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Rajtolt a Magyarok kenyere
idei programja

Zentán tartott Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepséggel

Felzárkóztatás
szünidőben is

Ákosfalván a községközponti iskolában a szülők kérésére az I–IV. és V–
VIII. osztályos tanulók számára két
csoportban harminckét diáknak tartanak foglalkozásokat.

____________4.
Májusi határidők
az APIA-nál

Májusban hirdetik meg a pályázatokat
az üvegházi vagy fóliasátras zöldségés aromásnövény-termesztésre, valamint azoknak az állattenyésztőknek,
akik Covid–19-vírusjárvány okozta
károk megtérítésére pályáznak.

Az RMGE Maros tavaly is partnere volt a programnak, az összegyűlt búzát a Bekecs-tetőn öntötték össze

Nemrégiben a vajdasági Zentán tartott búzaszentelési ünnepséggel megkezdődött a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program idei rendezvénysorozata. A rendezvényen
anyaországi és vajdasági politikusok és az agrárágazat képviselői voltak jelen. A nyitóeseményt minden évben más-más
határon túli térségben szervezik meg. A Magyarok kenyere
program augusztus 20-hoz, az új kenyér ünnepéhez kapcsolódik, kifejezi a magyar nemzet összetartozását, és jelentős
karitatív szerepet is kapott.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László/archív

A program keretében Magyarország összes megyéjéből, valamint a
Kárpát-medence magyarlakta területeiről összegyűjtik a felajánlott búzát,
majd az ünnepélyes összeöntés és őrlés után készítik el az augusztus
20-i ünnepi kenyeret.
Ez a program az élet tiszteletén át köti össze az embereket, és a lélekben egyesült magyarság képes túlélni minden nehézséget. Ugyanakkor
jelkép is: amint a 15 millió búzaszem lisztté őrölve eggyé válik a kenyérben, úgy egyesül a 15 millió magyar a nemzetben – hangsúlyozta Jakab
István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke a zentai megnyitón. A program hirdeti a magyar néplélek
(Folytatás a 6. oldalon)

____________6.
28. Tudományos
Diákköri
Konferencia

Április 21. és 24. között szervezték
meg Marosvásárhelyen a 28. Tudományos Diákköri Konferenciát. A járványhelyzet miatt az eseményt nem
lehetett a hagyományos formájában
megvalósítani, viszont a szervezők
nem akarták teljesen átköltöztetni az
online térbe. Így idén először hibrid
formában valósult meg az orvostudományi és gyógyszerészeti tudományos diákköri konferencia.

____________9.

Zavar a számokban

Benedek István

Nemrég egyes elemzők még vészharangot kongattak, alig kicsivel
később már az egész éves gazdasági prognózist felfelé módosítják
az előrejelzők az államkassza bevételi adatainak láttán. Az igazság
vélhetően középen van.
A gazdasági teljesítmény mérésében egy adott időszak adatainak
összevetése az egy évvel korábbi helyzettel alapesetben mérvadó
szokott lenni, de ez csak akkor igaz, ha a két vizsgált időszak között
nem voltak rendkívüli változók, mint ez esetben. Például tavaly az
év első két hónapjában még normálisan ment az élet, csak márciustól kezdődtek a bajok, így elég logikus, hogy az idei év első két
hónapjának gazdasági teljesítménye a tavalyihoz képest finoman
szólva is hajmeresztő. 2020 márciusában a kormány már lazított az
adószabályokon, elhalasztották például a hozzáadottérték-adó befizetési határidejét, meg egyebeket is, de ugyanezek a kedvezmények
az idénre már nem maradtak érvényben. Így várható volt, hogy az
első negyedévi adóbevételi adatokban javulás kell mutatkozzék, ami
meg is történt. Az előbb említett adónem negyedéves bevételi adatai
látványosan nagyot ugrottak, és más bevételi forrásoknál is mutatkozott javulás. Az általános kép láttán az országos stratégiai és előrejelzési bizottság már módosította is felfelé a gazdaság éves
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 3 perckor,
lenyugszik
20 óra 36 perckor.
Az év 125. napja,
hátravan 240 nap.

Ma GYÖRGYI és ADRIÁN,
holnap FRIDA napja.
FRIDA: német eredetű, a friede
elő- vagy utóhangú női nevek
becézője. Jelentése: béke, védelem.

IDŐJÁRÁS

Tömbházlakásban pusztított a tűz

Tűz ütött ki kedd reggel Marosvásárhelyen, a Petru
Egy férfit a mentők szállítottak kórházba abból a lakásDobra utca 13-as szám alatti panelházban – jelentette a ból, ahol a tűz keletkezett, feleségének és lányának sikerült
Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU).
kimenekülnie.
A tűzoltók 25 személyt evakuáltak, hatan maguk hagyA tüzet valószínűleg egy felügyelet nélkül hagyott gyerták el lakásukat.
tya okozta. (Agerpres)

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. május 4.

Változékony
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 110C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9256

4,1011
1,3682
235,2439

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Mától folytatódik a tanítás

A végzős diákok kivételével május 5-én, ma visszatértek
tanintézeteikbe az iskolások. A nyolcadik, tizenkettedik és
tizenharmadik osztályosok számára május 9-én, vasárnap
ér véget az ortodox húsvét alkalmából kapott egyhetes vakáció, a tavaszi szünidő második része. A végzős évfolyamok számára az eredeti tanévszerkezet szerint ér véget az
iskola, a középiskolások június 4-én, a nyolcadikot végzők
június 11-én ballagnak. A többi diáknak június 25-én zárul
az oktatás.

Oltásmaraton az orvosi egyetem
szervezésében

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai és Tudományegyetem oltásmaratont
szervez május 14-e és 16-a között. Az új típusú koronavírus
elleni oltásmaraton az eddig be nem oltott lakosságot célozza. Az oltáshoz használt vakcina a Pfizer BioNTech terméke, amelyet a maraton alatt előzetes bejelentkezés
nélkül is bárki igényelhet 16. életév fölött, lakhelytől függetlenül. Az oltást a megyéből érkező orvosi személyzet és az
egyetem diákjai végzik.

Köztisztasági cégekkel tárgyalnak

A múlt heti rendkívüli marosvásárhelyi tanácsülésen a képviselőtestület elfogadta mind a háztartási hulladék, mind az
utcai takarításra vonatkozó feladatfüzetet. A polgármesteri
hivatal már több köztisztasági céggel tárgyalt ez ügyben. A
szerződéskötésre az ortodox húsvét után kerül sor, majd
elkezdődik a tavaszi nagytakarítás – nyilatkozta Soós Zoltán polgármester. Erről információkat a városháza honlapján, illetve a közösségi oldalakon találhatnak – tette hozzá.

Be lehet nevezni a Székely Vágtára

Május 19-éig lehet a háromszéki 10. Székely Vágtára benevezni. A versenyre június 26-án kerül sor a háromszéki
Maksa melletti Óriáspince-tetőn. A járványügyi helyzetre
való tekintettel nem fogadnak nézőket, a futamokat online
eseményként követhetik az érdeklődők. A verseny tétje a
budapesti Nemzeti Vágtára való kijutás. Az érdekeltek további információkért Kiss Ildikóhoz fordulhatnak (telefon:
0733-084-200, e-mail: szekelyvagta2021@gmail.com).

Véletlenül agyonlőtte testvérét

Május harmadikán 15 óra körül a 112-es számon arról értesítették a rendőrséget, hogy a Mezőpanit és Mezőmadaras közötti erdő szélén egy gyereket lelőttek. Amint azt a
helyszínre érkező rendőrök megállapították, egy családból
és több ismerősükből álló társaság piknikezett a két település közötti víkendháznál, ahol egy felügyelet nélkül hagyott
8 éves gyermek egy légpuskával véletlenül meglőtte az 5
éves testvérét. A helyszínre siető orvoscsapatnak sajnos
nem sikerült megmentenie a kisfiút. A jogszerűen tartott
fegyver egy 49 éves férfi tulajdona, akit előzetes letartóztatásba helyeztek. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Terelőutat terveznek

A marosvásárhelyi önkormányzat tavaly novemberben
írta alá a szerződést a szállítási minisztériummal, amelynek
értelmében hat szakaszra osztották a Marosvásárhely területén haladó terelőút terveztetését. Két szakasznak befejeződött a tervezése, a többivel őszre lesznek meg, 2024.
január 1-ig be kell fejezni a kivitelezést is – mondta Soós

Fotó: Nagy Tibor

Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. Hozzátette: a marosvásárhelyi forgalom terheltségét csökkenteni hivatott
terelőút négysávos lesz, felüljárókkal, körforgalommal.
A nyomvonal az E60 útnál kezdődik Koronkánál, a
Metro nagyáruházhoz ér ki, majd áthalad a Dózsa György
út, illetve a vasút fölött, és a vegyi kombinát mellett a
Maros-parton az új gáthoz csatlakozik, vagyis U alakban
halad.

Május közepén kezdődik a bölcsődékbe való beiratkozás

Május 17-étől megkezdődik a marosvásárhelyi bölcsődékbe való beiratkozás a 2021/2022-es tanévre. A
kérvényeket első szakaszban online
2021. május 17–31. között lehet benyújtani.
A szükséges információkat kifüggesztik a megyeszékhelyi bölcsődéknél és a Bölcsődeigazgatóságnál,
valamint közzéteszik az önkormányzat honlapján és a közösségi hálókon,
sajtóközleményekben. A beiratkozás I.

szakaszában mindössze két kitöltött
dokumentumot kell beküldeni/benyújtani: a kérvényt és a beleegyezést.
A beiratkozási kérvény, illetve a
mindkét szülő által kitöltendő, a személyes jellegű adatok feldolgozására
vonatkozó beleegyezés (a kérvény
melléklete) letölthető Marosvásárhely
honlapjáról, az „Online szolgáltatások
– Szükséges iratok és típusnyomtatványok – Bölcsődeigazgatóság
Közszolgálat” menüpontnál, illetve

megtalálható a Bölcsődeigazgatóság
székhelyén.
A kitöltést követően, a beiratkozási
kérvényt és a személyes jellegű adatok
feldolgozására vonatkozó beleegyezést az inscrieri.crese@tirgumures.ro
e-mail-címre kell küldeni, megjelölve
azon bölcsődét, ahova a beiratkozás
szól.
A beküldött/benyújtott kérvényekre iktatószámmal ellátott választ küldenek.

az azonos nevű lakónegyedbe költöztetnek. A szoborcsoportot már kiöntötték, a térrendezés ebben a hónapban
kezdődik el. Az idei költségvetésben a
tanácsosok 750.000 lejt szavaztak

meg a térrendezésre és a szobor felállítására, a szobor készítésére vonatkozó összeget, megközelítőleg 1
millió lejt már a tavaly kifizette a
város – nyilatkozta a sajtónak Soós
Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.

Térrendezés szoborállításhoz

Az Erdélyi Iskola szoboregyüttes
Marosvásárhelyen a Győzelem térre
kerül, erről a tanács a február 28-i ülésén határozott. A téren jelenleg Nicolae Bălcescu mellszobra áll, amelyet

RENDEZVÉNYEK

Szimfonikus hangverseny

Május 6-án, csütörtökön 19 órától szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekarát Romeo Rîmbu vezényli, Francesco Ionaşcu hegedűművész szólót játszik. Műsoron: Prokofjev és Bizet művei. Jegyek a
filharmónia jegypénztárában, online az Eventbook
honlapon kaphatók.

Csipike – közönséggel

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
május 7-én, pénteken 18 órától közönség előtt játssza
a Csipike című előadást a színház nagytermében.
Fodor Sándor meseregényét Király István állította
színpadra. A helyek száma korlátozott, ezért telefonos
foglalás szükséges a 0740-566-454-es mobilszámon,
naponta 9-13 óra között. A színház arra kéri a nézőket, hogy kezdés előtt 10-15 perccel érkezzenek meg.
Belépni kizárólag maszkkal lehet, a bejáratnál történő
érintésmentes testhőmérés és kézfertőtlenítés után. 6
év alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kötelező.
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Meghaladta az egymilliót a fertőzésből felgyógyultak
száma

Romániában meghaladta kedden
az egymilliót a koronavírus-fertőzésből felgyógyultnak nyilvánítottak száma, így a csaknem
húszmilliós országban a lakosság
legalább öt százaléka hivatalosan
is átesett a fertőzésen.

Tavaly szeptember óta nem szükséges
két negatív koronavírusteszt vagy kórházi zárójelentés ahhoz, hogy egy igazolt fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítsanak: a háziorvos is – telefonos
konzultáció alapján – látatlanban gyógyultnak nyilváníthatja az otthoni elszigetelésben lévő fertőzötteket, a
közegészségügyi hatóság pedig 14 nappal a pozitív teszt után, az emiatt elrendelt karantén lejártával kivezeti a
nyilvántartásból az illetőt.
A járvány kezdete óta 1 millió 60 ezer
embernél mutatták ki a fertőzést 7,4 mil-

lió molekuláris (PCR-) teszt kiértékelése
és 900 ezer (egészségügyi intézményben
elvégzett) antigéngyorsteszt alapján. A
koronavírustesztek magas, 12,8 százalékos találati aránya is arra utal, hogy a hivatalos statisztikák nem tükrözik a
fertőzöttek valós számát, miként arra a
járványügyi szakemberek is több ízben
felhívták a figyelmet.
Április elején, a járvány harmadik
hullámának tetőzése idején Beatrice
Mahler, a bukaresti Marius Nasta tüdőkórház vezetője úgy vélekedett: a koronavírus-fertőzöttek valós száma mintegy
négyszerese lehet a hivatalos nyilvántartásokban szereplőkénél. A különbség
nemcsak a tünetmentesek magas számának tulajdonítható. Romániában néhány
hónapja a teszteket a gyógyszertárakban
is meg lehet vásárolni, és azóta megszaporodott a „rejtőzködő” fertőzöttek

száma, akik – a kéthetes elkülönítést elkerülendő – nem jelentik be a hatóságoknak, ha pozitív eredményt mutat az
otthon elvégzett gyorstesztjük.
A stratégiai kommunikációs törzs
keddi jelentése szerint az utóbbi napon
994 új fertőzöttet regisztráltak a szokásosnál az ortodox húsvét miatt jóval
kevesebb, mintegy 14 ezer teszt kiértékelése alapján. Az utóbbi héten diagnosztizált fertőzöttek mozgóátlaga
tavaly szeptember óta kedden először
csökkent 10 ezer alá.
A járványnak tulajdonított elhalálozások száma negyedik napja kétszámjegyű, a keddi jelentésben szereplő 94
elhunyt 35 százalékkal elmarad az
utóbbi két hét átlagától. Eddig csaknem 28 474 koronavírus-fertőzéssel
nyilvántartásba vett beteg vesztette
életét. (MTI)

A tanulmányok azt sugallják, hogy az
inaktivált vírust tartalmazó vakcina
olyan antitestek termelését váltja ki,
amelyek a SARS-CoV-2-t, azaz a
COVID-19-et okozó vírust támadják
meg, és elősegíthetik a betegség elleni
védekezést. Az EMA Humángyógyszer
Bizottsága (CHMP) eljárása során értékelni fogja a vakcina hatékonyságára és
biztonságosságára, valamint minőségére
vonatkozó adatokat, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy az oltóanyag előnyei
felülmúlják-e az esetleges kockázatokat.
A folyamatos felülvizsgálat addig folytatódik, amíg elegendő bizonyíték nem
áll rendelkezésre a forgalomba hozatali
engedély hivatalos kérelmének beadásá-

hoz. Az EMA közölni fogja a vakcináról
kialakított véleményét, illetve azt, ha a
gyártó benyújtja az oltóanyag forgalomba hozatali engedélye iránti kérelmét – közölték.
Az EMA tájékoztatása szerint az oltóanyag elősegíti, hogy a védőoltás után az
emberi szervezet immunrendszere az inaktivált vírust idegen anyagként azonosítsa, és természetes védekezésként
antitesteket termeljen ellene. Ha az oltott
személy később kapcsolatba kerül a koronavírussal, immunrendszere felismeri
a vírust, és készen áll arra, hogy védelmet nyújtson a koronavírus ellen. Az inaktivált vírus nem okozhat betegséget –
tették hozzá. (MTI)

azért fogadta el, hogy kevesebb vakcina
érkezzen az országba, mert más nyugatbalkáni országoknak sokkal nagyobb
szükségük van rá egészségügyi dolgozóik alacsony átoltottsága miatt.
Várhelyi Olivér kedden Bosznia-Hercegovinába, Montenegróba és ÉszakMacedóniába látogatott, szerdán pedig
Koszovóban és Albániában találkozik az
ottani vezetőkkel. Szarajevóba kedden
10 530 Pfizer/BioNTech-oltóanyag érkezett az EU4Health mechanizmuson keresztül. Az első uniós oltási segélyt
hivatalosan Várhelyi Olivér és Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter adta át Bosznia-Hercegovina miniszterelnökének, Zoran Tegeltijának.
Az EU támogatja Boszniát a koronavírus elleni harcban – mondta Várhelyi,
hozzátéve: Brüsszel 214 ezer oltóanyagot adományoz augusztusig Boszniának,
a COVAX program keresztül pedig további csaknem egymillió vakcina érkezik majd az országba. A 3,3 milliós

balkáni országban az állampolgárok
mindössze két százalékát oltották be
eddig. A lakosság számát tekintve ott az
egyik legmagasabb a halálozási arány a
világon. Az EU által támogatott oltóanyagokból kisebb szállítmányok hétfőn
Szerbiába és Montenegróba is érkeztek,
kedden pedig Bosznia mellett ÉszakMacedónia, Koszovó és Albánia is kapott vakcinát.
A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában keddre 1249cel 693.169-re, Koszovóban 101-gyel
105.636-ra, Észak-Macedóniában 62vel 152.747-re, Montenegróban 99cel 97.718-ra, Bosznia-Hercegovinában
244-gyel 199.178-ra növekedett.
A járvány halálos áldozatainak száma
az utóbbi 24 órában Szerbiában 23-mal
6432-re, Koszovóban néggyel 2187-re,
Észak-Macedóniában 25-tel 4961-re,
Montenegróban öttel 1510-re, BoszniaHercegovinában 59-cel 8567-re emelkedett. (MTI)

vába utazik, hogy a koronavírus elleni
orosz vakcina beszerzéséről tárgyaljon.
Később azt mondta, útjának bejelentése
csak elterelő manőver volt, nehogy az
oroszok idő előtt megtudják, mit akar
Prága bejelenteni.
A Seznam Zprávy hírportál kedd reggel
jól értesült forrásokra hivatkozva cáfolta
Hamácek akkori bejelentését. A portál
azt írja: Hamácek azért akart Moszkvába
utazni, hogy a vrbeticei robbanások elkövetőinek eltussolása ellenében egymillió Szputnyik V vakcinát kérjen az
oroszoktól, illetve azt, hogy Moszkva
Prágát javasolja a tervezett orosz–amerikai elnöki találkozó színhelyéül. Hamácek ezt az elképzelését állítólag egy
áprilisi prágai munkaértekezleten több

cseh titkosszolgálati és rendőri vezetővel, a főállamügyésszel, valamint a
moszkvai cseh nagykövettel is megvitatta. Hamácek keddi nyilatkozatában
hazugnak és spekulatívnak minősítette a
Seznam Zprávy értesülését a bejelentett,
majd lemondott moszkvai útról.
A három jobboldali ellenzéki pártot
tömörítő Spolu (Együtt) választási szövetség szerint azonban Hamácek tervei
kimerítik a hazaárulás fogalmát, ezért a
képviselőház azonnali összehívását követelik. A nem nyilvános ülésen a képviselőházat a cseh titkosszolgálatok
tájékoztatnák a vrbeticei robbanás hátteréről és körülményeiről. A képviselőház
vezetése egyelőre nem reagált az ellenzék követelésére. (MTI)

Az EMA megkezdte a kínai Sinovac koronavírus elleni
oltóanyagának vizsgálatát

Az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) megkezdte a kínai Sinovac
Life Sciences biotechnológiai vállalat által a koronavírus ellen kifejlesztett, inaktivált vírust (Vero
Cell) tartalmazó vakcina folyamatos felülvizsgálatát (rolling review) – közölte az Európai Unió
gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű uniós ügynökség
kedden.

Az uniós ügynökség közleménye szerint döntése a szakvizsgálat megkezdéséről a laboratóriumi kutatások és a
klinikai vizsgálatok előzetes, kedvezőnek mutatkozó eredményein alapul.

Az EU több mint félmillió adag oltóanyagot küld
a nyugat-balkáni országoknak

Az Európai Unió (EU) 651 ezer
adag vakcinát szállít a nyugatbalkáni országokba a koronavírus
ellen – írta a helyi sajtó kedden,
Várhelyi Olivérre, az Európai
Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagjára
hivatkozva, aki egy nappal korábban balkáni körútja első állomására
érkezett
Belgrádba.
Bosznia-Hercegovinába 10.530
Pfizer/BioNTech-oltóanyag érkezett.

Az említett oltóanyagok, a COVAX
vakcinaelosztó kezdeményezésen keresztül Ausztria által megvásárolt egymillió adag védőoltáson felül érkeznek a régióba, céljuk pedig, hogy beoltsák velük az egészségügyi dolgozókat.
Szerbia az EU kontingenséből származó vakcinákból 36 ezer adagot kap.
Jadranka Joksimovic szerb európai integrációs miniszter közölte: Belgrád

Csehországban botránnyá dagadt
a vrbeticei lőszerraktárban történt robbantások ügye

A cseh–orosz diplomáciai konfliktus után belpolitikai botránnyá fajult a dél-morvaországi vrbeticei
lőszerraktárban 2014 őszén történt robbantások ügye Csehországban.

Miután Prága április közepén az orosz
katonai titkosszolgálatokat (GRU) jelölte meg a robbantások elkövetőjeként,
cseh–orosz diplomáciai konfliktus robbant ki, amely diplomaták kölcsönös kiutasítása után a nagykövetségek által
alkalmazott csehek, illetve oroszok számának a korlátozásához is vezetett.
Néhány nappal a robbanás elkövetőinek nyilvános megnevezése előtt Jan
Hamácek belügyminiszter, megbízott
külügyminiszter bejelentette: Moszk-

Ország – világ
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A háziorvosok is elkezdték
a lakosság oltását

Ez idáig több mint 3000 háziorvos vállalta, hogy részt
vesz a lakosság koronavírus elleni immunizálásában – tájékoztatott Valeriu Gheorghiţă, az országos
oltási kampány koordinátora. Kedden tartott sajtótájékoztatóján Gheorghiţă rámutatott, a háziorvosi rendelőkben való immunizálás módszertanát idejében
kidolgozták, így kedden megkezdődött az oltási kampány eme szakasza. A háziorvosok a Johnson &
Johnson által előállított vakcinával oltanak. Jelenleg
közel 18.000 dózis oltóanyag áll a rendelkezésükre
az ország 20 megyéjében. Az oltáskampány koordinátora kifejtette ugyanakkor, hogy a háziorvosoknak
minél nagyobb számban kellene csatlakozniuk a
kampányhoz. (Agerpres)

105 magáncég kezdte el
alkalmazottai tömeges oltását

Országos viszonylatban eddig 105 magánvállalat, közöttük 31 vendéglátóipari egység kezdte el alkalmazottainak tömeges immunizálását koronavírus ellen
– tájékoztatott kedden Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, az oltáskampányt koordináló bizottság
alelnöke. Elmondta, a cégeknél mobil csapatok biztosítják az immunizálást, eddig összesen 47 ilyen
csapat szállt ki a vállalatok kérésére, és ez idáig 5011
alkalmazottat sikerült beoltani így, a legtöbbet –
1888-at – Bukarestben. Bihar megyében 885, Dolj
megyében 504 és Brassó megyében is 500 alkalmazottat oltottak már be. Baciu szerint vannak olyan megyék, ahonnan még nem jelentkeztek cégek, a
legtöbb cég (15-15) Fehér és Hunyad megyében regisztrált, majd Bihar és Dolj megye következik 14-14
céggel. (Agerpres)

Csaknem 25 százalékkal
csökkent a vendégéjszakák
száma

Az első három hónapban Romániában, 24,7 százalékkal, 2,608 millióra csökkent a vendégéjszakák
száma a kereskedelmi szálláshelyeken a tavalyi év
azonos időszakához mérten – közölte kedden a statisztikai intézet. A román turisták által töltött vendégéjszakák száma 13,9 százalékkal, 2,459 millióra
csökkent, a külföldi turistáké 75,5 százalékkal, 149
100-ra apadt. A kereskedelmi szálláshelyekre érkező
vendékek száma 20 százalékkal, 1,410 millióra
csökkent. A román turisták száma 9,9 százalékkal,
1,346 millióra apadt, míg a külföldieké 77,2 százalékkal maradt el a tavalyitól, miután 64 500 külföldit
láttak vendégül a román kereskedelmi szálláshelyek.
Márciusban ugyanakkor a vendégéjszakák száma
61,6 százalékkal, 781 ezerre nőtt a tavalyi év harmadik hónapjához képest. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett vendégek száma is 78 százalékkal, 143 ezerre emelkedett éves összevetésben. (MTI)

Zavar a számokban
(Folytatás az 1. oldalról)

növekedési prognózisát, 4,3-ról 5 százalékra, elég
korán, mert részletes adatok még nem állhattak rendelkezésükre.
Józanabb elemzők szerint szó nincs kirobbanó gazdasági teljesítményről a növekedés hátterében, csak
arról, hogy most fizettek be még tavalyról esedékes öszszegeket. Egyetérthetünk velük abban, hogy az adatok
jól mutatnak, de feleslegesen nincs minek örvendezni,
mert ennyi adatból még nem lehet megítélni, hogy menynyire tért magához a gazdaság a tavaly tavasszal jelentkező sokk után. És akkor arról még nem is beszéltünk,
hogy az egész éves prognózisokat bármikor boríthatják
olyan fejlemények, amelyeket sem az elemzők, sem a politikusok nem tudnak befolyásolni. Hogy egy világjárványra nem voltak felkészülve, az csak egy kérdés, de
mióta a koronavírus jelen van, azóta is többször láttuk,
hogy a járványhelyzet alakulása ismételten karanténba
kényszerített egész térségeket. Hasonló helyzet simán
kialakulhat ezután is. Amíg a vírust nem állítják meg,
addig valójában az irányítja a fejleményeket, nem a fejetlenül dolgozó intézmények és a járvány margóján is
politikai hasznot leső döntéshozók. A gazdaság egészségét, a páciensekéhez hasonlóan, csak a betegség legyőzése után tudjuk valósan felmérni.
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Jelenléti oktatással folytatódik
a tanév az óvodások és elemisták számára

Drónos oktatás:

A fenntartható fejlődésért
a magasból

A Kormány Főtitkárságán belül
működő Fenntartható Fejlődés
Főosztály partnereivel, az Aspire Teachers és a Cartierul
Creativ Carolina egyesülettel
közösen indította el az Oktatás a
fenntartható fejlődésért a magasból
elnevezésű projektet.

Az Oktatás a magasból kreatív
megoldás, amelyet korábban egy kísérleti projekt során teszteltek. Az
„előadások” során – egy helyi tanár
közreműködésével – a diákok online,
drónok által közvetített ÉLŐ képeket
láthatnak az ország különböző részein
található rendkívüli helyekről.
A projekt célja, hogy minden diák
hozzáférhessen az információkhoz a
17 fenntartható fejlődési célról – áll
egyebek mellett a Fenntartható Fejlődés Főosztály szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.
Borbély László, a főosztály vezetője kijelentette:
– Valahányszor a 17 fenntartható
fejlődési célról beszélek, fontosnak
tartom hangsúlyozni az oktatás és az
egészség jelentőségét. Az elmúlt
évben még hangsúlyosabbá vált az
igény, hogy jobban odafigyeljünk
ezekre a területekre.
A rendszeres és az online tanfolyamok is érdekesebbekké válhatnak innovatív oktatási módszerek alkalmazásával. Ezeknek az interaktív
óráknak a segítségével azt szeretnénk
elérni, hogy a diákok és a tanárok az
egész országból gyakorlati példák
által tanuljanak többet a körülöttük
lévő világról és a fenntartható fejlődésről. Ezért kapcsolódott be a Fenntartható Fejlődés Főosztály a projekt
országos kiterjesztésébe. A következő
generációk oktatásának fejlesztésére
irányuló kezdeményezéseket továbbra is támogatni fogjuk.
A projektindító sajtótájékoztatón
részt vett Kallós Zoltán, az Oktatási
Minisztérium államtitkára, a projekt
kezdeményezői, valamint néhány, a
kísérleti órákat vezető tanár.

A projekt céljai

Az órák nem formális tevékenységeket is tartalmaznak, például kísérleteket, játékokat és érdekes
feladatokat. A projekt céljai a következők:
• a fenntartható fejlődési célok
megismertetése a diákokkal, kiemelve
az együttműködés és a kritikus gondolkodás fontosságát;
• a diákközpontú és a legújabb
technológiákat alkalmazó interaktív
oktatás támogatása;
• az ország összes tanára számára
elérhető mintaórák létrehozása.

Ki vehet részt?

Az órákat Románia nyolc gazdasági fejlesztési régiójából tartják tanárok, mindegyikük saját szakterületén.
Az oktatókat elsősorban az Aspire
Teachers hálózatból választják ki, ez
egy kiváló tanári közösség, amely kihívásnak tekinti a műszaki újdonságok alkalmazását az új nemzedékek
oktatásában, de más, a projekt iránt
érdeklődő oktatói közösségekből is
felkértek tanárokat.
Bármely romániai iskola III–IV.
vagy V–VII. osztálya júniusig bekapcsolódhat az élő órák követésébe, egy
előre pontosan meghatározott órarend
szerint. Az osztálynak csak egy videóprojektorra, az internethez csatlakoztatott laptopra van szüksége.

Az első órát május 6-án
közvetítik

Ahhoz, hogy hozzájussanak a bejelentkezési információkhoz, és követhessék a projekttel kapcsolatos
eseményeket, az érdekelt osztály/ iskola egy tanárának vagy az iskola
igazgatójának ki kell töltenie egy
rövid űrlapot: http://bit.ly/3lf3aPN
Az alábbi linken megtekinthető egy
mintaóra:
https://www.youtube.com/watch?v
=zJ8L-FzuoRQâ

Tananyagpótlás Ákosfalván

Jelenléti oktatással folytatódik a tanév
szerdától az óvodások, az elemisták és a
különleges oktatási igényű gyerekek számára minden településen, fertőzöttségi
aránytól függetlenül – jelentette be kedden Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.

A tárcavezető szerint 1.400.000 tanuló térhet
vissza az oktatási intézményekbe. Azokon a településeken, ahol a mutató 1 ezrelék alatt van (öszszesen 2057 ilyen van jelenleg), az ötödik, hatodik,
hetedik, illetve a kilencedik, tizedik és tizenegyedik osztályok tanulói is iskolába mennek, szögezte
le Sorin Cîmpeanu.
A TVR 1-nek adott nyilatkozatában a miniszter
emlékeztetett, hogy a nyolcadikosok és a tizenkettedikesek csak május 10-én, hétfőn kezdik az iskolát, valamennyien fizikai jelenléttel.
Cîmpeanu hozzátette, a minisztérium honlapján
kedden közzétettek egy kimutatást a települések
fertőzöttségi rátájáról. Eszerint az ország 1124 te-

A maszkoktól augusztusban szabadulhatnánk

Könnyítéseket ígérnek a beoltottaknak

A koronavírus-járvány miatt elrendelt
egyes korlátozások alóli mentesség bevezetését helyezte kilátásba kedden Florin
Cîţu miniszterelnök azok számára, akik beoltatják magukat a betegség ellen.

A kormányfő szerint a legfertőzöttebb térségeknek számító nagyvárosokban az oltáskampány felpörgésével sikerült megfékezni a fertőzések
terjedését. Példaként Kolozsvárt említette, ahol a
(felnőtt) lakosság 34, illetve Bukarestet, ahol a lakosság 30 százaléka kapta már meg az oltás mindkét adagját.
Cîţu szerint a nyitás június elsejére beígért megkezdése azon múlik: sikerül-e addig legalább ötmillió állampolgárt beoltani, ami a felnőtt lakosság
30 százalékának felel meg. A hatóságok olyan
könnyítéseket terveznek az idegenforgalmi szezon
idejére, mint a maszkviselési kötelezettség feloldása a strandokon és hegyvidéki kirándulásokon,
a vendéglátóhelyek és tengerparti szállodák teljes
(kapacitásuk 100 százalékával történő) megnyitása
a beoltott vendégek előtt.
A kormányfő lehetségesnek nevezte a – jelenleg
betiltott – rendezvények engedélyezését is az im-

munizált résztvevők számára, amennyiben a bukaresti és kolozsvári kísérleti színházi előadások és
koncertek pozitív tapasztalatot hoznak.
Cîţu szerint a maszkviselési kötelezettség feloldásával megvárnák augusztus elsejét, amikorra 60
százalékos átoltottságot remélnek elérni a felnőtt
lakosság körében.
Korábban Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár is a 30 százalékos átoltottsági küszöb
meghaladásától tette függővé a korlátozások feloldásának megkezdését, hozzátéve, hogy – miként
a zárásról a fertőzöttségi ráta alapján döntöttek –
a nyitás során is lehetnek regionális eltérések az
átoltottsági ráta függvényében.
Romániában a kormányfő által elnökölt tárcaközi bizottság készíti elő a járványügyi korlátozások fokozatos lazítását, de a testület tagjai eddig
rendre elhárították, hogy konkrétumokat közöljenek az általuk mérlegelt forgatókönyvekről.
Az országban a beoltható, 16 év feletti (16,1
milliós) lakosság 21 százaléka (3,38 millió ember)
kapta meg az oltás első, illetve 12,6 százaléka
(2,03 millió ember) a vakcina mindkét dózisát. (MTI)

valamint angol nyelvből, az I–IV.
osztályosok számára anyanyelvből,
román nyelv és irodalomból és matematikából tartanak pluszórákat.
Megkeresésünkre a községközponti iskola igazgatója, Józsa
Gabriella a digitális oktatás vidéken tapasztalt nehézségei kapcsán
hangsúlyozta a hiányosságok pótlásának szükségességét. Míg a nyolcadik osztályosok teljes létszámmal
vettek részt az online órákon, vannak olyan osztályközösségek, ahol
több diáknak nem volt és az elkövetkezőkben sem lesz internetre
való kapcsolódási lehetősége. A
gond nem az eszközhiány miatt alakult ki, mivel a tanügyminisztérium
jóvoltából táblagépeket kaptak a
szociálisan rászoruló gyerekek,
hanem az internet-szolgáltatás hiányzik több közösségben is.

Felzárkóztatás szünidőben is

Ákosfalva általános iskolájában a pedagógusok márciusban kezdték és a tavaszi
szünidőben is folytatták a diákok felzárkóztatási programját. Egyrészt a digitális
oktatásban részt vevő, de a
tananyaggal lemaradt tanulók, illetve azok számára szervezték, akiknek nincs lehetőségük az online tanórákba
bekapcsolódni.

Szer Pálosy Piroska

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó óvintézkedések keretében tavaly óta zajló
digitális oktatás miatt a bepótolandó
ismeretek mennyisége régióként, iskolánként, sőt diákonként eltérő,
akárcsak a tanulók digitális eszközökhöz, internet-szolgáltatáshoz
való hozzáférése vagy a mobiltérerő
hiánya.
Ahhoz, hogy az online és a hibrid
oktatás megfelelő legyen, az osztálytermek jó minőségű digitális
eszközökkel kellene legyenek felszerelve, megfelelő sebességű internet-hozzáféréssel, a diákoknak
pedig rendelkezniük kellene a tanóra követéséhez megfelelő számítógéppel és internetkapcsolattal, ez

lepülésén haladja meg a fertőzöttségi ráta az 1 ezreléket.
A tárcavezető elmondta ugyanakkor, hogy a pedagógusoknak több mint 50%-a oltatta be magát
koronavírus ellen, és többségük már mindkét dózist megkapta.
A nyolcadikosok képességfelmérő vizsgája június 22-én kezdődik, az érettségi vizsga pedig június 28-án – mondta még a miniszter.
Cîmpeanu arra is kitért, hogy miért nem valósítható meg az iskolások gyorstesztelése nyáltesztekkel. Mint magyarázta, az Országos
Közegészségügyi Intézet (INSP) szerint ezeknek
a teszteknek az eredményét nem lehet számításba
venni a fertőzöttségi ráta megállapításakor, és a hatályos procedúra értelmében az eredményt antigéngyorstesztekkel, tehát invazív tesztekkel is meg
kell erősíteni, majd PCR-tesztekkel is. Az INSP
szerint a nyáltesztek csak bonyolítanák a helyzetet
– summázta a miniszter. (Agerpres)

Növekvőben a diáklétszám

Józsa Gabriella

azonban sem a városi, sem a vidéki
iskolák esetében nem jellemző.
Ezért minden tanintézmény tantestülete a sajátos igényekhez igazodva próbálja pótolni a fizikai
jelenlét hiányából adódó hiányosságokat. A tanügyminisztérium január
végén tájékoztatott arról a készülő
sürgősségi kormányrendelet-tervezetről, amelynek értelmében a második félévtől kezdődően heti

Fotó: Nagy Tibor (archív)

legkevesebb plusz öt órában kell
majd bepótolniuk a diákoknak az iskolákban az online oktatás miatt kiesett tananyagot, lemaradást.
Ákosfalván a községközponti iskolában a szülők kérésére az I–IV.
és V–VIII. osztályos tanulók számára két csoportban harminckét diáknak tartanak foglalkozásokat. A
felső tagozatosoknak matematikából, román nyelv és irodalomból,

Községszinten 481 diák jár a
község tanintézményeibe, közülük
123-an az V–VIII. osztályos oktatásban vesznek részt, 215 elemi iskolás, 143 óvodás. A község
települései hét elemi iskolában előkészítőtől negyedik osztályig tanulnak, Székelyvajában két tanerős
összevont osztályok vannak, Harasztkeréken három összevont osztály. Az általános iskola felső
tagozatán oktatás csak a községközpontban van, ahová iskolabuszokkal szállítják a diákokat. A gyereklétszám folyamatosan nő, ez

pedig a tanintézmények építését és
felújítását indokolja. Tavaly két ötödik osztály indult, és a felmérés szerint jövőre is két ötödik osztály
indulhat.
A digitális oktatással járó nehézségek ellenére a tavalyi végzős osztály diákjai az év végi felmérő
vizsgákon jól teljesítettek, mindanynyian átmenő jegyet szereztek. A
végzős diákok közül kettő a Bolyai
Farkas középiskolában folytatta tanulmányait, hárman az Elektromaros líceumban, egy a Şincai líceumban, egy a pedagógiai líceumban,
egy a Művészeti Szaklíceumban, öt
diák szakiskolát választott, két végzős pedig nem folytatta a tanulmányait. A nemrég zajlott országos
próbavizsgán a községközponti iskolában 22 nyolcadik osztályos diák
vett részt a megmérettetésen mindhárom tantárgyból. A diákok közül
csupán egynek nem sikerült megírni
az átmenő jegyet magyar nyelv és
irodalomból, négyen pedig matematikából teljesítettek elégtelenre. Sajnos a román nyelv és irodalom
próbavizsgáján csupán tíz diáknak
sikerült átmenő jegyet szereznie,
annak ellenére, hogy a pedagógusok
és szülők lehetőségük szerint támogatják őket. Ezért esett a választás a
román nyelvi kommunikációra választott tantárgyként, amit heti öt
órában tartanak a nyárádmenti diákok nyelvi akadályainak leküzdése
és a vizsgaeredmények javítása érdekében.
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Csendes Úrjövet

Hosszú csend után április 29-én délután ismét élettel
telt meg a marosszentgyörgyi plébánia tanácsterme, ahol
Mureşan Kilyén Emma bemutatta Baricz Lajos Csendes
Úrjövet 140 szonettből álló verseskötetét. Az ismertetés
folyamán megtudtuk, hogy ez a kötet is a gyergyószentmiklósi F&F International kiadónál jelent meg. A szöveget Kiss Éva gondozta, műszaki munkatárs Simon Kinga
Emőke. A könyv borítóján a Soó Emma festménye látható.
A kötet mintegy fél év szellemi termése, különböző alkalmakra, jeles napokra írt lélekvirágokat tár elénk,
amelyből megismerhetjük a pap költő szellemi érdeklődését, lelkivilágát, istenkeresését, népe iráni szeretetét,
aggódását.
Szokás szerint az est folyamán egymásra talált a művészet különböző ága: a Jubilate énekcsoport egy megzenésített verset adott elő Nagy Csenge megzenésítésében

F

lóra már pár évesen színpadra vágyott. Szívesen
lett volna táncdalénekes
vagy színésznő, de leginkább balerinának álmodta magát. Ez volt az
első a beteljesületlen kívánságok
sorában, amelyeket – az életkorát
legalább egy évtizeddel meghazudtoló, mindig derűs – asszony legfőbb
tanítómestereiként
tart
számon.
– Édesanyám volt nálunk a döntéshozó, az én négyévesen szőtt jövőképem fölött is ő mondta ki az
ítéletet – kezdte történetét. – „Nem
vesszük el a leánka gyermekkorát”,
jelentette ki apámnak, aki lovagias
tettrekészséggel igyekezett a közvetlen közelében levő nők akaratában járni, és, ha csak módja volt
rá, mindig a legfiatalabbnak, vagyis nekem kedvezett. Ez alkalommal nem járt sikerrel, anyukám
ugyanis hajthatatlan volt a balettiskola ügyében. Az ő „egyetlenét”
nem fogják a játszóidőtől megfosztani, hosszú órákon át vezényszóra
„hajlítgatni, sanyargatni” – ismételte el, ahányszor csak kellett, így
kénytelenek voltunk belátni édesapámmal, hogy ez az elképzelés zátonyra futott. Abba viszont anyám
is beleegyezett, hogy születésnapomra balettszoknyát és -cipőt kapjak, és otthon, a Gyémánt márkájú,
fekete-fehér televíziónk előtt gyakorolgassam a mozdulatokat. Ez némileg kárpótolt, így, ahányszor

és Simon Kinga kántornő vezetésével (gitár: Nagy Tímea
Dorottya, Pop Alexandra Kamilla) , a Jubilate Deo dalcsoport két, húsvéti ifjúsági énekkel lépett fel, (elektromos orgona: Kovács László, gitár: Szántó Árpád, hegedű:
Székely Szilárd), a Szent György egyházközségi kórus
két népdalt adott elő (Szép szivárvány koszorúzza az eget,
Káposzta, káposzta, Orbán Balázs és Vas Lajos citerakíséretével), a Kolping Család énekkara szintén két népdalt
(Kiöntött a Nyárád vize, Gyergyóditró felől) énekelt hegedű- és orgonakísérettel. Pataki Ágnes versmondó a kötetből négy szonettet szólaltatott meg. A terem falát az
előző években – a Szent Lukács táborban – készült festmények díszítették.
Az est végén, az egészségügyi előírásokat betartva, a
mintegy negyven résztvevő meghitt hangulatban fogyasztotta el a szokásos agapét, amíg a szerző dedikált. (Szentgyörgyi)

ilyen műsor volt a tévében, a képernyő elé perdültem, és próbáltam
utánozni a látottakat. Rövid időn
belül meg is tanultam a begörbített
lábfejemen állni, és egyensúlyvesztés nélkül, egyik lábamat kinyújtva
forogni. Az önképzésbe ennél több
nem fért bele, de én ettől is boldog
voltam. Aztán jött egy másik álom,
a filmszínészet. Nagyocska voltam
már, amikor a kilencvenes évek kábeltévés világát elözönlötték a
szappanoperák, a babázás azonban
még mindig a kedvenc elfoglaltságaim közé tartozott. Ezzel persze
nem voltam egyedül, a barátnőimnek is hasonló hobbii voltak.
Tudod, akkoriban valahogy nem
akartunk olyan gyorsan felnőni,
mint a mostani tinédzserek. Mindenesetre én a különféle öltözködési stílusú Barbie-kat mozgatva,
beszéltetve a magam ízlése szerint
alkottam újra a szirupos történeteket. Az enyéim valahogy viccesebbek és életszerűbbek voltak,
legalábbis így gondoltam, másoknak ugyanis nem volt bátorságom
előadni a házunk előtti tornácon
zajló produkciókat.
– Ennek az álomnak mi vetett
véget? – szaladtam előre az időben,
mert úgy éreztem, a megidézett jelenet lefagyott képernyőként kezdi
betölteni az emlékezés terét, el-

Ébredések

zárva az újabb múltkockák felé vezető utat.
– Egy szavalóverseny, valamikor
a tizenegyedik osztály vége felé.
Hónapokat készültem rá, és biztos
voltam a győzelemben. Pár nappal
a megmérettetés előtt anyukám
egyik színésznő barátnője is meghallgatott, és megerősített abban,
hogy csakis az enyém lehet az első

helyezés. Most is jól emlékszem
még a versemre, Áprily Tavasz a
házsongárdi temetőben című gyönyörű alkotására. Bár nagyon izgultam, a szavalat jól sikerült, épp
úgy, ahogy szerettem volna. A jelenlevők tapsa is ezt bizonyította,
így az eredményhirdetésig kétségem sem volt afelől, hogy én nyertem el leginkább a zsűri tetszését.
Aztán kihirdették a harmadik helyezettet, és rögtön utána meghallottam a nevemet. Mások szemében
talán túlzásnak tűnik, de az a második díj egy életre elvette a kedvem a színészettől. Hiába, ilyen
bolondos, szenvedélyes emberke
voltam én akkoriban, a nagykorúvá
válás küszöbén.

Erről jut eszembe
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Állatmese? Úgy is értelmezhető, noha nincs egyértelmű tanulsága. De engem hosszú perceken át jól elszórakoztatott. Pedig
már éppen kezdtem bosszankodni. Hosszú ideje a buszomra vártam a vásárhelyi Színház téren. Várakozó bőven akadt, náluk
jóval több galamb nyüzsgött a lábaiknál. A maszkos arcok mind
egyformák, figyeltem hát a galambokat. Látszólag egyformák ők
is, de ha jobban megnézzük, mindenik külön egyéniség. Kisebb,
nagyobb, sovány, kövér, szürke, tarka, szelíd, harcias, jól fésült,
felfuvalkodott, dölyfös, szerény, szemtelen, kihívó, vezér, csapatember. Pontosabban csapatgalamb. Úgy tűnik, csapatosan szeret
működni ez a sereglet. Mindig akad valaki a téren, aki morzsát,
kiflidarabot, más finomságot szór közéjük. Azt hirtelen lerohanják, egy darabig elvannak vele. Aztán ha valami egészen váratlan
dolog történik, zaj, csörtetés, egyebek, hirtelen felröppennek, és
hess! Anélkül is gyakran megtörténik ez valamilyen, számomra
ismeretlen, észrevehetetlen jelszóra. Az emberektől különben már
régóta nem félnek. Amit az is jelez, hogy rövid idő múlva újra ott
vannak, és kezdődik minden elölről. Valaki morzsát dob feléjük,
és nagy garral rárontanak. Pedig nem lehetnek túlzottan éhesek,
hisz jószívű várakozókból sosem fogy ki a megálló. Szóval repül
a kenyérdarabka, földet sem ér, máris kialakul a tolongás, mint
a rögbiben. Üsd, vágd, nem apád! Minden madár egy csomóban
a nagy foszlányon marakodik. Csipegetik, ahogy érik, megpróbálják egészben megszerezni, persze a darabka egyre kisebb, és
többnyire fenn van a levegőben, egyvalaki aligha képes megszerezni. A legvérmesebbek a legaktívabbak, csatájukban nem tudtam elkülöníteni falkavezért. Komoly a harc, mozgásban a tömeg,
a galambok közt is sok a nézelődő. A szélről lesik, miképpen alakulnak az erőviszonyok, ki lesz a végső győztes. És akkor egyszer
csak a pályaszélen, a kívülállók és esélytelenek nyugalmával, tétován fütyörészve megjelenik egy veréb. Csőrén nem billeg morzsa. Mindenik galambnál legalább tízszer kisebb. Ez nem
zavarja, mássága miatt sincs kisebbségi érzése. Legalábbis ezt a
benyomást kelti. Nem vegyül a tolongásba, oldalog ide-oda, ahol
ritkul a hely, a nagyok közé is bemerészkedik. Azok rá sem hederítenek. Más itt a tét, hadd lábatlankodjon a jöttment! Az meg
hol itt van, hol amott, lépeget céltalanul, szaporán, csak én figyelek rá, az meg nem számít. De adott pillanatban, amikor a tépett ételdarabkát ismét épp a levegőbe hajítva próbálják elkapni
a galambgladiátorok, a kisveréb, mint a villám ott terem, elkapja
a számára igazán méretes falatot, s már ott sincs! Fel sem ocsúdhattak a harcosok, veréb és finomság eltűnt a szemük elől. Hamar
szétszéledtek, a kevesebb is több a semminél, ki itt, ki ott csipegette a piskótakövek közé behullott porszemnyi morzsákat. Többségük talán nem is sejti, miféle szerzet orozta el előlük az
odavetett alamizsnát. Nem kellett sokat várniuk az újabb kenyérkereső mozzanatra. Az előbbi jelenet naponta számtalanszor
megismétlődik. Valaki mindig eteti a galambokat. Újabb kiflitöredék, újabb tömegverekedés. Kivetkőznek magukból a szelíd madarak. Veréb sehol. De íme, megint odasomfordál egy
szerénykedő szerencsefi. Ugyanaz, mint az előbb? Ki tudja ezeket
megkülönböztetni?! A galambok nem tanultak, számba sem veszik a betolakodót. Ismét kamikazé akció készül? Csak nem?
Pedig lehet, hogy már szervezetten. Az első verebet pillanatnyi
szünet után követi két másik. Hova vezet mindez? Azt már sosem
fogom megtudni. Megérkezett a buszom, azt pedig holmi tanmesés madárügyért túl nagy luxus elszalasztani. (N. M. K.)

– Gondolom, hamar rátaláltál
egy új jövőképre – szólaltam meg
újra.
– Ebben tévedsz. Az elkövetkező
időszakban kicsit olyanná váltam,
mint egy csónakos vihar előtt, a tengeren. Egészen rábíztam magam a
külső körülményekre, főként édesanyám akaratára, és érettségi után
a legkisebb lelkesedés nélkül felvételiztem a kolozsvári egyetem állatorvosi szakára. Anyukám nagy
állatbarát volt, ezt egyébként én is
elörököltem tőle, és mivel neki nem
adatott meg annak idején a lehetőség, hogy a kincses városban tanuljon, bennem látta a régi vágy
megvalósulását. Szerettem volna
örömet szerezni neki, így, mivel más
elképzelésem nem volt, becsületesen
felkészültem a vizsgára. Nem is
értem el túl gyenge eredményt, első
lettem vonal alatt. Az újabb kudarc
nem rázott meg különösebben,
talán csak kicsit még jobban elbátortalanított. Anyu egy csatát vesztett hadvezér elszántságával biztatott, hogy ez már „fél siker”, és ha
egy év múlva újra szerencsét próbálok, az ösztöndíjas első helyek valamelyikére jutok majd be. De én
akkor már tudtam, hogy a más
álmát még egyszer nem lesz erőm a
sajátomként követni. A sikertelen
felvételi után jött el számomra a

„sivatagi” idő, amikor úgy tűnt,
hogy teljesen céltalanul telnek a
napjaim. Később jöttem csak rá,
hogy ezek az olvasással, zenehallgatással, magányos sétákkal töltött
hónapok mennyire kellettek ahhoz,
hogy megtaláljam a mostani, mindennek örülni tudó, letisztult önmagam. Egyféle vajúdás volt ez nekem,
annak minden nehézségével, de
minden perce megérte. Amint egyre
kevésbé kerestem a külső feltételekben a nyugalmat és a boldogságot,
úgy kezdett minden derűsebbé válni
bennem és körülöttem. Rövid időn
belül megismerkedtem a párommal,
akivel lassan húsz éve osztjuk meg
a mindennapjainkat. Már az együttlétünk első évében elindítottuk a
közös vállalkozásunkat, ami a kapcsolatunkhoz hasonlóan kiállta az
idő próbáját. Hosszas várakozás
után egy ikerpárunk is született, két
fiú, mindketten tavaly kezdték az
egyetemet. Ami pedig a művészetekhez való vonzódásomat illeti, az természetesen a mai napig megmaradt. Egy színházi vagy egy balettelőadást most is a régi szenvedéllyel
nézek végig, de a „mi lett volna,
ha?” kezdetű tépelődésnek nem
adok teret. Határozottan érzem,
hogy minden pontosan úgy történt,
ahogy nekem és a hozzám közel állóknak a legjobb volt. Legfeljebb álmodozó természetemnek köszönhetően többször meg kellett rázzon az
élet, hogy igazán felébredjek.
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Rajtolt a Magyarok kenyere idei programja

Szerkeszti: Vajda György

Felfüggeszthetők
egyes kifizetési szerződések

A Vidéki Beruházásokat Kifizető
Országos Ügynökség sajtóközleményben hozta az érintettek tudomására, hogy a 6.1-es (fiatal
gazdák megtelepedési támogatása),
a 6.2-es (vidéki szolgáltatások létrejöttének támogatása), a 6.3-as
(kisgazdaságok támogatása) és a
19.2-es (Leader-program) intézkedések sikeres pályázói a járványhelyzet miatt kérvény alapján
időszakosan felfüggeszthetik a kifizetési szerződéseiket, meghoszszabbítva az üzleti tervben
meghatározott beruházások és vállalások megvalósításának határidejét. A megvalósítási időszak
általában 36 hónap.
„A felfüggesztési időszak bevezetése egy konkrét lépés, amely
számos olyan pályázó előnyére
válik, akiket a járványhelyzet és a
vele járó hatósági tiltások hátrányosan érintettek. A mezőgazdasági
minisztérium
ebbe
beleegyezését adta, és az Európai
Tanács olyan választ adott kéré-

sünkre, amely lehetővé teszi a felfüggesztés alkalmazását” – nyilatkozta Mihai Moraru, az ügynökség
vezérigazgatója.
A pályázók a szerződések felfüggesztésére vonatkozó kérésüket online küldhetik el, vagy személyesen
iktathatják azokat a megyei vidékfejlesztési hivataloknál. Mellékelni
kell azokat a dokumentumokat,
amelyek bizonyítják, hogy a beruházások, illetve vállalások megvalósítása nem volt lehetséges a
járványhelyzet miatt. Ugyanígy
kérhető a felfüggesztés beruházás
esetében is, ha például gépvásárlásnál a gyártónak nem sikerült
legyártania és leszállítania a megrendelt gépet, vagy ha nem sikerült
időben megszerezni a megfelelő
hatósági dokumentumokat. Az igényelt felfüggesztési idő lejárta után
a szerződés tovább folytatódik, a
szerződésben szereplő utolsó megvalósítási határidőhöz hozzáadódik a felfüggesztés időtartama.
(www.szekelygazda.ro)

Mezőgazdasági
és élelmiszeripari termékeket
népszerűsítő konzultáció

Az Európai Bizottság felkérésére
a Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség nyilvános
vitát hirdetett a mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékek népszerűsítésére.
A kampány célja az egészséges
táplálkozásra és életmódra való ösztönzés. Arra kíváncsiak az uniós
szakértők, hogy miként járulhatnak
hozzá a tagországok termesztői, feldolgozói az erre vonatkozó egységes EU-fogyasztói politika kiala-

kításához.
Ezért
az
EU
https://ec.europa.eu/…/12782-EUfarm-and-food-products… elérhetőségen az érdekelt mezőgazdasági
termesztők, előállítók, fogyasztók,
kereskedők szervezetei, magáncégek, állami hatóságok és döntéshozók képviselői 2021. június 23-áig
ki kell töltsenek egy kérdőívet.
A továbbiakban javaslatokat várnak a Mezőgazdasági Intervenciós
és Kifizetési Ügynökség promovare@apia.org.ro e-mail-címére is.

Adrian Oros mezőgazdasági és
vidékfejlesztési miniszter PNL-szenátorként a napokban benyújtott a
parlamentbe egy törvénytervezetet,
aminek alapján arra köteleznék azt,
aki mezőgazdasági területet vásárol, hogy igazolja, hogy az utóbbi öt
évben állandó romániai lakhellyel
rendelkezett, és gazdálkodással foglalkozott.
A miniszter szerint – bár adatokkal nem támasztotta alá –, egyre
több romániai mezőgazdasági terület kerül külföldiek kezébe, így nem
azoké lesz a termés, akik megdolgoznak érte. Az is igaz viszont,
hogy így számos, addig parlagon
maradt területet használnak. A miniszter szerint azért nem lehet tudni
pontosan, hogy mekkora terület került nem román állampolgárok tulajdonába, mert sok esetben
romániai illetőségű céget alapítanak, vagy román állampolgárok vá-

sárolják meg a külföldieknek a földet.
Adrian Oros szerint ezt a folyamatot csak úgy lehet megállítani, ha
mind a magán-, mind a jogi személyeknek behatárolják a tulajdonba
került földterületeit, vagyis csak bizonyos mennyiségű területet vásárolhatnak.
„Sokan csak a támogatásért vásárolják meg a mezőgazdasági földeket, olyanok, akiknek semmi közük
Európához – jelentette ki az egyik
televízióadásban a miniszter. Ezzel
szemben a március 19-én benyújtott
jogszabály-módosító javaslata nem
tartalmazza a megvásárolandó területek behatárolását.
A 175/2020-as törvény 4. cikkelye tartalmazza a már említett kitételt. A miniszter javaslata szerint
törölnék az említett cikkelyt. A vitatott jogszabály még nem került terítékre.

Vita a külföldiek
földvásárlási jogáról

(Folytatás az 1. oldalról)
hűségét Jézushoz, és hirdeti a határokon túlnyúló összefogás szépségét és erejét is” – mondta el
Bencsik János, a magyar agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára.
Potápi Árpád János, az anyaországi kormány nemzetpolitikai államtikárságának vezetője kiemelte:
a magyarság a mostaninál sokkal
nagyobb nehézségeket is túlélt,
mindig újra tudta kezdeni, és most
is így lesz. 2021 a nemzeti újrakezdés éve, a búzaszentelésre pedig
aligha találhattak volna jobb helyszínt, mint Zentát, ahol a törökök
elleni 1697-es csatát követően is
újra tudta kezdeni életét, újkori történelmét a magyarság. A magyar
kormány politikájának és a határon
túli szervezeteknek köszönhetően
olyan erős közösségek jöttek létre
a Kárpát-medencében, amelyek a
járvány ellenére is meg tudtak erősödni. Ezzel az erővel korunk legnagyobb ellenségét, a világjárványt is képesek leszünk legyőzni,
és csak akkor beszélhetünk magyar jövőről – hangsúlyozta a politikus.
A Magyarok kenyere program
2010-ben indult Pécsről. 2011-ben
10 tonna gabona gyűlt össze a program keretében, amelyből elkészült
a magyarok kenyere, a megmaradt
mennyiséget pedig rászorulóknak
ajánlották fel. Tavaly a Kárpát-medence magyarlakta területeiről
8539 adományozó több mint 1.100
tonna terményt ajánlott fel.
Maros megyében két gazdaszervezet is bekapcsolódott a programba. A Romániai Magyar
Gazdák Egyesületének Maros szer-

A program jelkép is: ahogyan az összegyűlt búza lisztje a kenyérben egyesül, úgy egyesül
minden magyar is a nemzetben

vezete az idei évben is, immár tizenegyedik alkalommal partnere a
programnak, amely a gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú
összefogása. „A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem az öszszefogásról szól, arról, hogy nem
vagyunk egyedül a Kárpát-medencében. Megvan bennünk a szükséges erő és akarat ahhoz, hogy a
következő időszakban is, saját erőforrásainkat használva hatékonyan
dolgozzunk szülőföldünkön” – fogalmazott az RMGE Maros szervezetének elnöke, Fazakas Miklós a
tavalyi, augusztus 15-i bekecsi ünnepségen, amelynek keretében öszszeöntötték a beérkezett gabonaadományokat. Tavaly a gazdaszervezet megyénkben 28 településen
szervezte meg a gyűjtést, összesen
690 személy és család adományozott mintegy 20 tonna búzát 14.000

lej, 1.100.000 forint értékben. Az
adomány különböző szociális intézményekhez került – derült ki a
szervezet év végi beszámolójából.
Az RMGE Maros idén is felkéri
gazdatársait, hogy vegyenek részt
a programban.
A Székely Gazdaszervezetek
Egyesülete is több éve vesz részt az
adománygyűjtésben, tavaly 972
gazda jóvoltából több mint 100
tonna terményt sikerült begyűjteniük Székelyföldön, a mennyiséget
nyolcvannál is több, rászorulókon
segítő szervezetnek ajánlották fel.
A programhoz kapcsolódó idei első
rendezvényét az SZGE pénteken
szervezte Zágonban, ahol búzaszentelésre került sor. Becze István,
az SZGE elnöke a Háromszék napilapnak nyilatkozva elmondta:
idén is kívánják hozni a tavalyi
eredményeket.

a 33%-át teszik ki. Nálunk átlagban
a közepes méretű farmok 3,6 hektár
területből állnak, míg az unió területén ez az érték 16,6 hektár. A kérdések alapján kialakítandó EU-s
mezőgazdasági politika egyik célkitűzése is, hogy miként lehet támogatni a kis és közepes méretű
farmokat. Ezért fontos, hogy a gazdák pontosan adják meg a kért adatokat, hiszen gyakorlatilag ezzel a
saját fejlődésüket is segíthetik. A
kérdések nagy része a területek
használatára is vonatkozik, különös
tekintettel a környezetkímélő mezőgazdálkodásra. Arra is kíváncsi
az unió, hogy hány nő dolgozik a
mezőgazdaságban, illetve miként
változott meg az utóbbi 10 évben –
a legutóbbi cenzus óta – a termelési
folyamat (gépesítés, technológiák
stb.). Ez alkalommal összeírják a
gazdák tulajdonában levő haszonállatokat is, feljegyeznek minden, tíz
háziszárnyasnál több állatot.

Amint írtuk, a mezőgazdasági
minisztérium, a belügyminisztérium, a statisztikai hivatal és a különleges távközlési szolgálat támogatásával megszervezett cenzus
alkalmával a kérdezőbiztosok legtöbb esetben előzetes egyeztetés
alapján személyesen felkeresik a
gazdát, és a táblagépen levő kérdőívet közösen töltik ki. Az adatok
szigorúan titkosak, kizárólag az
említett céllal használhatják fel,
senkinek nem szolgáltathatók ki.
Az előző cenzus alapján az EU
közös agrárpolitikájának köszönhetően 2018-ban például 58,82
milliárd eurót fordítottak az unióban levő farmerek támogatására, az
összeg az EU költségvetésének a
40%-át jelentette. Így várhatóan az
év végéig összesített eredmények
alapján jelentős összeget szánnak
majd az EU-n belül a mezőgazdaságra, és Romániában is farmfejlesztésekre.

idő a 2014–2020-as országos vidékfejlesztési alapból kifizetendő
erdővédelmi és a klímaváltozást
megelőző intézkedések hozataláért
járó támogatásért. Szintén május
17-ig jegyeztethetik be szándékaikat a megyei mezőgazdasági igazgatóságokon mindazok a gazdák,
akik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi
1253. számú rendelete alapján
2021-ben bizonyos területekkel áttérnének a környezetkímélő (ökológiai) gazdálkodásra. Májusban
hirdetik meg a pályázatokat az
üvegházi vagy fóliasátras zöldségés aromásnövény-termesztésre, va-

lamint azoknak az állattenyésztőknek, akik Covid–19-vírusjárvány
okozta károk megtérítésére pályáznak. A zöldségtermesztők farmonként legtöbb 2000 euróra pályázhatnak (az általunk is közölt) feltételek mellett. Az országos keretösszeg 30,7 millió euró, az ún.
Covid-támogatás szarvasmarhánként 35 euró, ennek a kiírásnak az
országos kerete 225,5 millió lej. Az
aromásnövény-termesztők hektáronként 2600 eurót kaphatnak a bazsalikomért, 3400 eurót a borsfűért
(csombor), 100 eurót a korianderért, 200 eurót az édesköményért és
150 eurót a mustármagért.

Május 10-én kezdődik
a mezőgazdasági cenzus

Amint korábban írtunk ról,
május 10-e és július 21-e között mezőgazdasági összeírás lesz Romániában.

Ebben az időszakban a mezőgazdasági egységek vezetőit és a
gazdákat felkeresik a kérdezőbiztosok, hogy felmérjék, milyen területen gazdálkodnak, hány állatot
tartanak, milyen mezőgazdasági létesítményeik vannak. Amint említettük, az összeírást az Európai
Bizottság kezdeményezte azért,
hogy ennek alapján körvonalazzák
az EU 2021–2027 közötti agrárpolitikáját, magyarul: megállapítsák,
hogy milyen szakterületet milyen
összeggel támogassanak, ugyanakkor a tagországok mezőgazdasága
fejlődési szintjének megfelelően
osszák el majd ezeket az összegeket.
Az EU-n belül Romániában van
a legtöbb kisméretű farm, amelyek
az EU mezőgazdasági egységeinek

Májusi határidők az APIA-nál

Májusban több, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség által meghirdetett pályázati határidő
is lejár, illetve újabb kérvényeket lehet benyújtani a
2020-as mezőgazdasági év
költségeinek megtérítésére.

Május 15-ig nyújthatják be az
igazoló dokumentumot azok, akik
burgonya és sörárpa vetőmagot termesztenek. Az említett dátum után
számítják ki a társult támogatások
hektáronkénti értékét. Május 17-ig
fogadják a kérvényeket késedelmi
levonás nélkül a területalapú támogatásokért. Ugyanakkor ez a határ-
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A hajrában szerzett potyagóllal 1-1-re
„hozta“ a FCSB elleni meccset a CFR

Az FCSB 1-1-es döntetlent játszott a Kolozsvári CFR-rel a labdarúgó 1. liga felsőházi rájátszásában, hétfő este. A bajnoki címvédő a
harmadik hosszabbításpercben egyenlített, miután
Deac a bal szélről megítélt szabadrúgásból a kapu
előterébe csavart, és onnan Burcă a pálya hathatós
segítségével a hálóba juttatta a lasztit. A talajon

megpattanó labda alaposan irányt váltott, és megtévesztette a bukarestiek kapusát, Andrei Vladot.
A fővárosiak a 19. percben Tănase tizenegyesgóljával jutottak vezetéshez.
A két csapat összetétele:
FCSB: Vlad – Haruţ, Cristea, Miron (35. Shot),
Radunovic – Ov. Popescu, Simion (36. Oaidă),
Vînă (51. Olaru) –
Moruţan (79. Niţă),
Tănase, Oct. Popescu.
Kolozsvári CFR:
Arlauskis – Manea
(78. Susic), Ben Youssef, Burcă, Camora
–
Sigurjonsson (80.
Chipciu), Bordeianu, Gîdea (4. Omrani, 60. Păun) –
Deac,
Debeljuh,
Costache.
A felsőház állása:
1. Kolozsvári CFR
1907 42 pont, 2.
FCSB 40, 3. CSU
Craiova 37, 4. Sepsi
OSK 30, 5. Botosán
Fotó: A FCSB közösségi oldala 28, 6. Clinceni 25.

Marosvásárhelyi klubok uralták
a Románia-kupát

Két marosvásárhelyi klub állhatott az U15 birkózó-Románia-kupa csapatversenyének dobogójára az elért eredmények alapján. A
Székelyudvarhelyen megrendezett versenyen az
egész országból érkeztek a korosztályhoz tartozó
birkózók, 50-nél több klub képviseletében, de a
legerősebbnek a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub csapata (edzők: Gyarmati Ferenc, Dragoș
Vlad, Fazakas Csaba) bizonyult. Mindezt olyan
körülmények között, hogy kötöttfogásban egyáltalán nem indított sportolókat, Marosvásárhelyen
csak a birkózás szabadfogású változata van jelen.
Ehhez az eredményhez az alábbi egyéni teljesítmények járultak hozzá: Andrei Negură (41
kg), Denis SămărghiUan (44 kg), Grittó Dávid (75
kg) és Csipkés Balázs (100 kg) megnyerték saját
súlycsoportjukat, Larisa Peterlăceanu (50 kg)

Az Újpest FC nyerte a labdarúgó
MOL Magyar Kupa 2020/2021-es
kiírását: a lila-fehérek hétfőn a Puskás Arénában rendezett döntőben
hosszabbítás után 1-0-ra győzték le
a Fehérvár FC-t. A találkozó egyetlen gólját Lirim Kastrati szerezte a
101. percben, a fehérváriak ekkor
már kettős emberhátrányban futballoztak. Az Újpest 2018 után hódította el újra a trófeát, összességében
pedig 11. alkalommal diadalmaskodott.
Ugyan az igazi kupadöntős hangulat messze volt, a Puskás Aréna
alsó karéjaiban helyet foglaló nézők
hangja így is sokat dobott az öszszecsapáson, főként a koronavírusjárvány miatt alkalmazott zárt
kapus mérkőzésekéhez képest.
A várakozásoknak megfelelően a
fehérváriak irányították a játékot, az
Újpest szinte csak a védekezéssel
volt elfoglalva. A két csapat rendkívül gyenge első félidőt produkált
egyetlen kaput eltaláló lövéssel,
igaz, Ivan Petrjak próbálkozása
olyan rosszul sikerült, hogy még
hazaadásnak is gyenge volt.
A második félidőre valamelyest
javult az iram és a játék is, az Újpest
előtt adódhatott volna egy nagy lehetőség, de a Junior Tallóval szemben elkövetett, szabad szemmel
egyértelműnek tűnő büntetőt nem
adta meg a játékvezető. Az újpesti
kispadosok el is veszítették a fejü-

második helyen végzett, míg Kelemen Márk (41
kg) bronzérmes lett.
A marosvásárhelyi sikert a BSG birkózósportklub (edzők: Ballai Sándor, Szőcs Attila, Ambrus
Lajos, Fekete Sándor) versenyzőinek eredményei egészítették ki. A klub öt sportolót nevezett,
és mind az öten dobogóra állhattak, így csapatban, a Székelyudvarhelyi ISK után, a harmadik
helyen végeztek. Egyéniben Sővér Hanna (36
kg), és David Metea (68 kg) aranyat, Gabriel
Man (38 kg) és David Soare (52 kg) ezüstöt,
David Man (48 kg) bronzérmet szerzett.
Három dobogós helyet szereztek a Szászrégeni ISK verzenyzői is (edző: Peres Miklós).
Andrei Păcurar (48 kg) arany-, Lucas Moldovan
(38 kg) és Darius Sas (52 kg) bronzérmes lett.
(bálint)

7

Bernd Storck távozik
a Dunaszerdahely kispadjáról

A szlovák élvonalbeli
labdarúgó-bajnokságban
(Fortuna Liga) szereplő FC
DAC 1904 Dunaszerdahely a honlapján bejelentette,
hogy
közös
megegyezéssel szerződést
bontott Bernd Storck vezetőedzővel.
A német szakember tavaly júniusban vette át a
DAC irányítását, szerződése jövő május 31-éig lett
volna érvényes, emlékeztet
az NSO.
A korábban a magyar
válogatottat is irányító
Storck 40 tétmérkőzésen
(32-szer a bajnokságban,
5-ször a Szlovák Kupában,
Fotó: A DAC honlapja
3-szor pedig az Európaliga-selejtezőben) ülhetett le a dunaszerdahelyi együttes kispadjára.
Az 58 éves vezetőedző mellett Alexander Storck erőnléti edző és Nico Pellatz kapusedző is elhagyja a DAC-ot.
Storck távozása után átmenetileg Németh Antal másodedző irányítja a csapatot.
A DAC jelenleg a második helyen áll a bajnokságban, ám hátránya tíz pont
az éllovas pozsonyi Slovan mögött, a Szlovák Kupától pedig már elbúcsúzott,
miután a negyeddöntőben 3-2-re kikapott másodosztályú Besztercebányától.

Elkészült az 1. liga programja

Elkészítette a Román Labdarúgó-szövetség az 1. liga 2021–2022-es idényének naptárát. Az új bajnokságban, az ideihez hasonlóan, 16 csapat vesz részt, és
a rendezési mód is azonos. Az alapszakasz után a legjobb hat klub a felsőházi
rájátszásban folytatja, a többiek az alsóházban a kiesés ellen küzdenek, és csak
egy kört rendeznek. A bajnoki program így 39 vagy 40 forduló megrendezését
feltételezi, azaz ismét nagyon sűrű lesz, bár egy picivel talán lazább, mint az
idei volt, mert korábban meg lehet kezdeni.
A rajtot július közepére tűzték ki, az első forduló mérkőzéseit július 17-e táján
játszanák (szokás szerint péntektől hétfőig programálják a meccseket), és még
az idén 21 fordulót megrendeznek, szemben a 2020–2021-es bajnoksággal, amikor csak 15 fordulót zártak le decemberig. Ez lehetővé teszi, hogy a tavaszi
idény kissé később rajtoljon, de ezúttal sem várják meg a január végét, már az
év első hónapjának 22. napja táján várják vissza a csapatokat. Így az őszi és a
tavaszi idény között öthetes lesz a bajnoki szünet. A tavaszi szezonban kevesebb
lesz a hétközi forduló, az alapszakasz március 5-én zárul, a bajnokság utolsó
fordulóját pedig május 21-ére tervezik, egy héttel korábbra, mint az idén.
Mint néhány éve már megszokhattuk, a 2. és a 3. liga bajnoki rendszeréről és
programjáról csupán július-augusztusban döntenek. (bálint)

Az Újpest nyerte a Magyar Kupát

ket, az eset után egy tárgyat a pályára dobó Jovan Baosic piros,
majd Michael Oenning vezetőedző
sárga lapot kapott.
A folytatás sem hozott helyzeteket, ugyanakkor már jóval harcosabb volt az összecsapás, amely
hosszabbításba torkollott. A ráadást
a fehérváriak már emberhátrányban
kezdték, mivel Adrian Rus a 90.
percben megkapta második sárga
lapját. Szabics Imre vezetőedző a
ráadás előtt becserélte Alefet, de a
brazil középpályás egy perc alatt
két sárgát gyűjtött be, így mindöszsze hét perc után mehetett zuhanyozni, a fehérváriak pedig kilenc
emberrel maradtak. Az Újpest óriási
lendülettel támadta le a kettős emberhátrányban futballozó ellenfelet,
és mindössze négy perc alatt gólra
váltotta a létszámfölényt.

A ráadás második felében az Újpest könnyedén eldönthette volna a
találkozót, de rendre hiba csúszott a
támadásokba, a fehérváriak viszont
már nem tudtak helyzetbe
kerülni.
Az Újpest ezt megelőzően nyolc
tétmeccsén volt nyeretlen a fehérváriakkal szemben, akiket legutóbb
2019 szeptemberében győzött le. A
mostani bajnoki szezonban a Fehérvár FC 5-1-re, 5-0-ra és 4-0-ra
ütötte ki a lila-fehéreket.
Sikerével az Újpest indulhat a
Konferencia Liga első kiírásában.
Nagy valószínűséggel a MOL Fehérvár FC is csatlakozik hozzá bajnoki
másodikként
vagy
harmadikként, mivel a negyedik
Paksnak már csak matematikai esélye van megelőzni az OTP Bank
Liga hétvégi zárásakor.

Mestermérleg

* Michael Oenning (Újpest FC): „Ez egy fantasztikus nap a klub életében, ráadásul különösen nagy győzelem a stadionba visszatérő szurkolók miatt, akiknek a támogatása sokat jelentett a csapatnak. Az első
húsz percben kissé beszorított minket a Fehérvár, de percről percre javult a játékunk. A ráadásban sikerült gólra váltanunk a helyzetünket, riválisunknak pedig kilenc emberrel már nem volt esélye egyenlíteni.“
* Szabics Imre (Fehérvár FC): „Tisztelettel győzünk, és büszkén veszítünk. Magunkban keressük a hibát, nem a bíró döntéseiben. Az első
félidőben domináltunk, rendben volt a játékunk. A második félidőben
viszont nem találtuk a jó megoldásokat, ami görcsössé tett minket, az
Újpest pedig belejött a mérkőzésbe. Természetesen van hiányérzetem,
sokat kell dolgoznunk azon, hogy ilyen helyzetekben megtaláljuk a
megoldást egy mélyen védekező csapat ellen.“

A kupagyőztes Újpest FC csapata. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Jegyzőkönyv

Labdarúgó MOL Magyar Kupa, döntő: Újpest FC – Fehérvár FC
1-0 (0-0, 0-0, 1-0) – hosszabbítás után
Budapest, Puskás Aréna, 4500 néző, vezette: Bogár.
Gólszerző: Kastrati (101.).
Kiállítva: Baosic (68., a kispadról), illetve Rus (90.), Alef (97.).
Sárga lap: Onovo (44.), Mitrovic (45.), illetve Rus (45., 90.), Bamgboye (59.), Alef (96., 97.).
Újpest FC: Pajovic – Pauljevic (118. Máté), Kastrati, Kutrumpisz
(102. Szakály P.), Ristevski, Antonov – Mitrovic, Onovo, Croizet (75.
Csongvai) – Beridze (114. Perosevic), Junior Tallo (114. Simon K.).
Fehérvár FC: Kovács D. – Bolla (63. Fiola), Rus, Musliu, Stopira –
Bamgboye (91. Alef), Nego, Pinto, Petrjak – Nikolics (76. Houri), Zizivadze.
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Az előre nem látható intézkedésekre figyelmeztetnek

Külföldre utazás járványhelyzetben

Az uniós országok a koronavírus-világjárvány megfékezése
érdekében a szabad mozgás
korlátozására vonatkozó egységes intézkedéseket alkalmaznak. Az utazási korlátozásokról, a külföldre utazók
teszteléséről és a karantén alkalmazásáról próbáltunk tájékozódni a konzuli hivatalok,
a külügyminisztérium, illetve
az Európai Unió országai által
közzétett információk alapján. A román külügyminisztérium felhívja a külföldre utazók figyelmét az előzetes tájékozódás fontosságára, mivel
akár órák alatt is változhatnak
a beutazási feltételek.

Szer Pálosy Piroska

A járványügyi helyzet állandó
változása miatt a hatóságok minduntalan a váratlan helyzetekre, a
tagállamok előre nem látható válaszlépéseire figyelmeztetik a külföldre utazókat. Elöljáróban néhány
európai tagállamba való utazási
korlátozás közül szemelgettünk. A
járványügyi kockázatot jelentő országok közé hatvan országot soroltak, közéjük tartozik többek között
Magyarország, Ausztria, Bulgária,
Franciaország, Olaszország, Görögország és Németország. Az országos járványügyi operatív törzs
(CNSU) emlékeztet, hogy a 14
napos karanténkötelezettség nem
vonatkozik azokra, akik legtöbb 72
órát tartózkodnak Romániában, és a
határon 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak fel;
akik igazolni tudják, hogy az elmúlt
90 napban megfertőződtek a koronavírussal, és a fertőzés kimutatása
és a Romániába való belépésük között legkevesebb 14 nap telt el; akik
igazolni tudják, hogy megkapták a
koronavírus elleni oltás második
adagját legkevesebb 10 nappal a
Romániába való belépésük előtt.
A karanténidőszak PCR-teszttel
lerövidíthető
Magyarországon a 2020 szeptemberétől érvényben lévő megszorításokat április 8-án meghosszabbították május 22-ig, így továbbra
is kötelezően 10 napos karanténba
kell vonulniuk a beutazóknak. Megkeresésünkre Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusáról dr.
Farkas Balázs konzul arról tájékoztatott, hogy az egyetlen lényeges
változás az eddigiekhez képest,
hogy immár azok a személyek, akik
a Magyarországon kiállított védettségi igazolvánnyal rendelkeznek,
karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak Magyarországra. A karanténidőszak egyébként lerövidíthető
PCR-teszttel 5 nappal az érkezés
után, amelyet legalább 48 órával az
első után egy második PCR-vizsgálat követ. Ha ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye negatív, a
karantén időtartama véget érhet. Ha
a beutazó személynek nincs magyarországi tartózkodási helye,
akkor a kormány által kijelölt karanténhelyre kell mennie. A külföldről Magyarországra érkező
magyar állampolgárokat karantén
alá kell helyezni, kivéve, ha kettős
vizsgálati eljárásnak vetik alá őket.
Azok, akik egy magyar vagy angol
nyelvű dokumentummal bizonyítani tudják, hogy az elmúlt 6 hónapban a Covid–19-fertőzésből felgyógyultak (pl.: a PCR-teszt ered-

ményei, az egészségügyi szolgáltató vagy hatóság általi ellenőrzés),
korlátozás nélkül beléphetnek az országba. A karanténkötelezettség
alóli mentesítést csak két negatív
PCR-teszt birtokában kérhetik az
utasok. Az első ilyen vizsgálatként
figyelembe veszik a schengeni tagállamok valamelyikében, az Egyesült Államokban vagy Kanadában
végzett tesztet, de a második negatív eredményig fennáll a karanténkötelezettség. Azok, akik felgyógyultak a koronavírus-fertőzésből
és ezt igazolni is tudják, hat hónapig
mentesülnek a karanténkötelezettség alól. A Magyarországra történő
belépést követően, amennyiben az
egészségügyi vizsgálat a fertőzés
gyanúját nem állapította meg, öt
napon belül legalább 48 óra időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett negatív PCR-teszt megléte
esetén van lehetőség a karantén
alóli mentességhez. A magyar hatóságok csak akkreditált laboratóriumokban készült PCR-tesztek eredményét fogadják el. A mintavétel
céljából felkereshető intézmények
listája a Nemzeti Népegészségügyi
Központ honlapján található. A mintavételről érdemes előre telefonon
egyeztetni. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is lehetőség van
koronavírusteszt elvégzésére.
A külföldről történő belépéskor
nem kell külön közigazgatási határozatba foglalni a hatósági házi karantén elrendelését, hanem azt a
törvény erejénél fogva automatikusan meg kell kezdeni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Magyarországra érkezőknek a határellenőrzést végző rendőrrel kell
tudatniuk, hol kívánják teljesíteni
karanténkötelezettségüket. Ezt követően pedig – amennyiben rendelkeznek megfelelő eszközzel – egy
úgynevezett karanténszoftvert is le
kell tölteniük, amelynek segítségével a rendőrség ellenőrizheti a hatósági házi karantén betartását.
Azokban az esetekben, amikor a
helyszíni ellenőrzés másként nem
hajtható végre, a karanténra kötelezettek kötelesek beengedni a lakásukba a rendőröket. A szomszédos
államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország
területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek,
de ezt a sávot nem hagyhatják el.
Szintén beléphetnek az ebben a 30
kilométeres sávban élő magyarok
is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos állam határától számított 30 kilométeres
sávban. Az üzleti céllal érkezők
bármely állam területéről beléphetnek Magyarországra.
A külföldiek tranzitáthaladása
belépéskor egészségügyi vizsgálatot követően engedélyezett, és ha
nem merül fel a fertőzés gyanúja, a
belépő rendelkezik a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, igazolja
utazásának célját, célországát, a célországhoz utazás útvonalán fekvő
szomszédos államba a belépése biztosított. A tranzitforgalom csak
meghatározott útvonalon lehetséges, csak bizonyos pihenőkön megállva, és legfeljebb 24 óráig.
Ötnapos házi karantén
Olaszországban a veszélyhelyzet
az eddigi előrejelzések szerint július
31-ig tart, ettől függetlenül az Európai Unió tagállamaiból a beutazás

lehetséges. Május 15-ig a Romániából érkező turisták, akárcsak az
EGT-tagállamokból Olaszországba
beutazó személyek a beutazás előtt
48 órával elvégzett PCR/antigéngyorsteszt bemutatásán, illetőleg a
lakóhely/tartózkodási hely szerinti
egészségbiztosítónál történő bejelentkezésen túlmenően kötelesek öt
napig hatósági házi karanténba vonulni, mely hatósági karantén független a PCR-teszt negatív eredményétől. A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint ajánlott
olasz vagy angol nyelven kitöltött
teszteredményt felmutatni. Az öt
nap elteltét követően a beutazott
személy köteles a PCR- vagy antigéngyorstesztet
megismételni,
melynek negatív eredménye esetén
már mentesül a további karanténkötelezettség alól.
Vakcina, negatív PCR- vagy
antigénteszt
A Horvátországba utazóknak előzetesen regisztrálniuk kell. Amenynyiben oltási bizonyítványt tudnak
bemutatni, amely igazolja, hogy a
Covid–19-vakcina második adagját
több mint 14 nappal az utazásuk
előtt megkapták, mentesülnek a
vizsgálattól és az elkülönítésre vonatkozó követelmények alól. Ha
egyetlen oltást kaptak, több mint 14
nappal a határátlépést megelőzően,
antigénteszttel mentesülnek a karantén alól. A jelenleg „zöld” besorolású, közvetlenül uniós tagállamokból vagy schengeni társult országokból és régiókból érkező utazók (állampolgárságuktól függetlenül) korlátozás nélkül léphetnek be Horvátországba – áll az EU
https://reopen.europa.eu/hu honlapján. Feltétel, hogy az utazók ne mutassanak
Covid–19-betegségre
utaló jeleket, és ne legyenek kapcsolatban fertőzött személlyel. Minden olyan 7 év feletti utazóra, aki
állampolgárságától függetlenül nem
„zöld” besorolású országból vagy
régióból érkezik, az Európai Bizottság által közzétett, az Európai Unió
tagállamai által kölcsönösen elismert gyors antigéntesztek jegyzékében szereplő SARS-CoV-2 esetében
az indulás előtti negatív PCR-teszt
vagy gyors antigéntesztre vonatkozó követelmény vonatkozik. A
vizsgálatokat az érkezést megelőző
48 órán belül el kell végezni. A 10
napnál hosszabb horvátországi tartózkodás esetén az utolsó vizsgálattól számított 10 napon belül
második vizsgálatot kell végezni.
Azok a személyek, akik az elmúlt
180 napban kilábaltak a Covid–19ből, mentesülnek a negatív vizsgálati eredmény közlésére és az
önelszigetelésre vonatkozó kötele-

Fotó: Lőrincz Imre

zettség alól. A felépülés bizonyításához az utasoknak pozitív PCRvagy antigénvizsgálati eredményt,
vagy az elmúlt 180 napban orvos
által kiállított helyreállítási igazolást kell kapniuk. Minden olyan utazónak, aki állampolgárságától függetlenül nem „zöld” besorolású országból vagy régióból érkezik, és
nem végez indulás előtt negatív
PCR-tesztet vagy antigéngyorstesztet, karanténban kell maradnia
mindaddig, amíg meg nem kapja a
Horvátországban végzett PCRvagy gyors antigénteszt eredményét. A „zöld” besorolású országból
vagy régióból érkező azon utazók,
akik késedelem nélkül áthaladnak a
kiemelt kockázatot jelentő országokba vagy régiókba, nem kötelesek negatív PCR-vizsgálati eredményt mutatni a SARS-CoV-2 tekintetében, és nem maradnak karanténban, amennyiben bizonyítani
tudják, hogy csak átutaznak. A regisztráció nyomán az utazás bejelentéséről szóló igazolást a jármű
szélvédőjére kell kihelyezni a határon való átkelés megkönnyítése végett.
Védőoltással és PCR-vizsgálattal
kiváltható a karantén
Május elsejétől 31-éig karanténkötelezettség alól mentesülnek azok
a Romániából Bulgáriába utazók,
akik a védettséget igazoló dokumentummal bizonyítják a védőoltást, amelytől eltelt 14 nap, átestek
a fertőzésen, és ezt 180 napnál nem
régebbi dokumentummal, illetve 15
napos antitestteszttel igazolják.
Amennyiben egyik sem érvényes,
indulás előtti negatív PCR-vizsgálat
indokolt, amit az érkezés előtt 72
órán belül el kell végezni. Bulgáriában a bolgár állampolgároknak és
az állandóan vagy hosszú távon ott
lakóknak, valamint családtagjaiknak, akik nem mutatják a PCR-teszt
negatív eredményét, 10 napos kötelező karantént kell vállalniuk. A karanténidőszak a belépéstől számított
24 órán belül elvégzett PCR-vizsgálat negatív eredményét mutató
dokumentum bemutatásával fejezhető be.
Negatív Covid–19-vizsgálat
és regisztráció
A sárga zónába sorolt Németország az utazáskorlátozások keretében minden légi utasra kötelezővé
tette az indulás előtti negatív
Covid–19-vizsgálatot, amit az érkezés előtt 48 órán belül el kell végezni. Elfogadott vizsgálatok: PCR,
TMA, LAMP, gyors antigénteszt.
Az antitestteszteket nem fogadják
el, az 5 évesnél fiatalabb gyermekek pedig mentesülnek. A vizsgálati eredményt nyomtatott vagy
elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani. A bizonyítványt
személyre kell szabni (beleértve a
vizsgált személy nevét, címét, születési idejét); német, angol vagy
francia nyelven kell kitölteni; a bizonyítéknak tartalmaznia kell a
vizsgálati módszert és a vizsgálati
eredményt; a vizsgálati eredményt
orvosnak vagy elismert laboratóriumnak kell hitelesítenie. Az „új variáns területekről” és a „magas

előfordulási gyakoriságú” területekről érkező utazókra szigorúbb szabályok vonatkoznak. Aki a belépést
megelőző 10 napon ezen területek
valamelyikén járt, a belépést követően köteles bizonyítani a negatív
vizsgálati eredményt vagy a megfelelő orvosi igazolást. Akik a belépést megelőző 10 napon belül
„kockázati területen” tartózkodtak,
Németországba érkezve 10 napos
karanténba kerülnek.
A karanténidőszak lerövidíthető
egy második PCR-teszttel legalább
5 nappal az érkezés után. Ha a vizsgálat eredménye negatív, a karantén
időtartama véget érhet.
Az emberek bizonyos csoportjai
mentesülnek a karantén kötelezettsége alól, az egyes szövetségi államok szabályzatai szerint. Akik a
belépést megelőző 10 napon belül
kockázati területen voltak, kötelesek digitálisan regisztrálni, a koronária vizsgálatát végezni, és a
szövetségi állam előírásaitól függően karanténba vonulni. Ha kivételes esetekben nem lehetséges a
digitális regisztráció, az utasoknak
ehelyett papíron kell kitölteniük a
regisztrációt.
Negatív PCR- vagy antigénteszt
A román külügyminisztérium
honlapján április 29-én frissített információk szerint az Ausztriába
való beutazást megelőző 72 órán
belül online regisztrálni kell a
https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pr
e-travel-clearance.html honlapon
a Pre-Travel-Clearance https://
entry.ptc.gv.at/ oldalon német vagy
angol nyelven, és a határátlépéskor
felmutatni a regisztráció elfogadásának elektronikus vagy nyomtatott
változatát. A beutazás feltétele az
azt megelőző 72 órában készült negatív PCR- vagy az azt megelőző,
48 órában készült negatív antigéntesztről szóló orvosi igazolás (vagy
német/angol nyelvű teszteredmény).
Amennyiben a beutazáskor nem
áll rendelkezésre a negatív teszt, 24
órán belül pótolni kell. Tíz év alatti
kiskorúakra nem alkalmazzák az
előírást. A belépés után minden személynek kötelezően és a saját költségén 10 napos karanténba kell
vonulnia, melyet legkorábban 5 nap
után elvégzett negatív PCR- vagy
antigénteszt birtokában hagyhatnak
el.
A tesztek költségét is a beutazó
állja. A belügyminisztérium honlapján található információk szerint a
teszt elvégzését igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell a tesztelt
személy nevét, születési dátumát, a
mintavétel dátumát és időpontját, az
eredményt (pozitív vagy negatív), a
tesztet végző személy aláírását, az
egészségügyi intézmény pecsétjét,
kódját vagy QR-kódját.
A beutazási szigorítások a turistákra is vonatkoznak. Ha az ingázók
nem magas fertőzöttségi mutatóval
rendelkező EU/EGT országokból,
valamint Svájcból, Andorrából,
Monacóból, San Marinóból, a Vatikánból utaznak be, a mindenkori
belépés időpontját megelőző legfeljebb (órára és percre pontosan) 7
napban készült negatív PCR- vagy
antigénteszt birtokában léphetnek
be. A beutazóknak tudniuk kell igazolni azt, hogy a belépést megelőző
10 napban a felsorolt országokban
tartózkodtak.
A járványügyi óvintézkedések
betartását az ország területén szigorúan ellenőrzik, a büntetések akár
1.450 euróig is terjedhetnek. A beutazási szigorítások alól mentesülő
kategóriák a külügyminisztérium
https://www.mae.ro/node/51982
honlapján tájékozódhatnak. Bővebb
információkkal az utazási korlátozásokról az Európai Unió https://reopen.europa.eu/hu honlapján vagy
a román külügyminisztérium honlapján szolgálnak.
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Minden, ami egészségügy

28. Tudományos Diákköri Konferencia

Április 21. és 24. között szervezték meg Marosvásárhelyen a 28. Tudományos
Diákköri Konferenciát. A járványhelyzet miatt az eseményt
nem
lehetett
a
hagyományos
formájában
megvalósítani, viszont a szervezők nem akarták teljesen
átköltöztetni az online térbe.
Így idén először hibrid formában valósult meg az orvostudományi és gyógyszerészeti
tudományos diákköri konferencia. Az eseményen számos
külföldi orvos is tartott bemutatót.

Nagy-Bodó Szilárd
A rendezvényről Szabó Stefánia
főszervezőt kérdeztük.
– Hogyan zajlott a 28. Tudományos Diákköri Konferencia szervezése?
– Tavaly márciusban nem tudtuk
megszervezni a 27. ülésszakot, így
azt áttettük az online térbe, és megtartottuk október elején. Közvetlenül
utána neki is fogtunk az idei rendezvény szervezésének, és azóta folyamatosan tevékenykedtünk. Próbáltuk minél hamarabb összeszedni
a teljes csapatot, majd ezt kisebb
csoportokra osztottuk, ahol mindenkinek megvolt a saját feladatköre. A
szervezés tekintetében első perctől
kezdve két síkon indultunk. Már
akkor szinte teljesen biztosak voltunk abban, hogy teljesen a hagyományos formájában nem fogjuk
tudni megszervezni a TDK-t, ezért
online és hibrid változaton egyaránt
gondolkodtunk. A hibrid volt az elsődleges terv, viszont végig ott volt
B opcióként az online. A hibrid változat is okozott fejfájást, főleg azért,
mert le kellett mondjunk a TDK ha-

A szervező csapat

gyományos helyszínéről, a Kultúrpalotáról. Végül az orvosi egyetem
lett a helyszín, amivel igen elégedettek voltunk. További fejtörést okozott a technikai háttér; egy olyan
rendszert használtunk, amit előttünk
még senki ezen a rendezvényen.
– Hogyan lehetett kivitelezni azokat a programokat, ahol személyesen jelen voltak az előadók és a
diákok?
– A TDK-nak három alappillére
van. Az első a diákok tudományos
dolgozatainak bemutatása, a másik
pillér a külföldi bemutatók előadásai, a harmadik pedig a műhelymunkák. Mindhármat sikerült megvalósítani. A diákok a helyszínen
mutathatták be a dolgozataikat az elbíráló bizottságnak. Annyi csavart
tettünk bele, hogy online is követhető volt, így bárki meg tudta nézni.
Ami a műhelymunkákat illeti, azok
teljesen hagyományos formában
folytak az egyetem laboratóriumaiban és a termekben. viszont nem
voltak online követhetők. Az előadások tekintetében volt két olyan
előadónk, dr. Simon Botond Buda-

Nem várt különdíjat is kiosztottak

pestről és dr. Derzsi Zoltán Marosvásárhelyről, akik a helyszínen
adtak elő, a diákok előtt. A fő különbség ebben az esetben abban
nyilvánult meg, hogy korlátoztuk a
résztvevők számát, továbbá betartottunk minden járványügyi előírást.
– Változott-e idén a résztvevők
száma a hagyományos programokon?
– Az eddigi években több mint
300 dolgozat érkezett be, idén a kétharmada. Azonban ezt is egy pozitívumnak látjuk, mert a jelenlegi
helyzetben sokkal nehezebb volt a
diákoknak a kutatás, sokkal körülményesebb volt a dolgozat elkészítése is, hiszen nem volt lehetőségük
arra, hogy a kórházba bejárjanak. Ez
pedig nagymértékben hátráltatta
őket. Mindezek ellenére mégis 210
dolgozat készült el, ami egy jó
szám. Ezek közül körülbelül 150
dolgozat származik Erdélyből, míg
a többi külföldről, Magyarországról
érkezett. A dolgozatok és a résztvevők száma közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, hiszen volt olyan, aki
két dolgozattal is készült, azonban

az ilyen jelentkezők aránya nem kiemelkedően nagy.
– Mi volt a 28. Tudományos Diákköri Konferencia nyereménye?
– A legfőbb nyeremény az lehet,
hogy kijutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, az
OTDK-ra. Minden témakörből egyvalaki nyerhette el ezt a lehetőséget,
kivétel a poszterszekció, ahol nem
osztanak ilyen jutalmat. Ezenkívül
minden témakörben nyerhettek díjakat a hazai diákok. Amennyiben egy
témakörben 6 dolgozat érkezett,
akkor csak első helyezett volt, ha 7
és 9 dolgozat között volt az adott témakörben, akkor már volt első és
második helyezett is. A külföldi
hallgatók körében pedig kiválasztottunk egy dolgozatot, amely különdíjban részesült. Megjegyezném,
hogy a dolgozatok bemutatása két
szekcióra osztható: előadás és poszterszekció. Előbbiben, ahogy a neve
is mutatja, előadást tartanak a diákok. Utóbbiban egy posztert, egy
plakátot kell készítsenek. Az előző
években ezt kinyomtattuk és kihelyeztük az előterekbe vagy a ter-

A 26. Kolozsvári Esettanulmány Napok döntője

124 versenyző diák, 35 gazdasági
szakemberből álló zsűri, 25.000 lejes
összdíjazás, 61 közösségimédia-bejegyzés, mely 452 500 embert ért el a
közösségimédia-platformokon, 15 videókonferencia és 4 élő közvetítés a
Facebook-oldalon – a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Közgazdaság- és
Gazdálkodástudományi Magyar Intézete által szervezett 26. Kolozsvári
Esettanulmány Napokat idén is rendkívüli érdeklődés övezte. A középiskolások versenyét a kolozsvári Báthory
István Elméleti Líceum csapata, a
GazdÁSZok nyerték, az egyetemisták
versenyén pedig a mesterszakos közgazdászhallgatókból álló Orenda csapat diadalmaskodott. A fődíj mellett a
verseny esettanulmányát adó Melinda
Instal különdíjban is részesítette a
két legsikeresebb egyetemistacsapatot.

A múlt évhez hasonlóan ismét online térben szervezték meg a 25 ezer lejes összdíjazású Kolozsvári Esettanulmány Napokat,
amelynek részeként két párhuzamos rendezvény zajlott, a XIII. középiskolások üzleti tanácsadó versenye és a XXVI. kolozsvári
egyetemista-esettanulmányverseny. A meglepetést a Melinda Instal ügyvezető igazgatója,
András Lehel jelentette be a verseny eredményhirdetésén: az első két helyezett egyetemistacsapatnak
fizetett
gyakornoki
programot ajánlott fel 2021 nyarára, Székelyudvarhelyen.

25 000 lejt osztottak ki a nyerteseknek

A verseny résztvevői szombaton egy romániai épületgépészeti, fürdőszobai és villamossági megoldásokat értékesítő nagyvállalat, a
Melinda Instal által szolgáltatott esettanulmányt dolgoztak ki és mutattak be. Megoldásaikat egy olyan vállalati szakemberekből
álló zsűri előtt prezentálták, amelyet a közép-

iskolások esetében a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatos,
ma már felelős vállalati pozíciókat betöltő
volt diákjai, az egyetemisták esetében pedig
a támogató vállalatok vezető szakemberei alkottak. A csoportsorsolásokat, a megnyitót, a
legjobb négy csapat küzdelmét és az eredményhirdetést élőben követhette a közönség
a magyar intézet Facebook-oldalán (www.facebook.com/bbte.kozgaz).
A XIII. középiskolások üzleti tanácsadó
versenyének (KÜTV) díjazottjai:
I. hely: GazdÁSZok – Lőrinczi Réka, Kovács Kata, Bugár Anna (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, irányító tanár:
Módi Tímea);
II. hely: Corporate Kings – Back István
Levente, Csapó Dávid, Lészay Csaba Örs
(Csiky Gergely Főgimnázium, Arad, irányító
tanár: Lévai Ildikó);
III. hely: Botswanai pula – Szabó Csaba,
Tőkés Andrea, Szepessy László (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, irányító tanár: Gál Győző).
Dicséret (döntő):
• BanKings – Bartha Gréta, Bartalis Orsolya, Pătraşcu-Nagy Róbert (Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, irányító tanár:
Szabó László);
• Minerva – Szali Kincső Noémi, Gagyi
Nóra, Szász Nóra-Barbara (Orbán Balázs
Gimnázium, Székelykeresztúr, irányító tanár:
Moldován Szeredai Gergely);
• Cryptoláz – Kis-Juhász István, Szabó
Kincső, Bántó Koppány (Silvánia Főgimnázium, Zilah, irányító tanár: László László);
• Leányvállalat – Albert Zsófia, Sâncrăian
Gabriella, Felházi Klára (Apáczai Csere
János Elméleti Líceum, Kolozsvár, irányító
tanár: Pálfy Hajnalka);
• Team SIC – Szén Tamás-Lajos, Hajdú
Ákos Áron, Vass Árpád Hunor (Székely
Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, irányító
tanár: Gazdag Ildikó).

A XXVI. kolozsvári egyetemista-esettanulmányverseny (KEEV) díjazottjai (valamennyien a BBTE magyar tagozatos
közgazdászhallgatói):
I. hely: Orenda – Győri Anett, Kluzsán
Kriszta, Ravasz Attila, Kucharszki Ingrid;
II. hely: Stonks – Réti Dávid-Árpád, Székely Csaba, Tófalvi Nóra-Eszter, Veres
Andor;
III. hely: UNIT – Domokos Ferenc,Varga
Tímea, Kinda Zsuzsanna, Bereczki Lilla-Katinka.
Dicséret (döntő):
• Unlimited – Ambrus Anna, Fülöp Tihamér Balázs, Székely Evelin Beáta, Szekernyés Péter;
• Enigma – Gebe Dóra-Emily, Filep Lilla,
Ballok Norbert, Kiss Imola;
• ECOnomix – Benedek Orsolya, BokorTóth Krisztina, Incze Gáspár, Kovács Dorottya;
• Karanteam – Domokos Attila, Hetzke
Márk, Filep Attila, Kiss Mihály;
• Cryptex – Ábrán Kinga-Réka, Fuccaro
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mekbe, ahol a bemutatók zajlottak.
Idén ez csak virtuális formában volt
kivitelezhető.
– A különböző városok TDK-i között van különbség. Mitől különleges a marosvásárhelyi?
– Ez az egyedüli olyan erdélyi
TDK, amelyen egészségügyi témakörből származó dolgozatokat mutatnak be, illetve ez az egyedüli
erdélyi orvostudományi diákköri
konferencia, ahol a diákok a saját
anyanyelvükön prezentálhatják a
dolgozataikat.
– Az esemény a Marosvásárhelyi
Magyar Diákszövetséghez, az
MMDSZ-hez, kapcsolható, amelyben vannak más egyetemek is, mint
például a Művészeti Egyetem vagy
a Sapientia. A jövőben nem tervezitek ezeknek az egyetemeknek is a
bevonását? Azaz, hogy ne csak
egészségügyi témakört dolgozzatok
fel a TDK-n?
– Magam csak egy éve foglalkozom komolyabban a Tudományos
Diákköri Konferencia szervezésével, ebben az időszakban nem merült fel az esemény kibővítése.
Viszont valamilyen szinten van már
erre egy precedens, hiszen van egy
bio-informatika témakör. Tehát jelentkezhet olyan személy is, aki más
egyetemen tanul.
– Hogyan készültök a következő,
29. TDK-ra?
– Terveink szerint jövőre meg
tudjuk szervezni úgy, ahogy az eddigi 26 évben, azaz teljesen élőben
a Kultúrpalotában. Azt szeretnénk,
ha minden érdeklődőnek lehetősége
nyílna arra, hogy a helyszínen kövesse végig az eseményeket, mert az
egy teljesen más hangulatot ad a
rendezvénynek. Amennyiben pedig
a járványhelyzet nem javul, és nem
fogjuk tudni a hagyományos formában kivitelezni a TDK-t, akkor sem
adjuk fel, és legalább a hibrid változatban megszervezzük. Csak a
legrosszabb esetben lesz teljesen
online az esemény.

Kriszta, Kovács Alpár Botond, Martonos
Magor Tamás.
Közönségdíjas csapatok:
• KÜTV Facebook lájkverseny nyertese:
Kell egy név – Kolumbán Réka, Gombár
Aletta, Sikó Sámuel (Kolozsvári Református
Kollégium, Kolozsvár, irányító tanár: Antal
Andrea);
• KEEV Facebook-lájkverseny nyertese:
Mind benders – Bányai Csaba Roland, Balog
Rebeka Beatrix, Mezei Evelin, Salat Barna;
• Kolozsvári Esettanulmány Napok Instagram Battle nyertese: Evergreen – Imre Stefánia Henrietta, Simon Katalin, Birtalan Bence,
Ilonczai Dávid.
Az esemény főtámogatói a Melinda Instal,
a Mol Románia, az Ortoprofil és az OTP Bank
Románia voltak. A prémium támogatók sorában az ALT Technologies Transylvania, az Autonet, az East Grain, a Mendola Investment
Group (Mendola Fabrics, Nobilacasa, Roseco),
a RER Vest, a SAXUM Corporate Finance, az
UBM Feed Románia és a Wolters Kluwer vállalatok tartoztak. Az esemény alaptámogatói az
Antares, a Bioeel, a Bethlen Gábor Alap, a Bonafarm Zrt., a Codespring, az E.On Business
Services Cluj, a Goodwill Consulting, az msg
systems Románia, a PICK Szeged Zrt. és a
Tenrom Cleaning Solutions voltak.
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Augusztusig kialakulhat az európai nyájimmunitás

A BioNTech vezetője óva int a be nem oltottak diszkriminálásától

A BioNTech oltóanyaggyártó vezérigazgatója, Ugur BioNTech/Pfizer vakcina és a szívizomgyulladás közötti le- Szükség lesz frissítő oltásra
hetséges összefüggést. A cégvezető szerint egyelőre nincseSahin szerint nyárra elérhetjük a nyájimmunitást
A BioNTech-vezető szerint hatékony az indiai variáns
nek erre bizonyítékok, ezért további vizsgálatokat végeznek.
ellen az oltás, de egy éven belül szükség lehet újabb oltásra
Európában
a készítményük második adagjának beadása utáni 9. és 12.
— Európában legkésőbb júliusra vagy augusztusra kiala- Nem szabad kialakítani „az irigység kultúráját”
kulhat a nyájimmunitás. Természetesen azt is látnunk kell,
hogy sok országban még mindig kevés a rendelkezésre álló
vakcina, és nagyon sokan nem jutnak hozzá, pedig szükségük
lenne rá. Ez nagy feladat az emberiség számára. A Robert
Koch Intézet szerint a nyájimmunitáshoz be kell oltani a lakosság 70 százalékát.
Közben az izraeli egészségügyi minisztérium vizsgálja a

Ugur Sahin onkológus, a BioNTech társalapítója arra figyelmeztetett, hogy az „irigység kultúrájának” kialakulásához vezethet, ha túl korán és „diszkriminatív módon” – az
oltással nem rendelkezőket az oltással rendelkezőktől hátrányosan megkülönböztetve – lazítják a járványügyi korlátozásokat.
Hangsúlyozta, hogy Európában majd csak május vége és
június vége között kellene számottevően lazítani a korlátozásokon, mert ezekben a hetekben éri el az 50-60 százalékot a beoltottak
aránya.

„Nem fair” az EB-t hibáztatni
a kezdeti kevés oltóanyag miatt

Ugur Sahin

Fotó: Financial Times

A székely zászló nem reklámzászló!

A szakember hangsúlyozta azt is, hogy
„nem fair” az Európai Bizottságot hibáztatni
a kezdeti kevés oltóanyag miatt.
A brüsszeli testület „nagyon jó munkát
végez”, és történelmi jelentőségű, hogy sikerült az összes tagországnak egyszerre biztosítani oltóanyagot. Erre a méltányos megoldásra
„büszke lehet Európa”, és büszke lehet arra is,
hogy az oltóanyagexport révén a világ más
térségeiben is segíti a járvány megfékezéséért
folytatott küzdelmet – fejtette ki Ugur Sahin.

hónap között, később pedig valószínűleg egy emlékeztető oltásra is, évente vagy másfél évente.
Az indiai járványhelyzet és a variáns terjedése miatt az
egyik legnagyobb kérdés, hogy védenek-e ellene a jelenleg
használt oltóanyagok. Sahin erről azt mondta, hogy „minden
bizonnyal az új típusú koronavírus Indiában felbukkant változata ellen is véd” a vakcinájuk. Hozzátette, hogy elkezdték
a vizsgálatokat, és „nem aggódnak”, arra számítanak, hogy
készítményük az indiai változattal szemben is hatékony.
Ezt többek között arra alapozzák, hogy vakcinájuk az Európában uralkodó brit vírusváltozattal szemben még hatékonyabb, mint az első, „vuhani” változattal szemben, amely
ellen eredetileg kifejlesztették – mondta.
Az oltás beadása után előfordult szívizomgyulladásos izraeli
esetekről elmondta: egyelőre nem találtak arra utaló adatokat,
hogy a népességet jellemző előfordulási aránynál nagyobb
gyakorisággal jelentkezik szívizomgyulladás a készítményük
használata után. Az elemzést még nem fejezték be.
Az EU 27 tagállamába az Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ szerdai összesítése alapján eddig
több mint 150 millió adag vakcinát szállítottak, ebből kicsivel
több mint 100 milliót a Pfizer/BioNTech. Az unió összesen
600 millió adag vakcinára szerződött a céggel, mely még az
idénre ígéri az összes leszállítását. (mózes)
(Forrás: Euronews)

Tőkés László javára döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága

társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a
közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy
jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának
A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága fenntartása céljából.”
(EJEB) 2021. április 27-én hirdetett ítéletet az úgynevezett
Az EJEB a több mint kétezer eurós perköltség
TŐKÉS kontra ROMÁNIA ügyben, a felperes javára. Az ítélet még aznap nagy nyilvánosságot kapott a magyar és román megtérítésére kötelezi a román államot
Az EJEB helyt adott a két zászló kitűzésének ügyében fosajtóban a két állami hírügynökség rövid tájékoztatása révén,
a tudósítások a bíróság által francia nyelven kiadott, közel lyamodó Tőkés László keresetének, megállapítva: „A bíróság
egyhangúlag úgy határoz, hogy csatlakozik a petíciókhoz; a
félszáz oldalas indoklásra és ítéletre alapoztak.
kérelmek egyhangúlag elfogadhatónak minősülnek; öt szaAz EJEB többségi döntéssel elmarasztalta
vazattal kettő ellenében megállapítja, hogy megsértették az
Romániát
Egyezmény 10. cikkét; egyhangúlag megállapítja, hogy a
Az ítélet egyértelmű: az EJEB többségi döntéssel elma- jelen ítélet önmagában elegendő elégtételt nyújt a felperest
rasztalta Romániát, mivel hatóságai és igazságszolgáltató ért nem vagyoni kárért.” Ez utóbbi kitétel arra vonatkozik,
szervei korlátozni próbálták Tőkés László jogát, hogy a nagy- hogy a felperes a hosszadalmas hatósági és bírósági eljárás
váradi képviselői irodájának erkélyére kifüggessze a két tör- során elszenvedett vegzálásért és elmarasztalásért egy 16 ezer
eurós nem vagyoni, azaz erkölcsi kártérítésre nyújtott be
ténelmi régió, Székelyföld és a Partium zászlaját.
A sajtótájékoztatón Tőkés László elmondta, hogy 2014 igényt, ám „tekintettel az ügy körülményeire, az elsőfokú bínyarán és 2015 telén sorra kihelyezte a székely és a partiumi róság úgy véli, hogy a jogsértés megállapítása önmagában
lobogót nagyváradi parlamenti irodájának erkélyére annak elegendő igazságos elégtételt jelent a kérelmezőt ért nem vajeléül, hogy szolidaritást vállal azokkal, akiket a román ha- gyoni kárért”. Magyarán: az EJEB csupán a több mint kétezer
tóságok üldöznek és megbüntetnek a magyar nemzeti és tör- eurós perköltség megtérítésére kötelezi az ügyben elmarasztalt román államot, más jóvátételről nem rendelkezik. Ez nyilténelmi szimbólumok használatáért.
A két említett lobogó mellett az iroda falán azóta is ott ván annak is betudható, hogy a különvéleményt meglobog az unió és Erdély zászlaja, valamint a kommunista cí- fogalmazó bírák – egy román (!) és egy osztrák – váltig amelmerektől megfosztott román és magyar forradalmi zászló. Ez lett érveltek, hogy Tőkés Lászlót semmiféle kár nem érte a
utóbbi négy lobogó nem, de a székely és a partiumi zászló román hatóságok eljárása során…
hatósági intézkedést váltott ki annak idején: a helyi rendőrség
Tőkés: a román állam megkérdőjelezte alapvető
figyelmeztette és felszólította Tőkés Lászlót, hogy ezt az engedély nélkül kifüggesztett két „reklámzászlót” vétesse le. emberi jogainkat
A sajtótájékoztatón egyébként elMivel ez nem történt meg, pereskedésre került sor, amelynek végén jogerős ítéletek születtek, s ezek helyben hagy- hangzott: ebben a perben a román
ták a helyhatósági retorziókat. Ekkor, 2016-ban fordult állam a végsőkig elment a maga véTőkés László jogsegélyért az Emberi Jogok Európai Bírósá- delmében, a durva történelemhamisítástól a nyilvánvaló tények
gához.
„A romániai magyar kisebbséghez tartozó felperes kerese- tagadásáig, sőt alapvető értékeket is
tében arra hivatkozik, hogy a Székelyföld és a Partium zász- megkérdőjelezett. „Ezek a zászlók
lajának a munkahelyének otthont adó épületre való kitűzése értékhordozók számunkra, egyebek
miatt kiszabott figyelmeztető szankciók sértették az Egyez- mellett a nemzeti identitásunk, kulmény 10. cikke szerinti véleménynyilvánítás szabadságához túránk, anyanyelvünk, közösségi jotörténelmünk,
európai
való jogát” – áll az EJEB mostani ítéletében. A hivatkozott gaink,
konvenció nem más, mint a Románia által is elfogadott értékeink hordozói, a szabadság, az
Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védel- emberi jogok, a véleménynyilvánítás
méről, amelynek említett cikkelye a véleménynyilvánítás sza- szabadságának a kifejezői” – fogalbadságáról szól, ekképpen: „1. Mindenkinek joga van a mazott az EMNT elnöke az irodája
véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában fog- erkélyén lobogó szimbólumok kaplalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, csán. Mint mondta, a román állam az
eszmék megismerésének és közlésének szabadságát ország- intézkedéseivel és az európai bírósáhatárokra való tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági gon mutatott álláspontjával is megszerv beavatkozhasson. Ez a cikk nem akadályozza, hogy az kérdőjelezte az alapvető emberi
államok a rádió-, televízió- vagy mozgóképvállalatok műkö- jogainkat, egyéni és kollektív jogadését engedélyezéshez kössék. 2. E kötelezettségekkel és fe- inkat, sőt nevetséges módon reklámlelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben zászlónak csúfolta, és ezáltal megmeghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, kor- gyalázta a székely és a partiumi
látozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szük- zászlót. „Számunkra nagy elégtétel,
séges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus hogy az Emberi Jogok Európai BíróÁprilis 28-án Nagyváradon sajtóértekezletet tartott
Tőkés László püspök, volt európai parlamenti képviselő – jelenleg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke – és jogi képviselője, Kincses Előd ügyvéd az
EJEB döntéséről és az ügy hátteréről.

sága igazat adott nekünk a panaszunkban, és megerősítette a
véleménynyilvánítás szabadságát, megerősítette a zászlók kitűzésének a jogát, és a román államot az európai értékekhez
való igazodásra késztette, és arra, hogy ne tiltsa tovább zászlóinknak a kitűzését” – fogalmazott Tőkés László. Rámutatott
arra is, hogy milyen cinizmussal fogalmazta meg a román
külügyminisztérium azt a válasziratot, amit az EJEB-hez
nyújtott be az eljárás elindítása után. Abban nemcsak a Kárpát-medence történelmét írták át, hanem még a székelység és
a különféle történeti régiók létét is tagadták. Mindvégig átsütött az eljárás során az az autonómiafóbia, amely a román
központi és állami hatóságokat jellemzi a nacionálkommunista rezsim bukása óta egyfolytában. Miközben az Európai
Unió államainak felében jól működő autonóm régiókat látunk, Románia egy európai bíróságon azzal érvel – megengedhetetlenül prejudikálva –, hogy a magyar jelképek
használata az „etnikai kritériumok alapján szerveződő területi
autonómiák létrejöttét célozza”.

Egyesek a román–magyar viszony
megmérgezésére törekednek

Dr. Kincses Előd úgy vélte: az 1989-es forradalom óta nem
szűnt meg az a gyakorlat, hogy egyesek a román–magyar viszony megmérgezésére törekszenek, és ebbe a sorba illeszkednek a zászlók elleni hadjáratok is. Ennek a törekvésnek a
legeklatánsabb példája az 1990-es marosvásárhelyi fekete
március volt. A „magyarkártya” kijátszása azóta is a román
politikai élet velejárója. „Ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik
be mindaz, amit Nagyváradon a székely és a partiumi zászló
kapcsán át kellett élnünk” – fogalmazott az ügyvéd, aki újságírói kérdésre válaszolva rámutatott: a mostani strasbourgi
döntésnek a gyakorlati jelentősége az, hogy az eljövendő
zászlóperekben precedenst szolgáltathat. (mózes)
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OECD:

Tavaly globálisan 15 éves
mélypontra esett az FDI

Tavaly 34 százalékkal csökkentek, és ezzel 15 éves
mélypontra estek a külföldi
közvetlen tőkebefektetések
(FDI) a világon.

A Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD)
honlapjára felkerült jelentés szerint tavaly globálisan 1010,5 milliárd dollárt tett ki az FDI, ami
2005 óta a legkevesebb.
A 37 OECD-országba irányult
FDI tavaly 51 százalékkal, 791
milliárd dollárról 389 milliárd dollárra esett, különösen Svájc és
Hollandia rontott a mutatón.
A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő
G20-csoporthoz irányult FDI 28
százalékkal, 961 milliárd dollárról
694 milliárd dollárra csökkent. A
27 tagú Európai Unióban 70 százalékkal, 375 milliárd dollárról

112 milliárd dollárra zuhant az
FDI, és csupán 9 százalékkal, 375
milliárd dollárról 341 milliárd
dollárra mérséklődött az FDI a
G20-ba tartozó, de nem OECDtagországokban a kedvezően
alakult kínai és indiai adatok miatt.
Tavaly Kína megelőzte az
Egyesült Államokat a külföldi
közvetlen tőkebefektetések alapján: Kínába 212 milliárd dollár, az
Egyesült Államokba 177 milliárd
dollár FDI irányult. Sorrendben a
következő India volt 64 milliárd
dollárral, majd Luxemburg következett 62 milliárd dollárral.
Az OECD honlapján az szerepel, hogy Magyarországon tavaly az FDI 4 milliárd 169 millió
dollár volt, 7 százalékkal több a
2019. évi 3 milliárd 885 millió
dollárnál. (MTI)

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

SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg
mosása helyszíni
kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúratisztítás.
Rendelésért és egyéb
információkért hívja
bizalommal
a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65548-I)

LAKÁS
ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)
ELADÓ első emeleti garzon. Tel.
0751-504-271. (11737-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
2021. május 26-án 10 órakor versenytárgyaláson
bérbe ad reklámfelületet.
Bővebb felvilágosítás a www.transyvaniaairport.ro
oldalon, telefon: 0265/328-888.
MAROS MEGYEI TANÁCS

A Maros Megyei Tanács pályázati
felhívása civil szervezeteknek

A Maros Megyei Tanács meghirdeti a 2021-es évre
vonatkozó pályázatait, amelyeknek keretében különböző tevékenységek lebonyolítására kérhetnek
vissza nem térítendő támogatást egyházi, sport-,
kulturális és szociális tevékenységet folytató civil
szervezetek.
A pályázati keret 2.000.000 lej. Ebből 300.000300.000 lejt a kulturális, illetve sporttevékenységet folytató civil szervezetek pályázhatnak meg,
600.000 lejes keret jut az egyházi, 800.000 lej
pedig a szociális tevékenységet folytató civil szervezeteknek.
A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció elérhető a Maros Megyei Tanács weboldalán, a cjmures.ro oldalon, illetve megtalálható
az intézmény székhelyén is. A pályázatokat 2021.
május 31-én 16.00 óráig lehet benyújtani a Maros
Megyei Tanács székhelyén, a Győzelem tér 1.
szám alatt.
Péter Ferenc
ELNÖK

VÁLLALUNK: cserépforgatást, újracserepezést, tetőfedést Lindab lemezzel, melléképületek építését,
lambériázást, festést, új kerítés készítését, bádogosmunkát, eresz, csatorna és kéményszegély készítését.
Anyagot is biztosítunk. Tel. 0750662-363. (11502-I)
ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést, vakolást,
bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0738-270-341. (11688)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062. (11593-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)
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A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat,
szívünk fájdalma örökre megmarad.

Fájdalommal emlékezünk május
5-én a szeretett férjre, édesapára,
nagyapára,
SZÉKELY DOMOKOSRA
halálának első évfordulóján.
Szerettei: felesége, Kati, fia, Zoli és
családja, leánya, Csöpi és családja.
(65626-I)

FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel. 0747-634-747. (11586-I)
KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0754-698-356. (11741)

MEGEMLÉKEZÉS
Az élet csendesen megy
tovább, de a fájdalom elkísér
egy életen át.
Fájó
szívvel
emlékezünk
május 5-én a maroskeresztúri
születésű
marosvásárhelyi
CSÍKI LAJOSRA halálának 4.
évfordulóján.
A Jóisten adjon neki csendes
pihenést.
Nyugodj békében, te drága jó
lélek!
Bánatos feleséged, Jolán,
nevelt leányod, Edith és
unokáid: Zsolti és Levente
családjukkal. (11719)

Sajnos küzdeni a sors ellen
nem lehet, az emlékezet tart
örökké.
Fájó szívvel emlékezünk, de
Isten akaratában, május 5-én,
illetve november 6-án a
nyárádszentbenedeki BUKSA
DOMOKOSRA, illetve BUKSA
ILONÁRA született Pásztor
haláluk
23.,
illetve
34.
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott és nyugalmuk csendes!
Négy gyermekük és azok
családja. (11671)

Szomorú szívvel emlékezünk
a magyarzsákodi születésű
id.
LOKODI
FERENCRE
halálának 6. évfordulóján.
Emlékét őrzi szerető családja
és a nagyszámú rokonság.
Nyugodjál békében! Hiányzol,
Tatánk!
Szerettei. (11739)

Szomorú szívvel emlékezünk
a lukafalvi CSIKI ILONÁRA
halálának 2. évfordulóján.
„Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon,
azóta tiéd a csend, a végtelen
nyugalom.
Elhagytad a házat, amit úgy
szerettél,
itthagytál
minket,
akikért
küzdöttél.
Örök álom zárta le a szemed,
megpihenni tért két dolgos
kezed.
Nélküled semmi sem olyan,
mint régen,
fájó
könnycsepp
lettél
mindnyájunk szemében.
Emléked őrzik szeretteid egy
életen át. (11730)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
anyós, nagymama, dédnagymama, sógornő, a székelykakasdi születésű
CSEGZI ESZTER
életének 74. évében rövid, de súlyos szenvedés után csendesen
megpihent.
Temetése május 5-én 15 órakor
lesz a székelykakasdi temetőben.
Búcsúzik tőle férje, két leánya,
két veje, három unokája, sógornői és dédunokája. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(11734-I)
„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(Ján. 11,25)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, nagymama,
anyós, rokon, a sárosi születésű
SIMOFI IRMA
szül. Czeran
életének 88. évében, 2021. május
3-án csendesen megpihent.
Temetése május 5-én 14 órakor
lesz a parajdi református temetőben, az Evangéliumi Testvérgyülekezet
szertartása
szerint.
Emlékét megőrzi szerető családja. (11738-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETAL magáncég LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ szakembert, illetve SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz betanítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon.
Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65594-I)

GRÁNITTERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG marosvásárhelyi telephelyére
ÁRUKEZELŐI állás betöltésére megbízható, pontos, komoly munkatársat keres. Tel. 0723-524-737.
(22601-I)
ATIMKOPÉKSÉGüzleteibe alkalmaz ELADÓKAT, SOFŐRÖKET és FÉRFI MUNKÁST a pékségbe.
Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (65580-I)

ALKALMAZUNK két FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. –
napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a 0773316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65583-I)
SÜRGŐSEN alkalmazunk MUNKÁSOKAT tömbházak szigetelésére. Tel. 0740-667-511. (11721-I)
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KOBAK KÖNYVESBOLT

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

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüli
egészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjuk
hirdetőinkfigyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben
ésanepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

