat,
és mivel a járművezetők nem tudták rávenni az utasokat, hogy
csak minden második ülőhelyet foglalják el, a rendőrség beavatkozására volt szükség a felszállás szabályozására.
Milánó központi terén megnyitotta kapuit a február utolsó
hetétől lezárt dóm, amely egyszerre csak kétszáz személyt
fogad. Ugyanitt újranyílt a város egyik legnagyobb áruháza
is, ahova egyszerre kétezer vásárlót engednek be, a hétköznapokon megszokott mintegy 35 ezer helyett. A nagyáruház bejáratánál megmérik a belépők testhőmérsékletét, naponta
kétszer fertőtlenítik a pultokat és a mozgólépcsőket is. Az első
vevő érkezését az olasz televíziók egyenesben közvetítették.
Rimini tengerpartján sokan az ellenőrzés nélküli első sétával köszöntötték az ország újraindulását.
A vatikáni Szent Péter-bazilika reggel hét órai újranyitásakor már sorban álltak a bejáratnál: többen térden állva imádkoztak az újraindulásért.
Az északi Venetóban az edzőtermeket is újranyitották, miközben a déli Nápolyban az éttermeket csak keddtől nyitották
meg a fertőtlenítési munkák késése miatt. A szicíliai kormányzó, Nello Musumeci arra szólította fel a sziget lakosait,

hogy lakásukon kívül mindig hordják a szájmaszkot, máskülönben megemeli a bírságokat. A pugliai Taranto városában is
hordják a szájmaszkot, pedig a városban a járvány kezdete óta
egyetlen fertőzöttet sem diagnosztizáltak. Velence még üres,
a szállodások, étteremtulajdonosok, gondolások szerint felesleges újranyitni, amíg nincsen turista.
Az országban 800 ezer vállalkozás indult újra a járványhelyzet úgynevezett második fázisának kezdetén. Az üzletek
nyitvatartását reggel helyett délelőttre tolták a reggeli forgalom enyhítésére. Hosszú foglalási listákkal nyitnak meg a fodrászatok, kozmetikai szalonok, amelyekben egyszerre két
vendéget fogadhatnak. Több üzlethelység azért nem tud újraindulni, mert kis mérete miatt nem képes biztosítani a személyek közötti legalább egyméteres távolságot.
A kijárási korlátozásokat még csak a tartományokon belül
törölték el. A lakosság június 3-tól mozoghat a tartományok
között, és akkor tervezik megnyitni Olaszország külső határait
is.
Giuseppe Conte miniszterelnök a tömegközlekedési eszközökön és a kávézókban ingyen olvasható reggeli napilapban
üzent az olaszoknak, hangsúlyozva, hogy a mindennapi társadalmi és gazdasági élet újraindításával egy időben továbbra
is szigorúan be kell tartani az óvintézkedéseket.
Óvatosságot és felelősségteljes magatartást szorgalmazott,
„ne feledjük, hogy még hosszú utat kell megtennünk, és sohasem lankadhat a figyelmünk. Védjük önmagunkat és szeretteinket!” – írta a kormányfő.
A járványgörbe alakulását naponta ellenőrzik tartományi
szinten, és ahol szükséges, az egészségügyi hatóságok elrendelik a korlátozások szigorítását. (MTI)

Olaszországban újraindult a mindennapi élet
és a gazdaság

Ország – világ
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Törvénytervezet az alkotmányellenes bírságok eltörléséről

Törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe az
ALDE, a Pro Románia és az RMDSZ a szükségállapot idején kiszabott bírságok nagy részének automatikus – azaz bírósági döntést nem igénylő –
eltörléséről. Erről az ALDE elnöke, Călin PopescuTăriceanu számolt be kedden egy Facebook-bejegyzésben, mely szerint a hatósági karantén vagy a
lakhelyi elkülönítés megszegése, valamint a közrend- és közcsendháborítás miatt kirótt büntetésekre
nem terjed ki a tervezet hatálya, ugyanakkor nem az
a célja a jogszabályjavaslatnak, hogy az igazságtalanság érzetét keltse a törvénytisztelő állampolgárokban, vagy hogy elbátortalanítsa a rendőrséget. A
szenátushoz benyújtott tervezet semmissé nyilvánítaná az 1999/1-es sürgősségi kormányrendelet 28.
cikkelye alapján kirótt bírságokról szóló jegyzőkönyveket. A már befizetett bírságokat igénylésre visszatérítenék, a még be nem fizetett büntetésektől pedig
eltekintenének – áll a tervezetben. (Agerpres)

Rossz időre figyelmeztetnek

Sárga jelzésű, fokozott légköri instabilitásra vonatkozó riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. A riadók csütörtök estig
érvényesek, előbb hét megyében, majd azt követően
az ország több mint háromnegyed részében. A meteorológusok szerint villámlások, szélviharok, jégesők, zivatarok, helyenként felhőszakadások
várhatók. A széllökések elérhetik az óránkénti 60-70
kilométeres sebességet is. A csapadék mennyisége
átlagban meghaladja a 25-30 litert négyzetméterenként, illetve helyenként a 40-60 litert is, főként
Olténiában és a Déli-Kárpátok térségében.
(Agerpres)

Megugrott a munkanélküliség
Nagy-Britanniában

Meredeken emelkedett a múlt hónapban a munkanélküliségi ellátásért folyamodók száma Nagy-Britanniában, a betölthető állásoké ugyanakkor
rekordütemben csökkent a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt – közölte kedden a brit statisztikai hivatal (ONS). Áprilisban a munkanélküliségi
segélyért folyamodók száma csaknem 860 ezerrel
2,1 millióra ugrott; ez 5,8 százalékos munkanélküliségnek felel meg. A kimutatás szerint a februártól áprilisig tartó három hónapban a betölthető
munkahelyek száma átlagosan 637 ezer volt, 210
ezerrel kevesebb, mint a tavalyi azonos időszakban
és 170 ezerrel, 21 százalékkal kevesebb, mint a januárban zárult előző mozgó háromhavi időszakban.
Az ONS hangsúlyozta, hogy a 21 százalékos
negyedéves zuhanás példátlan az adatok ismertetésének kezdete óta. (MTI)

Macron pártja elvesztette
a nemzetgyűlési többségét

Emmanuel Macron francia államfő Köztársaság lendületben (LREM) nevű pártja elvesztette az abszolút
többségét a nemzetgyűlésben, miután a kormánypárt baloldalához tartozó 17 képviselő önálló frakciót
alakított. Az abszolút többség elvesztése erős jelzés
a három éve megválasztott Emmanuel Macron számára, a kormánytöbbség azonban nincs veszélyben,
miután a kormány számíthat a többi centrista frakció
46 képviselőjének támogatására. (MTI)

Prioritások…
(Folytatás az 1. oldalról)

lelkesen ráerősítenek, a kormánypárt a szimpátiaindex
visszaesése miatt kapkod, a parlament Trianon-napot
akar ünnepelni, az ellenzék bizalmatlansági indítványnyal fenyegetőzik, amit akkor terjeszt be, ha „a dolgok
egyre rosszabbra fordulnak”. Ezek a politikusok prioritásai.
Illetékeséktől nem hallottunk még egyetlen gazdaságélénkítő tervről sem. Holott, ha a BBTE Közgazdaságés Gazdálkodástudományi Karának kutatócsapata adatait nézzük, Romániában óránként kb. 70 vállalat szűnik
meg, az ország éves gazdasági visszaesése elérheti a
6,5%-ot, a második negyedéves GDP-zuhanás pedig
15,4%-os lehet. Az Országos Statisztikai Hivatal múlt
heti adatai szerint 5,9 százalékkal csökkent az ipari termelés a tavalyi év azonos időszakához képest. A kormány az idén hivatalosan a gazdaság teljesítményének
1,9%-os csökkenésére számít, de az Európai Bizottság
6%-os GDP-csökkenést prognosztizált.
Ezek mellett és után még mindig Trianon megünneplése vagy a székely zászló a prioritás. Megnézhetjük magunkat egy újabb járványhullám esetén. Bár, ahogy
elnézzük, hogy mi folyik a határon, akár a napokban is
megugorhat a fertőzések száma…
Hogy is állunk a prioritással?
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Tovább szépül a fürdőtelep

(Folytatás az 1. oldalról)
a villanyoszlopokról távolítanak el, ugyanakkor sétálóutcához illő díszvilágítást is kap
az utca. A beruházást önerőből végezteti el
az önkormányzat, a munkát ebben a hónapban be szeretnék fejezni, hogy a turistaszezon kezdetére (amennyiben az idén lehet
még ilyesmit remélni) szépen rendezett, virágokkal szegélyezett új járda (is) várja a turistákat.

Amfiteátrumra és új központra várnak

További két terv van előrehaladott szakaszban – mondta el lapunknak Fülöp
László Zsolt polgármester: a fürdőtelepen,
az egykori mozi helyére tervezett szabadidős-kulturális létesítmény, az amfiteátrum
elkészítésére meghirdethetik a közbeszerzési eljárást.
Az önkormányzat a Regionális Operatív
Program 13. tengelyén is pályázott, amely
romos épületek felújítására és környezetének rendezésére nyújt vissza nem térítendő
támogatást. Az európai alapokból tervezett
beruházás ötletét támogathatónak találták,
így nemsokára erre is meghirdethetik a tervezés és kivitelezés közbeszerzési eljárását.
A városháza mögötti teret és a rajta álló régi
iskolai műhelycsarnokot újítják fel. Az épületet szabadidős és kulturális célokat szolgáló központtá alakítják, előadások,
konferenciák, kiállítások helyszíne lehet, a
környező teret is átépítenék, s ezzel végre
körvonalazódna a fürdőváros főtere. A projekthez nagy reményeket fűz a városvezetés,
Szovátának ugyanis jelenleg nincs egy főtérnek nevezhető része, bár az önkormányzat épülete és a napipiac közötti szakaszt ma
is ennek lehet tekinteni.

Közösségi központok

Az ifjúságnak és a nyugdíjasok korosztályának külön-külön hoz létre egy-egy közösségi központot az önkormányzat. Erre a
célra a városközpont két lakónegyedének
egykori kazánházait alakítják át. Mivel a Petőfi negyed később épült, fiatalabb korosztály lakja, itt az ő számukra alakítottak ki
közösségi teret: az épületben torna- és táncteremnek beillő, de akár gyerekzsúrra is
használható csarnok, valamint öltözők és
egy kis konyharész várja a vendégeket.
Nagy volt az igény a létesítményre, sokan
szeretnek mozogni, táncolni, de a művelődési otthonban nem volt erre is lehetőség,
így ezután itt várják majd az érdekelt csoportokat, ezenkívül számos rendezvényre
jelezték igényüket a helyiek – magyarázta a
polgármester. A városi költségvetésből végzett beruházás értéke mintegy ötszázezer lej,
a tavaly ősszel elkezdett munkálatok nagyjából be is fejeződtek, hamarosan átadják a
létesítményt.
Hasonlóképpen felújítják az Eminescu
negyedbeli kazánházat is. Mivel ez a negyed
régebbi, a lakosság átlagéletkora magasabb,
az idősebb korosztálynak klubtevékenységek helyszínéül szolgáló teret alakítanak ki.
Ez is hasonló költségvetésű beruházás.
A lakónegyed sarkán álló napipiac helyett
nem messze, az egykori tűzoltóság helyén
új piacot épít az önkormányzat: amint a bontás után kijelölik a munkatelepet, és elkezdik a munkát, a városháza elkezdi a
kazánház átalakítását. Mivel a napipiacot is
többnyire az idősebb korosztály látogatja,
mindkét új létesítmény a közelben áll a rendelkezésükre.

Erről jut eszembe

Mennyi az annyi? Mindig mindenütt
ugyanannyi? Aligha. Legtöbb esetben a mércétől függ. Az emberiség nagyobb hányada
régóta arra törekszik, hogy legalább a mértékegységek egyformák legyenek az egész világon. De nem mondható, hogy akár ez a
kérdés is egyértelműen megoldódott volna.
Pedig igazán hosszú ideje törekednek az egységesítésre. És egyre fejlettebb a méréstudomány. A nemzetközi méteregyezményt például
1875-ben ezen a napon írták alá. Kezdetben
17 ország csatlakozott az egyezséghez, 2008
végére 52 állam lett a megállapodás teljes
jogú része, 37 ország társult tag. Románia
1884-től lépett be a méterrendszer nemzetközi koordinációs közösségébe. És valójában
még ma sem tudjuk, hogy például hány méter
vagy kilométer a létező, illetve használatban
levő autópályáink hossza. Holnap, holnapután okosabbak lehetünk? Persze nem csak
ezt az adatot nem ismerjük csalhatatlanul. De
ha a szubjektív tényező a szigorúan mérhető
dolgokban is vitát szülhet, miért csodálkozunk olyasmin, hogy a sürgősség, illetve készenléti állapot egyik vagy másik rendelete
vagy intézkedése többféleképpen értelmezhető? Csodálkozunk? Csak a legnaivabb emberek lepődnek meg az országot kormányzók
kapkodásán, tétova döntésein és az azokat
végrehajtani hivatottak bizonytalanságán.
Ami a járványhelyzeti csiki-csuki, tanácstalanság, illetve tanácsdömping, a nyitás, üresjárat, visszalépés, „maximális” vészhelyzet,
engedékenység, bekeményítés, utazási lazítások, nyilatkozatváltás, határ menti tömegnyomor és a többi színjátékában történt, történik,
jól érzékelteti az országos, regionális és helyi
irányszabók, fegyelmezők kapkodását, következetlenségét, összehangolatlanságát. Nem
kétséges, ugyanez mutatkozik majd az újra

beinduló büntetések, bírságolások megszabásában is. Ismét nagyok a szabályszegések
miatt kiróható pénzbüntetések, óriási a legalacsonyabb és legmagasabb összegek közti
különbség, megint a bírságot meghatározó
szervek, egyének kénye-kedve szerint kell fizetni. Újra az lesz, hogy a legszerencsétlenebb, leggyámoltalanabb vétkezőkön csattan
az ostor? Azt már lehetett látni, hogy a randalírozókat, a tényleg felelőtlen, agresszív
rendbontókat, szabályszegőket nem büntetik
a hatóságok, inkább igyekeznek elkerülni
őket, minek gyűjtsék meg a maguk baját?
Vajon megint jön a nép ügyvédje és az alkotmánybíróság, és phüj, phüj, törlik az egészet?
A tévék tükrében az is kiderült, zavartalanul
működik a jó zsaru, rossz zsaru taktika. Egyik
politikus, egyik szakember engedékenyen nyilatkozik, a másik bekeményít, kinek mikor mi
a fontosabb. Ezért sem lehet igazán komolyan venni a járvánnyal kapcsolatos statisztikákat, különféle adatokat, grafikonokat,
összehasonlító ismertetőket. A kormány elégedett magával, a parlament elégedetlen
velük, az elnök folyton szigorú és aggodalmas, román nemzete sorsáért remeg. A nép,
uram király? Ne folytassuk, ami a versben
következik, azzal jobb nem viccelni. De az,
ami hétfőn a miniszterelnök parlamenti meghallgatásán zajlott, viccként is felfogható.
Mondjon le, harsogta az ellenzék. Én aztán
nem, gondolta a kormányfő, inkább arról beszélt, hogy mindent milyen jól csináltak
eddig. És még mi minden jó jön ezután! Elvégre dicső országunk számtalan nemzetközi
statisztikában élen jár példás mutatóival. A
koronát éppenséggel e karanténos időszakban elért gazdaságnövekedési eredményeivel
szerezte meg. Jók vagyunk, na. Minek firtatni,
hogy mennyi az annyi? (N.M.K.)

Európai polgári kezdeményezés a világjárvány árnyékában

Két, karanténban töltött hónap
után mindannyian ki vagyunk
éhezve a reményre és a sikerre. Az
aláírásgyűjtés – remélhetőleg csak
időleges – lezárása után el lehet
mondani, hogy a nemzeti régiókról
szóló európai polgári kezdeményezés mindkettőt elhozta. Az utolsó
napok és órák katarzisa felért egy
vb-döntőével! Különösen igaz ez
ránk, a kezdeményezés szervezőire.
Végig hittünk – és ma is rendületlenül hiszünk – a kezdeményezés sikerében. Ám egy hónappal ezelőtt
nem gondoltuk volna, hogy ekkorát
fordul a világ, és a véghajrában a
rég nem látott összefogás átlendíti a
nemzeti régiókért gyűjtött aláírások
számát az egymillión. Úgy látszik,
a nemzeti ügyekre is igaz, hogy a
veszély élesíti az érzékeket. A nemzeti régiós kezdeményezés ugyanis
a megmaradásról szól: arról, hogy
magyarként a szülőföldünkön
ugyanazokat az esélyeket kapjuk
meg, mint a többségi nemzetek.
A világjárvány ugyanakkor nemkívánatos hatással is járt: a személyes érintkezés beszüntetése miatt
lehetetlenné vált a papíralapú aláírásgyűjtés, az online teret pedig kitöltötték a vírussal kapcsolatos
hírek. Az utolsó napokban az is kiderült, hogy az uniós aláírásgyűjtő
honlap és a hozzá tartozó szerver
hibái miatt aláírások tízezrei veszhettek el. A honlapot és a szervert is
az Európai Bizottság működteti, így
az elveszett aláírásokért Brüsszelt
terheli a jogi és politikai felelősség.
Ezért joggal követeljük az aláírásgyűjtés határidejének meghosszabbítását, és az előjelekből ítélve
számíthatunk rá.
Ez karnyújtásnyira hozná a sikert: az egy és negyedmillió aláíráshoz már csak néhány tízezret kell
hozzátenni ahhoz, hogy a kezdeményezés jogi értelemben is teljesítse
a sikeresség feltételeit. Igaz, ezt
négy olyan uniós tagállamból kell
begyűjteni, amelyben még nem teljesült a lakosságarányos küszöb. A
feladat tehát adott: meg kell győznünk több európai országban élő
nemzettársunkat és a kontinens más
nemzetiségű polgárait, hogy a nemzeti régiók kiemelt fejlesztése
mindannyiunk érdeke. Ezen túlmenően tovább kell növelni a Magyarországról,
Romániából
és
Szlovákiából gyűjtött támogatások

számát, mert ez csak fokozza a kezdeményezés súlyát.
Az aláírásgyűjtésben számos segítséget kaptunk. Nehéz bárkit kiemelni úgy, hogy ezzel más, fontos
szereplőt ne bántsunk meg, de
mégis szót kell ejteni:
– magukról az emberekről, akik
aláírták a kezdeményezést, biztatták, tájékoztatták, aláírásra ösztönözték
ismerőseiket.
Nekik
köszönhető, hogy az utolsó héten
láncreakcióban terjedt a lendület a
közösségi oldalakon;
– az egyházakról, azokról a gyülekezetekről, amelyek papíralapon
aláírásokat gyűjtöttek, lelkészekről,
papokról, akik a hirdetések során a
kezdeményezés fontosságáról beszéltek híveiknek;
– Magyarország kormányáról,
amelynek folyamatos segítsége perbeli beavatkozóként a győztes döntés felé egyengette utunkat, és
amely nélkül el sem kezdődhetett
volna az aláírásgyűjtés;
– miniszterekről, országgyűlési
és helyi képviselőkről, polgármesterekről, sportolókról, énekesekről,
köztiszteletben álló személyiségekről, akik nyilvánosan támogatták a
kezdeményezést, és aláírásra buzdítottak másokat is;
– a magyar Országgyűlésről,
amely a magyar társadalomnak utat
nyitott a támogatás felé. A parlamenti állásfoglalás elhozta a digitális aláírásgyűjtés első nagy hullámát
és a biztosítékot, hogy a kezdeményezés mögött ott áll az egész magyar társadalom.
Mint minden sikeres kezdeményezést, a nemzeti régiókról szóló
EPK-t is érik kritikák. Ezek közül
bizonyára vannak jogosak is, viszont a legtöbbről ki lehet jelenteni,
hogy félreértéseken alapul. El szeretném oszlatni ezeket, hogy az aláírásgyűjtés meghosszabbításának
idején erősödjön az összefogás.
Csekély számban kifejezetten
rosszindulatú, a nemzeti közösség
és az önrendelkezés eszméjét tagadó írások is napvilágot láttak,
amelyekre viszont – elenyésző számuk és átlátszó csúsztatásaik miatt
– kár lenne tékozolni a szót.
Torz optikát tükröz az a bírálat,
amely szerint „a nemzeti régiókról
szóló kezdeményezés csak magyar
ügy”.
Először is számunkra és a Szé-

kely Nemzeti Tanács számára
semmi nem lehet fontosabb a magyar ügynél, ezért ez nem kritika,
hanem dicséret.
Másodszor: miért ne lehetne egy
„csak magyar ügyet” az európai fórumok elé vinni, ha erre megvan a
jogi lehetőség?
Harmadszor: Európában számos
olyan nemzeti közösség él, mely
történetileg egy régiót tekint hazájának, és amely igényli, hogy láthatóvá váljon a közösségi jogban.
Nyugat-európai kapcsolatépítésünket ez a gondolat kísérte, ezért pártolta és ígérte egyhangúlag
elfogadott határozataiban az aláírásgyűjtés támogatását a FUEN (Európai Kisebbségek Föderatív Uniója)
és az EFA (Európai Szabad Szövetség), a polgári bizottság tagjai sem
véletlenül kerültek ki Spanyolországból, Hollandiából, Belgiumból,
Ausztriából, Németországból vagy
Svédországból. A nemzeti régiók
ügye magyar ügy. De ugyanakkor
katalán, baszk, flamand, korzikai,
fríz, morva, bajor ügy is, és épp ezáltal, de csak ezáltal európai ügy is,
mivel Európa kulturális sokszínűségének hordozói nemcsak a tagállamok, hanem a nemzeti régiók is.
Téves az a megközelítés, amely
szerint „az unió úgysem foglalkozik
kisebbségi kérdésekkel”.
Ez a kezdeményezés nem „kisebbségi kezdeményezés”, hanem
az unió kohéziós és regionális politikájára vonatkozik, még akkor is,
ha a nemzeti régiókat jelentős
számban lakják az ország többségi
népességétől különböző nemzeti
közösségek. A várt uniós jogszabálynak a régió minden lakója haszonélvezője lesz, sőt maga az
állam is.
A nemzeti régiók fejlődésbeli
hátránya uniós alapszerződést sért.
Az uniós politikák végrehajtása
nem eredményezheti nemzeti, etnikai közösségek sérelmét, nem sértheti
az
unió
kulturális
sokszínűségét.
Téves az a megközelítés is,
amely szerint „a kezdeményezés ellentmond a magyar kormány politikájának, mert az uniótól kér
segítséget a tagállamon belüli problémák megoldására”.
Ez nem igaz. Az uniótól nem segítséget kér, hanem a szerződésből
eredő kötelezettségek betartását!

Már pusztán ahhoz, hogy ezt egyáltalán előadhassuk, hatéves perben
kellett legyőzni az Európai Bizottságot!
A kezdeményezés semmiben
sem sérti a tagállamok nemzeti szuverenitását. Nem kíván forrásokat
elvenni tőlük, hanem újak lehívását
akarja lehetővé tenni, teret adni egy
frissebb, dinamikusabb, harmonikusabb regionális fejlesztésnek.
A kezdeményezés kifejezetten
egybecseng a magyar Alaptörvénybe foglalt értékekkel: „Magyarország az egységes magyar
nemzet összetartozását szem előtt
tartva felelősséget visel a határain
kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és
fejlődését, támogatja magyarságuk
megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését,
közösségi
önkormányzataik létrehozását, a
szülőföldön való boldogulásukat,
valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal”.
Nem igaz az az állítás sem, miszerint „a magyar kormány nem tett
semmit az ügyben”. A kezdeményezés végleges szövege nem született
volna meg a magyar kormány szakértőinek segítsége nélkül, amit
2012-ben kértünk.
Románia, Szlovákia és Görögország beavatkozása után az egész erdélyi magyar nemzeti közösségnek
fontos volt, hogy ne maradjunk
egyedül. A magyar kormány érvei a
beavatkozási kérelemben, a per folyamán állandó és segítő jelenléte
döntő módon hozzájárult a bírósági
sikerhez. Közösen tapostuk ki az
ösvényt a Minority SafePack előtt,
hiszen néhány hónapos késéssel ezt
az utat járta az RMDSZ kisebbségi
kezdeményezése.
Mindez számottevő segítség volt,
ugyanakkor a szervezők szándékainak megfelelően megmaradt abban
a keretben, amely egy polgári kezdeményezést jellemez, azaz nem
lehet bennünket azzal vádolni, hogy
államhatalmi szervek gyűjtötték
össze a támogató aláírásokat.
Ér olyan bírálat bennünket, hogy
„azért nem sikerült még négy államban az alsó küszöböt teljesíteni,
mert a szervezők az utolsó pillanatig halogatták a kampány beindítását”.

Ez sem igaz. 2011 óta tart az európai előkészítés, közvetlen tárgyalásokat folytattunk Bilbaóban,
Barcelonában, Edinburghban, Bozenben stb., de ekkor kezdődött az
önkéntesek gyűjtése egész Európából. A polgári bizottságot 2013-ban
alakítottuk meg. Kezdődött egy
hatéves jogvita, amelybe négy
állam avatkozott be, de talán kevéssé ismert, hogy Kovászna
Megye Tanácsa mellett a felvidéki
Debrőd önkormányzata, a Breton
Kulturális Intézet és a Baszk Nemzeti Párt is beadta a beavatkozási
kérelmét a szervezők oldalán. Az
elmúlt évben megszámlálhatatlan
levél, kampányanyag ment célzottan a különböző nemzeti régiókba.
Van egy olyan lekicsinylő vélekedés, hogy „pusztán szimbolikus
kezdeményezésről van szó, Székelyföld autonómiájának úgysincs realitása”.
Nem szimbolikus, hanem a mindennapokat érintő gazdasági kérdésekről
van
szó:
mekkora
többletköltséggel jár egy vállalkozás működtetése kétnyelvű társadalmi közegben, illetve egy
munkahely létrehozása az érintett
régiókban, milyen infrastruktúra,
milyen minőségű oktatás segíti elő
a régió népességmegtartó erejét,
hozzájutnak-e a helyben lakók a
saját nyelvükön a termékekkel kapcsolatos egészségvédelmi és környezetvédelmi tudnivalókhoz, vagy
éppen a fontos járványügyi tájékoztatást.
Soha nem gondoltuk, hogy a várt
uniós jogszabály bármelyik régiónak autonómiát adhat. Ám a regionális identitás elismerése, a nemzeti
régiók fejlesztése közelebb viszi
azokat a régiókat az autonómiához,
ahol az még nincs meg, és szélesítheti, mélyítheti ott, ahol megvan.
*
Várjuk Brüsszel döntését. A következő hónapokban maradjunk
együtt, és ki-ki saját erejéből segítse
a végső sikerhez szükséges aláírások összegyűjtését.
Az elmúlt hónapokban megmutatkozott összefogás alapot ad az
eddiginél is ambiciózusabb célkitűzésünknek: gyűjtsünk még egymillió aláírást a nemzeti régiókért az
unió legkevesebb hét államából!
IzsákBalázs,aSzékely
NemzetiTanácselnöke
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A ballagási ünnepség elmarad

Június 2-án kezdődik a vizsgára
való felkészítő

Bár június 2-án minden részletre kiterjedő, rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődnek meg az
iskolai felkészítő órák a VIII. és a XII.
osztályt végzők számára, úgy tűnik,
hogy a szülők közül lesznek, akik
egészségi okokra hivatkozva nem fogják engedni gyermeküket az iskolába.
Ami nem kötelező, de akik igénybe
veszik, azoknak megtartják az órákat,
a többi diák pedig online nézheti meg.
2020-ban megyénkben 5293 tanuló
(3462-en a román, 1736-an a magyar,
95-en a német tagozaton) fejezi be általános iskolai tanulmányait, és 3745en (2656-an a román, 1050-en a
magyar és 39-en a német tagozaton)
végzik a középiskolát. Összesen 9038
ballagója van ennek a – járvány miatt
csonka – tanévnek, amely új kihívásokat jelentett diákok és tanárok számára
egyaránt.
A
ballagási
ünnepségek az idén elmaradnak, központilag sugárzott köszöntőkkel online búcsúztatják a végzősöket. A
tizenkettedikeseknek május 29-én ér
véget a tanév, a nyolcadikosoknak június 5-én.
A június 2-án kezdődő kéthetes felkészítőkön minden iskolában jelen
kell legyen egy orvos vagy egészségügyi asszisztens, és biztosítani kell a
fertőzéssel szembeni védekezéshez
szükséges felszerelést és feltételeket.
Az osztályfőnök feladata számba
venni, hogy hány résztvevőre számíthatnak az iskolában, a többieknek biztosítani kell továbbra is az online
felkészítést. Akinek erre sincsen lehetősége, el kell látni írott tananyaggal.
Az iskolai tevékenységen minden
osztályban legtöbb tíz tanuló lehet
jelen, egymástól két méter távolságra,
a nevükkel megjelölt padban, asztalnál. A felkészítő két ötvenperces órából áll. A diákokat a bejáratnál egy,
vagy a számuktól függően több pedagógus és az orvos vagy asszisztens fogadja,
fertőtlenítő
szőnyegen
haladnak át, megmérik a testhőmérsékletüket, fertőtlenítik a kezüket,
maszkot és kesztyűt kapnak. Ezt követően libasorban mehetnek be a tanterembe egy pedagógus vezetésével, a
nyilakkal jelölt útvonalon. Az osztálytermekbe először a felkészítő tanár lép
be, utána a hátsó padban, majd az
előtte levőkben ülő diákok, azt követően fertőtlenítik az útvonalat, és rendszeresen fertőtlenítenek minden
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felületet az iskolában. A felkészítő óra
során a tanárnak is meg kell tartania a
két méter távolságot a diákoktól. Az
óra alatt az ablakot és szükség szerint
az osztály ajtaját is nyitva kell hagyni.
Az osztálytermet csak a jól meghatározott körülmények között lehet a
tanóra idején elhagyni. Mielőtt kimennének szünetre, amelyet úgy szerveznek meg, hogy a csoportok tagjai ne
találkozzanak, a kísérő tanárnak meg
kell győződnie, hogy üres a folyosó.
Az iskolaudvarra is libasorban, a távolságot betartva lehet felügyelet alatt
kimenni, a távolságtartás a szünet idejére is vonatkozik. A mosdót, ahol
szappannak és egyszer használatos
kéztörlőnek kell lennie, egyenként
használhatják a diákok, amit a folyosófelelős tanár ellenőriz.
A következő órára ugyanolyan
módon, egyes sorban, a távolságot betartva, a tanár kíséretében mehetnek
be, ha végeztek, a másik kijáratig kísérik őket, ahol leadják a használt
maszkot, fertőtlenítik a kezüket, és a
hazamenetelre egy új maszkot kapnak. Az osztályokban ki kell legyenek
függesztve a fertőzés megelőzésére
vonatkozó szabályok. Aki nem tartja
be az előírásokat, azt kizárják a további tevékenységről.
Nagyvonalakban így kellene minden iskolában megszervezni a felkészítő órákat, és hasonlóképpen az
írásbeli vizsgákat is, tízes csoportokra
osztva a nagyobb létszámú osztályokat.
Mivel vannak diákok, akik nem
vettek részt az online órákon, és nincs
elég jegyük, értesíteni kell a szülőket,
hogy a diák vegye fel a kapcsolatot az
iskolával, hogy lezárhassák.
A XII. osztályosok egy része ingázó
diák, és amelyik településről nem járnak az autóbuszok, vagy a szülők nem
tartják biztonságosnak az autóbuszon
való közlekedést, ha több diákról van
szó, a polgármesteri hivatal segítségével igénybe vehetik az iskolabuszokat.
A távolabbról bejáró diákokra gondolva, értesüléseink szerint a tanfelügyelőségen jelenleg mérik fel, hogy
a szabályok betartásával melyik bentlakásban biztosíthatnak helyet az ingázni
nem
tudó,
távolabbi
helységekben
lakó
diákoknak.
Ha igény van erre, megszervezik a
szálláshelyet és az étkeztetést is.
(bodolai)

söppike – így szólította mindenki a
hosszú, szőke hajú, kék szemű fiatalasszonyt, aki motorkerékpáron
száguldozta végig a marosvásárhelyi ötvenes
évek második felét és a hatvanasok legelejét.
Serlegek, érmek, oklevelek őrzik az egykori
szenvedély emlékét a múzeumi gonddal berendezett szobában, ahol lányával, Zsuzsival
délibábként keressük, várjuk az elmúlt időt.
Találkozásunkat igazi detektívmunka előzi
meg, rég látott dobozokból kerülnek elő a
történések őrei: fél évszázados újságcikkek
mellől kivágott fotók, rövid megjegyzések,
Csöpi néni finom, sok év után is varázserővel
ható betűi.
Elsőként egy fiatalabb, 22 éve kelt szöveg
kerül a kezembe. Kastély az enyészet útján –
olvasom a Népújság 1998. március 27-i tudósításának címét. „Itt születtünk. Zsuzsikának” – súgja a jellegzetes kézírás a cikk
szélén. Rögtön utána egy római katolikus
templom fényképét forgatom, az újságban
megjelent fotó mellett most is ott a segítség:
„Itt voltunk megkeresztelve. Ó, édes Radnót”.
Az idő tréfálkozni kezd, hirtelen hatalmasat ugrik előre. 2002. december 22., Népújság: „Csöppike, a jó Mikulás. Kémenes
Lóránt plébános úrral. A ruhát is magam készítettem. Köszönöm Istennek a felejthetetlen
napot” – üzenik az újságcikk szélén egymás
alá rendeződő sorok. A templomi ünnepséget
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Eötvös József, az eltömegesedés
kritikájának egyik közép-európai előfutára

Dr. Vincze Hanna Orsolya, a BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklámintézetének egyetemi docense a francia
Belphégor médiatudományi folyóirat hasábjain közölt tanulmányt Eötvös József A
XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra című munkájáról. A szerző amellett
érvel, hogy Eötvös két kötetben, 1851ben, illetve 1854-ben közreadott munkája, valamint az arisztokrata liberális
gondolkodási hagyomány, amelybe e
nagyszabású vállalkozás betagozódik,
megelőlegezi az eltömegesedés jelenségének közismert 20. századi kritikáit.

melkedő jelentőségű. Eötvös kora egyik legjelesebb közép-európai politikai gondolkodójának
számított. 1848-tól a Batthyány-kormányban,
majd később az Andrássy-kormányban a vallás- és
közoktatási tárcát vezette 1867-es leköszönéséig.
A közoktatás reformja mellett elkötelezett miniszterként a „népoktatás” iskolarendszerének kiépítését sürgette. A forradalom és szabadságharc
leverése után fogalmazott A XIX. század uralkodó
eszméinek befolyása az államra című, kétkötetes
Eötvös-munkát is ennek a közoktatási projektnek
a viszonylatában érdemes látni és értelmezni. Eötvös veszélyesnek találta a populáris gondolkodás
kultúrára gyakorolt hatásait. Értelmezésében a
piaci működések és a tömegesedés szabványosító
és uniformizáló hatása a kultúrát is homogenizálja,
hatással van az állampolgárok érzelmi világára,
veszélyt jelent az egyén szabadságára, a közvélemény zsarnokivá, a tömegmédia manipulatívvá
válhat. Ugyanakkor Eötvös és általában az arisztokrata liberális gondolkodók belátták, hogy a populáris értelemképződés gyakorlatait éppen azért
kell megérteni és elemezni, mert a populáris gondolatok térnyerése hosszú távon megfékezhetetlen.
Amennyiben köztámogatásra szoruló közintézményeket akarunk fölépíteni, elengedhetetlen megértenünk a populáris értelem előállításának
különböző elemeit: a populáris érzelmeket, a populáris művészeteket és a populáris politikai gondolkodás piacosító technikáit. Az Eötvös által
kínált perspektíva rendkívül fontos hozzájárulás a
közélet jobb szabályozhatóságához, és az első
módszertani keretek egyike a tömegjelenségek
vizsgálatához.
A tanulmány teljes terjedelmében hozzáférhető
az
alábbi
linken:
https://journals.openedition.org/belphegor/2312
Hanna Orsolya VINCZE (2020): Massification
and its Critique in the Nineteenth Century History
of Ideas: József Eötvös on Popular Meanings and
Public Life. Belphégor, 18,1. DOI: 10.4000/
belphegor.2312
(közlemény)

A 20. század első harmadában egyre több európai elméletíró hívta fel a figyelmet az eltömegesedés politikai csapdáira. Gustave Le Bon 1895-ben
közölte A tömegek lélektana című pszichológiai
elemzését, José Ortega y Gasset 1930-ban publikálta A tömegek lázadása című nagyesszéjét. A társadalomtörténeti érvelések általában az ipari
technikák térnyerését teszik felelőssé azért, hogy
a hagyományos értékrendszereket magukénak érző
közösségek helyét átvették a populista értelemképződés gyakorlatai mentén szerveződő tömegtársadalmak. A tömegkultúrák tanulmányozásának
egyik kulcskérdésévé vált, hogy miként jellemezhető a politikai hatalom és a közélet viszonya.
A tanulmány amellett érvel, hogy a populáris
kultúra és a közélet viszonyának vizsgálata már
jóval a tömeg 20. századi fogalmának megjelenése
előtt elkezdődött Nyugat- és Közép-Európában,
olyan arisztokrata liberális politikai gondolkodóknak köszönhetően, mint Alexis de Tocqueville,
John Stuart Mill, Jacob Burckhardt vagy Eötvös
József. Az arisztokrata liberális politikaelméleti
áramlat egyik nagy érdeme az volt, hogy kritikáiban meghaladta a „vulgus” klasszikus, elitista bírálatait, nagy hangsúlyt fektetve a modern urbánus
közegeket átható társadalmi mechanizmusok, társadalmi valóság elemzésére. A modern közvélemény
működésmódját
a
korban
professzionalizálódó népszerű sajtótermékek térnyerésével, valamint
az értékek piacosodásával (kommodifikáció) és a kulturális
homogenizációval
összefüggésben próbálták megérteni.
Eötvös
Józsefet
(1813–1871) elsősorban regényíróként ismerjük, szépirodalmi
művei a forradalmi
változások és a társadalmi viszonyok kérdéskörét, a hatalom és
a korrupció, a feudalizmus és a modernitás
viszonyát járják körül.
Ugyanakkor elméletí- A kép illusztráció.
rói munkássága is kie- Forrás: https://marketingland.com/death-mass-market-consumers-couldnt-happier-235297

Motoron az időben

megörökítő, fekete-fehér fotón hosszú köpenyes, vattaszakállas, idős hölgy néz a kamerába. A szeme elárulja. Ő az a törékenynek
látszó, fiatal nő, aki négy és fél évtizeddel korábban sorra nyerte a regionális motorkerékpár-versenyeket.
– Mivel hamar férjhez mentem, és nemsokára a fiam is megszületett, nem volt alkalmunk
édesanyámmal komolyabban a múltról beszélgetni.
Néha
elkezdett egy történetet,
de aztán elterelődött a
szó – jegyzi meg Zsuzsi, miközben egy régi
profilképet mutat. A szépséges arc Karádyféle szenvedélyt sugároz.
– Anyukám színésznő akart lenni, és úgy
tudom, volt is valaki, aki meglátta benne a
tehetséget, de a körülmények nem kedveztek
ennek az álomnak. A motorozásba fiatal házasként szeretett bele. Ikerlányként jött a világra, és egy akkori, híres orvos azt mondta
neki, emiatt nem valószínű, hogy lesz gyermeke. A várakozással töltött évek, úgy tűnt,
a doktort igazolják, ezért édesapám elhatározta, hogy kárpótlásként megtanítja motorozni – meséli vendéglátóm, aztán már
mutatja is az 1955-ös hajtási jogosítványt,

amelyen a Permis de conducere felirat alatt
a Permis de conduiret olvasom. Nem értjük
ez utóbbi szavak jelentését, de ez most nem
is fontos. Egy 1956-os újságcikk maradványa kerül elő az emlékdobozból, a szövegdarabkákat megfejteni kész talány, a
motoros csapat fotója és alatta a kedves
Csöpi néni betűk azonban elárulják a lényeget. Ez a bejegyzés
már az unokának szól:
„A 40-es számú versenyző. Ez volt a te Kicsimamád”.
Innen felgyorsul a ritmus, egymás után simítok végig 1955, ‘57, ‘58, ‘60 emlékein, okleveleken, érméken, amelyek közül a legtöbb
az első helyezésért járt. A Rapid sportklub
szervezésében zajlott regionális megmérettetések közül nem egy a megyeszékhely és
Szászrégen között zajlott – a diplomákon legalábbis ez áll. Az utolsó győzelmek egyikét
1960 áprilisában élte meg az akkor harmincéves versenyző, aki két év múlva, váratlan
égi ajándékként anyává vált. Ezzel véget ért
a két keréken száguldás, csónakos motorjával azonban gyakran kerekedett fel székelyföldi kirándulásokra a most már
háromtagúvá nőtt család.

– Édesanyám mesélte, hogy a versenyévek
alatt volt egy kategória, amit nőként ő nyert
meg először. Arra, sajnos, nem emlékszem,
hogy pontosan miről volt szó, talán nem is
részletezte. Sokat kutattam az interneten erre
utaló források után, de nem jártam sikerrel
– halkul el beszélgetőtársam hangja. Később
azt is megemlíti, hogy szülei fiatal házasokként a Teleki Téka egyik helyiségében laktak,
a November 7. negyedi lakást „pártunk és
kormányunk” egy nagyobb versenyen aratott győzelem jutalmaként utalta ki a házaspárnak.
Az idősíkok közt megtett kilométerek után
nem könnyű visszatérni a jelenbe. Lassan
kortyolgatom a Zsuzsi-féle kávélikőrt, miközben tekintetemmel még egyszer végigsétálok a fekete-fehér múltkockákon, a
versenyek rajtját és végét őrző pillanatokon,
a bőrdzsekis csapat hegyvidéki túráinak emlékképein. Aztán arra a hosszú, ősz hajú,
kislányos mozgású hölgyre gondolok, aki
12–13 évvel ezelőtt egy lakótelepi játszótéren, a fűben hátradőlve maga fölé emelte
még egészen aprócska gyermekemet. Ehhez
a belső fotóhoz nem kell külön magyarázat.
Csöpi néni, a motorosok régi Csöppikéje a
nyolcvanas éveiben is megőrizte lényének
legfőbb jellemzőjét, a derűs erőt és annak
forrását, a mindenki felé egyformán áradó
szeretetet.
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A koronavírus-járvány hatása a gazdaságra

Az EB tavaszi gazdasági előrejelzése

Megjelent az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése. Eszerint Lengyelország
lehet a leginkább válságálló, míg a turizmusból élő Horvátország és Görögország, valamint az erősen érintett Olaszország és
Spanyolország térdel le a legjobban.

Mózes Edith

Vállalkozói konzultációt
indított a Maros Megyei Tanács
Szerkesztette: Benedek István

Online kérdőív segítségével méri fel a Maros Megyei Tanács, hogy a
Maros megyei vállalkozói szférának milyen nehézségeket és veszteségeket okozott a koronavírus-járvány, és a vállalkozóknak milyen javaslatai
vannak a gazdaság újraindítására.
A kérdőívvel, amelyet vállalkozókkal és szakmai szervezetekkel együttműködve állítottak össze, azt szeretnék feltérképezni, hogy a megyében
hogyan érintette a járvány a különböző gazdasági ágazatokat, a korlátozások miatt a cégek milyen intézkedéseket vezettek be az alkalmazottaikat
illetően, és milyen lépéseket terveznek a következő időszakban.
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke szerint a következő hónapok egyik legfontosabb feladata, hogy a gazdaságot érintő intézkedéseket hozzanak helyi és országos szinten egyaránt, hiszen a
koronavírus-járvány nehéz helyzetbe hozta a vállalkozókat, és ha nem sikerül újraindítani a gazdaságot, annak nagyon súlyos következményei
lesznek.
„Fontos feladat, hogy felmérjük a járvány várható gazdasági hatásait,
az egyes ágazatok érintettségét és a gazdasági szereplők reakcióit a kialakult helyzetre. A célunk az, hogy a felmérés tapasztalatainak összegzésével
visszajelzést adjunk a kormánynak, és segítséget tudjunk nyújtani a Maros
megyei kis- és középvállalkozásoknak a felkészülésre, a folyamatosan alakuló helyzethez történő alkalmazkodáshoz” – emelte ki Péter Ferenc.
A Maros Megyei Tanács elnöke azt is elmondta, a kérdőívre kapott válaszokat elemezni fogják, és szakértők segítségével konkrét javaslatokat
fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedésekkel, programokkal lehet segíteni a vállalkozókat helyi, megyei, illetve országos
szinten. Az elkészült elemzést és a megfogalmazott javaslatokat a megyei
tanács továbbítani fogja a helyi önkormányzatoknak, de a kormánynak
és a parlamentnek is.
A kérdőívet több ezer Maros megyei kis-, közép- és egyéni vállalkozásnak küldi el a Maros Megyei Tanács, de az intézmény honlapján is
megtalálható (https://docs.google.com/forms/d/1LIkKJcaj0Q3paOPiGMTCOO5IPgX4GuxEpIlSgXIKwE/viewform?edit_requested=true), így
azok is kitölthetik, akik nem kapták meg e-mailben. A kitöltési határidő
2020. május 31.
AMarosMegyeiTanácssajtóirodája

Pályázatok krízis alatt és után

Hogyan érintette a krízishelyzet
a pályázatokat, pályázókat? Milyen
intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a rendszer tovább tudjon működni? Milyen országos és
uniós pályázatok várhatók? Parajdi
Borbála pályázati szakértő összefoglalóját hallgathattuk meg erről
május 14-én az RMKT online élő
közvetítésén.
Március 16-án, a szükségállapot
megkezdésével az elnöki dekrétumban egy cikkely foglalkozott azzal,
hogy mik az alternatívák az aktuális
válsághelyzet kezelésére uniós és
országos források szintjén is. A cikkely szerint, ha az igénylők nehézségekbe ütköznek a pályázatok
kivitelezésénél, felfüggeszthető
vagy fel is bontható a finanszírozási
szerződés, közös megegyezéssel.
Milyen nehézségekbe ütközhettek a pályázók? Az elbírálás alatti
pályázatoknál nehezebbnek bizonyult az engedélyek beszerzése a
hivatalos szervektől, és az első hetekben az online rendszerek sem
voltak a leghatékonyabbak. A gyakorlatba ültetés alatt a legnagyobb
probléma az volt, hogy az eszközök
beszerzése időigényesebbé vált
vagy teljesen elakadt, így sok munkálatot felfüggesztettek. Az elszámolások esetében is jelentős
csúszás volt ezen időszakban, és
több olyan probléma is volt, amely
megnehezíthette az elindított folyamatokat. Tekintettel a felsoroltakra,
felmerül a kérdés, hogy milyen intézkedéseket hoztak ezek kezelésére, és milyen javaslatok születtek
a helyzet súlyosságának enyhítésére?
Az eddig megszokott három

hónap helyett hat hónap áll rendelkezésünkre a szükséges bizonyító
dokumentumok benyújtására, amit
most már online is elküldhetünk a
finanszírozónak. Júniustól minden
elintézhető lesz digitális formában,
az elektronikus aláírás is nélkülözhetetlenné válik a közeljövőben.
Speciális, a krízishelyzetre vonatkozó finanszírozási lehetőség is
megjelent IMM Invest Romania
néven, a hitelkonstrukcióra már
több mint 50.000 igénylést nyújtottak be. A vállalkozások a 2019-es
üzleti forgalmuk 25%-át igényelhetik hitelként, de ez nem haladhatja
meg az 500.000 lejt fenntartási és
10.000.000 lejt beruházási célra
igényelt hitel esetében. A kamatot
és a kezelési költséget az igénylőknek idén nem kell fizetniük, és fontos megjegyezni, hogy az ilyen
típusú kamat előnyösebb és sokkal
kedvezőbb más banki hitelfajtáknál. Az előadás további részében
Parajdi Borbála instrukciókat is felsorolt a hitel igénylésével kapcsolatosan. Elmondása szerint a
program jelentős segítségnek bizonyulhat hitelképes vállalkozások
számára.
Hogy milyen más lehetőségek
vannak országos és uniós szinten,
és melyek azok a kritériumok, amelyeknek eleget kell tennünk? Mi
várható a közeljövőben, és mire érdemes figyelnünk pályázásnál? A
szakmai előadást utólag is visszahallgathatják
az
érdeklődők
a Romániai Magyar Közgazdásztársaság
Facebook-oldalán,
a
következő
linken:
https://www.facebook.com/rmkt.ro/.
(közlemény)

Az Európai Bizottság több mint 200 oldalas tanulmányt jelentetett meg az EU nemzetgazdaságainak a
kilátásairól. Az előrejelzés szerint az Európai Unió
7,7 százalékos GDP-visszaesést szenvedhet el 2020ban, hogy utána 2021-ben 6,3 százalékkal nőjön a
gazdaság. Úgy tűnik, a turizmuson múlik majd,
mennyire lesz tragikus a visszaesés és a munkanélküliség mértéke.
Az egyes országokról olvasható friss becslések
mindegyikében a turizmus nemzetgazdasági súlya
köszön vissza: legjobban Görögország (9,7 százalékos esés), Olaszország (9,5 százalékos mínusz), Spanyolország (9,4 százalékos csökkenés) és
Horvátország (9,1 százalékos GDP-esés) esik
recesszióba.

GDP 2020: van nemzetgazdaság,
amely a felére olvad, de olyan is,
amely a másfélszeresére nő

Eltérően hat a járvány a mezőgazdaságban, az iparban és a szolgáltatásban erős gazdaságokra. A görög
és a horvát gazdaságban 20 százalék feletti az idegenforgalom nemzetgazdasági súlya, de az olasz és a spanyol turizmus is kiemelkedő. A legkevésbé érintett
Lengyelország (4,3 százalékos mínusz), ahol az egész
unióban a legalacsonyabb az idegenforgalom gazdaságbeli szerepe (4 százalék).
Lengyelország mellett nincs is másik olyan állam,
amely pozitív irányban kiugró lenne, csupán Dánia,
Málta, Ausztria és Luxemburg az, ahol nem éri el,
csak megközelíti a 6 százalékot a visszaesés.

Optimista IMF, borúlátóbb EB

Korábban az IMF még (Máltával együtt) Magyar-

országot tekintette a legkisebb veszteséget elszenvedő
országnak (az ő előrejelzésükben csak 3,1 százalékos
visszaesés szerepelt), ám az Európai Bizottság már
nem ilyen optimista. Az anyag szerint 2020-ban a magyar gazdaság 7 százalékkal apadhat, a munkanélküliség is felkúszhat 7 százalékra, az infláció 3
százalékos szinten állhat meg, viszont a költségvetési
hiány is elérheti az 5,2 százalékot.

Mi történik Németországban?

Az előrejelzés szerint a németek a hathatós gazdaságvédelmi csomaggal valóban eredményeket érnek
el, mert bár a 6,5 százalékos visszaesés nagy, a 7 százalékig elengedett hiány segít megőrizni a munkahelyeket, a német munkanélküliség mindössze 4
százalékra emelkedik. A munkanélküliség amúgy
összességében 6,7 százalékról 9 százalékra ugrik, az
amúgy is magas szinttel jellemezhető, ráadásul idegenforgalmi visszaeséssel is sújtott országokban ez
az adat kiugró, Görögország (19,9 százalék) és Spanyolország (18,9 százalék) a két csúcstartó, de 2020
végére 10 százalék fölötti lesz.

És mi a helyzet Romániában?

Szakértők szerint az első koronavírus-fertőzés igazolása óta Romániában az azóta eszközölt intézkedések és korlátozások jelentős gazdasági visszaesést
eredményeztek. Az adatok szerint a múlt hét végén
890 ezer személy volt kényszerszabadságon, 332
ezren veszítették el a munkájukat, és óránként 70 vállalat szűnt meg.
Az előrejelzések szerint az ország éves gazdasági
visszaesése elérheti a 6,5 százalékot, a második negyedévben még jelentősebb, akár 14,6 százalékos is
lehet. De csak abban az esetben, ha a gazdaság ebben
a hónapban újraindul, és nem lesz újabb számottevő
leállás egy esetleges második fertőzési hullám esetén.
A második negyedévben a legnagyobb GDP-visszaesésre Ilfov megyében lehet számítani (-19,3%), a
legalacsonyabbra pedig Vaslui és Călăraşi megyékben
(-12,5%).
(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája, Index.hu, az EP honlapja,
econ.ubbcluj.ro/coronavirus)

500 milliárd eurós javaslat a járvány
gazdasági hatásainak ellensúlyozására

Németország és Franciaország egy 500 milliárd eurós európai uniós alap felállítását javasolja a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak ellensúlyozására – jelentette be
a német kancellár és a francia államfő hétfőn.

Az úgynevezett helyreállítási alap célja, hogy az
Európai Unió „megerősödve, összetartóan és szolidárisan” emelkedjen ki a járvány miatt keletkezett gazdasági válságból – mondta Angela Merkel német
kancellár Emmanuel Macron francia államfővel tartott online tájékoztatóján, aláhúzva, hogy a koronavírus-járvány az EU eddigi legnagyobb
megpróbáltatása.
A német–francia javaslat szerint az alap forrásait
az EU-s szerződések módosítása nélkül, a közös költségvetésről szóló szabályoknak megfelelően teremtenék elő, és az alapot az EU 2021-ben kezdődő
hétéves költségvetésébe – úgynevezett többéves
pénzügyi keretébe – ágyazva működtetnék.
Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság a tagállami kormányok felhatalmazásával felvesz 500 milliárd euró hitelt, amelyet a ciklus első éveire
összpontosítva költenének el, hogy a gazdaság minél
hamarabb túljusson a válságon.
A hitelt a tagországok közösen, több ciklusra elnyújtva törlesztenék, megemelt költségvetési befizetés formájában.
A törlesztési terheket ugyanolyan arányban kellene
megosztani, mint eddig a költségvetési befizetéseket,
a hitelfelvétellel szerzett forrást viszont rászorultsági
alapon osztanák el, vagyis a válságot leginkább megszenvedő tagországok kapnák a legtöbb támogatást.
Ez a helyreállítási alap „filozófiája” – mondta Angela
Merkel.
Kiemelte, hogy a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását szolgáló kohéziós alapokat is működtető EUs költségvetés igen jól megfelel a járvány hatásainak
ellensúlyozására, a közösség összetartásának, szolidaritásának erősítésére.
Németország és Franciaország az „európai eszme”
mellett áll ki a javaslattal, amely azon a felismerésen

alapul, hogy „Európának közösen kell cselekednie”
a válság legyőzéséért, mert „a nemzetállamnak egyedül nincs jövője” – mondta Angela Merkel.
Rámutatott, hogy tagállami szinten nagyjából 2000
milliárd eurót fordítanak válságkezelésre, amit EU-s
szinten kiegészít az április elején elfogadott 540 milliárd euró összegű hárompilléres gazdaságösztönző
mentőcsomag és a javasolt 500 milliárd eurós helyreállítási alap. Ez a hozzávetőleg 3000 milliárd euró
együtt már komoly „európai válasz” lehetne a járvány
kihívására, tekintve, hogy a 27 tagország összesített
hazai összterméke (GDP) mintegy 14.000 milliárd
euró.
Emmanuel Macron arra hívta fel a figyelmet, hogy
az európai hitelezés történetében „hatalmas előrelépés” a javaslat.
„Ez nagyon fontos nap” – mondta a francia elnök,
arra utalva, hogy a közös hitelfelvétel ügye az elmúlt
években számos nézeteltérés tárgya volt az északi és
a déli országok között, Franciaország a kezdetektől
támogatta, Németország viszont elutasította a közösen kibocsátott kötvények gondolatát.
„Ezt az 500 milliárd eurót nem kell visszafizetniük
azoknak, akik felhasználják a pénzt” – jelezte Emmanuel Macron. „Nem kölcsönök lesznek, hanem dotációk” – tette hozzá, arra emlékeztetve, hogy
Olaszország elutasította, hogy a gazdaságösztönző
alap visszafizetendő hiteleket tartalmazzon.
Emmanuel Macron a sajtótájékoztatón Párizs és
Berlin prioritásának nevezte a közös európai egészségügy megteremtését a koronavírus-járványt követően.
„Az a szándékunk, hogy Európát nagyon konkrét
kompetenciákkal ruházzuk fel az egészségügy terén.
Közös maszk és tesztkészletekkel, közös és összehangolt vásárlási kapacitásokkal az ellenszerekre és az
oltásokra, megosztott járványmegelőzési programokkal, közös esetszámláló módszerekkel” – fogalmazott
Emmanuel Macron. „Ez az egészségügyi Európa
soha nem létezett, a prioritásunkká kell tenni” – tette
hozzá. (MTI)
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Az 1979-es magyar diadalra emlékezett
a Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség

A Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség (ITTF) a
honlapján közölt hosszú cikkben emlékezett a magyar
férfiválogatott 1979-es, phenjani világbajnoki diadalára. A győzelem 41. évfordulóján megszólaltak a főszereplők, Jónyer István, Klampár Tibor és Gergely
Gábor is.
Az ITTF cikkírója emlékeztetett, hogy a döntőbeli
ellenfél, Kína sorozatban harmadszor szerette volna
megnyerni a férficsapatversenyt, miután 1975-ben
Kalkuttában és két évvel később, Birminghamben sem
talált legyőzőre.
A magyar válogatott gerincét Jónyer, Klampár és
Gergely alkotta, előbbi kettő 1971-ben párosban nyert
vb-t, míg Kalkuttában Jónyer és Gergely diadalmaskodott ugyanebben a számban, Jónyer pedig egyesben
is felért a csúcsra.
Ők voltak a sztárok a Berczik Zoltán irányította
együttesben, de Kreisz Tibor és Takács János is az
aranyérmes csapat tagja volt. A phenjani tornán kétszer
is találkozott egymással a magyar és a kínai csapat, a
csoportmérkőzések során 5-2-es, a fináléban pedig 51-es magyar siker született – az ITTF közölte az 1979.
április 30-án lejátszott döntő jegyzőkönyvét is.
Azóta csak a svédek tudták megtörni a kínai uralmat
a vb-k férficsapatversenyében, a skandinávok négyszer, az ázsiaiak pedig 15-ször győztek.
„Különleges élmény volt – idézte Klampár Tibort
az ittf.com. – Az, hogy megvertük Kínát a csoportban, nagy önbizalmat adott a folytatásra,
és igazolta, hogy jó volt a vb-felkészülésünk.
A döntő előtt láttuk, hogy a rivális játékosai
tartanak tőlünk, sápadtak voltak. A legemlékezetesebb számomra az utolsó meccsem, ameTörölték az európai asztalitenisz
kupasorozatok végjátékait
Az Európai Asztalitenisz-szövetség
(ETTU) törölte a kupasorozatok végjátékait. A végrehajtó bizottság döntése szerint
így sem a férfi, sem a női Bajnokok Ligájában és Európa-kupában nem rendezik
meg az elődöntőket és döntőket a koronavírus-járvány miatt. A határozat szerint a
pénzdíjakat egyenlő arányban osztják el a
négy közé jutott együttesek között.

lyen szetthátrányból fordítva nyertem, és ezzel miénk
lett a vb-cím. Az egész csapat berohant, és feldobáltak
a levegőbe. A élmény annyira friss bennem, hogy még
ma is érzem, ha becsukom a szemem.”
Jónyer István elmesélte, hogy Berczik mester mérkőzésről mérkőzésre készítette fel őket, lépésről lépésre haladtak, és ez szerinte nagyon fontos volt.
„Amikor megvertük Kínát a csoportban, tudattuk a világgal, hogy a magyarok történelmet írni jöttek ide.
Őszintén szólva, az első meccsünk után nem volt kétségem afelől, hogy megvalósítjuk a célunkat, csak
összpontosítanunk kellett. Sajnálom, hogy a döntőben
kikaptam Kuótól, de összességében életem egyik legnagyszerűbb pillanata volt a csapatgyőzelem” – fogalmazott.
„A döntőben az enyém volt a legnagyobb feladat,
én voltam a kezdőember – idézte fel a több mint négy
évtizede történteket Gergely Gábor. – Miután korábban már legyőztük őket, tudtuk, jó rajtra van szükségünk, hogy nyomás alá helyezzük őket. A fináléból a
legjobb emlékem az, hogy győztesen vonulhattam le
a nyitómérkőzés után, azaz jól kezdtünk.”
Kiemelte Berczik Zoltán szerepét is, aki szerinte tökéletesen készítette fel őket, és a torna során is mindig
erősítette a csapatszellemet, a döntőben pedig hagyta
őket játszani, és folyamatosan pozitív megerősítést
kaptak tőle.

A világbajnok magyar csapat: Gergely Gábor, Klampár Tibor, Jónyer István,
Takács János, Kreisz Tibor, Berczik Zoltán
Fotó: ITTF

Ha marad a kéthetes karantén,
nem lesz Forma–1-es Brit Nagydíj

Még most, 52 évesen is lenne lehetősége élvonalbeli csapatban szerepelni, de már nem akar felsőbb
szinten játszani. Az asztalitenisz ma
inkább szórakozás és hobbi, de
ugyanúgy része az életének, mint
régen: a sportmesteri címmel kitüntetett marosvásárhelyi Simon Csaba
az Ama Tur amatőr asztaliteniszliga tavalyi bajnoka, a sorozat valamennyi versenyét megnyerte.
Nemzetközi szinten is jól cseng a
neve, legutóbb a tavalyi veterán Európa-bajnokságon bizonyított. A jelenleg is profi elszántsággal
versenyző sportember számos rendezvényen diadalmaskodott pályafutása során (hat román bajnoki cím
birtokosa, sőt nyert portugál bajokságot is), mégis érthetetlenül kevés
lehetőséget kapott a sportág hazai
szövetségétől, hogy nemzetközi
szinten is bizonyítson.
A kiváló játékossal a megyeszékhelyen rendezett TT Concept

Asztaliteniszező társakkal

Adial-kupáért kiírt verseny végén
beszélgettünk, jóval a koronavírusjárvány előtt.
– Ha viccesen akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy ön
olyan, mint a jó bor: az idő múlásával egyre csak nemesedik. Mint a
versenyen láthattuk, még most is
kiválóan ütögeti a labdát. Mi a
titka?
– Az asztalitenisz volt mindig a
mindenem: a hobbim, és egyben a
hivatásom is. Idővel egy kis tapasztalatot is szereztem, amelyet a
magam javára fordítottam.
– Tavaly megnyerte az Ama Turt
és a TT Concept Adial-kupát. Milyenek ezek a versenyek?
– Szinte hetente vannak versenyek az ország különböző városaiban. A dobogós helyezésekért
pontok járnak, amelyeket folyamatosan összesítenek, és aki a legtöbbet gyűjti, illetve a legtöbb tornát
megnyeri, az a bajnok. Négy kategóriában folyik a bajnokság: vannak kezdők és haladók, és van nyílt,

valamint elit kategória, ezek egyikében sem számít az életkor. Én az
elit kategóriában diadalmaskodtam,
amelyben a legjobbak versenyeznek.
– Talán a hazai élvonalban is
helyt tudna állni, még így, 52 évesen
is.
– A stresszel szokva vagyok, de
már nem vállalok szereplést, még
ha képesnek is érzem magam rá.
2011-ben még játszottam a második
ligában, aztán abbahagytam. Jó
nekem itt, az Ama Tur ligában, jól
érzem magam ebben a közegben.
Még most is hívnak élvonalbeli
együttesek, de már nem akarok felsőbb szinten játszani. Nekem az
asztalitenisz szórakozás, és része az
életemnek.
– A veteránok Európa-bajnokságán elindult.
– Az 50-59 évesek korcsoportjában versenyeztem, a 790 fős mezőnyben a legjobb 32-ig jutottam el.
Volt két meccslabdám, egyik sem
jött be, így sajnos nem jutottam be

Fotók: Simon Csaba közösségi oldala

Fotó: EPA

A Forma–1 irányítói szerint lehetetlen lesz megrendezni Silverstone-ban a Brit Nagydíjat, ha az
Egyesült Királyság kormánya érvényben hagyja a 14 napos karanténra vonatkozó rendelkezést.
Az autós gyorsasági világbajnokságot vezető csoport szerint mindenképpen szükséges lenne kivételt
tenni az F1-es futam lebonyolításán
dolgozók és a résztvevők esetében,
mert ezek a személyek nem tudnak
kéthetes karanténba vonulni akkor,
amikor beutaznak az Egyesült Királyság területére.
A kormányzat azért rendelte el
ezt az intézkedést, hogy megpróbálja megakadályozni a koronavírus-járvány esetleges második
hullámát.
Az F1 irányítói szerint ha az érvényben lévő karanténra vonatkozó
előírás kivétel nélkül mindenkire
vonatkozni fog, akkor ezzel több

ezer, az F1-hez kapcsolódó munkahelyet is veszélybe sodornak.
A Forma–1 mostani idényének
első tíz versenyét a világjárvány
miatt törölték vagy elhalasztották.
A jelenlegi tervek szerint a szezon
július elején Ausztriában kezdődne,
zárt kapuk mögött, két futammal,
majd július közepén Silverstone következne szintén két, nézők nélküli,
egymást követő versennyel. Az
Osztrák Nagydíjra a szakemberek
már kidolgozták azt a szigorú szabályozási csomagot, amelyben többek között sorozatos egészségi
vizsgálatok és koronavírustesztek,
valamint a csapatok teljes izolációja
szerepel. A Brit Nagydíjra hasonló
korlátozások vonatkoznának.
Az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media továbbra is azt
szeretné, ha a tervezett 22 helyett
legalább 15-18 versenyhétvégét
meg lehetne tartani.

a nyolcaddöntőbe. Vásárhelyről rajtam kívül
még Bauer Lajos,Trandafir László, Marosludasról Alexandru Cîrpaci,
Szászrégenből Kántor
Imre-Zoltán vett részt az
Eb-n. Nem mellékes,
hogy a marosvásárhelyi,
de hosszú évek óta Németországban élő Nemes
Olga a nők 55–59 éves
kategóriájában egyéniben és női párosban is
diadalmaskodott.
– Kevés hazai asztaliteniszező büszkélkedhet
azzal, hogy ugyanabban az évben
három országos bajnoki címet is
megnyert. Ön 2000-ben bajnok lett
egyéniben, férfi- és vegyes párosban is, sajnos, nem marosvásárhelyi, hanem szatmárnémeti színekben. Összesen hányszor nyert országos bajnokságot?
– Hatszor voltam román bajnok
és egyszer portugál – erre különösen büszke vagyok.
– Hogyan történt?
– Két évet Portugáliában profiskodtam, az Azori-szigeteken (Terceirán) kaptam lehetőséget, akkor
sikerült aranyat nyerni. De nem tudtam megszokni ott. Habár nagyon
szép volt, az ottaniak nem voltak
kellőképpen barátságosak. S akkor
inkább hazajöttem.
– Még emlékszik, mikor került
először ütő a kezébe?
– Hogyne! 1981-ben, vagyis 13
és fél évesen, azaz viszonylag
későn kezdtem el pingpongozni, két
év múlva azonban már legyőztem
az akkori junior Európa-bajnoki
másodikat, Călin Tomát. Az általános iskolai testnevelő tanárom taná-

csára kezdtem el ütögetni, ő látott
bennem tehetséget, így lettem a hajdani Constructorul leigazolt játékosa. Naponta 8-10 órát is edztem,
sőt
barátokkal
fogadásokat
is kötöttünk. Igaz, az elején sokszor elvesztettem a pénzem, és
sírva mentem haza, de idővel
megtanultam jól játszani, aztán tányérral, hamutálcával is nyertem.
Sőt, egyszer Kolozsváron még
egy 3 kilós evezőlapáttal is megvertem a kihívómat. Időközben többek közt Kolozsvár, Szatmárnémeti, Jászvásár, Vaslui élvonalbeli
csapatainál szerepeltem, a Ceglédi
Vasutas SE leigazolt játékosa is voltam.
– Jelenleg mivel foglalkozik, hol
edz?
– A Prodcomplexnél lévő asztalitenisz-csarnokban edzek, az Adial
Electronic cégnél. Emellett sportiskolás gyerekeknek tartok magánedzéseket, közülük megemlíthetem
Ungvári Evelint – akit Románia
egyik legtehetségesebb fiatal asztaliteniszezőjének tartok –, valamint
Boeriu Cezarát.

Simon Csaba Marosvásárhely bajnok asztaliteniszezője

Czimbalmos Ferenc Attila
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A kórházakban érvényben marad a látogatási tilalom

Újrakezdték a szakrendeléseket
Marosvásárhelyen

A szükségállapot feloldásával
egyidejűleg a betegek fogadásához szükséges óvintézkedések
bevezetésével
május 18-ától a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban is (Marosvásárhely,
Gh. Marinescu utca 50. szám)
megkezdték az akut betegségekben szenvedők kórházi
beutalását és a járóbetegrendelőkben a szakrendelést.

A járóbeteg-rendelők ismét ellátják a nem sürgősséginek minősülő eseteket is, de csak előzetes
időpont-egyeztetéssel fogadják a
betegeket, a váróteremben nem tartózkodhatnak páciensek. A kórházak is fogadhatják a nem
sürgősségi eseteket is, a látogatási
tilalom azonban továbbra is érvényben marad.
Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint naponta 7–10
óra között fogadják a kórházi beutalásra jelentkezőket. A laboratóriumi mintavétel 8–11 óra között
zajlik, amit telefonos időpontkérés
előz meg, óránként pedig két pácienst fogadnak.
Szakrendelésre hétfőtől péntekig
10–18 óra között lehet jelentkezni,
ettől eltérő időpontban digitális
rendelés/távorvoslás zajlik.
A fül-orr-gégészeti, sebészeti és
fogorvosi rendelésekre is hétfőtől
péntekig 10–18 óra között lehet jelentkezni, ettől eltérő időpontban
távorvoslás vehető igénybe.
A járóbeteg-rendelőkben előzetes telefonos egyeztetést követően
óránként két beteget vizsgálhatnak
meg, kivételt képez a pszichiátriai
szakrendelés, ahol óránként egy
pácienst lehet megvizsgálni.
A kórházi beutalásra akut betegséggel jelentkezők, akárcsak az
egynapos beutaltaké vagy a balneológiai és fizioterápiai rendelésre
érkezők betegosztályozása is a kórház integrált járóbeteg-rendelőjé-

ben zajlik 10–18 óra között, külön
felnőttek és külön gyerekek számára. A radiológiai laboratóriumot
igénybe vevők a SMURD kék sátrában kell jelentkezzenek szűrővizsgálatra.
A betegosztályozás lázmérésből
és egy formanyomtatvány kitöltéséből áll. A szűrés alatt a személyek között a kétméteres távolságot
be kell tartani, a védőmaszk viselése kötelező. A 37,3 Celsius-fokos
testhőmérséklet fölötti betegek
nem léphetnek be a kórházba, őket
a SMURD sátrához irányítják.
Amennyiben hozzátartozó kíséretében érkezik egy beteg, hasonló
betegosztályozásnak vetik alá, és
számukra is kötelező a védőmaszk
viselése. A kórház bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítők használata
minden belépőre érvényes. A betegosztályozást követően a beutaltakat a kórházi részleg személyzete
kíséri be.

Fontos megjegyezni

– A betegek belépése a kórházba
csak orrot és szájat elfedő védőmaszkkal engedélyezett, ugyanakkor az orvosi vizsgálat előtt tíz
perccel kell jelentkezni a szűrővizsgálat miatt, de a tömeg elkerü-

lése végett nem korábban.
– A várótermekben tilos a várakozás.
– Aki nem tartja be a szabályokat és a programálási időpontot, azt
nem vizsgálják meg.
– A kiskorút egyetlen hozzátartozó kísérheti.
– A felnőttek, hacsak nem mozgáskorlátozottak, kísérő nélkül érkezzenek.
– A sürgősségi ellátásra szorulók
betegosztályozását a kórházépület
mögötti sátorban végzik el.
– Tilos a látogatás a kórházban,
függetlenül annak céljától, tájékoztatást a kórház őrszobájából telefonon lehet kérni.
– Az elhunyt hozzátartozóért a
kórház iktatójánál kell jelentkezni,
ahonnan személyzet kíséretében
jutnak a szükséges okiratok birtokába.
– A kórházi beutaltak számára
szükséges gyógyszereket vagy higiéniai termékeket a kórházi részleg személyzete a hozzátartozótól
az őrszobában veszi át és juttatja el
a beutalt betegeknek. A beutaltak
egészségi állapotáról is hasonlóképpen, a kapusszoba telefonján
lehet érdeklődni. (pálosy)

A MOL Tehetségtámogató programja

Fotó: archív

Ügyfélfogadás
az útlevélosztályon

A szükségállapot feloldását követően május 18-ától újra fogadják
az
ügyfeleket
a
marosvásárhelyi útlevélosztály
székhelyén is. Maros megyében
egyelőre csak a megyeszékhelyen lehet az elektronikus és
egyszerű, ideiglenes útlevélkérelmet benyújtani online időpontfoglalást követően.

hogy az országban a megadott lakcímre szállítják az okmányt.
Az egyszerű, ideiglenes útlevelet
nem lehet futárszolgálattal kézbesíteni. A 14 év alatti kiskorú számára
annak jelenléte nélkül is beadható a
kérelem, feltétel két darab 3,5 x 4,5
cm-es aktuális színes fotó.
A szükséges dokumentumokról
az érdekeltek a https://ms.prefectura.mai.gov.ro honlapon tájékozódhatnak.

Az ügyfelek a www.pasapoarte.mai.gov.ro honlapon, valamint a prefektúrák honlapján található munkaprogram szerint és a
www.epasapoarte.ro platform révén
kérhetnek időpontot az ügyintézéshez. Az útlevélkérelmezők az online
programálás
és
a
személyazonossági adatok ellenőrzését követően léphetnek be a közintézménybe. Azok, akik az
elkészült útlevelet szeretnék átvenni, a bejáratnál fel kell mutassák
a nyugtát, amit a kérelem benyújtásakor kaptak, és az eredeti
személyazonossági igazolványukat.
Az ügyfeleknek kötelező a kért időpontban megjelenni, hogy a várakozási időben ne gyűljenek fel sokan
a zárt térben.
Az óvintézkedések nyomán hét
percről tíz percre nőtt az online
programálások közötti idő, hogy két
ügyfél fogadása közötti idő alatt a
szükséges fertőtlenítéseket elvégezhessék. Az elektronikus útlevél kézbesítéséhez
a
futárszolgálat
igénybevétele ajánlott, amelynek
költsége 8 lej+héa, előnye azonban,

Védőmaszk ügyfélnek és személyzetnek

Pálosy Piroska

Fiatal művészeket és sportolókat segítenek

A MOL Románia és A Közösségért
Alapítvány tizenötödik alkalommal
hirdeti meg a MOL Tehetségtámogató programot 8–18 éves sportolók
és művészek, illetve 18 év fölötti fiatalok számára. A támogatások öszszértéke 560.000 lej, egy pályázó
legtöbb 10.000 lej finanszírozást
nyerhet.

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány tizenötödik alkalommal hirdette meg
a MOL Tehetségtámogató programot. A pályázati rendszerben szervezett program keretében kiváló eredményeket elért fiatal
sportolók és művészek nyerhetnek támogatást tevékenységük folytatásához. A pályázatokat online lehet benyújtani 2020. június
14-ig A Közösségért Alapítvány honlapján:
www.kozossegert.ro. Pályázni egyénileg és
csoportosan is lehet mind a művészeti, mind
a sport kategóriában. A pályázatnak tartalmaznia kell az elért eredményeket, a pályázó
célkitűzéseit, a jelenlegi helyzethez igazított
sajátos megoldásokat, valamint a költségvetés-tervezetet. Az idei kiírás támogatási
alapja 560.000 lej, amelyre 8–18 éves sportolók és művészek, illetve 18 év fölötti fiatalok pályázhatnak versenyeken való

részvételi és utazási költségek fedezésére, a
jelenlegi sajátos helyzetben felmerült megoldások alkalmazására és fejlesztésére vagy
eszközbeszerzésre.

Pályázónként akár tízezer lej

A MOL Tehetségtámogató program keretében egy pályázó legtöbb 10.000 lej támogatást nyerhet a művészeti vagy
sporttevékenységével kapcsolatos utazási
költségek fedezésére, illetve eszközbeszerzésre. A szakzsűrik több szempont alapján
bírálnak, így figyelembe veszik a pályázati
költségvetés és a felvázolt célok közötti arányosságot is.
A kiírás támogatási kerete 220.000 lej a
sport kategóriában, 200.000 lej a művészetiben, 140.000 lej pedig azok rendelkezésére
áll, akik az elmúlt években sikeresen pályáztak, de időközben betöltötték 18. életévüket.
Részletes
tájékoztató
a
www.kozossegert.ro és a www.molromania.ro
honlapokon található. Az eddigi 14 kiírásban
2.510 fiatal sportoló és művész nyert támogatást több mint 4.340.000 lej értékben
2.018 sikeres pályázattal.
„A MOL Tehetségtámogató program szervezői az egy hónapos pályázati időszakban

folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket.
Azt javasoljuk a fiatal sportolóknak és művészeknek, hogy idejében kezdjék el a viszonylag egyszerű pályázat összeállítását.
Amennyiben a www.kozossegert.ro honlapon megtalálható kiírás és online pályázati
űrlapba foglaltakon túl további tájékoztatásra van szükségük, forduljanak hozzánk
bizalommal” – nyilatkozta András Imre, A
Közösségért Alapítvány ügyvezetője.
A Közösségért Alapítvány nonprofit szervezet, amelyet 2008-ban Kolozsváron hoztak létre azzal a céllal, hogy a tehetség, a
szorgalom, a tudás, a szolidaritás, a közösségben rejlő értékek kibontakozhassanak, és
hozzájáruljanak egy élhetőbb és humánusabb környezet kialakításához. Az alapítvány céljait kulturális, oktatási, társadalmi,
szabadidős, közösségi és sporttevékenységek szervezésének az elősegítésével, tehetséges gyerekek és fiatalok támogatásával
szándékszik megvalósítani, de oda kíván figyelni a beteg fiatalokra és gyerekekre, valamint az őket segítő szervezetekre is –
tájékoztatott András Imre, a Közösségért
Alapítvány ügyvezetője, valamint Felméri
Erzsébet, a MOL Románia PR-koordinátora.
(sz.p.p.)

A SARS-CoV-2 vírus terjedésének megelőzése érdekében tiszteletben kell tartani az alábbi
óvintézkedéseket:
– védőmaszk használata az
ügyfelek és a személyzet számára
egyaránt
– minden kérvény átvétele előtti
fertőtlenítés
– az 1,5 méter távolság betartása.
Az útlevélosztály munkarendje –
kérelmezés és kibocsátás –: hétfőtől
csütörtökig 8.30–18.30, pénteken
8.30–16.30 óra között. A panaszosokat hétfőtől péntekig 9–11 óra között fogadják.
A megyében lévő munkapontokon – Szászrégenben, Segesváron,
Dicsőszentmártonban – szünetel az
ügyfélfogadás.
Bővebb felvilágosítással a volt
Kossuth/Călăraşilor utca 26–28.
szám alatt, a 0265/260-475 vagy a
0265/265-494-es telefonszámon, illetve a pasapoarte@prefecturamures.ro e-mail-címen szolgálnak.
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Száz éve, 1920. május 18-án
született Szent II. János Pál,
aki 1978 és 2005 között a
264. római pápaként ült Szent
Péter trónján. Személyében
első és mindeddig egyetlen
alkalommal volt a katolikus
egyháznak közép-európai vezetője. Az MTVA Sajtóadatbankjának anyaga:

Karol Józef Wojtyla néven született a Krakkóhoz közeli Wadowicében. Szüleit és testvérét korán
elvesztette, egyetemi tanulmányait
a második világháború szakította
félbe. Dolgozott gyárban, kőbányában, 1942-ben jelentkezett a náci
megszállás idején illegálisan működő papi szemináriumba. 1946-os
pappá szentelése után Rómában, a
pápai egyetemen szerzett teológiai
doktorátust. Több helyen szolgált,
egyházi közösségét új módszerekkel szervezte, kirándulásokra, túrákra vitte a fiatalokat. A teológiai
kar etika szakának elvégzése után a
krakkói szemináriumban és a lublini egyetemen tanított.
1958. július 4-én XII. Pius pápa
krakkói segédpüspöknek nevezte
ki, püspökszentelése szeptember
28-án volt a krakkói Wawel-székesegyházban. 1964 januárjában VI.
Pál pápa kinevezte Krakkó érsekévé, majd 1967. június 26-án bíborossá kreálta.
Aktívan részt vett az 1962 és
1965 között tartott II. vatikáni zsinat munkájában, amelynek eredményeként a katolikus egyházban a
tekintélyelv helyett a szolgálat, az
igehirdetés került előtérbe. 1978ban, a „három pápa évében”, amikor a VI. Pált követő I. János Pál 33
napi uralkodás után elhunyt, október 16-án általános meglepetésre a
viszonylag ismeretlen lengyel bíborost választották meg a katolikus
egyház fejének. Ő volt 455 év óta
az első nem olasz, egyben az első
kelet-európai és az első szláv, 58
évével pedig 132 év óta a legfiatalabb pápa.
Nevének a II. János Pált választotta, ezzel is jelezve, hogy folytatni
kívánja elődje politikáját. Arra törekedett, hogy helyreállítsa a tanbeli

Kétszázhuszonöt éve, 1795.
május 20-án végezték ki a
Vérmezőn Martinovics Ignácot és négy társát, a magyar
jakobinus összeesküvés vezetőit. Az MTVA Sajtóadatbankjának anyaga:

Az első magyarországi köztársasági mozgalom vezetője, az 1755ben született Martinovics Ignác
ferencrendi szerzetes, majd tábori
lelkész volt. 1781-ben Potocki
Ignác lengyel gróffal bejárta Nyugat-Európát, ahol tudós társaságokkal
és
szabadkőműves
szervezetekkel került kapcsolatba, a
felvilágosodás híve lett. 1783-tól a
lembergi egyetemen természettant
tanított, rövid ideig dékán is volt,
1787-ben Filozófiai írások címmel
közzétette a következetesen materialista, ateista magyar filozófiai
művet. A hatalmas becsvágytól fűtött Martinovics sikertelenül pályázta meg a pesti egyetem
katedráját, ezután sértettségében
másként próbált érvényesülni. Az új
király, II. Lipót titkosrendőrségének
ügynöke lett, szabadkőművesekről
és a betiltott jezsuita rend tagjairól
jelentett, jóllehet pár hónappal korábban kelt röpiratában az oligarchia és az egyház hatalmának
megdöntésére, polgári reformok bevezetésére buzdított. 1791-ben ud-

Szent II. János Pál pápa 100 éve született

egységet, visszatérésre bírja a hivatalos egyházi tanításokhoz a túlzókat, a tanítóhivataltól eltérőket. A
katolikus egyház kormányzásában
is új rendszert vezetett be.
Sohasem tagadta meg gyökereit:
lengyel hazája iránti szeretetét, a
népi hagyományokban gyökerező
Mária-tiszteletet, a munkásként
szerzett tapasztalatokat, a lengyel
zsidók deportálásának és az ellenük elkövetett népirtásnak az elítélését és a kommunizmus elleni
harcot. Befolyása messze túlterjedt
a Vatikánon, első, 1979-es lengyelországi látogatása nagyban hozzájárult a kommunista rendszer
bukásához.
Több mint húsz merényletet kíséreltek meg ellene. 1981. május
13-án csodával határos módon élte
túl, hogy a török Ali Agca közvetlen
közelről rálőtt. Egészsége 1993-tól
kezdett hanyatlani. A Parkinsonkórban is szenvedő II. János Pál
pápa 2005. április 2-án, 84 éves korában halt meg, temetését április 8án tartották.
A 266 katolikus egyházfő közül
csak Szent Péter és IX. Pius ült nála

hosszabb ideig a pápai trónon. Ő
volt a legtöbbet utazó pápa, nagyobb utat tett meg, mint valamennyi elődje együtt: 104 külföldi
látogatása során 129 országot keresett fel, eközben a Föld-Hold távolság háromszorosát tette meg.
Magyarországon két alkalommal:
1991. augusztus 16. és 20. között,
majd 1996. szeptember 6-7-én járt.
Minden elődjénél több szentet és
boldogot avatott, bíborost kreált. Ő
avatta boldoggá (1979), majd
szentté (1997) Hedviget, Nagy
Lajos király legfiatalabb lányát, ő
emelte a szentek sorába Árpád-házi
Kinga lengyel királynét (1999),
avatta boldoggá Apor Vilmos vértanú győri püspököt (1999), Batthyány-Strattmann
Lászlót,
a
„szegények orvosát” (2003) és IV.
Károlyt, az utolsó magyar királyt és
osztrák császárt (2004). Megreformálta a kánonjogot, a katolikus
egyház törvénykönyvét, elkészíttette az új katekizmust.
Bocsánatot kért a katolikus egyház múltbéli bűneiért, törekedett az
Észak-Dél ellentét feloldására, szót
emelt az emberi jogokért. A lengye-

len kívül kitűnően beszélt franciául,
angolul, spanyolul, németül, olaszul, járatos volt a latinban, a hívőket rendszerint anyanyelvükön
köszöntötte. Beszédeit maga írta, és
a „pápai többes szám” helyett az
egyes szám első személyt használta.
Boldoggá avatási eljárását már
temetésének hónapjában, az előírt
öt évnél korábban elindította XVI.
Benedek pápa. Boldoggá avatására
rekordgyorsasággal, 2011. május 1jén került sor, miután megtörténtnek ismertek el egy közbenjárására
bekövetkezett csodát, Marie SimonPierre francia apáca felépülését a
Parkinson-kórból. Boldog II. János
Pál ünnepnapjának október 22-ét,
pápaságának kezdetét jelölték ki.
A szentté avatáshoz szükséges
második csodának egy Costa Ricai asszony gyógyulását ismerték el,
aki a lengyel pápához intézett imái
nyomán gyógyult meg halálosnak
minősített betegségéből. A szertartást 2014. április 27-én, kilenc évvel
halála után, az Isteni Irgalmasság
napján tartották (ennél gyorsabb
csak Padovai Szent Antal kanonizációja volt a 13. században). Ezt az

A magyar jakobinusokat 225 éve végezték ki

vari vegyésszé és tanácsossá, majd
szászvári apáttá nevezték ki.
1792-ben, I. Ferenc trónra lépése
után elbocsátották az udvartól, de ő
még egy ideig írta jelentéseit és javaslatait. Választ nem kapott, sőt, a
liberalizálódást és a nemzeti törekvéseket elutasító I. Ferenc elkoboztatta három névtelenül megjelent,
lázítónak minősített munkáját. Az
ateista apát elkeseredésében titkos,
vagy legalábbis annak szánt szervezkedésbe kezdett. 1794 tavaszán
a párizsi jakobinusok mintájára két
titkos szervezetet hozott létre: a Reformátorok Társaságában a hazai
nemesi reformereket, a Szabadság
és Egyenlőség Társaságában a jakobinus eszmék híveit tömörítette. A
két társaság számára francia és latin
nyelven külön programot, kátét írt.
A főigazgató szerepét maga vállalta, az igazgató tiszt a reformereknél Sigray Antal gróf (a
szervezkedés egyetlen főnemesi
rangú résztvevője), a másik társaságnál Hajnóczy József, Laczkovics
Jánost és Szentmarjay Ferenc feladata lett.
Közülük egyedül Hajnóczy tekinthető jelentékeny gondolkodónak, aki ügyvédi diplomával
rendelkezett, a Nemzeti Múzeumot
megalapító Széchényi Ferenc gróf
titkára, majd Szerém megye alis-

pánja is volt. Röpirataiban bírálta a
feudális alkotmányt, követelte az
örökváltság és a jobbágyok birtokjogainak törvénybe iktatását, a nemesség megadóztatását, az egyházi
javak szekularizációját, a közteherviselést és a sajtószabadságot, barátai között a francia jakobinus
alkotmány latin fordítását terjesztette.
A szervezkedés mindössze 2-300
tagra terjedt ki. A belépőknek esküt
kellett tenniük, hogy a társaság elveit terjesztik, s legalább két új
tagot szereznek, valós tevékenységük a Reformátorok Kátéjának másolásában és terjesztésében merült
ki. A tagok megválasztásánál nem
jártak el a kellő óvatossággal, így a
titkosrendőrség hamar az összeesküvés nyomára jutott. Martinovicsot huszadmagával 1794. július
23-án (majdnem egyidejűleg a párizsi jakobinusok bukásával) fogták
le Bécsben. Vallomása és a besúgók
jelentései nyomán hetek alatt felgöngyölítették az összeesküvést, az
igazgatókat augusztus 16-án Budán
vették őrizetbe. A letartóztatottakat
Bécsbe vitték, de novemberben 13
vármegye tiltakozása nyomán viszszahozták őket Budára.
A magyar jakobinusok pere különleges szabályok mellett, a nyilvánosság teljes kizárásával folyt.

Bíróság elé 52-en kerültek, védőjük
az a Toporczi Horváth Jakab
ügyvéd volt, akinek városligeti sírján egyetlen latin szó áll: FUIT
(VOLT). A vizsgálatokat 1795. április 20-án fejezték be, a vádlottak
közül 18-at ítéltek felségsértésért és
hazaárulásért halálra, közülük hetet
végeztek ki, 11 vádlott kegyelmet
kapott. A szervezkedést vezető
Martinovics ítéletét a fej- és jószágvesztés mellett azzal súlyosbították,
hogy végig kellett néznie a többiek
kivégzését.
Sigrayt, Szentmarjayt, Laczkovicsot, Hajnóczyt, s végül az egyházi
rendről két nappal korábban letett
Martinovicsot 1795. május 20-án
fejezték le a budai „generális kaszálóréten”, mely ekkor kapta a Vérmező nevet. A kivégzés után a két
katekizmust és az összeesküvők
egyéb dokumentumait a vesztőhelyen elégették. Két további társukat,
Szolárcsik Sándort és Őz Pált – akik
nem tartoztak a vezetők közé, de a
hatóságok nem láttak reményt
„megjavulásukra” – június 3-án végezték ki ugyanott. A magyar jakobinusok közül 18-an kerültek a
kufsteini, spielbergi és munkácsi
várbörtönökbe, köztük Kazinczy
Ferenc, Verseghy Ferenc, Batsányi
János és Szentjóbi Szabó László.
A kivégzetteket titokban temet-
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ünnepet II. János Pál vezette be Faustyna Kowalska lengyel szent tiszteletére, és ennek az ünnepnek az
előestéjén hunyt el 2005-ben. Ez
volt az első alkalom, hogy egyszerre két pápát avattak szentté,
mert Ferenc pápa XXIII. Jánost is
kanonizálta, és az is példátlan volt,
hogy a szertartáson egyszerre két
katolikus egyházfő, Ferenc pápa
mellett XVI. Benedek nyugalmazott pápa is jelen volt.
Néhány nappal később szentelték fel a budapesti Szent István-bazilikában Magyarország első,
Szent II. Jánosról elnevezett kápolnáját. A fővárosban nevét viseli a
korábbi Köztársaság tér, tiszteletére több magyar városban is szobrot emeltek, életét több film, sőt
musical is feldolgozta. Idén május
7-én megkezdődött szüleinek,
Emilia Wojtylának és idősebb
Karol Wojtylának a boldoggá avatási pere. A centenárium alkalmából magyarul is megjelent a Szent
II. János Pál visszaemlékezéseit
tartalmazó „Önéletrajz”, és a Magyar Posta alkalmi bélyegblokkot
bocsátott ki.

Forrás: Hírvilág.hu

ték el, sírjukat 1914-ben találták
meg az egykori katonai temetőben,
a mai Szilágyi Erzsébet fasor és
Kútvölgyi út sarkánál. Itt újratemették őket, majd 1960-ban a Kerepesi
temető díszsírhelyeibe kerültek. A
magyar jakobinusokat a Vérmezőn
álló emlékmű idézi, a közeli térnek
is ők a névadói.
A jakobinus mozgalom az első
demokratikus, polgári jellegű szerveződés volt Magyarországon,
amely az akkor legmodernebb eszmék hazai átültetésével próbálkozott. Mivel tömegtámogatása nem
volt, eleve kudarcra volt ítélve, ám
ebben közrejátszott vezetőjének
nem éppen feddhetetlen jelleme is
– Martinovics mártírsorsa nyomán
sem példaképként, inkább tragikus
alakként maradt meg az emlékezetben. Utóéletük igen változatos, az
1848-as forradalmárok, köztük Petőfi, elődjüknek tekintették mozgalmukat. Mások, mint Fraknói
Vilmos püspök-történész – aki Martinovics udvari kapcsolatait feltárta
– istentelen lázadóknak minősítették őket. Az első alapos kutatást
Benda Kálmán végezte el 1957ben, majd Elek Judittal kiadta a per
válogatott anyagát is Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében címmel, ennek alapján
Elek Judit filmet is rendezett.
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Elektromos autót használtan

Milyent és mennyiért?

Mostanság kevesen gondolnak autóvásárlásra. A gépjárműeladás a világjárvány
hatására rég nem tapasztalt
mélyponton van. Ennek természetesen lesznek gazdasági
hatásai
is,
és
nagymértékben befolyásolja
az elektromosautó-eladást és
közvetve a töltőhálózatokat
is. Azok, akik a válság ellenére autó-, pontosabban
elektromosautó-vásárlást terveznek, az alábbi típusúak
közül is válogathatnak. Mert
bármilyen meglepően hangzik, elektromos autót viszonylag olcsón lehet vásárolni.

Nagy-Bodó Szilárd

Az egyik legolcsóbb elektromos
autó a PSA csoporté. A kilencvenes
években a Peugeot 106-osba és a
Citroen Saxóba építettek elektromos hajtást. Ezek az autók 70 és
100 kilométer közötti hatótávval
rendelkeztek. Azonban több probléma is van velük, az egyik az, hogy
ez már egy több mint két évtizedes
technológia, tehát nem emlegethető
egy napon a mai korszerű elektromos autókkal. A másik, hogy nem
lítiumion-akkumulátor van bennük,
hanem nikkel-kadmium típusú.
Ezeket pedig ennyi idő elteltével
szinte biztos, hogy cserélni kellett.
Természetesen be lehet rakni
ezekbe az autókba is a lítiumion-akkumulátort, de ez nem kis költség.
Tehát ez az autó inkább a hobbikategóriába tartozik, illetve azoknak
való, akik szeretik „bütykölni” a kocsijukat. Az ára nagyjából 3000 eurótól indul.
Az első modern elektromos
autók a Peugeot Ion, Mitsubishi
i-MiEV 3 és a Citroen C0. Ezek a
legolcsóbb lítiumion-akkumulátoros autók, és kínálat is van belőlük,
nem is kicsi. Mindhárom autó
ugyanarra a padlólemezre épül, és
az emblémát leszámítva ugyanúgy
néz ki. Felszereltség szempontjából
a Mitsubishi tér el egy kicsit a
másik kettőtől, mert van benne állófűtés, ami egy elektromos autó
esetében nem hátrány, főleg, amikor
a töltőoszlopnál várakozik az
ember. A hatótáv ideális körülmények között 90-100 kilométer, télen
egyértelműen kevesebb. A méreté-

Tesla Model S

ből és a hatótávból is látszik, hogy
városi kisautó. Az ára a használtautó-piacon körülbelül 6000 eurótól
kezdődik.
A következő lépcsőfok a Nissan
Leaf első generációja. Ez nagyjából
8000 eurótól indul. Talán legnagyobb problémája, hogy nincs
benne hőszivattyú, tehát a fűtést hagyományos, izzószállas technikával
oldották meg, ez pedig télen komoly hatótávcsökkenéssel jár. Egy
másik gond, hogy nem támogat
gyorstöltést, ha az alapkivitelt vásároljuk meg, ezen ugyanis mindöszsze 3,3 kW-on tud tölteni. Külön
extraként kellett kérni a gyorsabb,
6,6 kW-os töltést. A töltési sebesség

Nissan Leaf

pedig egyáltalán nem elhanyagolható szempont az elektromos autóknál.
Egy árkategóriával fennebb van
a Renault Zoe. Ennél az autónál
mindenképpen meg kell nézni vásárlás előtt az akkumulátor tulajdonjogát.
Ezt
a
típust
Nyugat-Európában úgy forgalmazták, hogy nem járt hozzá akkumulátor, azaz a tulajdonjog nem az
autó tulajdonosáé, hanem egy külsős cég vagy éppen a Renault birtokában volt. Tehát az, aki
megvásárolta a Zoet, nem kapta
hozzá az akkumulátort, hanem tulajdonképpen bérelte azt. A probléma az, hogy külföldön megveszik
az autót, behozzák az országba és
eladják, anélkül, hogy a vásárló tudtára adnák, az akkumulátorért bérleti díjat kell fizetni. Az
akkumulátort meg lehet vásárolni
utólag is, de elég drága, 5000-6000
euró. Amennyiben nem fizetik a
bérleti díjat, az autó még működni
fog pár hónapig, egészen addig,
ameddig a Renault távolról le nem

tiltja. Persze, ha nincs kijátszva a
rendszer. Ha odafigyelünk, és olyan
Zoet választunk, amelynek rendben
van az akkumulátora, a legracionálisabb választás lehet. Egy feltöltéssel a Zoe jó körülmények között
akár 300 kilométert is meg tud
tenni, az ára 13.000 eurótól indul.
A Zoeval hasonló ársávban találjuk a Fiat 500e-t. Ezt a típust csak
az Egyesült Államok számára gyártották, tehát az itthoni autók mindegyike importból származik. Jópofa
Renault Zoe
elektromos autó, azonban itt is
probléma a töltés, mert mindössze racionális választás. Az autó ható7,4 kW-os normál töltésre alkalmas. távja megközelítőleg 200 kiloEz pedig azt mutatja, hogy városi méter.
Nagyjából hasonló árban, mint a
használatra való. Ez a hatótávból is
kicsi akkumulátorral szerelt i3, ott
vannak az elektromos Volkswagen
Golfok. Ezeknek a hatótávja szintén
200 kilométer körül van. A Golf
külsőleg egy teljesen hagyományos
autó, szemben az i3-mal. Használtan egyáltalán nem lehet rossz választás ez a modell, főleg azoknak,
akik szeretik a kicsit konzervatívabb Golf-stílust.
Hasonló az ára a Kia Soulnak is.
Ez jó választás lehet azoknak, akiknek sok a csomagjuk, de nem mennek hosszú útra, hiszen az autó
hatótávja 170 kilométer körül van.
Jó vétel lehet, igaz, már a 20.000
kiderül, mert mindössze 150 kiloeuró
fölötti ársávban, a Hyundai
méter megtételére alkalmas jó időjárási viszonyok között.
Hasonló az ára a Volkswagen e-Up!-nak is. A hatótáv körülbelül 200 kilométer, ez is a városi autók
kategóriájába sorolható.
Összehasonlítva a benzines
Up!-pal, még videón is látszik, mennyivel jobb az
elektromos változat. Alapból több extrát kapott, és automata kapcsolószekrényt,
ami a városban megkönnyíti
a vezetést. Természetesen
ennyi pénzért az autó nem
nevezhető jó vételnek.
Ha fellépünk a 17.000
Volkswagen e-Golf
eurós árkategóriába, ott a
BMW i3, legalábbis a kisebb akku- Ioniq. Ezt az egyik leghatékonyabb,
mulátoros változata. Az i3 talán a legjobb ár–érték arányú villanyaulegmegosztóbb villanyautó, a for- tóként emlegetik. A fogyasztás is
mája miatt. Bevásárlókocsinak is nagyon jó, talán nem túlzás azt állíszokták csúfolni. Mivel BMW, a tani, hogy ez a legkevesebbet foprémiumság előtérbe került, tehát gyasztó elektromos autó. Bár
sem ár–érték arányban, sem hasz- hasonló méretű akkumulátor van
nálhatóság szempontjából nem ez a benne, mint a Kia Soulban, egy feltöltéssel 300 kilométert képes megtenni.
A végére elérkeztünk az igazi
nagyágyúhoz, a Teslához. Ez telje-

Mitsubishi i-MiEV

sen külön lap, még az elektromos
autók kategóriájában is. Nagyjából
40.000 euróért bele lehet ülni egy
használt Model S-be. Hasonló
árban újan lehet venni Hyundai
Konát és Kia e-Nirót, igaz, ezekből
nincs mindenhol készleten, előfordulhat, hogy több hónapot kell
várni rájuk, de a hatótávuk megegyezik. Amiben eltérnek, az a
luxus, hiszen a Tesla színvonalát
kevés autó éri fel, és persze a sebessége, valamint a gyorsulási adatai
sem elhanyagolhatók. Sokan félnek
a használt prémium autóktól, de az
biztos, hogy a Tesla biztosabb pont,
mint például egy hasonló évjáratú
A8-as Audi vagy S Mercedes. Ami
egy kicsit aggasztó ennél a márkánál, hogy a legközelebbi hivatalos
szerviz Bécsben van. Elvileg hama-

rosan lesz Budapesten is, de hogy
Romániában mikor, az még kérdéses.
A Tesla Model S-nél már kevés
elektromos autó drágább. Ilyen,
házon belül maradva, a Tesla Model
X, az Audi e-Tron, a Jaguar I-Pace
és a Mercedes EQC. Ezek mind
80.000 euró fölött vannak, használtan is. Ezek az abszolút prémium,
óriási hatótávval rendelkező elektromos autók.
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Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz szakképzett PÉKET. Fizetés 3000 lej.
Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64745-I)

MŰEMLÉKHOMLOKzATOK FELÚJÍTÁSÁRA szakosodott
kft. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés. Bővebb információk
a következő telefonszámon: 0790-360-725. (sz-I)

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:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete. 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.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

ROMÁNIA
MAROSMEGYE
MAROSVÁSÁRHELYMEGYEIJOGÚVÁROS
POLGÁRMESTER
2020.május19-énkelt

965-összámúrendelet

amarosvásárhelyivárositanácsrendkívülionlineülésének
összehívásáról 2020.május21-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely
(1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja
és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében
elrendeli:
1.cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli
online ülésre 2020. május 21-én, csütörtökön 12 órára Marosvásárhely
Megyei Jogú Város székhelyére, a 45-ös terembe, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2.cikkely:Az ülés napirendtervezetébe beírt dokumentumokat a
marosvásárhelyi városi tanács tagjainak rendelkezésére bocsátják
elektronikus formában.
3.cikkely:Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet
138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
4.cikkely:Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei
Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
5.cikkely:A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019.
számú sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. bekezdése c
pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése
előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.
Dr.DorinFlorea
polgármester
Törvényességétellenjegyzi
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzőjenevében
aDJCAAPLügyvezetőigazgatója,
BuculeiDianora-Monica

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2020.05.19-i965-ösrendeleténekmelléklete

öSSzEHÍVÓ
A polgármester 2020. május 19-i 965-ös számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli online
ülését 2020. május 21-én, csütörtökön 12 órára Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám székhelyére, a 45-ös terembe.
NAPIRENDTERVEzET:
1.Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egység 2020-ra vonatkozó helyi költségvetésének kiegészítéséről.
2.Határozattervezeta 2020. március 30-i 53-as helyi tanácsi határozat 3. cikkelyének módosításáról, amely a COVID–19-járvány
megelőzésére és terjedésének megfékezésére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról rendelkezett.
Az online ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus formában a Marosvásárhelyi Helyi Tanács tagjainak rendelkezésére bocsátották.
Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet
megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. cikkelyének 12.
bekezdése értelmében.
Dr.DorinFloreapolgármester

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-900-616. (7482)
ELADÓ Iklandon: két fotel, kicsi asztal, régi bútorok, szekrénysor stb., egy
hambár (gabonatároló), 250 db cserép bontásból, egy aragázkályha, 3,5
m2 grészia, minden olcsón. Érdeklődni du. 14 óra után. Tel. 0365/433428. (7499-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést, szigetelést, festést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)
HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, famunkát vállalunk,
teraszt készítünk, vállalunk külső javításokat stb. Tel. 0758-639-258.
(7462-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,
festést,
vakolást,
bádogosmunkát,
szigetelést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7467)
VÁLLALUNK tetőkészítést, ácsmunkát, szigetelést, sürgős javítást. Tel.
0758-585-281. (7483-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, cserépforgatást,
bármilyen kisebb javítást, festést,
vakolást, szigetelést, ácsmunkát. Saját
anyagunkkal dolgozunk. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. Tel. 0752-828-789,
0790-081-572. (7469)

ÉPÍTÜNK, festünk, szigetelünk, csempét,
parkettet rakunk, gipszkartont szerelünk.
Tel. 0758-954-729. (7402)
IDŐS SZÜLŐK mellé, a Kövesdombra keresünk ottlakhatási lehetőséggel megbízható, komoly személyt.
Tel. 0728-611-019, 0744-626-874.
(7486)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk május
20-án KONCZ RÓBERT JÁNOS
volt fényképészre halálának első
évfordulóján. Nyugodjon békében! Szerettei. (7442-I)
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Múlik az idő, a fájdalom nem
csitul,
szemünkből a könny naponta
kicsordul.
Fájó
szívvel
emlékezünk
ifj. VARGA SÁNDOR ISTVÁNRA,
aki négy éve május 20-án, 43
éves korában itthagyott minket.
Emlékét őrzik szülei, lánya, felesége,
testvére
családjával,
anyósa, apósa, közeli és távoli
rokonai. (7491-I)
Számunkra te sohasem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Szomorúan emlékezünk május
20-án id. MÁTÉFI LÁSZLÓRA
halálának ötödik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerető felesége, két fia családsógora
családjával.
jukkal,
(7498-I)
„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti
harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel
rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.”
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédmama, testvér, rokon, jó szomszéd,
KURON OLGA
szül. György
folyó hó 18-án, életének 84. évében csendesen megpihent.
Temetése 2020. május 20-án 13 órakor lesz a nyárádszeredai
református temetőben, unitárius szertartás szerint.
Gyászoló szerettei. (7497-I)
Fájó szívvel emlékezem drága feleségemre, SIPOS OLGA női fodrászra öröklétbe távozásának
második évfordulóján. Bánatos
férje, Jóska. (7510-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, dédapa,
após,
NAGY DÁNIEL
(aputátá)
85. évében csendesen megpihent. Temetése május 21-én 13
órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
békés!
A gyászoló család. (7502-I)

Közlemény

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett
anya,
nagymama,
anyós, a vajdaszentiványi
MEZŐ PALKÓ KATALIN
72 éves korában csendesen megpihent. Temetése május 20-án 14
órakor lesz a vajdaszentiványi református temetőben.
Béke poraira!
A gyászoló család. (7503-I)
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzik ADORJÁNI MAGDÁTÓL
(Mucika) testvére, sógora, keresztlánya. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A Darabont és a Veres család. (-I)

MarosvásárhelyMegyeiJogúVáros

(székhelye:Győzelemtér3.szám,telefon0265-268-330,190-esmellék,fax:0365-801-856)
tájékoztatjaalakosságot,hogy

közvetlen odaítéléssel bérbe adja az alábbi, Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonában levő
legelőket, az utólag kiegészített és módosított 2013. évi 34-es sürgősségi kormányendelet alapján:
Asszonydomb (Dealul Femeii)
16,78 hektár – szarvasmarhák legeltetésére
Bese (Beşa)
25,09 hektár – szarvasmarhák legeltetésére
Kiskút (Fîntîniţa)
27,7 hektár – juhok legeltetésére
A bérleti díj 190,88 lej/hektár.
A bérleti kérvényeket 2020. május 27-én 12 óráig lehet benyújtani a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, Győzelem tér 3. szám, 13-as iroda (az intézmény iktatója).
Csak a helyi közbirtokosságnak a Gazdaságok Országos Nyilvántartásába bejegyzett állatokkal rendelkező
tagjai jelentkezhetnek, a kérvényeket a következő okiratokkal együtt kell benyújtani:
a) az érvényes személyazonossági igazolvány másolata;
b) megállapító bizonylat, alapító okirat/alapszabályzat, pénzügyi bejegyzési igazolás – jogi személyek,
közbirtokossági egyesületek (helyi állattenyésztők) esetében;
c) másolat azokról az iratokról, amelyek alátámasztják az állatoknak a Gazdaságok Országos Nyilvántartásába vételét (másolat a gazdaságok országos nyilvántartási tagságát igazoló gazdasági kártyáról vagy a
gazdasági kártya számára vonatkozó igazolás a kerületi állatorvostól);
d) igazolás a kerületi állatorvostól a Gazdaságok Országos Nyilvántartásában szereplő állatállományról,
csoportok szerint;
e) igazolás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó mezőgazdasági nyilvántartótól, amely alátámasztja a tulajdonban levő állatlétszámot.
Az állattenyésztők egyesületeinek, jogi személyek székhelyének Marosvásárhely területén kell lenniük,
és jogilag létre kellett jönniük legalább egy évvel a bérleti kérelem benyújtása előtt. Az állattenyésztők egyesületeinek kérésre táblázatot kell benyújtaniuk az egyesület tagjaival, a Gazdaságok Országos Nyilvántartásában szereplő helyi állattenyésztőkkel.
Dr.DorinFloreapolgármester
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosjegyzőjenevében
ajogügyiigazgatóságügyvezetőigazgatója,
BuculeiDianoraMonica
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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.

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

