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Salubriserv helyett Sylevy

Új köztisztasági szolgáltató Marosvásárhelyen

Az RMDSZ
támogatja
a törvénytelen
fakivágás megelőzését és szigorú
büntetését
Nem támogat olyan javaslatokat, amelyeknek csupán a bürokrácia növelése
és újabb intézmények létrehozása a
céljuk.

____________3.
Árvíz a FelsőNyárádmentén is
Rémálomba illő állapot, halmokban álló
szemét az utcán, terjengő bűz az egész
városban – ez az, amit nem kíván átélni
egyetlen ember sem. Pedig nagyon is
közelítettünk ehhez a helyzethez,
ugyanis félő volt, hogy Marosvásárhely
köztisztasági szolgáltatás nélkül marad,
miután június 15-én a Salubriserv Rt.vel kötött szerződés lejárt. Ezt az állapotot sikerült elkerülni: június 16-án a
város közvetlen eljárással szerződést
kötött a mezőcsávási székhelyű Sylevy
Salubriservvel, amelynek dolgozói
azonnal el is kezdték a munkát.

Mezey Sarolta

27 szemetesautóval indul a munka

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A Sylevy a város területén június 16-án, kedden 14 órakor el is kezdte a hulladék összegyűjtését. Ennek a cégnek kell ellátnia a városi
köztisztasági feladatokat mindaddig, amíg a
Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási
program keretében a Marosvásárhelyt is magába foglaló 2-es övezetre meghirdetett versenytárgyaláson ki nem választják a megfelelő
szolgáltatót.

A városi tanács döntése értelmében a közbeszerzést lebonyolító bizottság feladata volt a tárgyalásokat lefolytatni az ajánlattevő cégekkel,
amelyek érdekeltek voltak a közvetlen szerződéskötésben. Két cég nyújtotta be ajánlatát, az
Iridex és a Sylevy Salubriserv. Az első végül
úgy döntött, hogy visszalép – tájékoztatott Trif
Aurel, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
sajtófelelőse.
Azt is elmondta, hogy az Illyés Dénes által A Salubriserv „nem jutott szóhoz”
Mint már írtunk róla, a fizetésképtelenné vált,
vezetett cég a város területén 27 szemetesautóval fogja ellátni a köztisztasági feladatokat. Az átszervezés alatt álló Salubriserv Rt. értesítette
előző cég ennek a kapacitásnak a felével ren- a prefektúrát, a megyei tanácsot, a közegészségdelkezett csupán.
(Folytatás a 2. oldalon)

Mózes Edith

Hétfőn délelőtt felhőszakadás volt a
Felső-Nyárádmentén is, a hatalmas
mennyiségű csapadék lezúdulásával
Székelyhodos és Nyárádremete községekben több települést elárasztott a
víz.

____________4.
Túllépte a nyolcmilliót a fertőzöttek
száma

A halálos áldozatok száma 433.406, a
gyógyultaké pedig 3.844.407 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kedd
reggeli összesítése szerint.

____________10.

Helyzetelemzés

Az amerikai külügyminisztérium 22 oldalas jelentést tett közzé a
minap a romániai vallásgyakorlás szabadságáról. A dokumentum az
úzvölgyi temető ügyére is kitér, és rámutat, hogy a dormánfalvi polgármester román katonák tiszteletére állított emlékműveket a magyar
katonák sírjai fölé, de sérelmezi az egyházi javak, ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú ütemét is. Tételesen említi a gyulafehérvári
Batthyaneum könyvtár visszaigénylésének bírósági úton való ellehetetlenítését, illetve a magyar történelmi egyházak restitúciós kérelmeinek sorozatos elutasítását.
Az RMDSZ üdvözölte, hogy az USA kiemelten foglalkozik az úzvölgyi temető ügyével, és negatív példaként említi a dormánfalvi polgármester temetőgyalázását, a legionárius megnyilvánulásokat. Ám
aggódva figyeli, hogy Romániában nem történt előrelépés a gyűlöletbeszéd visszaszorításában és az intolerancia leküzdésében, a többség és kisebbség, valamint a különböző felekezetek viszonyát illetően.
A szövetség tavaly több nemzetközi fórumon is szót emelt a temetőgyalázás miatt, a szövetségi elnök személyesen tájékoztatta Matthew G. Boyset, az USA külügyminisztériuma közép-európai és
holokausztügyekért felelős helyettes államtitkárát, bemutatta a június
6-i vandalizmusról készült fotókat és videófelvételeket. Ismertette
ugyanakkor a román államnak a restitúció megállításáért tett erőfeszítéseit.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 18 perckor.
Az év 169. napja,
hátravan 197 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma LAURA és ALIDA,
holnap ARNOLD
és LEVENTE napja.
ARNOLD: germán eredetű,
elemeinek jelentése: sas + uralkodó. LEVENTE: régi magyar személynév, amely a lenni
igét hordozza magában. Árpád
fejedelem fiát hívták így.

Zápor, zivatar várható
Hőmérséklet:
max.230C
min.160C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. június 16.
1 EUR
4,8360
1 USD
4,2689
100 HUF
1,3976
1 g ARANY
237,3394

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Salubriserv helyett Sylevy

(Folytatás az 1. oldalról)
ügyi igazgatóságot, a munkaügyi felügyelőséget, a környezetvédelmi ügynökséget és a környezetvédelmi őrséget,
hogy a köztisztasági szolgáltatásra vonatkozó érvényes
helyhatósági határozat hiányában június 16-ától nem szállítja el a háztartási szemetet.
A cég egy tizenkét évvel ezelőtt kötött szerződés alapján
biztosította a köztisztasági szolgáltatást a városban, a szerződést többször is meghosszabbították. Mivel ez június 15én lejárt, újabb meghosszabbításra nem volt törvényes
lehetőség, bár a Salubriserv Rt. vezetősége többször is jelezte a helyhatóságnak, hogy továbbra is folytatná a hulladékgyűjtést.
A kérésüket azonban nem vették figyelembe, ezért kényszerültek a szolgáltatás beszüntetésére. A cég nehezmé-

nyezte, hogy a tárgyalásokon való részvételre vonatkozó
hirdetést nem tették közzé, s a Salubriservet nem kérték fel
a tárgyalásokon való részvételre.

A munkások a Sylevynél folytathatják

Kérdésünkre, hogy mi történik a Salubriserv alkalmazottaival, akik eddig ellátták a hulladékgyűjtési és takarítási
feladatokat, utcára kerülnek-e, a polgármesteri hivatal sajtófelelőse elmondta:
– Minden munkást szívesen látnak, a Sylevynél azonnal
folytathatják a munkát. Akik dolgozni szeretnének és pénzt
keresni, azok jelentkezzenek! – fogalmazott Trif Aurel. A
marosvásárhelyiek azt remélik, hogy többé nem lesz szemetes a város, az új szolgáltató becsületes munkát végez,
hogy tisztább és rendezettebb legyen a környezet.

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Helyi termékek vására

A hét végén, június 19–21. között Marosvásárhelyen, a Vár
sétány piacterén újra megtartják a helyi termelők vásárát,
amelyre élelmiszer-ipari termelők, forgalmazók, kézművesek jönnek el Maros, Hargita, Szeben, Brassó, Fehér, Suceava, Beszterce és Kolozs megyéből. A szervezők az
eseményen a járványügyi előírások betartására is hangsúlyt fektetnek, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy viseljenek védőmaszkot, használják minél gyakrabban a
fertőtlenítőszereket, és tartsák be a távolságtartásra vonatkozó törvényes előírásokat. Erre több plakát is felhívja
majd a figyelmet.

Lezárult a Meleg ételt
a rászorulóknak! program

Június 12-én lezárult a több nemkormányzati szervezet
együttműködésével a járvány alatt lezajlott Meleg ételt a
rászorulóknak! elnevezésű program. A szervezők továbbra
is ellátják élelemmel a rászorulókat, de jelenleg elfogytak
az adományok. Április 3-a és június 12-e között összesen
4526 adag levest adtak át kenyérrel együtt 133 családnak
a COVID-AID TgM és a Salvamont hat önkéntese segítségével. A program keretében eddig 273 gyerekhez, 33
időshöz, hat fogyatékkal élő személyhez, négy hajléktalanhoz és 19 munkanélkülihez jutottak el az önkéntesek
Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Marosszentkirályon és Csejden. 60 magánszemély 15.870 lejt, a St. Georgius Manager Club 3.000, a Marosszéki Közösségi
Alapítvány és az ING Bank 18.000 lejt adományozott.
Ezenkívül magáncégek, vendéglők zöldséget adományoztak. A meleg étel ingyen az Alpha Transilvană Alapítvány
konyhájában készült. A további támogatásról és a programról a Divers Egyesület 0265-311-727-es telefonszámán
tájékoztatnak.

Megyei járatként közlekedik az 5-ös
busz

Megyei járatként közlekedteti a Siletina Impex Kft. a Marosvásárhely – Marosszentgyörgy – Ernye közötti autóbuszokat. A járművek nem mennek fel a Kövesdombra. A
járaton nem érvényesek a korábban – a marosvásárhelyi
önkormányzat által – biztosított kedvezmények.

Virtuális randevú a Bajor-villában

Elsősorban színházkedvelőknek ajánlott virtuális eseményre kerül sor június 27-én 18 és 22 óra között a Múzeumok Éjszakáján, amikor a budapesti Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, valamint a Bajor Gizi Színészmúzeum virtuális sétára hívja az érdeklődőket a Bajor
Gizi Színészmúzeumba. A múzeum állandó tárlatának virtuális ismertetése mellett az esemény egy felolvasószínházi produkcióval, egy szobaszínházi előadással bővül,
valamint két új, a nyitás előtt álló időszaki kiállításról szóló
bemutató is látható. A programok az említett időpontban a
https://www.youtube.com/user/oszmi/featured linken lesznek elérhetők.

Elmarad a GastroPan

Az előző években Marosvásárhelyen is sikerrel megszervezett GastroPan élelmiszeripari és technikai kiállítást, a
koronavírus-járvány miatt, tekintettel arra, hogy a részt vevő
országokban még mindig korlátozzák a ki- és a beutazást,
2021-re halasztják. Az idén a kiállítás helyszíne Arad lett
volna. Már több mint 15 kiállító jelentkezett be, azonban
egészségvédelmi okok miatt ezúttal jövőre halasztják a kiállítást. Az esemény dátumát www.gastropan.ro honlapján
és a sajtóban is közzéteszik majd.
Hírszerkesztő: Vajda György

A Sylevy 27 szemetesautóval fogja ellátni a köztisztasági feladatokat

Fotó: Nagy Tibor

Új járda épült Makfalván az elmúlt
időszakban. A falu főutcáját tönkrement
járda kísérte, felújítását már évekkel ezelőtt tervbe vették, és évente megtakarítottak rá egy-egy összeget. Végül idén
hozzáláthattak egy teljesen új, piskótaköves járófelület megépítéséhez az országút
egyik oldalán.
Eddig csak egy ötven méteres szakaszon volt hasonló járda a templom előtt,
most azonban a falu teljes hosszában
használhatják a gyalogosok.
A felszedett régi járdalapokat átválogatták, a javát felhasználva további 300
méteres szakaszt építettek, hogy a falu
alsó végétől valamivel távolabb élő néhány roma család is járdán jöhessen be a
településre.
Az új járda mentén szemeteskosarakat
is szeretnének kihelyezni – tudtuk meg
Vass Imre polgármestertől. A beruházás
520.141 lejt emésztett fel a község költségvetéséből. (grl)

Fotó: Jakab Csaba

Új járda épült Makfalván

RENDEZVÉNYEK

Sütő Andásra emlékeznek
Pusztakamaráson

Teljes hosszában új járda szeli át a falut

A marosvásárhelyi Sütő András Baráti Egyesület, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és Magyarország
kolozsvári főkonzulátusa megemlékezést szervez Sütő
András születésének 93. évfordulóján Pusztakamaráson,
az EMKE Sütő András-emlékházánál június 17-én, szerdán 16 órakor. Köszöntőt mond Oroszhegyi Attila pusztakamarási lelkipásztor, Demeter József, a Sütő András
Baráti Egyesület elnöke, szászrégeni nyugalmazott lelkipásztor, Széman Péter, az EMKE elnöke és Demeter Stefánia Katalin, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának
konzulja. Közreműködnek: Ritziu Ilka Krisztina (ének),
Szőcs Judit nyugalmazott pedagógus, a Romániai Ma-

gyar Pedagógusok Szövetségének volt alelnöke. A résztvevők Ritziu Ilka Krisztina és Kilyén Ilka előadásában A
gyertya könnye című, Sütő András műveiből összeállított
dramatikus játékból láthatnak részletet. A rendezvényt a
járványhelyzetre vonatkozó biztonsági rendelkezések betartásával szervezik.

A régészet napja Mikházán

A Maros Megyei Múzeum első alkalommal csatlakozik az
európai régészet napja alkalmával szervezett nemzetközi
rendezvénysorozathoz. Június 20-án, szombaton reggel
10 órától délután 6 óráig a múzeum munkatársai idegenvezetést tartanak a római katonai tábor területén folyó régészeti feltárásoknál és az újból megnyíló time box
kiállítópavilonokban. A régészeti parkban az érdeklődők
megtekinthetik a kísérleti füvészkertet, és elsétálhatnak a
Tájolónak keresztelt kilátóhoz.
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Az RMDSZ támogatja a törvénytelen fakivágás
megelőzését és szigorú büntetését

Az RMDSZ támogatja a törvénytelen fakivágás megelőzését és szigorú büntetését, de nem támogat
olyan javaslatokat, amelyeknek
csupán a bürokrácia növelése és
újabb intézmények létrehozása a
céljuk.

Az Európai Unió is azt javasolja, hogy
egy erre szakosodott rendőrségi alegység
foglalkozzon a falopások meggátolásával és büntetésével, nem egy különálló új
intézmény – nyilatkozta Tánczos Barna,
az RMDSZ szenátora azt követően, hogy
a szövetség szenátorai tartózkodtak az
erdővédelmi és környezetvédelmi
ügyészség létrehozását célzó törvényter-

Szijjártó:

vezet plénumi szavazásán. Az új intézmény létrehozása meggyengítené a meglévő ügyészségeket és a rendőrséget,
mutatott rá véleményezésében a Legfelsőbb Bírói Tanács, hiszen jelenleg
ügyészhiányban és rendőrhiányban szenved Románia. „Valahonnan el kell venni
ügyészeket, rendőröket az új intézmény
létrehozásához, így meggyengülhet az
állam bűnügyi tevékenysége. A Legfelsőbb Bírói Tanács véleménye meghatározó ebben a kérdésben” – egészítette ki
Tánczos Barna Hargita megyei szenátor.
A tervezetet beterjesztő USR szenátora, Mihai Goţiu azzal indokolta az új
intézmény létjogosultságát: a biodiverzi-

tás veszélyeztetése idézte elő a koronavírus-járványt. A párt vezetője, Dan
Barna egy februári Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett: nem szabad a
Legfelsőbb Bírói Tanács véleménye ellenére törvényt elfogadni. Az USR ma,
ennek ellenére, mégis megszavazta saját
kezdeményezését. A statisztikai adatok
szerint jelenleg Neamţ és Argeş megyében okozza a legnagyobb gondot a falopás, ennek hatékonyabb megelőzésére és
szigorúbb büntetésére a meglévő környezetvédelmi intézményrendszernek kell
megoldásokat találnia – zárta nyilatkozatát az RMDSZ mezőgazdasági szakpolitikusa.

25 milliárd forintos pályázat indul magyar
vállalatoknak határon túli beruházások támogatására

Magyarországi vállalatok számára
péntektől újabb pályázati lehetőség indul 25 milliárd forintos keretösszegből
határon
túli
beruházások támogatására – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden
az Országgyűlésben.

A tárcavezető a fideszes Bánki Erik
napirend előtti felszólalására reagálva
közölte: azok a magyarországi vállalatok, amelyek a határon túli területeken
beruházásokat hajtanak végre, összesen,
egy összegben 800 ezer eurónyi támogatást kaphatnak, ha ezzel magyarországi
és határon túli munkahelyeket védenek
meg.
Szijjártó Péter hozzátette: a támogatás
a beruházott összeg hatvan százalékát
érheti el.
Magyarország esetében az ország és a
nemzet határai nem esnek egybe, felelősséggel viseltetünk a határon túl élő

magyarokért is, és ezt ki kell fejezni
döntésekkel is, nem csak szavakkal – indokolta.
A miniszter a KDNP-s Simicskó István napirend előtti felszólalására reagálva azt is megerősítette: jövőre is
folytatódnak a határon túli gazdaságfejlesztési programok, így Vajdaságban,
Kárpátalján, Erdélyben és Székelyföldön, Muravidéken és Drávaszögben is
számíthatnak a helyi magyar vállalkozások arra, hogy a magyar kormány támogatni és segíteni fogja fejlesztéseiket és
beruházásaikat.
Jelezte: a szlovák miniszterelnök magyarországi látogatása során megegyeztek abban, hogy hamarosan papírra vetik
a felvidéki gazdaságfejlesztési program
folytatásának feltételeit, jövő héten csütörtökön pedig Kijevben az ukrán–magyar gazdasági vegyes bizottság ülésén
remélhetőleg meg tudnak állapodni a
kárpátaljai program folytatásáról is.

Felhívta a figyelmet arra: az elmúlt 4
évben több mint 55 ezer határon túli magyar vállalkozást támogattak 129 milliárd forint értékben magyar költségvetési
forrásból, aminek köszönhetően 236
milliárd forintnyi beruházás jött létre.
Ezek a beruházások megerősítik a határon túli magyar közösséget, és az adott
ország gazdaságát is, ezzel hozzájárulva
a kétoldalú kapcsolatok sikeréhez –
emelte ki.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a mindenkori magyar kormányzati politika kiemelt feladata a határon túli magyar
közösségek támogatása, a cél, hogy a
szomszédos országokkal olyan kapcsolatot építsenek, hogy a határon túli magyar közösségek ne konfliktus forrásai
legyenek, hanem erőforrássá váljanak. A
közös sikertörténetek adhatnak olyan
alapot, amellyel az érzékeny kérdéseket
is a siker reményével lehet megnyitni és
lezárni – tette hozzá. (MTI)

Az EU-nak és Amerikának párbeszédet kell kezdenie
az egyre magabiztosabb Kínát illetően

Az Európai Unió tagállamainak és
az Egyesült Államoknak magas
szintű párbeszédet kell kezdenie
az egyre magabiztosabb Kínát illetően, és közös erőfeszítést kell
tennie értékeik és érdekeik védelme érdekében – jelentette ki
Josep Borell, az Európai Unió külés biztonságpolitikai főképviselője az uniós tagállamok külügyminisztereinek online tanácskozását követően hétfőn.

Josep Borrell elmonda, a tanácskozás
napirendjének első számú témájával, a
transzatlanti kapcsolatokkal összefüggésben a miniszterek párbeszédet folytattak Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel az Európai Uniót és az
Egyesült Államokat egyaránt érintő legfontosabb külpolitikai kérdésekről.
Hangsúlyozta, Európának fontos,
hogy szoros kapcsolatban álljon Amerikával a mindkét fél számára aggodalomra okot adó gazdasági átrendeződés
és a világpolitikai események miatt. Kiemelte, vannak olyan kérdések a Kíná-

val fenntartott kapcsolatokat illetően,
amelyek sikeres kezeléséhez az európai
és az amerikai szoros együttműködés elengedhetetlen. Borrell azt javasolta,
hogy Brüsszel és Washington indítson a
Kína jelentette közös kihívásokra fókuszáló kétoldalú párbeszédet.
„Szükségtelen hangsúlyoznom, hogy
a transzatlanti partnerség a világrend
egyik legfontosabb pillére. A hétfői videobeszélgetés megerősítette az Európai
Unió tagállamainak elkötelezettségét a
szoros transzatlanti együttműködés folytatása mellett. Talán nem értünk egyet
mindenben, de a transzatlanti együttműködés iránti elkötelezettségünk sosem
volt ilyen erős” – fogalmazott.
A közel-keleti békefolyamattal összefüggésben arról számolt be: a miniszterek világossá tették: ösztönözni kell mind
az izraeli, mind a palesztin felet egy hiteles és előremutató politikai folyamatban való részvételre. „Nincs más út
számukra, mint folytatni a tárgyalásokat”
– húzta alá az uniós diplomácia vezetője.
Az európaiak elismerik az Egyesült

Államok által vázolt, az izraeli–palesztin
konfliktus megoldására javasolt béketerv azon érdemét, hogy lendületet ad
egy régen megrekedt folyamatnak, a lendületet azonban a meglévő, nemzetközileg elfogadott elképzelés alapján történő
közös erőfeszítés megindítására kell felhasználni – jelentette ki.
Mint közölte, a keleti szomszédsággal
kapcsolatban a miniszterek megerősítették, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti erős partnerség
továbbra is kulcsfontosságú marad, különösen Ukrajna vonatkozásában.
Leszögezték, számítanak Oroszországra a minszki megállapodásokban
foglaltak maradéktalan végrehajtásában,
amely még mindig várat magára. A megállapodás teljes végrehajtása kulcsfontosságú a kelet-ukrajnai konfliktus fenntartható és békés megoldásának eléréséhez, továbbá hozzájárulna a
transzatlanti térség és Oroszország közötti kapcsolatok jelentős javulásához
is – tette hozzá az uniós főképviselő.
(MTI)

Három és fél éves mélyponton a németországi infláció májusban

Az energiaárak 8,5 százalékkal csökkentek éves bázison
Májusban három és fél éve a legkisebb infláció alakult ki Németországban a szövetségi statisztikai hi- májusban, ezen belül az üzemanyagárak 20,7 százalékkal, a
vatal, a Destatis kedden publikált jelentése szerint. fűtőolaj ára 30,5 százalékkal. Az áram és a földgáz ára viszont
A Destatis végleges adatai szerint az előzetes kalkulációval
megegyező volt az infláció májusban Németországban. A fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest 0,6 százalékkal
emelkedtek, három és fél éve, 2016 szeptembere óta a legkisebb mértékben. Az előző hónapban, áprilisban 0,9 százalék
volt a fogyasztói árak éves emelkedésének a mértéke.
Az előző hónaphoz képest 0,1 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak májusban az áprilisi 0,4 százalékos havi emelkedés után.

emelkedett, az áramé 4,2 százalékkal, a földgázé 1,7 százalékkal.
Az élelmiszerek ára 4,5 százalékkal ment fel éves bázison
májusban. A hústermékeké ezen belül 9,2 százalékkal, a gyümölcsárak pedig 10,5 százalékkal.
Energia- és élelmiszerárak nélkül a fogyasztói árak (maginfláció) 1,2 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest májusban Németországban. Az előző havihoz
képest nem volt árváltozás. (MTI)

Ország – világ
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Orban szerint diszkriminálják
a Magyarországon átutazó
román állampolgárokat

Diszkriminálják a Magyarországon átutazó román állampolgárokat – jelentette ki Ludovic Orban miniszterelnök a kabinet keddi ülésének elején. A
kormányfő értesülései szerint korlátozzák a román
állampolgárok szabad mozgáshoz való jogát, azokét
is, akik csak átutaznak az országon. Orban felszólította Marcel Vela belügyminisztert, hogy vegye fel a
kapcsolatot magyar hivatali kollégájával, és oldja
meg a problémát, ha pedig ez nem sikerül, akkor értesítse az Európai Bizottságot arról, hogy Magyarország az „unió alapszerződésének ellentmondó”
intézkedéseket vezetett be.” (Agerpres)

Bírságoltak a járvány
leküzdésére irányuló
intézkedések megszegése miatt

Az elmúlt 24 órában 107 bírságot rótt ki a rendőrség
és a csendőrség összesen 134.700 lej értékben a
COVID–19-világjárvány enyhítésére és leküzdésére
irányuló intézkedések megszegése miatt – közölte
kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).
Hétfőn 86 személyt helyeztek 14 napra hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi
elkülönítésre vagy a hatósági vesztegzárra vonatkozó előírásokat. A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból
tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi
szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja – nyomatékosítják. A külföldön élő román állampolgárok a
+4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a COVID–
19-cel kapcsolatos tudnivalókról. Június 15-ig összesen 1.477.474 koronavírusos esetet jegyeztek
Európában, a legtöbb beteg az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Németországban van. (Agerpres)

Több ezer cég kapott hitelt

Több mint 4750 cég kapott hitelt az IMM Invest programban – jelentette ki Ludovic Orban miniszterelnök
a kabinet keddi ülésének elején. A kormányfő szerint
ezeknek a cégeknek 3,8 milliárd lej hitelt folyósítottak, és keddig két bank már el is érte az erre a célra
elkülönített kerete felső határát. „Az állami kezességvállalással nyújtott hitelkérelmek feldolgozásának
üteme növekedni fog, így egyáltalán nem aggódom
amiatt, hogy ne érnénk el a 15 milliárd lejes felső kerethatárt” – hangoztatta Orban. (Agerpres)

A bukaresti ítélőtáblához fordult
a CNSAS

A bukaresti ítélőtáblához fordult a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS), kérve annak
megállapítását, hogy a Román Nemzeti Bank (BNR)
kormányzója, Mugur Isărescu együttműködött a szekuritátéval. Az erre vonatkozó igénylést hétfőn iktatták. Az ítélőtábla még nem jelölte ki a tárgyalás
időpontját. A CNSAS múlt héten közölte, hogy bírósághoz fordul, kérve annak megállapítását, hogy a
BNR-kormányzó együttműködött a kommunista titkosrendőrséggel. (Agerpres)

Helyzetelemzés

(Folytatás az 1. oldalról)
Köztudott, hogy a Gyulafehérvári Római Katolikus
Érsekség 476 államosított ingatlant igényelt vissza.
Döntés 260 esetben született: 136 esetben természetbeli
visszaszolgáltatást, 24-ben kárpótlást ítéltek meg, 91 kérést elutasítottak, két kérést a benyújtói visszavontak, két
kérést a helyi tulajdonmegállapító bizottságokhoz irányítottak át. A vonatkozó jogszabály – a 2003. évi 501es törvény – megjelenését követően hatékonynak tűnt,
amiben nagy szerepe volt annak, hogy a kérések elbírálásánál nem kizárólag a tulajdonjogot bizonyító okiratok alapján hozták meg a döntéseket, hanem a
helyzetelemzéskor figyelembe vették azt is, hogy ki a jogutódja az egykori tulajdonosnak.
Azonban a Székely Mikó Kollégium ügyét követően
minden megváltozott. A bizottság kijelentette: csak azoknak szolgáltatják vissza az ingatlant, akik a telekkönyvben vagy más, a tulajdont igazoló okiratban szerepelnek.
2015-ig gyakorlatilag egyetlen ingatlan kapcsán sem
hozott döntést a testület, majd ugyanazon év őszétől kizárólag elutasító határozatok születtek.
Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása pár éve teljesen leállt. Szakértők szerint a bírósági határozatok
„copy-paste-tel készülnek”, még annyi fáradságot sem
vesznek, hogy újat írjanak. A táblabírósági határozatok
indoklásai kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Megállapítást nyert, hogy a román állam vezetőinek fő célja
az egyházi javak visszatartása. Az RMDSZ meglátása
szerint a helyzet ellenére a harcot folytatni kell, és nemzetközi síkra kell terelni.
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Az otthoni beteggondozásra szorulókat mindvégig ellátták

Újraindítja a járvány miatt felfüggesztett tevékenységeit a Caritas

Június elejétől fokozatosan indítja
újra a Gyulafehérvári Caritas azon tevékenységeit, amelyeket a koronavírus terjedése miatt márciusban fel
kellett függeszteni. A biztonsági óvintézkedéseket betartva ismét fogadják
az időseket a nappali foglalkoztatóközpontban, újraindul a kisgyerekes
családok körében oly népszerű korai
fejlesztés, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását célzó
programok is visszaköltöznek az online-ból a valós térbe.

Menyhárt Borbála
A koronavírus terjedése miatt a Gyulafehérvári Caritas programjainak jelentős részét
fel kellett függeszteni, a Teréz Anya Központban az időseknek szánt programokat, a
vidéki idős csoportok találkozóit, valamint a
hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroló délutáni foglalkozásokat is kényszerszünetre parancsolta a járványhelyzet. A szervezet
munkatársai azonban ez idő alatt sem engedték el a programjaikban részt vevő idősek,
gyerekek kezét, telefonon, illetve az online
térben próbáltak továbbra is segíteni a nehéz
helyzetű gyerekeknek a tanulásban, az időseknek lelki támaszt nyújtottak, illetve szükség esetén bevásárlásban, ügyintézésben
nyújtottak segítő kezet.
Ludescher László, a Caritas ágazati igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta: június
elejétől fokozatosan elkezdték a tevékenységeik újraindítását, e hónap elsejétől visszatértek a kényszerszabadságra küldött munkatársaik. Mindenik nappali központjukban az előírt óvintézkedéseket betarva
szervezik meg az időseknek, illetve a gyerekeknek szóló programokat, első lépésben
ötfős, majd tízfős csoportokkal. Abban, hogy
a biztonsági előírásoknak eleget tudjanak
tenni, nagy segítségükre volt a Gedeon Richter vállalat, amely több mint húsz lázmérő vásárlásában támogatta a szervezetet. Napokon
belül elindulnak a foglalkozások a korai fejlesztő központban, ahol szintén csökkentett
létszámban fogadják az anyuka-gyerek párosokat. Ludescher Lászlótól megtudtuk, hogy
a korai fejlesztő központ a Mărăşti utcai,

Kevesebb kárral megúszták

lésen valamivel több mint
száz gyerek részesült a járványt megelőzően a délutáni foglalkozásokban,
ezeknek a nagy része sajnos a járvány idején kimaradt az online oktatásból.
Fülöp Orsolya rámutatott:
már a szükségállapot lejárta előtt elkezdték felmérni,
hogy
milyen
feltételek mellett tudják újraindítani a tevékenységeugyanis
vannak
ket,
települések, ahol nem a
szervezet
tulajdonában
lévő épületben zajlanak
ezek, hanem a helyi taninGondviselés Háza – skype-os beszélgetés a hozzátartozókkal
tézet ad otthont nekik, és
Sütő-házként ismert épületbe fog költözni, kérdéses volt, hogy beengedik-e oda őket.
ahol jóval tágasabb tér áll majd a rendelke- Akadt település, ahol beengedték őket az iskola épületébe, másutt azonban a nyolcadizésre.
Az óvintézkedéseknek köszönhetően a Ca- kosokat célzó felkészítők, illetve a héten
ritas által Maros megyében működtetett idős- zajló vizsgák miatt erre nem kerülhetett sor.
Egy következő lépésben felvették a kapotthonban, a búzásbesenyői Gondviselés
Házában szerencsére sikerült elkerülni a fer- csolatot a gyerekek családjaival, hogy feltértőzést, és a szükségállapot lejárta után, május képezzék, a jelenlegi körülmények közepette,
második felétől feloldották az idősotthonban amikor csak kis létszámú csoportokkal dolgozhatnak, az egyes csoportok nem találkozdolgozók beköltözési kötelezettségét.
hatnak egymással, kik azok, akik továbbra is
Csökkentett létszámú csoportokban, szeretnének bekapcsolódni a felzárkóztató
de fogadják a gyerekeket
foglalkozásokba. Kialakították a csoportokat,
Fülöp Orsolya, a Caritas munkatársa el- beosztották a munkatársakat, és el is kezdték
mondta, a Küküllő mentén négy településen, a tevékenységeket.
valamint Marosszentgyörgyön is működik a
hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását Sikertörténet Marosszentgyörgyön
Érdeklődésünkre, hogy ugyanezekbe a necélzó programjuk, amelyeket a járvány idején
kisebb-nagyobb sikerrel megpróbáltak az on- hézségekbe ütköztek-e a marosszentgyörgyi
line térbe költöztetni. A szóban forgó hátrá- hátrányos helyzetű gyerekek felkarolásakor,
nyos helyzetű közösség tagjai esetében Fülöp Orsolya nemmel válaszolt, a marosgyakori, hogy havonta cserélik a telefonszá- szentgyörgyi helyzetet ugyanis sikertörténetmukat, emiatt a Küküllő mentén sok szülőt ként emlegetik. Mint mondta, a tanítónőkön
nem tudtak elérni. Miután néhánnyal mégis keresztül nagyon sok gyerekhez sikerült elsikerült kapcsolatba lépni, újabb akadállyal érni és a két és fél hónap alatt végig bekapszembesültek a Caritas munkatársai: az érin- csolni őket az online tevékenységekbe. A
tetteknek nem volt megfelelő telefonjuk vagy marosszentgyörgyi gyerekek mintegy hatinternet-hozzáférési lehetőségük. Amikor va- van-hetven százalékának sikerült online bizlamelyest csökkent a veszélyhelyzet, feladat- tosítani azokat a fejlesztő tevékenységeket,
lapokat nyomtattak, és azokat juttatták el a amelyeket normál helyzetben a mindennagyerekekhez. A négy Küküllő menti telepü- pokban is nyújtanak a szervezet munkatársai.

Árvíz a Felső-Nyárádmentén is

A pedagógusok mellett szerencsére a szülők
is nyitottak voltak, sok családban volt internet-hozzáférési lehetőség, és a Caritas munkatársai online megtanították a szülőket
például arra, hogyan töltsék le a Zoom applikációt. Marosszentgyörgyön – egy jól meghatározott órarend alapján – még mindig
online zajlanak a csoportos, illetve egyéni
foglalkozások.
– A cél igazából nem az, hogy felkészítsük
a gyereket a másnapi tanórára, hanem hosszú
távon kell gondolkodnunk ahhoz, hogy biztosítsuk számukra azokat a feltételeket, amelyek majd lehetővé teszik, hogy kilépjenek
ebből a körből, és majd ne az állam vagy civil
szervezetek támogatására szoruljanak –
hangsúlyozta a Caritas illetékese.

Volt, aki félt beengedni a gondozót

Az otthoni idős- és beteggondozás, amely
iránt elsősorban a vidéki településeken óriási
igény mutatkozik, a járvány idején sem szünetelt, a nyilvántartásukban lévő betegeket
mindvégig ellátták a Caritas munkatársai, új
eseteket azonban nemigen tudtak vállalni.
Joó Szilárd, az otthoni beteggondozói szolgálat munkatársa rámutatott: Maros megyében 22 munkatársuk mintegy 370 beteget lát
el, a rászorulók nagy része vidéki településeken él.
Marosvásárhelyen egyetlen munkatársuk
mintegy 20 beteghez látogat el bizonyos
rendszerességgel. Mint mondta, a járvány
idején volt olyan nyilvántartott betegük, aki
annyira félt a fertőzéstől, hogy nem engedte
be a gondozót, így 7-8 új rászoruló személy
ellátását fel tudták vállalni. Többen kértek segítséget például bevásárlásban, de minden
esetben mérlegelni kellett, hiszen a fürdetésre, pelenkázásra szoruló betegek ellátását
nem lehetett halasztani.
Az utóbbi három hónap tapasztalatai kapcsán Joó Szilárd megjegyezte, hogy az időseken, elsősorban az ágyhoz kötött,
kiszolgáltatott helyzetben lévőkön fokozottan
eluralkodott a félelem a médiából sugárzott
rémhírek hatására, nagyon nehéz volt a gondozó kollégáknak elmagyarázni, megértetni
velük, hogy nem annyira súlyos a helyzet,
mint amilyennek ők látják.
kaptak erősítést, hogy elkezdhessék
az elárasztott kutak kiszivattyúzását
is. A helyenként megrongált kerítéseket és háztartási eszközöket leszámítva nem keletkeztek jelentősebb
károk – véli első látásra a polgármester. Leginkább a kövezett utcákat viselte meg az ár levonulása, de
ezt néhol az aszfaltutak is megsínylették, Remetén pedig egy utca megszakadt a Nyárád mellett, néhol
pedig a kertek végét kezdte ki a
megduzzadt folyó. Ekkora árvizet
talán csak az 1970-es években láttak
a községben – összegzett a községvezető.

kén és Hodoson, akkor is felmérték az áldatlan helyzetet, de
mindössze ötezer lejt kaptak,
amiből még egy kisebb hidat sem
tudtak megépíteni – idézte fel a
polgármester, aki a hétfői árvíz
után azt állapította meg, hogy
Gligor Róbert László
idén szerencsére a vártnál keveBarabási Ottó, Székelyhodos polgármes- sebb kárral maradt a község.
terének beszámolójából kiderült, hogy csak Az egész községet elöntötte
Jobbágytelkének jutott ki a csapadékból, így
Jóval nagyobb területet érintett
az kevesebb kárt okozott, mint az elmúlt a felhőszakadás és az azt kísérő
Medrében van a Nyárád
években. A faluban néhány meredek utcán el- áradás Nyárádremete községben.
A hirtelen lezúduló sok eső miatt
mosta a követ a lezúduló víz, a megáradó Vármezőben kiöntött a MelegMikházán kilépett ugyan a medréből
Nagy-patak elöntött néhány udvart, kertet és Súgó, a víz még kedden reggel is
a Nyárád, de lennebb már nem okofóliasátrat a falu alsó, laposabb részén, de folyt a faluba vezető aszfaltúton
zott problémákat. Búzaházán, Csíkennél nagyobb kárt nem tett, lakásokat nem – mondta el Magyari Péter polfalván lassan elérte a meder felső
öntött el, és a szomszédos Székelyhodoson is gármester, aki éppen egy kiöntött,
magasságát – helyi idősek szerint
csak néhány alacsonyan fekvő kertet érintett. és magának egy udvaron át utat
negyven éve nem volt ekkora a víz
Ez annak is köszönhető, hogy a patak medrét kereső patakot vett szemügyre. A
szintje. Nyárádszeredánál és Backaéppen takarították, így könnyebben le tudta domboldalakról lefutó, nyáron
madarason is szokatlanul magas volt
vezetni a nagyobb vízmennyiséget. Ahol amúgy víz nélküli kis árkok Nyáa vízszint, de nem lépett ki a medrépedig fennakadások mutatkoztak, az önkor- rádremetén is hirtelen felteltek, és
ből a folyó, sem Ákosfalván, ahol
mányzat munkagépe avatkozott be, a meg- elöntötték a Döngő nevű faluOsváth Csaba polgármester úgy
áradt patak medréből eltávolított néhány részt, a temető irányából érkező
látja, hasznos volt támogatni a Nyáamúgy is kivágásra ítélt kisebb fűzfát.
Vityal-pataka is kilépett a medrérád medertakarítását az elmúlt évekAz önkormányzat felméri a károkat, de ből. Nyárádköszvényesen a Szenben.
Nyárádköszvényesen a tűzoltók próbálták eltávolítani a felgyűlt vizet
nem nyújt be kárigénylést, inkább a maga tek-pataka öntötte el a falu egy
Nem zárták le a napokban a NyáFotó: Csíkfalva község önkéntes tűzoltó-alakulata
erejéből oldja meg a helyzetet: ahol szükség részét, míg Deményházán a
rádszereda fölötti völgyzáró gát zsivan rá, ott a kutakból kiszivattyúzzák a vizet, Csadó-patak áradt meg, Mikházán pedig a tűzoltók segítségére siettek a szovátai, a csík- lipeit, amelyet azért építettek, hogy
a kertekből már visszahúzódott a víz, az Nyárád lépett ki a medréből, de csak néhány falvi és a nyárádszeredai alakulatok is. Em- áradásokkor a vízszintet szabályozza és az
utcák újrakövezését is maguk végzik el. háztartást érintett a falu felső részén. Minden bert, állatot sehol sem kellett menteni, estére Alsó-Nyárádmentét megóvja. A vízszint álEhhez a döntéshez az előző évek rossz ta- településen kerteket, udvarokat, pincéket ön- már csillapodott a víz ereje, és csökkent az lása magas, de lassan apadóban van murokországban – tudtuk meg Iszlai Tibor lukafalvi
pasztalatai vezettek: a községben 2017 júni- tött el a víz, néhány pincelakást kivéve a la- elárasztott területek nagysága.
usában is volt egy kiadós esőzés, ami főleg kóházakba nem jutott be a 30-40 centiméter
Itt is megtörténik a kárfelmérés, amelyet polgármestertől.
A szeredai gát övezetében azonban nem
Jobbágytelkén rongálta meg az utcákat, gaz- magas víz. Köszvényesen a kultúrotthon kö- továbbítanak a megyei hatóságoknak, de nem
daságokat. Akkor a megyei kárfelmérő bi- zelében, a megyei út mentén gyűlt fel na- tudják, számíthatnak-e kártérítésre, főleg kis mennyiségű hordalék, főként hulladék
zottság 530 ezer lejre becsülte a keletkezett gyobb vízmennyiség, ezért ideiglenesen azok, akiknek nem volt megkötött biztosí- torlódott fel. „Így adja vissza nekünk a terkárt, de azóta sem térítettek meg egyetlen lejt forgalomkorlátozást is alkalmaztak, amíg si- tása. Kedden még a hordalék és a szemét el- mészet mindazt, amit mi adtunk neki” – olsem, hiába is kérvényezték többször is. Ta- került az átfolyókat szabaddá tenni és a sán- takarításával foglalkoztak, de a községi vashatjuk a közösségi oldalakon a képekhez
valy májusban újabb árvíz volt Jobbágytel- cokból elvezetni a vizet. A helyi önkéntes tűzoltók a hodosi és szovátai kollégáiktól fűzött megjegyzések között.
Hétfőn délelőtt felhőszakadás volt a
Felső-Nyárádmentén is, a hatalmas
mennyiségű csapadék lezúdulásával
Székelyhodos és Nyárádremete községekben több települést elárasztott
a víz.
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Megjelent a bölcsődék és óvodák megnyitását
szabályozó rendelet

Megjelent hétfő este a Hivatalos Közlönyben a bölcsődék,
óvodák megnyitását és az
after-school típusú tevékenységek elindítását szabályozó,
az oktatási, egészségügyi és a
munkaügyi minisztérium által közösen kidolgozott rendelet.

Ez egyebek mellett rögzíti, hogy
azok a szülők, akik igénybe vennék
a nyári vakáció alatt az állami bölcsődék és óvodák szolgáltatásait,
hétfőtől nyújthatják be erre vonatkozó igénylésüket ahhoz az intézményhez, amelybe a gyerek év
közben járt.
A rendelet többek között előírja,
hogy a nem mosható játékokat el
kell távolítani a teremből, ugyanakkor a gyerekeknek minél többet kell
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a szabadban tartózkodniuk. Az udvaron több csoport is tartózkodhat
egy időben, de kerülni kell a testi
kontaktust és az olyan játékokat,
amelyek során a gyerekek két méternél közelebb kerülhetnek egymáshoz.
Az intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy érkezéskor és
hazainduláskor ne alakuljanak ki
torlódások.
A 37,3 Celsius-foknál magasabb
testhőmérsékletű gyerekeket és azokat, akiknél légúti és/vagy más ragályos betegségek tüneteit észlelik,
nem fogadják az óvodában.
A gyerekeket megtanítják, hogy
legalább 20 másodpercen át mossák
a kezüket vízzel és szappannal.
A program végén minden olyan
tárgyat (asztalokat, székeket, szek-

ăbăran Alexandrut Rózsa Sándorként ismerik a vajdaszentiványiak.
Feleségét, Letiţiát Rózsa néniként
emlegetik. A nyugdíjazás előtt álló, szakállas
tanárember vérbeli mesélő, megszámlálhatatlan történet birtokosa. Érkezésünk után
éppen egy damaszkuszi rózsabokornál, a
szülői ház egyik büszkeségénél kezdi a sztorizást. Lépésről lépésre magyarázza el az illatos növényből készíthető édesség, a
rózsaíz receptjét – külön kiemelve, hogy a
virágszirmokat két héten át háromnaponta
kell szedni –, közben telefonján fotókat
mutat a munka „gyümölcséről”, amit a
helyi termelők egyik közösségi oldalán eladásra is kínál. Aztán állattartásról, zöldségtermesztésről, virtuális oktatásról, végül
székelyföldi elődökről és az erdélyi etnikumok összefonódását megtestesítő kis utódról
is beszél. A kezdeti feszélyezettség után egyre
tisztábban, érthetőbben formálódnak mondatokká a magyar szavak.
– Tizenegy éve nem lakik itt senki, csak a
növények és az állatok – árulja el vendéglátónk, miközben végigkísér az udvaron. Először egy megtermett mangalica magányos
„felségterületén” állunk meg, aztán az ebédidőben lévő nyolc malachoz lesünk be.
– Öt kocánk van, három kell még malacozzon. A kandisznónk az ötödik generációt
nemzi. Régebb spermiumot vettünk a szaporításhoz, de gondok akadtak, így inkább a
természetes utat választottuk. Karácsonykor
és februárban is szoktunk disznót vágni. A 60
százalék zsírtartalmú mangalicaszalonnánkat egy kliens az Északi-sarkra is magával
vitte.

rényeket, kilincseket, játékokat,
korlátokat stb.), amihez a gyerekek
hozzáérhettek, alaposan le kell
mosni és fertőtleníteni.
A légkondicionáló berendezések
használata tilos.
A rendelet javasolja a csoportlétszám csökkentését úgy, hogy minden gyerekre jusson legalább 4,5
négyzetméter felület, ugyanakkor
az ebédlőben és a hálóban úgy kell
elhelyezni az asztalokat, ágyakat,
hogy a gyerekek között legalább két
méter távolság legyen.
Az alkalmazottaknak folyamatosan viselniük kell a védőmaszkot,
amelyet négyóránként le kell cserélniük, ugyanakkor pelenkacsere és
takarítás közben is kötelező az egyszer használatos kesztyű viselése.
(Agerpres)

Erről jut eszembe

Szabad a kézfogás? Pár napja a mémgyártás során rendkívül népszerűvé vált járványügyi főnéni újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, a jelenlegi helyzet lehetővé teszi a kézfogással történő üdvözlést.
Ez nyilván túl van a határon. Nálunk nem találkoztam hasonló kérdéssel és pontosítással sem. Igaz, a koronavírusos fertőzésekkel is másképpen állunk. Újra aggasztóan nőtt a számuk az országban. De nem
csak emiatt nem tudunk egy ilyen kérdésre felelni. Sosem eléggé egyértelmű, nem eléggé lebontott és konkrét az, amit a hazai hatóságok előírásként megfogalmaznak, magyarán: megengednek. Persze ha az
lenne is, a jelek szerint a lakosság nagy hányada akkor sem tartaná be
az előírt szabályokat. Talán ez is magyarázza, miért tartunk itt, ahol
tartunk. Hibás a hozzáállás. Ami nyilván fent kezdődik. A politikumnál,
a hatalmi tényezőknél, mondhatnám hivataloskodva. Megfigyelhettük,
mi zajlott napokon át a média széles nyilvánossága előtt a veszélyhelyzet meghosszabbítása, illetve a lazítások és megszorítások körül. Ez
mind jól példázza, miről beszélek. De az sem jellemző ezeken a tájakon,
hogy az újságíró éppen a kézfogásról kérdezze az illetékes úrelvtársat.
Miért? Nálunk találkozáskor nem szokás az üdvözlésnek ez a formája?
Dehogynem! Csak nem szokták ilyen semmiséggel zavarni a sok gonddal terhelt, magas beosztású, fontos urakat, hölgyeket.
Bevallom, én mostanában is még mindig feszélyezetten érzem
magam, ha baráttal, ismerőssel találkozom, és nem foghatok vele kezet.
A könyökérintés, cipők összeütése lehet vicces, netán feszültségoldó is,
de nem helyettesítheti azt a régi baráti gesztust, amely kézfogással érzékelteti a jóhiszeműséget, a kölcsönös bizalmat, a békés szándékot, a
már meglevő vagy potenciális jó viszonyt és így tovább. Tudom, a kézfogás is többféle lehet, ezzel tudományosan is foglalkoznak. Legalább
nyolc típusú kézfogást említenek, amelyek alapján különösebb információk nélkül is sok mindent megsejthetsz arról, akivel kezet fogsz.
Persze ebből magunkat sem zárhatjuk ki. Van satufogás, halott kéz, szilárd, határozott kéz, piócakéz, nedves kéz, rászorítás, invazív kézfogás,
domináns-alárendelt kézfogás és ki tudja, még hányféle. Nem részletezem, tapasztalhattuk. És már ilyen vonatkozásban is gyanakvóak lehetünk. De ha a kézfogás átvitt, jelképes értelmére gondolunk, akkor kell
csak igazán mozgósítanunk gyanakvási és védekezési ösztöneinket
ebben a mioritikus környezetben. Történelmi tapasztalat, hogy az esetek
döntő többségében egyet ígérnek e szimbolikus kézfogások, és egész
más következik belőlük, mint amit reméltünk. A kisebbségi lét különlegesen felvértezhetett ezzel a tanulsággal. Azzal is, hogy általában mi
vagyunk a kezdeményezők, és felajánlott kézfogásunkra gyakran tessék-lássék vagy éppenséggel lekezelő a válasz.
A kézfogás egyébként már a történelem kezdetétől jelen volt az emberiség életében. Írásos feljegyzések először időszámításunk előtt ötszáz évvel készültek róla az ókori Görögországban. Később aztán
számtalan dolgozat, könyv is foglalkozott a témával. És jól érzékelhető,
hogy a kézfogásnak ezt az értelmezését többnyire a gyengék, a kisebbek
kezdeményezték. Bár az is igaz, hogy kultúránként más súlya és jelentősége van a kézfogásnak. Volt idő, amikor két vagy több erős ország,
birodalom, nemzet, nép vezetőinek, hadvezéreinek kézfogásos egyezsége döntötte el a világ sorsát. Az üzletkötéseknél is elég volt az ilyen
egyezség.
De maradjunk az eredeti felvetésnél, az üdvözlés, gratuláció, megállapodás alkalmával megejtett kézfogásnál. Ennek kapcsán merült fel
bennem a kérdés, hogy vajon megengedik-e Romániában, s ha igen,
mikortól. Nem hiszem, hogy egyhamar. De ha rögtön kezet mosunk
utána? – kérdezhetik az elégedetlenkedő pártolók. Kérdezhetik, annyival maradnak. Különben sem újdonság az eljárás, már Pilátus is alkalmazta. Láthatjuk, mi lett belőle. (N.M.K.)

Damaszkusztól az Északi-sarkon át…
Fotó: Nagy Tibor

A malacoztatásra kialakított ólban otthonosan szaladgál a majorság. A házaspár
Nagyvárad mellől szokta március végén
megvásárolni a csirkéket, rendszerint hibrideket. Kétszáz–háromszáz tyúkot tartanak, a
róka azonban gyakran megtizedeli a jószágot.
Az állatok „rezidenciáját” magunk mögött
hagyva a hatalmas fóliasátrak felé vezet az
út. Az elsőben kápiapaprika, tárkony, lestyán, zeller, a másodikban paradicsompaprika, azaz gogos, a harmadikban egy különlegesebb uborkafajta rendezett sorai
vonzzák a tekintetet.
– Ezen több a termés, mint a levél – emeli
meg az egyik palántát Letiţia asszony. Egy
másik fóliasátorban hagyományos és a hagyományost „utánzó” paradicsom, egy távolabbiban málna és szeder érik, emellett
Tăbăranék szabadföldi zöldségeket, gyümölcsöket is termesztenek.
– Két asszonyunk van, akik az egyik marosvásárhelyi piacon értékesítik az árut.
Húsz éve így megy ez – mondja a férfi, majd
a motivációt is hozzáfűzi: – A feleségemmel
mindketten a tanügyben dolgoztunk, ő évek
óta nyugdíjas, én szeptembertől lépek ki a
rendszerből. Már a pályánk elején rájöttünk,
hogy a pedagógusi fizetés nem sok mindenre
elég, a két gyermekünk taníttatására semmiképpen. Az állatorvos végzettségű fiunk, aki
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a humán orvoslást érintő kutatásokban is
részt vett, 26 éven át képezte magát, egyebek
mellett Floridában is tanult. A lányunk jogot
végzett. Kellett hát a pluszjövedelem, ezért
fogtunk neki a gazdálkodásnak. Ötven ár földet dolgoztam meg lóval, traktor nélkül a
Luc-patak mellett, ott, ahol annak idején a
helyi mezőgazdaság elindult. Már akkor elhatároztuk
a
feleségemmel, hogy
mindennel megpróbálkozunk, amivel csak
lehet. A disznók mellett tehenet is tartottunk.
A tavasszal volt még két borjúnk, de eladtuk.
Már mindketten benne járunk a korban,
alább kell hagyjuk a feladatokkal. Amit
lehet, persze, elvégzünk, és amink van, azt
megbecsüljük. Semmit nem dobunk el, a piacon megmaradó zöldséget például egy sárpataki asszonynak visszük, aki a
konyhájában feldolgozza.
A fóliasátraktól visszafele tartva újra
szóba kerül az iskola. Az idős tanító, aki
felső tagozaton földrajzot is oktatott, elégedetten mutatja mobilján a diákok interneten
beküldött feladatait.
– Az év elején beszerzett munkafüzetekkel
volt szerencsénk, azok segítségével ugyanis
mindenki a maga ritmusában haladhatott.
Becsületesen végezték a dolgukat a gyerekek, senki nem élt vissza az online oktatás
adta szabadsággal. Tudták, hogy a nap bármelyik órájában felhívhatnak, ha kérdésük

van, úgyhogy remekül együtt tudtunk működni.
A legrégebbi idők a kapuban rajzolódnak
elő. Vendéglátónk kérdezés nélkül árulja el,
hogy tulajdonképpen magyar az anyanyelve,
gyergyóditrói rokonai is vannak, de román
iskolában tanult.
– Amikor fiatal pedagógusként Sármásra
kerültem, nagy hiány volt magyar káderekből. Engem így magyar osztályba tettek.
Önerőből kezdtem neki a nyelv helyes elsajátításának, nyelvtankönyvekből tanultam a
rövid u-ra végződő szavakat – alku, apu,
anyu, bábu és „társait” –, és elolvastam magyarul George Sand Consuelóját, így sikerült felzárkóznom az elvárásokhoz.
Végül az is kiderül: beszélgetőtársunkban
apai és anya ágon is van székely vér. Csomafalvi dédanyjának, Bartalis Viktóriának 1900
előtt szövőgyára volt, a Bartalis ükapa pedig
egy pár ökörrel segített be a helyi templom
építésébe. A család történetében örmény Urmánczy-ősök is színre lépnek az évszázadok
során. A Rózsa Sándor nevet Alexandru
nagyapjától örökölte, akit valamiért így emlegettek a vajdaszentiványak. A legendás betyár neve természetesen feleségére is
ráragadt, a szentiványi gyerekek gyakran
szaladtak a szelíd arcú asszonyhoz ezzel a
kérdéssel: Rózsa néni, felszedhetjük az udvaráról a meggyet?
Tăbăranék két unokával – egy négy és fél
éves kislánnyal és egy kilenc hónapos fiúcskával – is büszkélkedhetnek. Az anyatárs
szász és zsidó származású, így családfájukon
most már szinte minden erdélyi etnikumból
megtalálható legalább egy árnyalatnyi.
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Rekordmértékben zuhant az ipari termelés

Áprilisban minden idők legnagyobb mértéké- százalékkal, márciusban 12,2 százalékkal csökkent az
ben esett az euróövezet és az Európai Unió EU ipari termelése.
Az ipari termelés legnagyobb mértékű havi csökipari termelése havi és éves szinten a korokenését Magyarországon regisztrálták áprilisban, 30,5
navírus-járvány miatt.

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Zárva maradnak az éttermek

A tárcavezető a Mentsétek meg
Romániát Szövetség (USR) kezdeményezésére a képviselőházban tartott politikai vitán rámutatott,
gazdasági miniszterként maga is azt
szeretné, hogy mielőbb induljon
újra az ország gazdasága, de nem
hagyhatja figyelmen kívül az Országos Közegészségügyi Intézet
(INSP), az egészségügyi miniszter
és az orvosok ajánlásait, akik szerint a zárt terű éttermekben a legnagyobb a koronavírussal való
megfertőződés kockázata.
„Ezért én azt mondom, hogy
még várjunk két hetet. Július 1-jét

tűztük ki az éttermek megnyitásának dátumaként (...), és én azt javaslom, hallgassunk a szakemberekre” – fogalmazott Popescu.
A miniszter hozzátette: más európai országokat két és fél héttel
korábban ért el a járvány, mint Romániát, ezért nem lehet azokhoz hasonlítani az itteni helyzetet.
„Úgy gondolom, hogy ha az
INSP azt mondja, még veszélyben
vagyunk, hallgatnunk kell rá, mert
láthattuk, mi történt az elmúlt hétvégén. Láthatják, hogy hat napja nő
az új megbetegedések száma, és
nem is akarok arra gondolni, hogy
még a vasárnap jegyzett 320 új
esetnél is lehet több. Legyünk türelmesek, mert nem kell már sokat
várnunk, hogy ismét nyugodtan elmehessünk egy étterembe, és magunk döntsük el, hogy a teraszon
vagy bent szeretnénk leülni” – nyomatékosította. (Agerpres)

A Költségvetési Tanács szerint
Románia államadóssága a bruttó
hazai termék (GDP) 50 százaléka
fölé emelkedhet 2021-ben az optimista forgatókönyv szerint, a peszszimista változat szerint a GDP 55
százalékát is meghaladhatja – adta
hírül hétfőn a Ziarul Financiar című
gazdasági újság.
A pénzügyi napilap a tanács éves
jelentését idézi, amely megállapí-

totta, hogy a koronavírus-járvány
miatt az idén az államháztartási
hiány GDP-arányosan 8,1-10,4 százalék között lesz, ami meghaladja a
kormány által várt 6,7 százalékot.
A tanács szerint az idei év végén
az államadósság meg fogja haladni
a GDP 45 százalékát, és arra figyelmeztettek, hogy a 2020–2021-es
időszakban az államadósság gyors
ütemben fog emelkedni.

A növekedés új szakaszába
lépett és a negyedik negyedévre visszatér a világgazdaság teljesítménye a koronavírus-járvány előtti szintre a
Morgan Stanley álláspontja
szerint.

kialakult megrázkódtatások. Az államadósságok csökkentésének folyamata mérsékeltebb, miközben a
gazdaság támogatását célzó határozott és masszív intézkedések lehetővé teszik, hogy gyorsítsák a talpra
állást. Kevéssé valószínű, hogy a
kormányok visszalépnek a jelentős
támogatásoktól a közeljövőben, a
központi bankok és a pénzügyminisztériumok továbbra is zsákszámra öntik a pénzt saját országaik
gazdaságaiba.
A Morgan Stanley elismerte,
hogy a derűlátó előrejelzést jelentős
kockázatok övezik, köztük a SARSCoV-2 vírus terjedésével és a védőoltás kifejlesztésével kapcsolatos
fejlemények.
Az alapforgatókönyv szerint a
járvány második hulláma ősszel köszönt majd be, de ellenőrzés alatt
tudják tartani, és részleges zárlatok
várhatóak – írták a közgazdászok,
akik arra számítanak, hogy az új koronavírus elleni hatásos védőoltás
2021 nyarán lesz elérhető széles
körben. Rossz esetben azonban a
járvány második hullámában ismét
szigorú korlátozásokat kell bevezetni, ami újabb válságot eredményez.

A zárt terű éttermekben a
legnagyobb a koronavírussal
való megfertőződés kockázata, ezért várni kell még legalább
két
hetet
ezek
megnyitásával – nyilatkozta
hétfőn Virgil Popescu gazdasági miniszter.

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat
honlapjára pénteken felkerült adatok szerint áprilisban
az előző havihoz képest szezonális kiigazítással 17,1
százalékkal csökkent az ipari termelés az euróövezet
19 tagállamában a márciusi 11,9 százalékos havi
csökkenés után.
A piac nagyobb, 20 százalékos csökkenést várt.
Az egy évvel korábbihoz képest az euróövezetben
28 százalékkal csökkent az ipari termelés áprilisban,
kissé szerényebben a várt 29,5 százaléknál. Márciusban 13,5 százalékos csökkenést mértek az euróövezet
ipari termelésében az egy évvel korábbihoz képest.
Az Európai Unió 27 tagállamában 17,3 százalékkal
csökkent az ipari termelés áprilisban márciushoz képest, amikor 10,9 százalékkal esett a februárival öszszevetve. Éves összevetésben áprilisban 27,2

százalékkal. Romániában 27,7 százalékkal, Szlovákiában pedig 26,7 százalékkal esett az ipari termelés áprilisban márciushoz képest.
Havi növekedés sehol nem volt az EU-ban áprilisban.
Éves viszonylatban Luxembourgban esett a legnagyobb mértékben, 43,9 százalékkal az ipari termelés
idén áprilisban. Olaszországban 42,5 százalékos,
Szlovákiában 42 százalékos volt az éves csökkenés.
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az ipari
termelés 36,6 százalékkal csökkent tavaly áprilishoz
képest. Márciusban az éves szintű visszaesés 10 százalék volt.
Éves szinten az ipari termelés egyetlen országban,
Írországban nőtt, 5,5 százalékkal emelkedett tavaly
áprilishoz képes.

Az államadósság GDP-arányosan
50 százalék fölé emelkedhet

Gyors gazdasági fellendülés
várható

A tekintélyes amerikai befektetési bank közgazdászai meredek, de
rövid ideig tartó recesszióra számítanak: becsléseik szerint a világgazdaság a második negyedévben éri el
a mélypontot 8,6 százalékos éves
összevetésű csökkenéssel, és 2021
első negyedévére akár a 3 százalékot is elérheti a növekedés
üteme.
„A közelmúltbeli váratlanul kedvező növekedési adatok és elfogadott intézkedések fényében még
biztosabbak vagyunk abban, hogy
helytálló a V alakú fellendülést valószínűsítő előrejelzésünk” – fogalmaztak a közgazdászok, akik három
érvet is felhoztak annak alátámasztására, hogy a recesszió időszaka
rövid lesz.
Emlékeztettek arra, hogy a válságot a koronavírus-járvány és az
annak megfékezését célzó intézkedések okozták, nem pedig belső, az
egyensúlyok jelentős hiánya miatt

Adócsökkentésről, családok és vállalkozások
támogatásáról döntött a német kormány

Elfogadta a koronavírus-járvány hatásainak
ellensúlyozására összeállított 130 milliárd
eurós gazdaságösztönző programjának első
elemeiről szóló törvényjavaslatokat a német
kormány, a pénteki rendkívüli ülésen adócsökkentésekről, a családok, valamint a kis
és a közepes méretű vállalkozások újabb támogatásáról döntött.

A legfontosabb elem az általános forgalmi adó
(áfa) 19 százalékról 16 százalékra – a kedvezményes
kulcs 7 százalékról 5 százalékra – csökkentése júliustól az év végéig. A kormány a számításai szerint
ezzel az intézkedéssel 20 milliárd eurót pumpál a gazdaságba.
Gazdasági érdekképviseletek fenntartásokkal fogadták a tervet. Több ágazati szervezet azt javasolta,
hogy a sok bürokrácia miatt inkább később csökkentsék az áfát, és hosszabb ideig legyenek érvényben a
csökkentett kulcsok. A kiskereskedelmi ágazat érdekképviseletei kifogásolták, hogy a termékek átárazása
túlságosan költséges munka ahhoz képest, hogy csak
hat hónapra szól a kedvezmény. A pénzügyminisztérium szerint nem kell feltétlenül minden termékre új
árcímkét helyezni, bürokráciamentes, költségkímélő,
és teljesen szabályos megoldás, ha csak a kasszába
ütik be az alacsonyabb áfával csökkentett fogyasztói
árat. Olaf Scholz pénzügyminiszter a rendkívüli kormányülés után Peter Altmaier gazdasági miniszterrel
közösen tartott tájékoztatóján is hangsúlyozta, hogy
nem változik az eredeti menetrend, az áfacsökkentés
július elejétől érvényes, és az intézkedés az év végével a hatályát veszti.
A gazdaságnak éppen a következő hónapokban
kell lendületet adni, ezt szolgálja a fogyasztást serkentő áfacsökkentés – mondta a pénzügyminiszter. A
gazdasági miniszter hozzátette, hogy az április-júniusi időszakban lehet a mélypont, és az év második felében elkezdődhet a kiemelkedés a második

világháború utáni korszak legmélyebb gazdasági válságából.
A kilábalást szolgálja a gyermeket nevelő családok
gyermekenkénti 300 eurós juttatása – az úgynevezett
gyermekbónusz – is. A támogatást szeptemberben és
októberben folyósítják, a családi pótlék rendkívüli és
ideiglenes emeléseként. A gyermeket egyedül nevelő
szülőket azzal is támogatják, hogy 2020-ra és 2021re az eddigi 1908 euróról 4008 euróra emelik a jövedelem adómentes részét.
A járvány miatti válságot leginkább megszenvedő
egyéni vállalkozók, a kisebb és a közepes méretű
cégek – például színészek, rendezvényszervezők, utazási irodák – támogatására további 25 milliárd eurót
fordítanak. Ebből az alapból elsősorban az állandó
céges költségekre – például irodabérleti díjra – nyújtanak vissza nem térítendő támogatást azoknak a vállalatoknak, amelyek a bevételük legalább 60
százalékát elveszítették a járvány miatt.
A kormány várakozása szerint a törvényhozás még
júniusban megtárgyalja és elfogadja a javaslatokat.
A 130 milliárd eurós csomag a kormány válságkezelő intézkedéseinek második szakaszához tartozik,
amelyben a gazdasági növekedés beindítása a cél. Az
első szakaszban a válság azonnali hatásainak enyhítésére, a vállalkozások stabilizálására irányultak az
intézkedések, köztük a kieső bér egy részének állami
támogatású pótlására épülő rövidített munkaidő intézményének kiterjesztése és a több mint ezermilliárd
eurós keretösszegű vállalati támogatási és hitelezési
programok sora.
A szövetségi kormány előrejelzése szerint Németország hazai összterméke (GDP) 6,3 százalékkal
csökkenhet az idén, ez a legnagyobb visszaesés a második világháború utáni német történelemben. Jövőre
viszont már 5,2 százalékos növekedés következhet,
és az Európai Unió legnagyobb gazdasága 2022 elejére elérheti a koronavírus-világjárvány előtti szintet.
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Átírja az EU költségvetését a vírusjárvány

Helyreállítási csomag és egészségügyi mechanizmus

Az idén lejár az Európai Unió
2014–2020-as finanszírozási
ciklusa. Az Európai Bizottság
2018. május 2-án elfogadott
egy nyilatkozatot, amiben
négy fő témakör köré csoportosították a célkitűzéseket: a
biztonságos, a fenntartható
és a szociális, valamint a
nemzetközi szinten erősebb
szövetségeket kötő Európa.
Mindezeket figyelembe véve,
a tárgyalások már 2018-ban
megkezdődtek az unió 2021
és 2027 közötti időszakra
szóló költségvetésének kialakításáról, azonban a koronavírus-járvány miatt ezt is
átgondolják. Az Európai Unió
következő hétéves költségvetésének előkészületeiről és
arról, hogy a vírusjárvány
okozta gazdasági válság hatásainak mérséklésére milyen
pénzügyi mechanizmusokat
Fotó: winklergyula.ro
bocsát az unió a tagállamok
rendelkezésére, Winkler Gyula Leyen, az EB elnöke. Az EU hété- ban, de nincs végleges döntés a tag- egyik a kényszerszabadságok költeurópai parlamenti képviselő- ves költségvetése 1100 milliárd államokra leosztandó összegekről. ségeinek a fedezésére szánt összeg
vel beszélgettünk.
euró, ebből 750 milliárdot javasolt Ezeket az ún. leosztási kulcs alapján 75%-a, több mint 300 millió euró.

Vajda György

– Tudomásom szerint a vírusjárvány előtt már körvonalazódott,
hogy milyen irányelvek alapján alakítják ki az EU 2021–2027-es költségvetését, azonban a járvány
felülírta a számításokat. Miben különbözik majd az előttünk álló hétéves ciklus költségvetése az előző,
2014–2020-as időszakétól?
– Ezt még nehéz megjósolni,
ugyanis nagyon nagy késésben vagyunk a hétéves költségvetés elkészítésében, amelynek 2021. január
1-jén életbe kellene lépnie. Valójában a költségvetésről szóló első javaslat már 2018-ban megszületett,
és az Európai Parlament foglalkozott a kérdéssel. Volt egy korábbi
javaslat is, miszerint 2019. május 9én, a Nagyszebenben szervezendő
rendkívüli EU-csúcstalálkozón a
kormány és az államfők elfogadják
a hétéves költségvetést. Ez politikai
okok miatt nem valósult meg, mivel
többen ellenezték, hiszen 2019 májusában EP-választások voltak.
Akkor az unió tagállamainak több
kormány- és államfője azon a véleményen volt, hogy a választások
utáni új konfigurációjában kell
majd az Európai Parlamentnek elfogadnia az új költségvetést. Nagy
érdekellentétek vannak a költségvetés kialakítását illetően. Egyes tagállamok politikusai úgy látják, hogy
takarékosnak kell lenni, s ezért nem
támogatják a költségvetés növelését. Azon államok képviselői, akik
az ún. kohézióbarát csoportban vannak, köztük Románia, Magyarország, Lengyelország, a déli
államok, azt hangoztatják, hogy
amennyiben több a feladat, több
mindent akarunk megoldani az unió
pénzén, növelni kell a pénzforrást
is. E két szemlélet miatt több vita
volt. Legutóbb, még a járvány előtt,
2020 januárjában megszületett egy
javaslat, amelyet illetően azonban
nem lehetett konszenzusos megállapodásra jutni. A járvány utáni
helyzet teljesen átírta a gazdasági
paramétereket, részben a prioritásokat is, hiszen olyan nagy világgazdasági válság várható, amelyhez
mérhető az elmúlt 75 évben, a második világháború óta nem volt tapasztalható. Ehhez megfelelő
költségvetési eszközöket és programokat kell rendelni. Ezért az EU
hétéves költségvetése mellett három
héttel ezelőtt az EP plenáris ülésén
egy ún. helyreállítási csomagot is
javasolt Ursula Gertrud von der

az EB elnöke a helyreállítási csomagra, aminek egy része, mintegy
500 milliárd euró vissza nem térítendő hitel és 250 milliárd euró kölcsön. Az Európai Bizottság az unió
nevében a nemzetközi pénzpiacról
különböző hosszú lejáratú kölcsönöket fog felvenni. Ennek a garanciája az unió hétéves költségvetése
lesz. A tervek szerint a kölcsönt
2028-tól 2058-ig fizeti majd vissza
a bizottság a tagállamok nevében.
Mivel a válságkezeléshez szükséges
összegeket a következő generáció
fizeti vissza az elkövetkező 7+30
évben, nagyon körültekintően kell a
hatékonyság elveit alkalmazni,
hogy olyan gazdaságfejlesztési terveket lehessen ebből megvalósítani
az elkövetkezendő esztendőkben,
amelyek megfelelőképpen hozzájáruljanak a tagállamok nemzetgazdaságának fejlődéséhez, mert 2028-tól
vállalni kell a visszafizetéssel járó
pénzügyi terheket. Ez mind megvalósítható ugyan, de, az előzményeket is figyelembe véve, emiatt is a
viták élénkebbek lesznek az Európai Parlamentben. Az a cél, hogy a
nyári vakáció előtt szülessen egyezség a költségvetés és a helyreállítási
csomag kapcsán. Két különböző
mechanizmussal lehet elfogadni ezt
a két programot. A hétéves költségvetésről közösen kell döntsön az
Európa Tanács és az Európai Parlament – az utóbbinak vétójoga van.
A helyreállítási csomag a nemzetközi egyezmények jogi erejével
rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a
tagállamok és az Európai Bizottság
jutnak majd egyezségre, az Európai
Parlament részt vesz a vitában,
majd a kialakult helyreállítási csomagról az országok parlamentjeinek is szavazniuk kell. Ez
körülményes, időigényes folyamat
lesz, ezért azt tervezik, hogy a nyári
vakációig, júliusig legyen európai
uniós szinten egyezség e kérdésben,
utána következne a ratifikációs folyamat, amely jogilag két évig is elhúzódhat. Az lenne a javaslat a
tagállamoknak, hogy szeptembertől
decemberig minden ország fogadja
el a csomagot, mert akkor 2021. január elsejétől lehet költségvetés, és
működni kezdhet a gazdasági helyreállítási csomag.
– Nyilvánosságra került, hogy
ebből a 750 milliárd eurós segélykeretből 33 milliárdot szánnak Romániának, amiből 19,6 milliárd
vissza nem térítendő hitel, 13,4 milliárdot a kölcsönalapból fedeznek.
– Az említett összegek szerepelnek az Európai Bizottság javaslatá-

számították ki, amely figyelembe
vette az adott ország gazdasági fejlettségét, az egy főre eső GDP-t, a
népességet, valamint azt, hogy
mennyire sújtotta a járvány az országot. Valószínű, hogy bizonyos
mértékben változnak ezek az összegek. Ez attól függ, hogy a tagállamok képviselői miként tudnak
megegyezni. A helyreállítási alap és
a hétéves költségvetés összefügg
egymással. Romániára és KözépKelet-Európára vonatkozóan mindenképpen pozitívak lesznek az
összegek. A mi elvárásunk az, hogy
az alapvető politikák, a kohéziós
alapok és a közös agrárpolitikai támogatás ne csökkenjen a korábbi
ciklushoz képest. Ezt úgy lehet elérni, hogy a két csomagot együtt fogadják el, de erről csak akkor lehet
konkrétan beszélni, amikor szavazott az Európai Parlament, illetve
amikor a végleges helyreállítási
csomagot illetően megvan a 27 ország ratifikációja.
– Lesz-e valamilyen kezdeményezés gyorsan elérhető segélyalapra a
pályázati rendszeren kívül, gondolok itt valamilyen gyors reagálású
válságprogramra, munkahelyvédelemre, hiszen nagyon sokan maradtak munka nélkül a koronavírus-járvány miatt, és egyes gazdasági ágazatok, mint például az autóipar, a válság után sem áll
egyhamar talpra, így valószínű,
hogy azok, akiket kényszerszabadságra küldtek, ennél jóval többet
maradnak otthon hibájukon kívül.
Lesz-e valamilyen alap és megfelelő
kritériumrendszer arra, hogy költséghatékony, gyors segítséggel életben lehessen tartani a járvány által
érintett cégeket, vagy valamikor
újabb alapokból másokat létrehozni?
– Létezik már gyorssegély, van rá
keret. Erről 2020. március végén
döntött az Európai Parlament, és elérhetővé tette azt a 37 milliárd eurót
az egész unió számára, amely a kohéziós alapok el nem költött összegéből származik. Furcsa módon
azok a tagállamok rendelkeznek
a legnagyobb összeggel, amelyek a
legnagyobb késésben voltak az elszámolással. Románia elég jelentős
összeget, mintegy 3 milliárd eurót
nem használt fel kohéziós alapokból a 2014–2020-as költségvetésből. Amint említettem, ez a 3
milliárd euró március végétől elérhetővé vált. Áprilisban és májusban
a kormány már igénybe vett több
mint egymilliárd eurót. Három
programot finanszíroztak ebből: az

A többiből a világjárvány okozta
egészségügyi kiadásokat: a sürgősségi kórházak felállítását, a fogyóeszközöket (maszkok, védőfelszerelés, fertőtlenítők stb.) állták. Erre
a kormány szintén több mint 300
millió eurót költött. A harmadik a
kis- és középvállalkozások támogatása volt. Beindult több internetes
platform stb. Természetesen sokkal
nagyobb az igény, mint amennyit
ebből fedezhettek. A kormány felelőssége, hogy ezeket a pénzforrásokat minél hatékonyabban használják fel. Júliusra gazdaságélénkítő
tervet ígért a kormány. Sajnos, úgy
látjuk, hetek óta fontosabb neki a
választási kampány és a kommunikációs hadjáratok, mint a valós gazdaságélénkítő intézkedéshozatal.
Az RMDSZ többször is hangsúlyozta, hogy nincs párbeszéd a gazdasági szereplők és a politikai
döntéshozók között. Elvárjuk, hogy
a kormány folytasson párbeszédet
az érintettekkel, mert akkor a megfelelő helyre kerül a pénz, és valóban hatékonyan költik el.
– Úgy tudom, hogy az EB létrehoz egy 9,3 milliárd eurós ún.
egészségügyi alapot (EU for Health), amiből Romániának 33 milliót szánnak, elsősorban a
koronavírus-járvány okozta kiadások fedezésére (az egészségügyi
szükségletektől a gazdasági segélycsomagokig). Mit kell tudni
erről?
– A világjárvány kirobbanását
követően áprilisban, májusban úgy
tűnt, az Európai Unió nehézkesen
lendült bele az egészségügyi válság
kezelésébe. Nagy volt a konfúzió,
a tagállamok egymásnak ellentmondó intézkedéseket hoztak. Ha-
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tárokat zártak le, kijárási tilalmat
vezettek be, nem volt összehangolt
intézkedés. Ennek az oka az, hogy
az Európai Unió csak azzal foglalkozhat, amire kiterjed a hatásköre.
Az egészségügy nem uniós, hanem
tagállami kompetencia. Évek óta
vitatéma, hogy milyen – a tagállamokon belüli – döntésbe szólhat
bele vagy sem az unió. Van, aki azt
állítja, az unió csak a pénzforrásokat biztosítsa, és a tagállamok döntsék el, hogy mire költik a pénzt. A
válság idején megfordult a kocka,
és a bajban több tagállam képviselője élesen felvetette a kérdést: hol
van ilyenkor az unió? Nos, az unió
ott van, ahol a tagállamok és a közösségi politika meghatározza. A
válság kiderítette – ugyanakkor a
közvélemény és a politikai döntéshozók is rájöttek –, hogy az Európai Uniónak kell legyen egy
sürgősségi, ún. intervenciós mechanizmusa. Ez rendben van, létrehozható, de a tagállamokkal közösen
kell megírni a szabályokat és kidolgozni a rendszer működtetését.
Ennek az együttes lépésnek a része
az EU for Health elnevezésű program, amelynek alapján Románia is
megpályázhat összegeket, amelyek
az azonnali intervenciót célozzák.
Például tudjuk, hogy áprilisban hiánycikk volt az egészségügyi
maszk, a különböző egészségügyi
fogyóeszközök. Azt is láttuk, hogy
a gazdasági globalizáció egyik velejárójaként Európa túlzottan ki van
szolgáltatva a tengerentúli gazdaságoknak, függőség alakult ki, mert
ha nem tudtunk például maszkot
importálni Kínából, ez az egész Európában hiánycikk lett. Ezen változtatni kell a jövőben. Az uniónak
szüksége van egyfajta gazdasági
függetlenségre, amelyet kétféleképpen lehet kialakítani. Ennek
első módja az, hogy újraépítünk
termelőegységeket a tagállamokban. A második módja, hogy a beszállító hálózatokat diverzifikáljuk.
Nem lehet egyetlen forrásra, országra támaszkodni, amikor kiépítjük a beszállítói láncot, hanem
többet kell biztosítanunk azért,
hogy ha valahol válság van, akkor
máshonnan is be lehessen szerezni
a szükséges termékeket, és ezáltal
kialakulhat egy stratégiai autonómia a tagállamok gazdasági szintjén. Ennek egyik eleme az említett
egészségügyi alap, amely az uniós
szintű intézkedéseket fogja támogatni. Ismeretes, hogy minden országban létezik egy ún. nemzeti
vészhelyzeti stratégiai tartalékalap.
Ezentúl viszont lesz egy ehhez hasonló európai sürgősségi rendszer
is. Jó hír, hogy ebben szerepet kap
Románia is. Az egészségügyi fogyóeszközök, anyagok és berendezések tartalékolására nálunk
építenek ki megfelelő infrastruktúrát, ami beruházást, munkahelyteremtést is jelent. Nálunk lesz az
egyik ilyen vészhelyzeti uniós raktár vagy termelőegység.
(Folytatjuk)
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Az idén végzett diákok

Álláskeresési járadékra jogosultak

A tanintézmények 16 év fölötti idei évi végzősei hat hónapig 250 lejes járadékra jogosultak havonta. Ennek
feltétele, hogy a tanév lezárását követő hatvan napon
belül jelentkezzenek a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségeknél annak
érdekében, hogy bekerüljenek az álláskeresők országos
adatbázisába, ez ugyanis a
munkanélküli-segély igényléséhez elengedhetetlen.

Az álláskeresők nyilvántartásba
vétele a 2002. évi 76-os számú törvény értelmében egy megelőző és
kötelező szakasza a munkanélkülisegély folyósításának és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének.
A középiskolák, szakiskolák,
speciális oktatásban részesülők,
egyetemek, főiskolák végzősei a
felvilágosítás és személyes tanácsadás mellett állásközvetítésben, ingyenes szakmai továbbképzésekben és havi anyagi juttatásban
részesülhetnek.
A középiskolát végzett fiatalok
abban az esetben is regisztrálhatnak, ha az érettségi vizsgájuk sikertelen, a hatvan napot az utolsó
oktatási naptól számítják. Amenynyiben valamelyik tantárgyból
tanév végén nincs lezárva a végzős, a sikeres pótvizsgát követő
hatvan napon belül regisztrálhat a
munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél. A sikeres pótvizsga dátuma
a tanintézmény által kibocsátott
igazoláson kell szerepeljen.
A felsőfokú tanulmányaikat végzettek számára a nyilvántartásba
vétel hatvan napja az utolsó tanulmányi év befejezésétől vagy a sikeres licencvizsga dátumától
számít (feltétel, hogy a tanulmá-

nyok befejezésétől számított 12 hónapon belül sikeresen levizsgázzon).
A megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökségek
nyilvántartásba
vételéhez álláskeresőként
az alábbi okiratok szükségesek:
– személyazonossági
igazolvány;
– oklevél, illetve igazolás a tanulmányok befejezéséről, amit az illető
tanintézmény titkárságán
bocsátanak ki;
– az egészségi állapotra
vonatkozó, saját felelősségre tett nyilatkozat, kiemelve azt is, ha valamilyen
egészségügyi gond miatt
bizonyos tevékenység nem végezhető, az igazoló dokumentumot
csatolni kell.
Mindazok, akik állami vagy
magán tanintézmény diákjaiként
általános, szakiskolai, speciális, líceumi, posztliceális vagy felsőfokú
engedélyezett vagy akkreditált tanintézményben végezték tanulmányaikat, jogosultak a járadékra.

Az elhelyezkedés
ösztönzésére 1.500 lej jár

Azok a végzősök, akik hatvan
napon belül nem helyezkednek el a
végzettségüknek megfelelő szakmában, és szerepelnek az ügynökség nyilvántartásában, igényelhetik
a munkanélküli-segély folyósítását, ha nem folytatják a tanulmányaikat és nincs jövedelmük. A
munkanélküli-segély 250 lej, és a
tanintézmény elvégzését követő
hatvan nap letelte után hat hónapig
folyósítják.
Bármilyen tanintézmény végzettje, ha legalább 16 éves, és a ta-

nulmányai befejezésétől számított
60 napon belül nyilvántartásba veszik a munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségnél, majd teljes munkaidővel munkaviszonyba kerül 12
hónapnál hosszabb időszakra,
1.500 lejes járadékra jogosult,
amelyet két részletben fizetnek ki:
felét az alkalmazást követően, a
másik felét a 12 hónap letelte után.
Amennyiben a végzettek a tanulmányaik befejezését követő 60
napon belül nem jelentkeznek az
ügynökségnél nyilvántartásba vétel
céljából, álláskeresésre és az
ügynökség szolgáltatásaira jogosultak, azonban elvesztik a munkanélküli-segélyhez való jogukat.
Bővebb felvilágosításért a
Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM)
marosvásárhelyi kirendeltségén, a
Iuliu Maniu utca 2. szám alatt lehet
érdeklődni vagy a 0265/269-247es telefonszámon, illetve a lakhely
szerinti munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségeknél. (pálosy)

Edzőtermek, úszómedencék
használatának szabályzata

Szombaton, június 13-án
megjelent a Hivatalos Közlönyben a sportversenyekre,
edzésekre vonatkozó, valamint a fitnesztermek és úszómedencék
használatát
szabályozó rendelet. Az ifjúsági- és sportminisztérium,
valamint az egészségügyi
szaktárca közös rendelete
előírja:

• Az edzésekhez előzetes időpont-egyeztetésre van szükség, a
közös zuhanyzók, szaunák és a
masszázstermek használata pedig
tilos.
• Az öltözőkben meg kell tartani
egymás között a 2 méter távolságot,
valamint mindenkire kell jusson 4
négyzetméter. Az öltözőkben
ugyanakkor kell legyen kézfertőtlenítő is.
• A rendelet szerint tilos köpni,
ugyanis a nyálcseppeken keresztül
könnyen terjed a vírus.

• Az edzések megkezdése előtt a
sportolóknak és a felkészítéshez feltétlenül szükséges személyeknek 14
napig otthoni elkülönítésben kell
maradniuk.
• Az úszómedencékben mindegyik úszóra kell jusson 12 négyzetméter. A csúszdák használóinak
tartani kell egymástól a 2 méter távolságot, ugyanakkor a napozóágyakat is szintén 2 méterre kell
elhelyezni egymástól. Az ételeket
és italokat előre becsomagolva kell
árulni.
• A hivatalos versenyeken nem
kísérik majd ki gyerekek a játékosokat, és a pálya közepén megszokott csoportfotó, illetve a mérkőzés
eleji kézfogás is elmarad.
• A sajtótájékoztatókat kizárólag
online lehet szervezni, nyilatkozatokat a sportolók csak egyenként
adhatnak a jelen levő újságíróknak,
betartva a biztonságos távolságot.
(korona.rmdsz.ro)

használt elektromos háztartási berendezéseiket új, energiahatékony
gépekre cseréljék. Ugyanakkor biztosítják az elektromos és elektronikai
hulladék,
valamint
az
akkumulátorok és elemek szakszerű
kezelését és újrahasznosítását, illetve a természeti erőforrások racionális felhasználásának népszerűsítését. A Sistem Naţional de Colectare (SNC) gyűjtőnév alatt tevékenykedő cégcsoport integrált
hulladékkezelési szolgáltatást nyújt
elektromos és elektronikai berendezések – hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek és mosogatógépek, bojlerek, légkondicionáló berendezések, fénymásolók, nyomtatók, televíziók, képernyők, személyi
számítógépek, laptopok, vonalas te-

lefonok és telefonközpontok, porszívók, mikrohullámú sütők, hajszárítók, vasalók, mobiltelefonok, elektromos szerszámok, neoncsövek,
energiatakarékos izzók stb. – mellett
használt akkumulátorok és elemek
begyűjtésében és kezelésében.
Maros megyében jelenleg ez az
egyetlen olyan cégcsoport, amely
országszerte foglalkozik begyűjtéssel és csoportosítással, és amely a
lakásból szállítja el ingyenesen a
használt elektromos háztartási gépeket és berendezéseket. A polgármesteri hivatalokkal együttműködve
bizonyos napokon gyűjtést is szerveznek. Vidéken általában pénteken
és szombaton zajlanak a gyűjtési akciók, de ha igény van rá, a hét többi
napján is megszervezik.

Júniusi elektronikai hulladékgyűjtés Marosvásárhelyen

Egy porszívóért is kiszállnak

Az elektromos háztartási
gépek begyűjtését az országos elektronikai begyűjtőhálózat (SNC) végzi. Akiktől a
Maros megyei kirendeltség
munkatársai júniusban elszállítják a régi, működésképtelen
háztartási
gépeket,
elektronikai berendezéseket,
a július elsejei tombolahúzáson tárgynyereményekre számíthatnak.

Szer Piroska

A régi, használhatatlan elektronikai eszközök elszállítása érdekében
a 0756-036-756-os, vagy a 0741754-708-as telefonszámok hívhatók
előzetes egyeztetés végett. A tévhitek eloszlatása végett hangsúlyozták, hogy a Maros megyei cégcsoport – a hulladék mennyiségétől
függetlenül – akár egy porszívó elszállításáért is kiszáll. Ugyancsak
ebben a hónapban a magánlakások
mellett az irodaházak, vállalatok is
megszabadulhatnak a fölöslegessé
vált elektronikai eszközöktől. Szándékukat online is bejelenthetik a
https://e-deseu.ro/contact/ vagy a
https://www.colecteaza.ro/ honlapon, a begyűjtőhálózat csapatai elő-

zetes egyeztetést követően kiszállnak és ingyen elszállítják. Az országos
begyűjtőhálózat
(Sistem
Naţional de Colectare) nagyernyei
székhelyén az elektromos és elektronikai hulladék szelektív gyűjtését
végzik. Maros megyében egyelőre
az a legkényelmesebb megoldás
arra, hogy háztól elszállítsák az elromlott vagy lecserélt elektromos
berendezést, ha az országos begyűjtőhálózat Nagyernye 256A szám
alatti telephelyéhez fordulnak.
Amint a cég Maros megyei ügyvezetője, Alexandru Paru kifejtette, az
elektronikai hulladékok begyűjtésével és újrahasznosításával foglalkozó cégcsoport népszerűsítő
akciók keretében próbálja felhívni a
figyelmet a környezetszennyezés
következményeire, elősegíteni az
együtt gondolkodást és a közös cselekvést, a fenntartható fejlődés eszméjét terjeszteni.
– Szeretnénk, ha mindennap a
környezetvédelem napja lenne, ezért
júniusban Marosvásárhely lakosságát is a környezet megóvására ösztönözzük, és abban reménykedünk,
hogy az elkövetkezőkben a közösségek egyre szélesebb rétegét sikerül bevonni, ugyanakkor nem
mellékes a helyi hatóságok és vál-

lalkozások bekapcsolódása sem,
meggyőződésünk, hogy eredményeket az egyének és közösségek hozzájárulásával lehet elérni – mondta
a telep ügyvezetője. Mint hangsúlyozta, az alkalmazottak betartják a
COVID-19 járványügyi óvintézkedéseket, az előírt távolságot, védőmaszkban és kesztyűvel szállítják el
a háztartási elektromos berendezéseket, a járműveikben lévő fertőtlenítőszert pedig a kiszállás előtt és
után is használják. A szolgálatukat
igénybe vevő polgárokat ugyanakkor arra kérik, hogy az átadáskor és
a tombolaszelvény kitöltésének pillanatában maguk is használjanak védőmaszkot. Azok között, akik
júniusban használt elektronikai hulladékot adnak le, díjakat osztanak
ki. A július elsején 12 órakor tartandó tombolahúzáson a székhelyükön három Philips vasalót, két
Tristar turmixgépet, két Candy mikrohullámú sütőt és egy Philips porszívót sorsolnak ki a júniusi
akciókban részt vevők között. A begyűjtőhálózat partnereivel közösen
hosszú távon is szeretnének hozzájárulni Marosvásárhely és Maros
megye környezetének a megóvásához, ezért tájékoztató programokkal
arra ösztönzik a lakosságot, hogy a
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Szoboszlai Dominik is jelölt
a Golden Boy-díjra

Itt még csapattársként: Szoboszlai Dominik az időközben a Borussia Dortmundhoz szerződött Erling Haaland nyakában.
Mindkettejüket jelölték a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak
járó kitüntetésre. Fotó: Csak Foci

Eredményjelző
Labdarúgó 1. ligás rájátszás, felsőház, 3.
forduló: Gyurgyevói Astra – Medgyesi Gaz
Metan 0-0.
Az állás: 1. Kolozsvári CFR 33 pont/3 mérkőzés, 2. FCSB 26/3 (6-4), 3. Craiova 26/2
(3-5), 4. Astra 25/3, 5. Botoșani 24/2 (2-3), 6.
Medgyes 24/3 (1-2).

A Red Bull Salzburg magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is jelölt a Golden Boy-díjra,
amelyet minden évben a legjobb 21
éven aluli, Európában játszó labdarúgó kap.
Az olasz Tuttosport által 2003-ban
alapított elismerésről negyven rangos
futballszakíró dönt, mindegyikük öt
játékosra adhatja le szavazatát, a futballisták 10, 7, 5, 3 és 1 pontot kapnak.
A Tuttosport a honlapján tette
közzé a száz legjobb fiatal labdarúgó
névsorát – rájuk a szurkolók is voksolhatnak –, a listán a 19 éves Szoboszlai mellett olyan játékosok
találhatóak, mint korábbi csapattársa,
az azóta a Borussia Dortmundot erősítő Erling Haaland, a szintén dortmundi Jadon Sancho, a Bayern
Münchent erősítő Alphonso Davies,
vagy az FC Barcelona szélsője, Anssumane Fati. A listáról minden hónapban húsz név kerül le, a legjobb húsz
mezőnye így októberre alakul ki.
A Golden Boy-díjat korábban olyan
futballisták nyerték el, mint Lionel
Messi (2003), Wayne Rooney (2004),
Mario Götze (2011), vagy Kylian
Mbappé (2017).

A Barcelona 150 millióért sem adja el Ansu Fatit
Az FC Barcelona nemet mondott a Manchester United újabb, immár 150 millió
eurós ajánlatára is, amelyet a spanyol futballbajnok vezetésének tett a 17 éves szupertehetségért, Ansu Fatiért. A Barca múlt héten kétszer is elutasította az MU ajánlatát
– a szigetországiak akkor 100 millió eurót ígértek a tini csatár átengedéséért. A Sport
című katalán lap szerint azonban a Manchester még megszerezheti magának a bissau-guineai származású, októberben nagykorúvá váló spanyol utánpótlás-válogatott
labdarúgót, ha a játékos elfogadja az angolok ajánlatát, és a manchesteri klub kifizeti
érte a Barcának a szerződésének záradékában foglalt kivásárlási árat, amely 170 millió euró.

Czimbalmos Ferenc Attila

A Tóth ikrek előtt a pálya

A Sinka ikrek után (Zsuzsanna és
Mónika egykori labdarúgók) a megyeszékhely sportéletében újabb sikeres ikerpár karrierje van
kibontakozóban: a 18 éves Tóth
Krisztina Katalin kézilabdázó és
testvére, Tóth Krisztián labdarúgó
már évek óta elkerült Marosvásárhelyről, és jelesen teljesítenek jelenlegi együttesüknél.
Krisztina immár öt éve a világ
legjobb kézilabdaklubja, a Győri
Audi ETO KC akadémiáján sajátítja
el a sportág csínját-bínját – ahol
korosztálya egyik legtehetségesebb
irányítójaként tartják számon –,
Krisztián pedig 2019-ben az FK
Csíkszeredától az Újpest FC-hez
szerződött, ahol a második csapat és
az U19-es együttes egyik húzóembere.

Tóth Krisztián az Újpest FC labdarúgója

Krisztina az Olimpicnál
kézilabdázott, Krisztián a Kindernél
és a Juvenesnél focizott
Mint az erdelysport.hu honlapnak a minap Krisztina elmondta,
nyolcévesen a Marosvásárhelyi
Olimpic SK-nál kezdett el versenyszerűen kézilabdázni, viszont első
edzőjének, Bálint Juliannának köszönhetően szerette meg a sportágat. Kedvenc csapata, amelynek
játéka lenyűgözte, mindig a Győri
Audi ETO KC volt, kedvenc játékosa és egyben példaképe pedig a
győri Görbicz Anita. Így szülei idővel beíratták egy Győrben szervezett kézilabdatáborba, ahol a
2000-ben született tehetséges lányokat választották ki, s bár ő két
évvel kisebb volt, mint társai, felfigyeltek rá az edzők, Róth Kálmán
és Kun Attila. Azóta Krisztina
Győrben az ifi I. osztályban, majd
az NB I/B második csapatában bizonyít, közben a magyar utánpótlás-válogatott erősségévé is vált.
Az ikrek édesapja, Iosif lapunknak elmondta: fia, Krisztián 2009ben az FCM-nél kezdett el futballozni Claudiu Şomfălean edzősége idején, aztán a 2013–2014-es
idényben a Kinder együtteséhez,
onnan a 2014–2015-ös szezonban
az ASA-hoz került, majd a 2016–
2017-es évadban már a 4. ligában
is bemutatkozott a Juvenes színeiben. 2017–2019 között az FK
Csíkszereda játékosa volt, onnan
2019-ben az Újpest FC szerződtette le, ahol jelenleg a második
csapat és az U19-es alakulat egyik
erőssége.
Az eddig sikerekről
Tavaly nyáron Krisztina részt
vett az Azerbajdzsánban rendezett
EYOF ifjúsági olimpián, ahol csapata bronzérmes lett, ugyanakkor
háromszoros országos bajnoki
címet nyert korosztályos csapatá-

Szeptemberben lehet Budapesten
az UEFA Szuperkupa-döntő
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Tavaly 45. alkalommal játszottak a Szuperkupáért: a Bajnokok Ligája-győztes Liverpool és az Európa-liga-győztes Chelsea
mérte össze erejét az isztambuli Vodafone Parkban, és a kupát 2-2-es döntetlen után büntetőkkel a Liverpool nyerte, története során negyedszer. Fotó: Fox Sports

Szeptember 24-én kerülhet sor a labdarúgó
Bajnokok Ligája (BL) és az Európa-liga (El)
győztesének idénynyitó összecsapására, az európai Szuperkupa-mérkőzésre Budapesten –
írja a Reuters. Az információ alapján pedig az
NSO azt is megtudta, hogy a két európai kupasorozat győzteseének összecsapását nézők
előtt rendezhetik.
A tavaly novemberben átadott Puskás Arénában jelen állás szerint ez a találkozó lehetne az
első nemzetközi kupamérkőzés. A Szuperkupameccset jövőre az Európa-bajnokság három
csoportmérkőzése és egy nyolcaddöntője, majd
2022-ben az Európa-liga döntője követi.
Szintén friss hír, hogy a Bajnokok Ligája
Lisszabonba tervezett nyolcas döntőjét augusztus 12-23-a között rendezhetik meg két
különböző helyszínen, a Benfica (Estádio da
Luz) és a Sporting CP (Estádio José Alvalade)
stadionjában. A nyolcaddöntők még le nem játszott visszavágói (Manchester City – Real
Madrid, Bayern München – Chelsea, Juventus
– Lyon, Barcelona – Napoli) után – amelyeknek helyszíne továbbra sem tisztázott – augusztus 12-15-e között rendezhetik az

val, a diákolimpián pedig kétszer is
megnyerte az aranyérmet. Romániában az Olimpicnál eltöltött időszakban kétszer volt korosztályos
országos bajnok, sőt a legjobb játékosnak is megválasztották.
A győri NB I/B-s második csapatban az utolsó évad 15 meccsén
19 gólt szerzett, az ifi 1. osztályban
szereplő csapatban is pályára lépett
már, ugyanannyi találkozón 50 gólt
ért el. Krisztina célkitűzése, hogy a
felnőttcsapatban is lehetőséget kapjon, ugyanakkor tagja legyen a magyar felnőttválogatottnak is –
mondta el a jövőben érettségiző vásárhelyi kézilabdázó a fent említett
portálnak.
Krisztián a 2013–2014-es idényben a Kindernél Gheorghe Olah edzősége alatt korosztályos megyei
bajnok, majd országos 5. lett csapatával a Danone–Hagi-kupán, aztán
a 2014–2015-ös szezonban az
ASA-színeiben szintén megyei bajnok lett Olah edzővel. A 2016–
2017-es évadban már a 4. ligában is
bemutatkozott a Juvenes színeiben,

egymeccses negyeddöntőket, utána 18-án és
19-én a két elődöntőt, a finálét pedig 23-án.
A találkozókra jelen állás szerint zárt kapuk
mögött kerül majd sor, de ha a portugál közegészségügyi helyzet engedi, akkor nincs kizárva, hogy korlátozott létszámban mégis
beengednek nézőket a mérkőzésekre.
A Paris Saint-Germain, az Atalanta, az Atlético Madrid és az RB Leipzig még a koronavírus-járványt megelőző intézkedések előtt
bejutott a legjobb nyolc közé.
Az Európa-liga végjátékában hasonló rendezési mód várható, a németországi nyolcas
döntő augusztus 10-én veheti kezdetét. A nyolcaddöntő még le nem játszott visszavágóinak
az ország négy városa, Duisburg, Düsseldorf,
Gelsenkirchen és Köln adhat otthont. A női
Bajnokok Ligája nyolcas döntőjét Spanyolországban, azon belül Bilbaóban és San Sebastianban rendezhetik meg.
Hivatalos bejelentés ma várható az ügyben,
az UEFA végrehajtó bizottsága ekkor dönt a
BL-t, az EL-t, valamint a jövő évi Európa-bajnokságot és a Nemzetek Ligája lebonyolítását
érintő kérdésekben.

A koronavírus-járvány idején újra együtt lehetett a család

ahol csapattársa volt többek közt az
élvonalt is megjárt Adrian Olah,
Romulus Miclea, Rareş Vârtic és
Lucian Cheţan. Az FK Csíkszereda
U16-os alakulat játékosaként 2018ban országos bajnoki címet szerzett
az U17-es korosztályban, míg a

Tóth Krisztina Katalin a Győri Audi ETO KC játékirányítója

2018/2019-es hazai labdarúgó-utánpótlás legmagasabb osztályában, az
elit ligában harmadik lett az U17-es
csapat színeiben.
A sport iránti szeretetet szüleitől
örökölte az ikerpár
A két tehetséges marosvásárhelyi
sportoló nagyon büszke az őket
mindenben támogató szülőkre. A
megyeszékhelyen
kisvendéglőt
üzemeltető édesanya, Katalin egykoron játékirányítóként kosárlabdázott a Bolyaiban, az édesapa, Iosif
két sportágat is űzött: a Petrozsényi
Ştiinţa ISK színeiben kézilabdázott,
majd a Vulkányi FC Sănătatea, a
Petrozsényi Jiul és a Lugosi Vulturii
Textila együtteseiben a 3. ligában
futballozott.
A koronavírus-járvány miatt itthon töltött időszakban az ikerpár a
klubjuk által kiadott edzésadagot
otthonukban teljesítette, de pozitívan tekintenek vissza erre az időszakra, hiszen huzamosabb ideig
együtt lehettek szüleikkel, akiknek
sokat köszönhetnek eddigi sportpályafutásuk során.

10 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ KORONAVÍRUS ______________________________________________ 2020.június17.,szerda

Világjárvány

Túllépte a nyolcmilliót a fertőzöttek száma,
és több mint 436 ezren haltak meg
világszerte

Világszerte 8.018.742 ember
fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 433.406, a
gyógyultaké pedig 3.844.407
a baltimore-i Johns Hopkins
Egyetem kedd reggeli összesítése szerint.

Egy nappal korábban a fertőzöttek száma még 7.900.924 volt, a
halálos áldozatoké 433.066, a gyógyultaké pedig 3.769.712.
Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes
országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a
számontartás kritériumai is különböznek.
A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.
A SARS-CoV-2 vírus okozta
Covid–19 nevű betegség eddig az
Egyesült Államokat sújtotta leginkább, ahol 2.113.901 a fertőzöttek
száma, 116.125-en haltak meg,
576.334-en meggyógyultak.
Brazíliában 888.271 fertőzöttről,
43.959 halálos áldozatról és
477.709 gyógyultról tudni.
Oroszországban 536 484-re nőtt
az igazolt fertőzöttek száma, a ha-

lálos áldozatoké 7081-re, a gyógyultaké 284.021-re.
Indiában 332.424 fertőzöttet,
9520 halálos áldozatot és 169.798
gyógyultat jegyeztek fel.
Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 298.315, 41.821-en
haltak meg a betegségben, 1283-an
gyógyultak ki belőle.
Spanyolországban 244.109 fertőzöttet, 27.136 halálos áldozatot és
150.376 gyógyultat regisztráltak.
Olaszországban a fertőzöttek
száma 2337.290, a halálos áldozatoké 34.371, és 177.010-en gyógyultak fel a Covid–19-ből.
Peruban 232.992 fertőzöttet,
6860 halálos áldozatot és 119.409
gyógyultat regisztráltak.
Franciaországban 194.303 fertőzöttről, 29.439 halálos áldozatról
és 73.168 gyógyultról tudni.
Iránban 189.876 fertőzöttről,
8950 halálesetről és 150.590 gyógyultról tudni.
Németországban 187.682 a fertőzöttek száma, 8807 a halottaké,
172.692-en meggyógyultak.
Törökországban 179.831 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4807, a gyógyultaké
152.364.

Chilében 179.436 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma
3362, a gyógyultaké 148.792.
Mexikóban 150.264 fertőzöttet
diagnosztizáltak, 17.580-an haltak
bele a vírus okozta Covid–19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 112.292.
Pakisztánban 144.478 a regisztrált fertőzöttek száma, 2729 a halottaké és 53.721 a meggyógyultaké.
Szaúd-Arábiából 132-048 fertőzöttet, 1011 halálesetet és 84-890
gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok.
Kanadában 100-763 fertőzöttet,
8228 halálos áldozatot és 61-466
gyógyultat tartottak számon.
Bangladesben 90-619 fertőzöttet, 1209 halottat és 18-731 gyógyultat regisztráltak.
Kínában (Hongkong és Makaó
nélkül) 84-378 fertőzéses esetet
tartottak nyilván hétfő reggel, valamint 4638 halálos áldozatot és
79.489 felépültet.
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el. (MTI)

Az EU-tagállamok megállapodtak
a vírusjárványt követő
mobilalkalmazások előírásaiban

Az EU-tagállamok megállapodtak a koronavírus terjedését követő mobilalkalmazások műszaki előírásaiban,
ami megkönnyíti az unión belüli utazásokat és a turizmus
újjáélesztését, továbbá lehetővé teszi a névtelen felhasználók biztonságos adatcseréjét – jelentette be hétfőn az
Európai Bizottság illetékes
szóvivője.

A jóváhagyott tagállami alkalmazások túlnyomó többsége „decentralizált”, a személyes adatokat
maga a telefon tárolja.
A tagállami adatok közötti átjárhatóságot megteremtő műszaki előírások révén a visszakeresés
külföldi felhasználók esetében is elvégezhető, anélkül, hogy különböző tagállami alkalmazásokat
kellene letölteni.
A rendszerek átjárhatóságának
megkönnyítésére a bizottság egy
uniós szolgáltatást fog létrehozni,
amely a tagállami kontaktkövető alkalmazásokból és szerverekről
származó információk fogadására

Kárpótlást kapnak
a cseh egészségügyi intézmények
az államtól a bevételkiesés miatt

Mintegy 30,5 milliárd korona
állami kárpótlást kapnak a
csehországi egészségügyi intézmények a koronavírusjárvány miatt elmaradt bevételeik pótlására.

Horvátország újraindítja a nemzetközi közúti
és vasúti forgalmat

Horvátország újraindítja a
nemzetközi közúti és vasúti
forgalmat, Szlovéniában szigorú intézkedések mellett
hivatalosan is megkezdődhetett a strandszezon – derült ki a válságstábok hétfői
közleményéből.

A legfrissebb adatok szerint
Horvátországban az elmúlt egy
napban kettővel, 2254-re nőtt az új
koronavírussal fertőzöttek száma,
és nem regisztráltak új halálesetet,
így a járvány halálos áldozatainak
száma 107 maradt. Az első fertőzés több mint három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2140
beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek
közül 7-en vannak kórházban, közülük senki sincs lélegeztetőgépen.
A válságstáb továbbá feloldotta
a boltok ünnepnapi zárvatartásra
vonatkozó rendeletét.
A szomszédos Szlovéniában a
kormány jelentése szerint az elmúlt 24 órában eggyel, 1499-ra
nőtt az új koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma, és nem regisztráltak új halálesetet, így a

járvány halálos áldozatainak
száma 109 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze
heten vannak kórházban, és közülük egyet ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt tizennégy napban
nulla és kettő között változott az új
koronavírus-fertőzöttek
száma, ez alól csak június 5. volt kivétel, amikor 5 fővel nőtt az esetszám.
Hétfőn hivatalosan is megkezdődhetett a strandszezon az országban. A szlovén sajtó szerint a
szigorú előírások komoly kihívások elé állítják a fürdőzőket és az
üzemeltetőket is. A strandokon be
kell tartani az 1,5 méteres távolságot, a vízben pedig a két métert.
Ez alól csak az egy háztartásban
élők képeznek kivételt. A fürdőhelyek üzemeltetőinek a látogatók
számát a követelményekhez kell
igazítaniuk, továbbá a strandon
dolgozóknak kötelező szájmaszkot
viselniük.
Eközben a szlovén általános iskolák arra panaszkodnak, hogy
nem tudják teljes mértékben betartani a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozó intéz-

kedéseket. Goran Popovic, a ljubljanai Livada általános iskola igazgatója a sajtónak úgy nyilatkozott:
az elvárások teljesíthetetlenek,
és az iskolákra hárítják a felelősséget.
Szavai szerint ha nem lesz lehetséges úgy dolgozni, ahogy a
járvány előtt, akkor jobb lesz, ha
az őszre nem térnének vissza az iskolákba. „Nem könnyű állandó félelemben élni, hogy felelősek
leszünk, ha történik valami” –
mondta.
Szlovéniában május 28-án kezdődött meg az oktatás. Azóta
három különböző iskolában diagnosztizáltak fertőzött diákokat,
ezért az egész osztálynak és a tanáruknak is kéthetes házi karanténba kellett vonulniuk.
Zágráb és Ljubljana – április végétől és május elejétől – szigorú
óvintézkedések mellett – fokozatosan feloldotta a korlátozásokat,
és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több
uniós ország állampolgára előtt.
Utóbbi hétfőtől az összes közös
határátkelőhelyet is megnyitotta
Olaszországgal. (MTI)

és továbbítására szolgál, egy kifejezetten erre a célra kialakított felületen.
„Itt a nyári szünidő, fontos, hogy
az európaiak képesek legyenek az
alkalmazást használni, akárhová
utaznak is az EU-ban – nyilatkozta
Thierry Breton belső piacért felelős
uniós biztos.
Sztella Kiriákidész, a testület
egészségügyért felelős biztosa felkérte az unió polgárait, hogy használják ezeket az alkalmazásokat,
mivel csak elegendő felhasználó
esetén lehetnek kellően hatékonyak. Ugyanakkor hozzátette, hogy
e digitális eszközök bevezetésekor
az adatbiztonságról, az alapvető jogokról és a magánélet védelméről
sem szabad megfeledkezni.
Németország, Olaszország, Lengyelország és Lettország bluetoothalapú alkalmazásokat indított az
Apple és az Alphabet Google technológiájának
felhasználásával,
amelyek rögzítik a készüléken lévő
kapcsolatokat. Ezt a megoldást az
EU tagállamainak többsége támogatja. (MTI)

A cseh parlamenti felsőház, a
szenátus javaslatát kedden az alsóház is jóváhagyta. A törvény életbelépéséhez már csak az államfő
aláírása hiányzik, ami ebben az
esetben lényegében formalitás.
A részleteket az egészségügyi
minisztérium fogja megállapítani
rendkívüli kompenzációs rendeletében. Adam Vojtech miniszter a
parlamentben kijelentette, hogy támogatja a teljes kárpótlást.
Az egészségügyi intézmények
közvetlen támogatások formájában
27 milliárd koronát kapnak, míg a

fennmaradó részt a második fél
évben az egészségbiztosítók által
megemelt támogatások formájában
folyósítják.
Azok a kórházak, amelyekben a
Covid–19 betegségben szenvedőket kezelték, további 5 milliárd koronát kapnak. A miniszter szerint
ezt a pénzt alapvetően a járvány
idején foglalkoztatott orvosok
és ápolók jutalmazására kell fordítani.
Az egészségügyi tárca kimutatása szerint március-májusban a
kórházakban a kezelések, műtétek
száma 30-50 százalékkal visszaesett, ami az érintett intézményeknek komoly bevételkiesést jelent.
A gyógyfürdők esetében a
bevételkiesés százszázalékos volt.
(MTI)

Kórházba vitték
az ukrán elnök feleségét

Kórházba vitték Volodimir Zelenszkij ukrán elnök feleségét, akiről a múlt héten derült
ki, hogy koronavírussal fertőződött meg – közölte kedden
az ukrán elnök hivatala.

Olena Zelenszkánál a közlemény
szerint a fertőzés szövődményeként
kétoldali, közepes súlyosságú tüdőgyulladás lépett fel. Állapota stabil,
lélegeztetést nem igényel.
Az egyik kijevi kórházban ápolják elszigetelve, de az elnöki iroda
nem árulta el, melyik egészségügyi
intézményben.
A közlemény szerint az államfőn
és két gyermekükön hétfőn végeztek el újabb PCR-tesztet, mindhármuk eredménye negatív lett.
Június 12-én derült ki Zelenszkij
feleségéről, hogy PCR-tesztje pozitív lett koronavírusra. Olena Zelenszka ezt aznap maga hozta
nyilvánosságra közösségi oldalakon, majd a hírt az elnöki iroda is
megerősítette. „Jól érzem magam,
de járóbeteg-kezelésben vagyok, el-

szigetelve a többi családtagomtól,
hogy ne veszélyeztessem őket” –
írta akkor az Instagramon.
Egyelőre nem tudni, hogy hol és
mikor fertőződhetett meg. A hivatal
kiemelte, hogy az államfő felesége
minden hivatalos eseményen és otthonában is betartotta a karanténra
vonatkozó szabályokat és az egészségügyi minisztériumnak a fertőzés
elleni védekezésre vonatkozó ajánlásait, továbbá a biztonsági protokollnak megfelelően rendszeresen
tesztelték koronavírusra. A június
elején elvégzett tesztjének eredménye még negatív volt.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál
Julija Mendelre, az elnök sajtótitkárára hivatkozva azt írta: miután koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak
a feleségénél, Zelenszkij minimálisra csökkentette azok körét, akikkel személyesen tanácskozik
hivatalában, a többiekkel telefonon
és online érintkezik, az e hétre tervezett vidéki utazásait pedig lemondta. (MTI)
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Tiltott ásatásokról származó görög és római kincseket vont vissza
árveréséről a Christie’s

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér

A négy tárgyat magyarázat nélkül vették ki az árverés online katalógusából.
Krisztosz Cirogiannisz, a dán
Aarhusi Egyetem professzora, korábban a Cambridge-i Egyetem régésze vette észre, hogy a tárgyak –
egy római márványnyúl, egy római
bronzsas és két attikai váza – eltűnt
a katalógusból. Mint mondta, bizonyítékai vannak arra, hogy a tárgyak
lopott
műkincsekkel
kereskedő elítéltekhez köthetők.
Cirogiannisz felháborodásának
adott hangot azért, mert az aukciósházak és a műkereskedők gyakran
nem ellenőrzik megfelelően a tárgyak eredetét.

2020.június30-án11órakor–versenytárgyaláson,
melyreajánlatokatvár–reklámfelületet ad bérbe

a csomagszállító szekereken.

Bővebb felvilágosítás a www.transylvaniaairport.ro
weblapon, telefon: 0265/328-888.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64779-I)

VILLANYSzERELÉSIANYAGOKATFORGALMAzÓKFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)

IRODAHELYISÉGEK kiadók Koronkán. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)

ALKALMAzUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft., Prut
u. 10. szám. Érdeklődni lehet a Prut u. 10. szám alatt, a cég székhelyén.
Tel. 0773-316-377. (64811-I)

KERESKEDELMI CÉG ÁRUKEZELŐT alkalmaz B kategóriás
hajtási jogosítvánnyal. Tel. 0722-383-216. (7781-I)

Közlemény

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a magán- és a
jogi adófizetőket, hogy a 2020. évre vonatkozó ingatlan-, telek- és gépjárműadó befizetésének első határideje 2020.június30-a.
Eszerint azok a marosvásárhelyiek, akik június 30-ig teljes egészében
befizetik az évi helyi adókat, 10%-os kedvezményben részesülnek.
Továbbá az ingatlanok adófelértékelési jelentéseit is 2020.június
30-ig lehet benyújtani.
Szövérfi László ügyvezető igazgató

KOBAK KÖNYVESBOLT

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

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását, a forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (7779-I)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőjavítást, tetőkészítést Lindab lemezzel és
bármilyen munkát. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0758-199-531, Jani.
(7663)
TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
javítások, csatorna, lefolyó, szigetelés, manzárdolás. Tel. 0736-682-080.
(7659)

SZAKKÉPZETT CSAPAT VÁLLAL:
tetőfedést Bilka fémcseréppel, kisebb
tetőjavítást, szigetelést polisztirénnel,
tetőépítést, bármilyen típusú lemezés fémcserépszerelést (Bramac, Tondach tetőcserép), vízszigetelést, szigetelést
bitumenes
kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést, a kliens
anyagával is. Kedvezmény 10% a
munka teljes összegéből. Tel. 0790081-536, 0752-580-801. (7320-I)

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást,
festést, szigetelést, csatorna-, teraszkészítést stb. Tel. 0759-467-356.
(7632-I)

A régész kutatásaihoz a görög és
olasz hatóságoktól a 2000-es évek
elején kapott hozzáférést a rendőrségi razziák során lefoglalt, illegális
kereskedelemből származó tárgyak
adatgyűjteményéhez, melyben a
Görögországban antikvitások illegális kereskedelme miatt elítélt Gianfranco Bacchinától lefoglalt
kincsekről készített fotók és dokumentumok is megtalálhatók. Ezeket
a tárgyakat közvetlen kapcsolatba
hozta Cirogiannisz a Christie’s aukciósház által eladásra kínált műkincsekkel – írja a The Guardian online
kiadása.
Az aukciósház szóvivője elmondta: „A Christie’s megerősíti,
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hogy a 25-ös, 49-es, 113-as és 121es tételt visszavonta az árverésről a
hatóságok által szolgáltatott új információk alapján, melyek kutatásainkhoz
egyelőre
nem
hozzáférhető forrásokból származnak. Nagyon komolyan vesszük a
kutatómunkát. Mindig a rendelkezésünkre álló információknak megfelelően reagálunk, különösen
amikor nincs hozzáférésünk a szükséges irattárakhoz”.
Cirogiannisz szerint az aukciósházaknak megvan a lehetőségük,
hogy ellenőrzésre képeket küldjenek a görög és olasz hatóságoknak,
és erre a lehetőségre többször figyelmeztette őket. (MTI)

„Az én időm hamarabb lejárt, mint
szerettem volna, bocsássatok meg,
én nem tehetek róla.”
Hittünk az életben, bíztunk a
gyógyulásban,
de ha már nem lehetett, legalább a
csodában.
Bárhogy is akartál közöttünk
maradni,
mi már nem tudtunk rajtad segíteni.
Nélküled már semmi nem olyan,
mint régen,
fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében.
Mindennap feltesszük a kérdést,
vele együtt a fájó érzést: miért?
Miért pont neked kellett menned?
Hisz még itt annyi mindent kellett volna tenned!
Minden évben eljön egy nap, amely a szívünkben fájó sebet hagy.
Szívünk fájdalmával emlékezünk június 17-én a legdrágább
feleségre, édesanyára és nagymamára, a csittszentiváni születésű
SZÉKELY ANNÁRA (született Puskás) halálának első évfordulóján.
Arany volt a szíved, szeretet az életed,
de Isten elhívott a végtelenbe, mert szeretett.
Örök hála és köszönet az egymással töltött szép évekért.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Emléked örökké megőrizzük. Bánatos, szerető férjed, Géza,
gyermekeid: Géza és Szabolcs, unokáid: Tamás, Gézuka és
Szende édesanyjukkal, Jolival, Szabolcs barátnője, Júlia. (7759)
KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab lemezből, teraszt fából stb.
Tel. 0745-680-818, Csaba. (7731-I)
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó

szívvel

emlékezünk

LŐRINCZI BEÁTÁRA halálának 9. évfordulóján. Emléke

szívünkben él. Nyugodj békében!

Édesanyja,

Anyuci. (7754-I)

testvére,

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy a

Svédországból Budapestre áttelepedett

SOMAI SOMA SÁNDOR

június 13-án súlyos szenvedés

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk

szeretett sógornőnktől, nagy-

néninktől, BARTÓK ÉVÁTÓL.
Együttérzésünket fejezzük ki

Évinek és Dettynek. Nyugod-

jon békében! Joli és a gyermekek. (7773-I)

A „Hova, hova, Soma koma?”

könyv szerzője, SOMAI SOMA

SÁNDOR június 13-án Buda-

pesten

hosszas

betegség

után megpihent. A gyászoló

családnak vigasztalódást kí-

vánnak az 1960-ban érettségizett osztálytársak (XI. A) és

iskolatársak (XI. B, C, D).
(7776-I)

Együttérzünk a gyász nehéz

perceiben

Nagy

kolléganőnkkel

Bernadett
szeretett

után 77 éves korában Budapes-

NAGYMAMÁJA

dott, nyugalma csendes!

Procardia munkaközössége

ten elhunyt. Emléke legyen ál-

A gyászoló család. (7776-I)

elvesztése

miatt érzett fájdalmában. A

és a Kikeli család. (22122-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Válságos időkben is hűséges társ

Új kedvezmények a virtuális
magántérben

APénzügyminisztériumésazAdó-ésPénzügyiHivatalfolyamatosanfejlesztiavirtuálismagántérbelilehetőségeket,hogygyors
éshasznosszolgáltatásokatnyújtsonazadófizetőknek.

Avirtuálismagántérbenregisztráltszemélyekbankkártyával
törleszthetnektöbbmint30adótésilletéketaghiseul.roelérhetőségenkeresztül.Eztakedvezményt2020.június11-étőllehethasználni,ígyazelsőátutalásokmármegtörténtek.
Afizetéslehetővéváltmindenolyanadókötelezettségesetében,
amelyetazországoselektronikaifizetőrendszerenkeresztüllehet
törleszteni.Aszolgáltatáshasználatánakmódozatatanulmányozhatóazintézményhonlapján,valamintahttps://static.anaf.ro/static/10/SPV/Instructiuni_plata_prin_SPV.pdf.elérhetőségen.

AvirtuálismagántérbenazAdófizetés(Plataobligaţiilorfiscale)
ablakmegnyitásautánbekellírniazadófizetőszemélyiszámát
(CNP).Azok,akikavirtuálistérbennévvel,jelszóvalésjelkulccsal
lépnekbe,ajegyzékencsakaszemélyiszámjelenikmeg.AzAdóhátralék(Afişareobligaţiirestante)ablakrakattintvaajövedelemadótólkezdődőenajövedékiadókonátakésedelmikamatokig
megjelenikminda30adóésilleték,amelyettörlesztenileheteszolgáltatásonkeresztül.AFizess(Plăteşte)ablakrakattintvaazadófizetőtautomatikusanátirányítjákaghiseul.rofelületre,kikell
pipálnia„Jóváhagyomafizetést,éselfogadomafelhasználóifeltételeketéshatáridőket”(Aprobplataşisuntdeacordcutermenii
şicondiţiiledeutilizare)mondatmellettlevőablakot,majdutána
aFizess(Plăteşte)gombrakattintvautalhatjukátapénztahatóságnak.Innenmárnemlehetvisszatérniavirtuálismagántérbe,
ígyautomatikusanarendszerkiléptetiahasználót.

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények.
Fizessen elő online (a nepujsag.ro honlapon),
a lapkihordóknál vagy a postahivatalokban!

Jogialap:aPénzügyminisztériumésaközpontipénzügyihivatal,valamintajogiésmagánszemélyek,illetvemásjogientitások
közöttielektronikustávkommunikációravonatkozó660/2017-es
pénzügyminisztériumirendeletetmódosító2020.június4-i2012espénzügyminisztériumirendelet,amelymegjelenta2020.június
11-i494-esszámúHivatalosKözlönyben.

Kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály

