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Harminckét elektromos busz
érkezik Marosvásárhelyre

Nyolcvankét millió lejes beruházás a közszállítás korszerűsítésére

Van remény
az erdélyi
fesztiválokra?

Közeledik a nyár, lekerülhetnek a
maszkok, és éjszaka is lehet az utcán
járni. A fiatalokat pedig egyre jobban
foglalkoztatja a kérdés: milyen programokat tartogat az idei év? Nagyon
sokan reménykednek abban, hogy
2021-ben már részt vehetnek valamilyen fesztiválon.

____________5.
Óriási a kereslet
Egyiptom iránt

Bár rövidesen megkezdődik a nyaralási idény, a napról napra változó járványhelyzetben sokak számára
kérdés, hogy vajon végre utazhatunke nyugodtan az idén, bővül-e azon úti
célok száma, amelyek korlátozások
nélkül tudják majd fogadni a turistákat.

Soós Zoltán aláírja a szerződést

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere kedden 32 elektromos autóbusz beszerzésére írt alá szerződést a
versenytárgyaláson győztes lengyel Solaris buszgyártó cég képviselőjével,
Eugen Daniel Ciolannal. Az aláírásra a
Színház téren, a Solaris gyártmányú
hibrid autóbuszban került sor.

Mezey Sarolta

Jó esetben év végére meglesznek az új buszok
Soós Zoltán polgármester a helyszínen elmondta, fontos, hogy Marosvásárhely fejlesztése
folytatódjon.
A
közszállítás
korszerűsítésével jobb szolgáltatást kívánnak elérni, ugyanakkor az elektromos és hibrid autóbuszokkal jelentősen csökkentik a város
levegőjének szennyezettségét.
– Május 18-án elektromos autóbuszok

Fotó: Mariş Cristian Daniel

beszerzésére kötöttünk szerződést. Marosvásárhelynek hét projektje van a tömegközlekedés
fejlesztésére, ezekből négy járművásárlásra vonatkozik. Az elektromos buszok beszerzése a
fejlesztési minisztériumon keresztül zajlik, ott
hirdették meg a licitet. Marosvásárhely kedvezményezett ebben a közbeszerzésben.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Egy hónapig tilos
a baromfikereskedelem

A sertéspestis után újabb csapás az
állattenyésztők számára a madárinfluenza. Európa több országában küzdenek a járvány terjedésének
megfékezésével, ezért sok helyütt leállították az élő baromfival való kereskedelmet. Romániában elsőként
Maros megyében, a Nyárádtőn működő szárnyasfarmon azonosították a
madárinfluenza vírusát.

____________8.

Szlogen, csupán szlogen

Mózes Edith

Az utóbbi időben a központi sajtó sokat cikkezett arról, hogy veszélyben az államelnök szavahihetősége, hitele. És nem csupán a
Művelt Románia projekt csődje miatt. Nemrég újságírói kérdésre,
miszerint számít-e még a véleménye a Liberális Pártban (PNL), az
elnök válasza az volt: majd meglátjuk.
Arról van szó, hogy a liberálisok – annak ellenére, hogy az ő segítségével jutottak hatalomra – mostanában nyíltan semmibe veszik
az elnöknek azt a jelszavát, hogy „Bűnözők nélkül a köztisztségekben!” Ezt a szlogent ismételte meg nemrég Costel Alexe, a jászvásári PNL elnöke ügyének kapcsán, aki után nyomoz a
Korrupcióellenes Ügyészség.
Jogos tehát a kérdés, hogy mennyit ér, és hová tűnt a választási
kampányban fennhangon hirdetett integritás elve? Ugyanis Alexe
esetében az elnöki felszólítást, hogy az illető lépjen vissza a funkcióiból, a liberálisok nem vették figyelembe. És miközben folyamatosan átkot szórnak politikai ellenfeleikre, különösen a
szociáldemokratákra (PSD), elfogadják és promoválják a saját korruptjaikat a fontos köztisztségekbe. Áprilisban Alexe bűnügyi felügyelet alá került, a város pedig költségvetés nélkül maradt, mert
az USR PLUS nem akart kollaborálni a „penális” Chiricával.
Ludovic Orban az ártatlanság vélelmével „takarózik”, és szerinte a végleges bírósági ítéletig bármilyen magas tisztséget
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 45 perckor,
lenyugszik
20 óra 53 perckor.
Az év 139. napja,
hátravan 226 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma IVÓ és MILÁN, holnap
BERNÁT és FELICIÁN napja.
BERNÁT: a germán Bernhard
név magyar formája. Elemeinek
eredeti jelentése: medve és erős.
FELICIÁN: latin eredetű férfinév, a Félix származéka.

Esős idő
Hőmérséklet:
max. 18 0C
min. 8 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. május 18.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9268

4,0326
1,4045
242,2201

Milyen irányba halad Maros megye?

Kérdőíves, online felmérést indít a Maros Megyei Tanács

Milyen területeket kellene fejleszteni Maros megyében
az elkövetkező 7 évben? Mi az, ami jelenleg jól működik,
és mi az, amin javítani kellene? Mi befolyásolja leginkább
a lakosság életminőségét? – a többi közt ezekre a kérdésekre szeretne választ kapni a felmérést megrendelő Maros
Megyei Tanács. A kutatás eredményei nagymértékben
hozzájárulnak Maros megye következő évekre szóló fejlesztési stratégiájának kidolgozásához. A megye felnőtt
korú lakossága köréből érkező válaszok meghatározóak
lesznek a közeljövőben történő befektetések szempontjából is.

A kutatásban feltett kérdésekre nem lehet „helyes” vagy
„helytelen”, „jó” vagy „rossz” válaszokat adni, kizárólag
a lakosság őszinte véleményére kíváncsiak. A felmérésben
való részvétel önkéntes és névtelen. A kutatás eredményeit
statisztikailag dolgozzák fel, kizárólag összesített adatok
kerülnek a döntéshozók elé.
A kérdőívet az alábbi linken lehet kitölteni:
https://www.felmeres.ro/1002?lang=hu&fbclid=IwAR1E
kjYuxmpWbE0omBRAAaYi8ZEIy88CHgpguoFVzwFIRUpRp2AXs7oJe_s
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Részletes kiértékelés sportolók
számára az orvosi egyetemen

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai és Tudományegyetem új kezdeményezéseként amatőr és profi sportolók számára
biztosítanak különböző, az általuk űzött sportágakkal kapcsolatos teszteket, kiértékeléseket, amelyek segítségével
az adott sportolót felkészítő, edző személyzet felmérheti a
sportoló állóképességét. Az analíziseket az egyetem Orvosi
és Gyógyszerészeti Kutatóközpontjának laboratóriumában
végzik, a legmodernebb orvosi eszközökkel. Az eredményeket az adott sportolónak vagy klubnak részletes elemzésként adják át. Az érdeklődők a programról a
secretariatadministrativ@umfst.ro e-mail-címen tudakozódhatnak.

Ballagás a Művészeti Egyetemen

Május 22-én, szombaton délelőtt 11 órától kerül sor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatóinak ballagási ünnepségére. A járványhelyzetre való tekintettel idén
a Nemzeti Színház Nagyterme ad otthont a rendezvénynek.
A végzős osztályok a Köteles Sámuel utcai tanintézetből a
Rózsák terén keresztül vonulnak a Nemzeti Színházhoz.

Elkezdődött
a bölcsődékbe való beiratkozás

Május 17-étől megkezdődött a marosvásárhelyi bölcsődékbe való beiratkozás a 2021/2022-es tanévre. A kérvényeket első szakaszban online május 31-ig 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 email-címre kell küldeni, megjelölve azon bölcsődét, ahova
a beiratkozás szól. A beküldött/benyújtott kérvényekre iktatószámmal ellátott választ küldenek.

Új terápiás lehetőség

A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között négynapos
terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Szentkatolnán. A program célja
az absztinencia elkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. Ezeket a célokat csoportfoglalkozások, workshopok, személyes
tanácsadás, igei csendességek, valamint fölépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása által érik el. A
felvétel előzetes interjú alapján történik. Jelentkezni június
7-ig Bartha Évánál, tel. 0740-056-691 és McAlister Magdolnánál, tel. 0742-653-331 (Marosvásárhely).
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Az Erdély TV műsorában

Kertészmérnökből
pék

A kenyér az emberiség egyik legalapvetőbb
tápláléka. Laktat, erőt ad a legínségesebb időkben is, nem véletlenül mondjuk olyankor, amikor nagyon nagy szükségünk van valamire,
hogy kell, mint egy falat kenyér. Bármennyire
is megszokott, hétköznapi élelem ez, a finom,
minőségi kenyér elkészítése valódi mestermunka. Az Erdélyi Magyar Televízió Jó napot!
Megjöttem… című műsorában Badics Petra
műsorvezető Salamon Gál Krisztához látogat
el, akitől a nézők azt is megtudhatják, hogyan
lesz egy kertészmérnökből pék.
A műsor szerdán este 9 órától az Erdély TV
képernyőjén és YouTube-csatornáján követhető.

RENDEZVÉNYEK

Helyi termelők vására

Május 21-én 8 és 19 óra között a Petry Látványműhely
és Múzeum udvarán újra megtartják a helyi termelők
minden hónap harmadik pénteki vásárát. A látogatók
különböző házi készítésű termékek – élelmiszerek (sajtok, hentesáru, fűszerek, szörpök), kézműves termékek
és piperecikkek – gazdag kínálatából válogathatnak.

Folytatódik
a Marosvásárhelyi Zenei Napok

Május 19-én, szerdán, ma 19 órakor kórus-hangszeres
hangversennyel folytatódik az 50. Marosvásárhelyi
Zenei Napok koncertsorozata. A City Tv-vel közösen
szervezett koncerten a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes karát Cosmin Morariu vezényli, szólisták:
Borsos Edith szoprán, Mădălina Maria Herrero de la
Concepcion mezzoszoprán, Szabó Levente tenor, Cilinschi Silviu basszus. Zongorán Sántha Huba és
László Cristina, orgonán Molnár Tünde kísér. Műsoron:
Rossini – Petite messe solennelle. 20-án, csütörtökön
szintén 19 órakor rendkívüli szimfonikus koncertre várják a Kultúrpalota nagytermének közönségét. A Marosvásárhelyi TVR-vel közösen szervezett hangversenyen

a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Theo Wolters hollandiai karmester vezényli,
szólista Alina Bercu németországi zongoraművész. Műsoron: Beethoven-művek.

Frigyesy Ágnes könyvbemutatója

A marosszentgyörgyi római katolikus plébánia és a református egyházközség közös szervezésében május
19-én, ma a 18 órakor kezdődő szentmise után a plébánia tanácstermében Mureşan Kilyén Emma bemutatja a szerző jelenlétében Frigyesy Ágnes: Az Úr
csodásan működik – Erdélyi nagy tanúságtevők: Ferencz Béla Ervin, Tőkés István, Bíró Antal; valamint
Íme, az én szeretett fiam! Böjte Csaba ferences kisebb
testvéri küldetéséről című kötetét. Az est házigazdái
Becsky Eörs lelkész és Baricz Lajos plébános. A találkozó végén a szerző dedikál.

Dosztojevszkij-trip –
bemutató

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu
Társulata május 20-án, csütörtökön 18 órától a Vlagyimir Szorokin Dosztojevszkij-trip című színművéből készült előadás bemutatójára várja közönségét a színház
Kistermébe. Rendező: Horaţiu Mihaiu. A 16 éven felüli
nézőknek szóló előadás magyar felirattal követhető.
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Két hét múlva elindulhat az Európai Ügyészség

Az EB biztosi testületének jóváhagyására vár

Június elsején megkezdheti a működését az Európai
Ügyészség. A Laura Codruţa Kövesi vezette szervezettől áttörést várnak az uniós forrásokkal való
visszaélések felderítésében.

Két hét múlva, június elsején megkezdheti működését az
Európai Ügyészség – közölte az Euronews stábja érdeklődésére a szervezet szóvivője, Tine Hollevoet. A luxemburgi
székhelyű testület jelenleg az Európai Bizottság biztosi testületének jóváhagyására vár az induláshoz. Ez azonban mindössze formaság a szóvivő szerint.
Az Európai Ügyészség az európai költségvetéshez kapcsolódó csalások és a korrupció ellen küzd majd. A legnagyobb
újdonság az lesz, hogy a testület ügyészei a részt vevő 22 tagállamban a helyi hatóságoktól függetlenül nyomozhatnak
majd az uniós pénzekkel kapcsolatos ügyekben, és vádat is
emelhetnek ezekben az ügyekben. Az ügyészséget Laura
Codruţa Kövesi vezeti, aki korában a román korrupcióellenes
ügyészség, a DNA vezetője volt, és több miniszert, illetve polgármestert börtönbe juttatott.
Tavaly szeptemberben felállt a szervezet ügyészkollégiuma
A testület tagjait a 22 részt vevő országból delegálták, és
ez Luxemburgban működik majd. Nem teljes viszont a tagországokban működő ügyészek listája, ugyanis Luxemburg,
Finnország és Szlovénia esetében még nem egyeztek meg az
ügyészek személyéről. A szóvivő szerint Luxemburg esetében
hamarosan megoldódhat a helyzet, Szlovénia és Finnország
ügye azonban problémás lehet. A testület azonban ennek ellenére megkezdheti a munkáját június elsején.

Laura Codruţa Kövesi

Fotó: Wikipédia

Magyarország nem csatlakozik
Magyarország korábban a szuverenitása védelmére hivatkozva jelezte, nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Polt
Péter legfőbb ügyész áprilisban ígéretet tett a szoros együttműködésre a meglévő keretek között. A múlt héten, Varga
Judit igazságügyi miniszter brüsszeli látogatásán az EU igazságügyi biztosa, Didier Reynders sürgette azt, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. (mózes)
Forrás: Euronews

Ellentmondás van a szabályok és a gyakorlat között

Mózes Edith

Araniya Kogulathas, a Bail for Immigration Detainees civil
szervezet ügyvédje szerint ellentmondás van a szabályok és a
gyakorlat között:
„Ha megnézi az Egyesült Királyság kormányának weboldalát, akkor hozzáférhet a bevándorlási szabályokhoz. Ezek
nagyon egyértelműen kimondják, hogy részt vehet állásinterjúkon vagy konferenciákon. Azonban úgy tűnik, hogy az Eu-

rópai Gazdasági Térség állampolgárait, akik pontosan ezt tennék, őrizetbe veszik a határon, és megtagadják tőlük a beutazást, azt állítva, hogy munkavállalói vízumot kell kérniük.”
A kiutasítási procedúra traumatikus és megalázó
Az Európai Bizottság tudatában van a problémának, amelyet a múlt héten vetettek fel az illetékes fórumokon. Bár nem
látják rendszerszintűnek a problémát, szorosan követik az eseményeket, különös tekintettel az őrizetbe vétel körülményeire
és időtartamára, amelyek aggodalomra adnak okot.
Az állásinterjúra érkező európaiak szerint a kiutasítási procedúra traumatikus és megalázó, annak ellenére, hogy a brit
belügyminisztérium szabályai kifejezetten megengedik a vízummal nem rendelkezők interjúkon való részvételét.
Forrás: Euronews

Késik a Johnson & Johnson
vakcinájának európai szállítása

A Johnson & Johnson cég a vakcinabeszerzéséről
szóló szerződésben rögzítettektől eltérve jelentős
késéssel szállítja koronavírus elleni oltóanyagát az
Európai Unióba, továbbá felére csökkentette a vakcinák ezen a héten szállítani kívánt mennyiségét –
közölte egy uniós tisztviselő a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva hétfőn.

Elmondta: a vakcinabeszerzésről az Európai Unióval kötött
szerződésben a Johnson & Johnson azt vállalta, hogy a második negyedévben 55 millió egyadagos vakcinát szállít az EUtagországoknak, azonban ez idáig kevesebb mint 5 millió
adagot szállított le, ami kevesebb, mint a rögzített mennyiség
10 százaléka.
Jelezte: a brüsszeli remények szerint a vállalat nehézségei
átmeneti jellegűek, a kimaradást később pótolni fogja. Hozzátette, a Johnson & Johnson a második negyedévre még nem
adott egyértelmű szállítási ütemtervet. A vállalat eredetileg azt
tervezte, hogy április 1-jétől megkezdi a vakcinák szállítását
az EU-ba, de a gyártási nehézségek miatt április közepére halasztotta a szállítás megkezdését – mondta.
Az EU-nak szánt vakcinaadagokat az Egyesült Államokban, valamint a cég hollandiai gyárában állítják elő. Ezzel
kapcsolatban a tisztviselő kiemelte, hogy az amerikai vállalat
gyártási problémákkal küzd az Egyesült Államokban. A baltimore-i üzemet, amely a koronavírus elleni vakcina egyik
összetevőjét készíti, le kellett állítani, miután a helyi illetékes
hatóság számos problémát tárt fel egy jelzett szennyeződést
követően – közölte az uniós tisztviselő.
A beszámoló szerint a Johnson & Johnson szóvivője nem
erősítette meg az e hétre tervezett vakcinamennyiség uniós
szállításának esetleges késedelmét. A hírügynökség kérdésére
ugyanakkor kijelentette: a vállalat továbbra is elkötelezett

Az ország valamennyi régiója
zöld zóna

Az ország valamennyi megyéje és a főváros is zöld
zónának számít járványügyi szempontból, azaz 1,5
ezrelék alatti a fertőzöttségi ráta – közölte kedden a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Bukarestben
0,89-re csökkent az ezer lakosra jutó esetszám, egy
nappal korábban 0,94 ezrelék volt. A legutóbbi jelentés óta a legtöbb új koronavírusos esetet Bukarestben – 70, valamint Kolozs – 44 és Bihar – 39
megyében regisztrálták. A legkevesebb új megbetegedést Gorj – 1, Giurgiu – 3, Kovászna – 4, Hargita
– 5 és Ialomiţa – 5 megyéből jelentették. Az elmúlt 24
órában országszerte 681 új koronavírus-fertőzéses
esetet igazoltak. (Agerpres)

Oltási kampány az egészségügyi
intézményekben

Uniós polgárokat utasítanak ki a britek
Megtagadják a belépést egyes Nagy-Britanniába érkező uniós állampolgároktól a szigetország hatóságai. A brit média szerint legalább harminc esetben
vették őrizetbe, majd utasították ki az Európai Unió
állampolgárait, mivel a tisztviselők azt feltételezték
róluk, hogy illegálisan keresnek munkát az országban.

Ország – világ

3

amellett, hogy teljesítse a 200 millió adag oltóanyag uniós
szállítására vonatkozó éves megbízását. Ezt a gyártókapacitás
várt bővülése is lehetővé teszi majd – tette hozzá. Ezzel kapcsolatban kiemelte: tíz különböző gyártási helyszín, köztük a
hollandiai üzem bővítése zajlik az ellátási kötelezettségvállalások teljesítése érdekében.
A szóvivő megerősítette: a vállalat tartja magát ahhoz, hogy
a szerződésben szereplő, második negyedévre vonatkozó 55
millió adag vakcinát június végéig leszállítsa az EU tagországainak. A hírügynökség közölte: az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint
hétfőn a vállalat 2,6 millió adag koronavírus elleni vakcinát
szállított az európai országokba.
Az Európai Bizottság április 12-én közölte, hogy a Johnson
& Johnson megkezdte az egyadagos vakcina kiszállítását az
EU országaiba.
Az Európai Bizottság március közepén adott feltételes forgalombahozatali engedélyt a Johnson & Johnson oltóanyagának. A Pfizer/BioNTech, a Moderna, valamint az AstraZeneca
gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina után ez a negyedik oltóanyag,
amelynek tömeges alkalmazása megkezdődhetett az Európai
Unióban.
A brüsszeli testület október 8-án kötött megállapodást a
Johnson & Johnsonnal 200 millió adag oltóanyag beszerzéséről, további 200 millió dózis vásárlásának lehetőségével.
Az Európai Bizottság eddig a Pfizer/BioNTech (600 millió
+ 1,8 milliárd adag), az AstraZeneca (400 millió adag), a Johnson & Johnson (400 millió adag), a Moderna (460 millió
adag), a CureVac (405 millió adag) és a Sanofi-GSK (300 millió adag) vállalatokkal írt alá szerződést vakcinabeszerzésről.
(MTI)

A héten elkezdődött az oltási kampány az egészségügyi intézményekben – közölte keddi sajtóértekezletén a Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló
országos bizottság (CNCAV) elnöke. Dr. Valeriu
Gheorghiţă elmondta: az ország 367 állami kórházából 322-ben nyitottak oltóközpontokat (ezek közül
198-ban már korábban is oltottak). A katonaorvos
szerint a kampányba bekapcsolódhatnak a magánkórházak is. Az oltási kampány vezetője hozzátette:
az elmúlt hét végén 29 oltási maraton jellegű akciót
szerveztek, amelyeken több mint hatvanezer személyt immunizáltak. (Agerpres)

Rendelet a jelenléti oktatásra

Megjelent hétfő este a Hivatalos Közlönyben az
egészségügyi és az oktatási miniszter közös rendelete, amelynek értelmében ha egy településen 1 ezrelék alá csökken a fertőzöttségi ráta, az iskolák már
másnaptól áttérhetnek a teljes körű jelenléti oktatásra. Eddig a pénteki járványadatok alapján szabták
meg, hogy milyen forgatókönyv szerint működnek a
tanintézetek a következő héten. „Engem nem fog
meggyőzni senki arról, hogy nem származik veszteségük a tanulóknak az online oktatásból. Éppen ezért
mindent megteszünk annak érdekében – és méltányolom az egészségügyi miniszter megértését –,
hogy megadjuk a lehetőséget a diákoknak az iskolában való tanulásra” – fogalmazott, hozzátéve, hogy
azok, akiknek tüneteik vannak, vagy valamilyen ok
miatt jobban ki vannak téve a megfertőződés veszélyének, továbbra is távoktatáson vehetnek részt.
(Agerpres)

Javuló gazdasági adatok

A szezonálisan kiigazított érték szerint 2,8 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) az idei év első
három hónapjában az előző negyedévhez viszonyítva; a tavalyi év ugyanezen időszakához mérten
nincs változás – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS). A nyers adatok szerint 0,2 százalékkal csökkent az első negyedévi GDP a 2020 első
három hónapjában jegyzetthez képest. Az Európai
Bizottság (EB) nemrég kiadott tavaszi gazdasági előrejelzésében a korábbi 3,8 százalékról 5,1 százalékra
javította a román gazdaság idei várható bővülésére
vonatkozó előrejelzését, míg jövőre 4,9 százalékos
GDP-növekedést vár a februárban prognosztizált 4
százalék helyett. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) áprilisban szintén felfelé módosította Romániára vonatkozó növekedési előrejelzését, 6 százalékos
gazdasági bővülést vár erre az évre. (Agerpres)

Szlogen,
csupán szlogen
(Folytatás az 1. oldalról)

elfoglalhatnak azok is, akik ellen közben eljárás folyik.
Egyébként ezt az „elvet” követi az USR a Dan Barna
miniszterelnök-helyettes esetében.
És itt van a bibi, hiszen a szilárd demokráciákban az
érintettek már a gyanú felmerülése esetén lemondanak
a funkcióikról. Nálunk ellenben legfeljebb a pártfunkciók jönnek szóba, ami nem ugyanaz, mint a magas
rangú köztisztség.
Politikai elemzők szerint, ha az elnök „lenyeli a
békát”, és elfogadja, hogy a PNL-t átszője a korrupció,
akárcsak a PSD-t, a neve úgy marad fenn a történelemben, hogy miközben folyamatosan ostorozza a „vörös
pestist”, tolerálja a korrupciót „a pártjában”. Ha nem
kéri a PNL vezetésétől, hogy vonja meg a politikai bizalmat a „penális” liberálisoktól, maga alatt vágja a
fát, ha megteszi, és a liberálisok semmibe veszik a felszólítást, felléphet ellenük. Amit mindenki kíváncsian
vár. Különben – egy politikai elemzőt idézve – ő maga
és pártja is „a román demokrácia történetének lomtárába kerül”.
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Harminckét elektromos busz érkezik Marosvásárhelyre

(Folytatás az 1. oldalról)
Az elektromos autóbuszok közbeszerzési értéke közel 82 millió lej
héa nélkül. A szerződésben 32 ilyen
busz szerepel, melyek hosszúsága
12 méter. Ezenkívül a szerződés
része 10 gyorstöltő állomás és 32
lassú töltőállomás beszerzése. Egy
autóbusz ára 2,3 millió lej (kb. 460
ezer euró). Egy gyorstöltő állomás
540 ezer, egy lassú 88 ezer lejbe
kerül. A szerződés értelmében a 32
autóbuszt és a töltőállomásokat az
aláírástól számított 22 hónapon
belül Marosvásárhelyre szállítják, a
gyártó termelési kapacitásának
függvényében. Az első járművek 15
hónapon belül kell megérkezzenek,
de tárgyalunk a gyártóval, hogy az
év végéig megkapjuk az első buszokat. Ezek üzemeltetéséhez fel kell
szerelnünk a töltőállomásokat. Je-

lenleg a közbeszerzés folyik, hiszen
ezeknek egy bázist kell építeni a
közszállítási vállalat udvarán. Itt
lesz a nagy töltőállomás, és minden
buszvonal végpontjánál gyors töltőállomásokat helyezünk el – tájékoztatott a polgármester.
A május 18-án leszerződött 32
elektromos autóbusz a következő
útvonalakon fog közlekedni: a 4-es,
a 18-as, a 17-es, a 23-as, a 12-es és
a 20-as járaton.
A buszok 66 km-t tesznek meg
egy töltéssel
Eugen Daniel Ciolan, a Solaris
cég képviselője ismertette az elektromos buszok paramétereit. Hoszszuk 12 m, szélességük 2,55 m,
magasságuk 3,3 m, az ajtók szélessége 1,2 m. A buszok végsebessége
70 km/h, 66 km-t tesznek meg egy
töltéssel. A buszon 82 személy fér

el, ebből 30 ülő- és 52 állóhely.
Mozgáskorlátozottak számára rámpával látták el, az utastérben légkondicionáló berendezés van,
továbbá USB-aljzattal rendelkezik
okostelefonok töltésére. A buszoknak központi elektromos vontatómotorjuk van, lítiumtechnológiájú
akkumulátorok biztosítják a 66 kmes közlekedési autonómiát.
Összesen 126 autóbusz beszerzése
van folyamatban
A most leszerződött 32 elektromos autóbusz mellett a város hibrid
és dízel meghajtásúakat is fog vásárolni. 41 dízel autóbusz vásárlására
folyik a közbeszerzési eljárás, amit
megfellebbeztek, s emiatt leállt a
folyamat, most várják a licittel kapcsolatos mielőbbi döntést. Ezenkívül újabb 15 darab 10 méteres
elektromos és 38 hibrid busz érke-

Covid–19-halálesetek – eltérő adatok

A lakosság bizalmatlan

Alexandru Rafila PSD-s képviselő hétfőn azt mondta, hogy a tesztelésekkel,
a
koronavírusos
betegek
számával, a beoltottak nyilvántartásával és a halálesetekkel kapcsolatos
adatok körül felmerülő kételyek,
amelyeket a hatóságok ellentmondásos nyilatkozatai és téves adatai keltettek, elégedetlenségi hullámot
eredményeztek a lakosság körében.

A szociáldemokrata képviselő A kormány
órája című parlamenti vitán mondta ezt,
amelynek hétfői meghívottja Ioana Mihăilă
egészségügyi miniszter.
Rafila kifejtette, a Covid–19-világjárvány
sikeres leküzdése a hatóságokba és az egészségügyi személyzetbe vetett bizalomtól függ.
A közvélemény valóban bízik az egészségügyi személyzetben, amely az utóbbi 14
hónap alatt bizonyította szakmai hozzáértését, ugyanez viszont már nem mondható el a
hatóságokról – vélekedett a törvényhozó, aki
szerint a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS) inkább „stratégiai konfúziós törzsnek” nevezhető.
Felidézte, a PSD javasolta, hogy pártközi
bizottság vizsgálja ki a Covid–19-halálesetek
jelentését annak érdekében, hogy a hatóságok nyerjék vissza a lakosság bizalmát, ezt
az indítványt azonban elutasították. A Covidhalálesetek bejelentését ellenőrző bizottság
végül május 7-én készített jelentést, és az
egészségügyi miniszter csak május 13-án
mutatott be néhány „nem meggyőző” adatot,
amelyet a közvélemény nyomására május
14-én közzétett – mondta Rafila.
A Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) képviselője, George Simion szerint a
szaktárca által közzétett jelentés nem tisztázza a Covid-elhalálozási számokkal kapcsolatban felmerült kérdéseket, ugyanis
megosztja a felelősséget, és nem nevezi meg

a felelősöket. Meglátása szerint ha a két nagyobbik kormánypárt nem rivalizálna egymással, sosem derült volna ki, hogy eltérések
vannak a Covid–19-cel összefüggésbe hozható elhalálozások nyilvántartásai között.
„Ki a felelős azért, hogy a közvéleménynyel nap mint nap közöltek egy bizonyos halálozási számot, ahhoz, hogy egy év
elteltével derüljön ki, nekünk volt igazunk: a
közölt számok nem voltak valósak, csak a
közvéleményt voltak hivatottak riogatni” –
fogalmazott.
Az USR–PLUS képviselője, Adrian Wiener felszólalásában rámutatott, nincs semmiféle rosszhiszeműség, sem szándékos
félrevezetés e jelentésbeli eltérések hátterében, és meggyőződése, hogy az egészségügyi
miniszter kezdeményezése tisztázni fogja az
ügyet. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelen helyzetben az egyik fő cél az embereknek a járványadatokba
vetett
bizalmának
visszaszerzése.
„Mindannyian bizonyosságot szeretnénk,
meg akarunk győződni arról, hogy a közpolitikák korrekt és tényszerű elemzésekre
épültek, hogy a naponta közölt statisztikai
adatok a valóságot tükrözik” – fogalmazott,
hozzátéve, a „politikai harsányság”, az öszszeesküvés-elméletek, a manipuláció legfeljebb rövid távú politikai haszonnal járhat,
hosszú távon azonban csak megosztja a társadalmat, amelynek most reményre és bizalomra van szüksége.
Zakariás Zoltán képviselő felszólalásában
a kommunikáció átláthatóságának fontosságát hangsúlyozta, hogy az emberek hivatalos
forrásokból tájékozódhassanak a Covid-esetekkel kapcsolatos adatokról. A törvényhozó
ugyanakkor kérte a minisztert, ismertesse terveit az úgynevezett Covid-háttérkórházak
járvány előtti tevékenységének fokozatos újraindítására vonatkozóan. (Agerpres)

zik Marosvásárhelyre, ami azt jelenti, hogy a buszparkot 126 járművel újítják fel.
A közszállítási vállalat udvarán
45 töltőállomás lesz
Tatár Béla, a közszállítási vállalat igazgatója elmondta, hogy Marosvásárhely közszállítását jelenleg
86 autóbusszal látják el, ezekből 1012 általában javítás alatt van. Az elmúlt évben az utasszám visszaesett,
körülbelül 10 ezerrel csökkent a
számuk, hiszen sem a tanulók, sem
az egyetemisták nem vették igénybe
a közszállítást az online oktatás
miatt. A többi kategória ugyanúgy
közlekedett, mint addig, a munkások, a nyugdíjasok rendszeresen
utaztak a városi buszokkal. A tanulók, diákok kiesése azonban azzal
az előnnyel járt, hogy reggel nem
voltak zsúfoltak a buszok.

Erről jut eszembe

Az ügyes-bajos dolgok között kedves kis
meglepetések is érik néha az embert. Szombat délután a Bekecs tájékán autózva kapcsoltam be a rádiót, és egyből saját
hangom szólalt meg. Éppen színházról kérdeztem valakit. Egyből felismertem a
válaszadót, Sylvester Lajos volt, akkoriban
a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház igazgatója, a háromszéki kulturális élet
lelkes, kitartó és merész mozgatója, mindenese. Kilenc éve hunyt el, a Marosvásárhelyi Rádió Aranyszalagtár című műsora
elevenítette föl a négy és fél évtizede készült
beszélgetést. Sylvester korábban a Kovászna megyei kultúrbizottságot vezette
nagy lendülettel, fáradhatatlanul. Túl jól,
mondhatták bizonyos elvtársak, szigorú hatóságiak. Hiszen olyan kezdeményezései
voltak, amelyek felrázták, közösséggé forrasztották az ottani magyarságot, székelységet. Emlékházakat hoztak létre, műemlék
épületeket restauráltak, szobrokat állítottak
az egykori helyi nagyságoknak, ápolták az
elesett hősök emlékét, hagyományos székely rendezvényeket újítottak fel, és így tovább. „Nem ilyen káder kell nekünk,
háborogtak az illetékesek, tegyük a színház
süllyesztőjébe, ott majd megeszik a farkasok.” Nem ették meg, ott is kiváló munkát
végzett. Átgondolt, igényes repertoárral,
nagy visszhangú bemutatókkal, nemzetiségi
színházi kollokviumokkal, más „lázító”
eseményekkel hallatott magáról az általa
igazgatott társulat. Amint egyre durvább
lett a diktatúra, és mind több oldalról szorították a kultúrát, Sylvestert onnan is eltávolították. Utóbb újságíróként próbálta
minél eredményesebben tenni mindazt,
amit fiatal korától felvállalt. Abban a rendszerben gyanúval teli figyelték az ilyen
„megszállottakat”, lényegében az egész
kultúrát, a kulturális életet vasmarokkal
próbálta kézben tartani a kondukátor házaspár elnyomó gépezete.
Talán szóba sem hoztam volna ezt az
1976-os felvételt, ha a napokban nem vetődött volna fel ismét, szomorú idők szellemét idézve, a kultúra, a művészetek
„racionalizálásának” rossz emlékű problematikája. Lerágott csont már az, amit a
Bihar megyei tanácselnök indított el a helyi

Ami a közszállítási vállalat udvarára tervezett töltőállomásokat illeti,
az igazgató elmondta, hogy ide 45öt szerelnek fel, a transzformátort
már el is helyezték. A vonalvégeken
üzemelő gyors töltőállomások felszerelése nagyon fontos, ide speciális berendezés szükséges, hiszen a
buszokat hirtelen, 10-15 perc alatt,
nagy erősségű árammal kell feltölteni. A városban a tudori, a volt fotógyári
és
a
kombináti
végállomásokon lesznek a gyors
töltőállomások.
Az elektromos buszok üzemeltetése költséghatékonyabb, mint a
más típusúaké, valószínűleg 40-50
százalékos lesz a megtakarítás,
akkor derül ki pontosan, amikor
ezeket üzembe helyezik. A buszok
javítása sokkal bonyolultabb lesz,
ehhez egyelőre nincsenek szakemberek, a kiképezésükről gondoskodni kell.

lapok könyvtári beolvasztásával, illetve
amit a nagyváradi színházak és a filharmónia egybevonásával szándékszik tenni,
mondhatják egyesek. Igen, sokan írtak, beszéltek már erről, de nem volt foganatja.
Akkor hát máshol is meg lehet ugyanezt
tenni? Úgy látszik, a kormány, a kormánykoalíció nem ellenzi az ilyenszerű akciókat.
Talán éppen kedvükre valók? Az lenne a
hozzáállás, hogy hamar elül a helyi kezdeményezés körüli lárma, és aztán majd meglátjuk? Nem tudom. Azt viszont igen, hogy
a színházi, táncművészeti, zene- és filmipari dolgozókat képviselő egyesületek közleményben tiltakoztak amiatt, hogy
szerintük diszkriminatívak a kulturális
szektorra nézve a május 15-től életbe lépett
járványügyi lazítások. Amit szabad Jupiternek, nem szabad a …? Nem így írták, de
ilyesmi értendő abból, amit közzétettek.
„Nem értjük – áll a közleményben –, Románia miért választja azt, hogy csak az esküvőkön, bevásárlóközpontokban és a
sportmérkőzések szüneteiben (mivel ezek
25%-os kapacitással működhetnek) lehessen zenét hallgatni.” Azt sem értik, hogy
egyes korlátozásokat miért az országos
vagy megyei fertőzöttségi arány függvényében terveznek meghozni, holott az átoltottság tekintetében számos település sokkal
jobban szerepel az országos átlagnál. És a
beoltottaknak miért kell maszkot viselniük
és kétméteres távolságban ülniük, hiszen
kizárólag védettek lesznek körülöttük az
előadásokon. Értetlenkednek amiatt is,
hogy az országos járványügyi bizottság
miért mondja, hogy augusztus elsejétől
csak egynapos rendezvényeket lehet majd
tartani. Azt is kifogásolják, hogy a kulturális vállalkozások másokhoz hasonlóan
miért nem kaptak támogatásokat, miért
lehet kültéri sporteseményt 12 ezer főig
szervezni, kulturálist pedig nem. Hagyjuk
a részleteket. A lényeg: sokan úgy érezhetik, hogy más a rendszer, más a kormányzás, a kultúra mégis mostoha maradt.
Lesz-e vajon úgy valaha, mint a mesében,
hogy jön majd valaki, és pillanatok alatt a
szellemiekben is rendbe teszi a dolgokat?
Sajnos a valóságban nincs Deus ex machina, igaz, ez már a színházakban is elavult megoldás. (N.M.K.)
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Van remény az erdélyi fesztiválokra?

Lehet, hogy idén újra hangos lesz a Maros-part?

Közeledik a nyár, lekerülhetnek a maszkok, és éjszaka is
lehet az utcán járni. A fiatalokat pedig egyre jobban foglalkoztatja a kérdés: milyen
programokat tartogat az idei
év? Nagyon sokan reménykednek abban, hogy 2021ben már részt vehetnek
valamilyen fesztiválon. Jelen
állás szerint nem reménytelen
a helyzet. Azonban benne van
a pakliban, hogy nem fogják
engedélyzeni a tömegrendezvényeket. Ez pedig többek között azt is jelentené, hogy
idén is csend lesz a Marosparton.

Nagy-Bodó Szilárd

A fesztiválhelyzetről és az idei
Vibe-ról Rés Konrád Gergelyt, a
Vibe fesztivál igazgatóját kérdeztük.
– Azt látjuk, hogy a külföldi fesztiválokat sorra mondják le. Mi
lesz a Vibe-bal?
– Az számunkra is egy nagy kérdés, hogy idén mi lesz a romániai
fesztiváliparral. Mi azt látjuk, hogy
a döntéshozók meg szeretnék oldani ennek a területnek a problémáit is. Vannak terveink az idei
Vibe fesztivállal kapcsolatban,
azonban most még várjuk a fejleményeket, és annak fényében fogunk dönteni.
– Az eredeti időpont, július 1–4.,
nem tartható?
– Nem valószínű. Opcióként felmerült későbbi dátum, és szerencsére a zenekarok, illetve a
különböző szolgáltatók nagyon nyitottak e tekintetben. Viszont nem
akartunk még egy konkrét időpontot leszögezni, mert még várjuk,
hogy milyen irányba fog alakulni a
helyzet, mi lesz az oltáskampánynyal, milyen feltételekhez lesznek
kötve a rendezvények. Nem biztos,
hogy opció lesz az, hogy az oltási
igazolványhoz kössük a belépést.
Még rengeteg, egyelőre láthatatlan
szabály és feltétel születhet, ami a
fesztiválokat befolyásolja. Véleményünk szerint még nem lehet konkrét terveket szőni.
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– Tavaly a Double Rise fesztivál
indult el vándorútra, idén pedig
az Awake gondolkodik egy hasonló rendezvénysorozaton. A
Vibe esetében ez nem opció?
– Mi, a szervező csapat azon a
véleményen vagyunk, hogy csak
akkor Vibe fesztivál a Vibe fesztivál, ha ott lesz Marosvásárhelyen, a
Maros partján, és fogja tudni azt az
élményt nyújtani, amit az előző
években is kínált. Előreláthatólag a
létszámot fog kelleni korlátozni,
ilyen tekintetben is el kell döntsük,
hogy mi az, amit még elfogadhatónak tartunk, hiszen túl kevés emberrel nem lehet megvalósítani a már
ismert Vibe hangulatot. Jelenleg
úgy gondoljuk, hogy egy ilyen vándorrendezvény nem alternatíva számunkra. Nekünk ez a fesztivál
nemcsak a zenei programot jelenti,
hanem ennél sokkal több aktivitást,
ott van például a Vibe Koli, ami a
fesztivál egyik kiemelkedően fontos
része. A teljes fesztivál, de a Koli is
lehetőséget ad arra, hogy fiatalok
más-más városokból találkozzanak.
Ezt egy vándorfesztivál nem tudja
megadni.
– Meglátásod szerint a fesztiválok
mikor térhetnek vissza a teljesen
hagyományos kerékvágásba?
– Idén mindenképpen lesznek
szabályzások, ezt mi is így látjuk. A
teljes újraindítás dátumát sajnos
senki nem tudja megmondani, itt
csak feltételezések vannak. Én reménykedem benne, hogy jövőre az
oltáskampány és a nyájimmunitás
annyira előrehaladott stádiumban
lesz, hogy majd lehetséges lesz az
eddig megszokott játékszabályok
szerint megszervezni az eseményt.
– Nem vonatkoztathatunk el a
legrosszabb forgatókönyvtől, ami
ugyebár az, hogy idén is elmarad
a fesztivál. Ebben az esetben lehet
valamilyen kárpótlásra számítani? Gondolok itt arra, hogy tavaly például volt online Vibe.
– Ha a legrosszabb szcenárióhoz
kerülünk, akkor mindenképpen azt
szeretnénk, hogy idén Marosvásárhelyen legyen valamilyen kisebb,
kárpótlásnak nevezhető rendezvény. Ez persze nem helyettesítheti

arnának nem volt könnyű megszabadulni a nevéhez illesztett kettős kicsinyítő képzőtől. ,,Barnikázta” az óvó néni –
aki az édesanyja gyerekkori barátnője volt,
talán ezért is kivételezett vele három éven keresztül –, a közeli ismerősök köréből választott tanítónő, később a tanárok és persze az
egész osztály, de sokáig még az iskolán kívüli
baráti társaság is. Pedig ő sosem a becenevén mutatkozott be, mégis, mintha rá lett
volna ragasztva ez a megszólítás és a vele
járó, idegesítően gyengéd bánásmód. Az
egyetemi évek hozták a szabadulást.
– A Székelyföldre mentem főiskolára, földrajz szakra – idézte fel a rég várt fordulópontot a harmincas évei végén járó férfi. – Egy
célom volt: minél messzebb kerülni az otthoni, mindenre kiterjedő védőhálótól. Az
sokkal kevésbé számított, hogy mit fogok tanulni, illetve a továbbiakban milyen szakmát
választhatok a képesítésemmel. Anyumék nehezen egyeztek bele a döntésembe, főleg
amiatt, hogy a távozásom nagyjából egybeesett a nyugdíjazásukkal, így még több idejük
lett volna rám, mint azelőtt. Végül azonban
belátták, hogy hiábavaló minden próbálkozás, vagy elengednek Gyergyóba, vagy elfogadják, hogy nem tanulok tovább. Ez utóbbi
lehetőséget még nehezebben dolgozták volna
fel, nálunk a családban ugyanis a szellemi
gyarapodás volt a legfőbb érték. Így zöldutat
kaptam tőlük, és életemben először – tüntetőleg – még abba sem szóltak bele, hogy mit
pakolok be a nagy útra, és mit hagyok itthon.
Csak az volt számukra biztos, hogy jó pár
hétig nem találkozunk.

a fesztivált, de azért a vásárhelyi fiatalokat valamilyen szinten bevonja. Ha bekövetkezik a
legrosszabb, akkor is gondolkodunk
egy ilyen eseményen. Ezt inkább fizikailag szerveznénk meg, és nem
online, azonban valahogy megoldanánk, hogy az is tudja követni, aki
nem tartózkodik Marosvásárhelyen.

Mi úgy érezzük, hogy ezt az online
világot már mindenki megunta,
éppen ezért szeretnénk azt, hogy
valamilyen fizikai része is legyen.
– Ha nem lesz lehetőség megtartani a fesztivált, akkor mi lesz a
jegyekkel?
– Tavaly is vissza lehetett váltani
a jegyeket. Idén még egyelőre nem
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gondolkodtunk az erre vonatkozó
szabályokon, hiszen azt szeretnénk,
hogy valamilyen formában tudjuk
megszervezni a fesztivál. Ha mégsem lesz lehetőség rá, akkor a weboldalunkon mindenkit fogunk
értesíteni a jegyekkel kapcsolatos
információkról.

Elmarad az Electric Castle fesztivál

Az esemény szervezői a Facebook-oldalukon,
illetve e-mailben jelentették be, hogy a koronavírus-járvány és a megfékezése érdekében hozott szigorító intézkedések miatt idén
sem szervezik meg az ország egyik legnagyobb fesztiválját, az Electric Castle-t.

A szervezők szerint nincs valós esély arra, hogy
az illetékes hatóságok engedélyezzék a nagy fesztiválok megszervezését 2021-ben. Továbbá a járvány az utazást is megnehezíti, aminek
következtében számos fellépő nem tudott volna
megjelenni a bonchidai fesztiválon. A szervezők
abban reménykednek, hogy 2022-ben megtarthatják
az eseményt, aminek a dátumát már most bejelentették. A jelenlegi tervek szerint az Electric Castle
2022-es kiadását július 13-a és 17-e között tartanák
meg. Bár idén nem lesz fesztivál, a szervezők nem
szeretnének lemondani a nyári eseményekről, több
kisebb rendezvény is a terveik között szerepel, ame-

lyek kapcsán már egyeztetéseket folytatnak a hatóságokkal.
Azok, akik a nagy fellépők miatt vásároltak jegyet,
nem kell bánkódjanak. A Twenty One Pilots, a Gorillaz és a Deftones is ott lesz a fesztivál következő,
nyolcadik kiadásán. A jegyek és bérletek érvényesek
lesznek a 2022-es kiadásra, azonban akik vissza szeretnék váltani, lesz rá lehetőségük. Ezzel kapcsolatban még nem közöltek konkrét információkat, de azt
ígérték, hogy a lehető legrövidebb időn belül értesítik
a honlapjukon a jegytulajdonosokat arról, hogy mit
kell tegyenek annak érdekében, hogy visszakapják a
megvásárolt jegyek értékét.
A szervezők szolidaritásukat fejezik ki azokkal,
akik szintén a fesztiváliparban dolgoznak, és reménykednek abban, hogy jövőben visszatérhetnek a koncertek és a nagy rendezvények az emberek életébe.
Addig is azt kérik, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Electric Castle – illusztráció.

Szabadulószoba

– Úgy sejtem, te a tipikus egykesorsot példázod – szóltam közbe.
– Téves feltevés – nézett rám elegáns, vékony szárú szemüvege mögül a szabályos
arcú, magas férfi. – Van egy tizenhárom
évvel idősebb lánytestvérem. Ő már kiskorában igazi lázadó volt, nem is bírtak vele
anyuék, így határtalan
volt a boldogságuk, amikor negyvenéves korukra
végre én, a formálható
mintagyerek is ,,színre léptem”. Folyton velem példálóztak, így nem
csoda, hogy a nővérem még a huszadik születésnapja előtt lelépett otthonról. Jelenleg
Ausztriában él, férje és két gyereke is van,
megtalálta a számításait. Interneten tartjuk
a kapcsolatot, főleg most, hogy a járványhelyzet miatt nem könnyű az utazgatás. De
korábban sem kerestük túlzottan egymás társaságát. Gyerekkoromban sokszor elpáholt,
így vezette le a szüleink viselkedése okozta
feszültséget, én pedig a legkisebb csínytevés
miatt is beárultam. Az egymás iránt felgyűlt
indulataink idővel persze erejüket vesztették,
de egészen sosem tűntek el. A felszabadító,
nagy beszélgetés még hátravan.
– Térjünk kicsit vissza a főiskolás időszakodra – emlékeztettem beszélgetőtársamat a
korábban elengedett történetfonalra.
– A székelyföldi kisvárosban senki nem ismert, egyetlen volt osztálytársam sem felvételizett az ottani tanintézetbe, így tiszta
lappal kezdhettem az új életszakaszt. A vizs-

gajegyem alapján jogosult voltam bentlakási
szobára. Egyik percről a másikra azon kaptam magam, hogy négy másik fiúval közös az
életterem. Túlzás lenne azt mondani, hogy
felhőtlenül indult a kapcsolatunk – kacagta
el magát váratlanul a férfi, hangosan, felszabadultan –, de idővel egész jól összerázódtunk.
Az
otthoni
kényeztetésnek
persze
megvolt az ára, az ugyanis
már az első percben kiderült, hogy az élcelődésre
nem tudok azonnal visszaválaszolni, mint a
többiek, és egy lakótársi hátba vágástól még
a szemem is könnybe lábad. De lassan mégis
sikerült lekaparnom magamról az ,,anyuci
kedvence” címkét. Egy ,,becsületes” verekedés hozta meg ezen a téren a változást, attól
kezdve minden könnyebb volt.
– Olyan volt ez a bunyó, mint egyféle beavatás?
– Úgy is mondhatjuk. Egy ártatlan kártyapartival kezdődött, amiből az egyik, rendszerint egyhén spicces lakótársunk kimaradt.
Természetesen akkor is volt benne pár ,,légkör”, így ő, amíg mi játszottunk, szünet nélkül kötekedett. Mindenkit sorra ugratott, és
engem – mint habot a tortára – utolsónak
hagyott. Teljes erőből a játékra koncentráltam, amikor meghallottam a gondolataimból
is száműzött becenevet: ,,Barnika, Barnika!
Mi van, kislány, hiányzik anyuci?” Magam
sem tudom, hogy történt, de hirtelen elborult

Forrás: A fesztivál Facebook-oldala

az agyam, és nekiugrottam a gúnyolódónak.
Letepertem a földre, és elkezdtem tiszta erőből püfölni. Az első pillanatban annyira
meglepődött, hogy védekezni sem próbált,
rövid időn belül azonban észbe kapott, és kamatostul visszaadta, amit tőlem kapott.
Utána hetekig alig tudtam mozgatni a bal
karomat, az arcomon több kék folt éktelenkedett, és a szemhéjam fölött is volt egy csúnya seb. De megérte minden fájdalom, a
lakótársaim ugyanis – akik közül a másik
három megdöbbenve figyelte az akciót – elkezdtek magukkal egyenrangú félként viszonyulni hozzám, míg végül egészen
összehaverkodtunk. Számomra ez volt a főiskolás időszak legnagyobb hozadéka. Bár
végzés után egész más területen helyezkedtem el – programozónak tanultam tovább, és
ez is lett a hivatásom –, úgy gondolom, a
szakmai boldogulásom szempontjából is
sokat számított az otthontól távol töltött pár
év, hiszen ott fedeztem fel a bennem rejlő
erőforrásokat, ott kezdtem el becsülni önmagam. Mintha a gyermekkorom szabadulószobájához járó kulcsot találtam volna meg
abban az ágyakkal és éjjeliszekrényekkel telezsúfolt, fénytelen bentlakási világban. –
Pár percnyi csend nyugtázta a vallomást,
aztán újra felém villant a divatos szemüveg.
– Tudod, mi a legfurcsább az egészben?
Most már nyugodtan lehet engem a becenevemen szólítani, szelíden viselem, a ,,barnikázás” mögötti tartalmak ugyanis rég
jelentőségüket vesztették számomra. De amióta így érzem, mindenkinek csak Barna vagyok. Te érted ezt?
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Benzinhiány kibertámadás miatt

Nőtt az áruforgalom értéke
az EU-ban
Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Jelentősen emelkedett az euróövezet és az Európai Unió
kereskedelmi áruforgalmának
értéke márciusban, ami nem
meglepő annak fényében,
hogy éppen egy évvel korábban indult robbanásszerű terjedésnek
a
koronavírusjárvány, és az emiatt elrendelt szigorú korlátozások hatására a hónap második
felében szinte teljesen megbénult a gazdaság.

Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által kedden közzétett előzetes adatok szerint
márciusban az euróövezet áruexportja szezonális kiigazítások nélkül számolva az egy évvel
korábbihoz képest 8,9 százalékkal,
212,1 milliárd euróra, importja
pedig 19,2 százalékkal, 196,3 milliárd euróra nőtt. A kereskedelmi
mérleg így 15,8 milliárd euró többletet mutatott, szemben az egy
évvel korábbi 29,9 milliárd euróval.
Az első negyedévben azonban az
export értéke még mindig csökkent,
0,6 százalékkal, 564 milliárd eu-

róra, míg az importé 0,3 százalékkal, 514,4 milliárd euróra emelkedett. A mérleg többlete 49,5 milliárd
euró volt, elmaradt az egy évvel korábbi 54,6 milliárd eurótól.
Az Európai Unió 27 tagállama a
világ többi részébe 195,1 milliárd
euró értékben exportált javakat
márciusban, éves összehasonlításban 10,6 százalékkal nőtt az érték.
A termékimport 19,0 százalékkal
176,3 milliárd euróra nőtt. Az Európai Uniónak 18,8 milliárd eurós
külkereskedelmi többlete alakult ki
márciusban, míg egy évvel korábban 28,3 milliárd euró volt az aktívum.
Az EU 27 tagállama 307,7 milliárd euró értékben kereskedett egymás között márciusban, ami 23,5
százalékkal több az egy évvel korábbinál.
Az első negyedévben az unió kivitelének és behozatalának értéke
egyaránt 0,9 százalékkal csökkent,
az árukereskedelmi mérlegben 47,9
milliárd euró többlet keletkezett,
míg egy évvel korábban ez 49,5
milliárd euró volt.

Óriási a kereslet Egyiptom iránt

Továbbra is benzinhiány
sújtja az Egyesült Államok
keleti partjának nagy részét,
a szövetségi fővárosban,
Washington DC-ben a benzinkutak többségénél nem
lehet üzemanyagot venni –
számolt be az amerikai sajtó.

A déli és keleti tagállamok több
ezer benzinkútjára továbbra sem
érkezik megfelelő mennyiségű
utánpótlás, miután a georgiai székhelyű Colonial Pipeline vállalat
üzemanyagot szállító vezetékét le
kellett állítani egy 10 nappal ezelőtti kibertámadás miatt. A vállalat ugyan pár napja újraindította az
üzemanyagvezeték-hálózatot, de
az ellátás továbbra sem kielégítő.
A Colonial Pipeline biztosítja a keleti parti üzemanyag-szükséglet 45
százalékát.
Patrick De Haan, a GasBuddy
bostoni székhelyű, üzemanyagárakkal foglalkozó cég elemzője a Fox
News amerikai hírcsatornának arról
számolt be, hogy vasárnap estig körülbelül 12 466 töltőállomás volt,
ahol nem lehetett üzemanyagot
venni. De Haan Twitteren közzétett
adataiból az is kiderült, hogy a szövetségi fővárosban a benzinkutak
csaknem 90 százaléka üres volt.
Észak-Karolinában a töltőállomások közel 60 százalékában, a
dél-karolinai benzinkutak körülbelül felében nem volt üzemanyag
vasárnap késő este. Georgia államban a benzinkutak 43 százaléka fogyott ki az üzemanyagból.

A Colonial Pipeline csaknem
9000 kilométeres vezetékhálózatán
benzint, gázolajat, repülőgépüzemanyagot és egyéb finomított
kőolajszármazékokat szállít, naponta mintegy 2,5 millió hordó
mennyiségben, és összeköti a Mexikói-öböl partján fekvő finomítókat a déli és a keleti parti
tagállamokkal. A cég május 7-én
kapcsolta le a hálózatát, miután tudomást szerzett a kibertámadásról.
Emiatt az üzemanyag-szállítás az
egész hálózaton leállt, és a vállalat
informatikai rendszerét is részben
le kellett kapcsolni.
Sajtóinformációk szerint a Colonial Pipeline a támadást követően néhány órán belül csaknem 5
millió dolláros váltságdíjat fizetett
a hackereknek, nehezen nyomon
követhető, úgynevezett kriptovalutában. Hírügynökségi források szerint a georgiai székhelyű cég
mindent el akart követni, hogy
ismét el tudja látni üzemanyaggal
a keleti part mentén fekvő nagyvárosokat.
Miután megkapták az összeget,
a hackerek úgynevezett visszafejtő
eszközt küldtek a vállalatnak,
amellyel fel lehet oldani a zárolásokat. Ez az eszköz azonban anynyira lassú volt, hogy a vállalat
továbbra is saját biztonsági mentéseit használta a rendszer helyreállításához.
Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) információi szerint profi kiberbűnözői csoport, a

DarkSide állhat az incidens mögött. A DarkSide rendszeresen hajt
végre zsarolóvírusos támadásokat,
és vélhetően Oroszországban vagy
Kelet-Európában van a székhelye.
A zsarolóvírusok zárolják és titkosítják a kiszemelt áldozat számítógépes rendszerét, és pénzt
követelnek azért, hogy tulajdonosaik visszakaphassák az ellenőrzést
informatikai rendszereik, számítógépeik, hálózatuk felett.
Joe Biden amerikai elnök a múlt
csütörtökön megerősítette az FBI
információit, miszerint az amerikai
vállalat ellen kibertámadást indító
számítógépes bűnözők oroszországi székhellyel rendelkeznek, de
– mint az elnök kiemelte – az orosz
kormány nem érintett az esetben.
„Nem hisszük, hogy az orosz kormány részt vett ebben a támadásban, de komoly okunk van
feltételezni, hogy a támadást elkövető bűnözők Oroszországban
élnek” – fogalmazott Biden.
Joe Biden még szerdán rendeletet írt alá a szövetségi kibervédelmi
képességek, valamint a magánszféra digitális biztonságának megerősítéséről.
Ennek
alapján
létrehoznak egy szervezetet, amely
kivizsgálja a jelentősebb hackertámadásokat, és új normákat írnak
elő a kormányügynökségek által
használt szoftverek számára. Egyebek mellett kötelezővé teszik a kétlépcsős azonosítást is, amely
megnehezíti a különböző felhasználói fiókok feltörését. (MTI)

Egy „normálishoz közeli” turisztikai idényre számítanak

Bár rövidesen megkezdődik a nyaralási idény, a napról napra
változó járványhelyzetben sokak számára kérdés, hogy vajon
végre utazhatunk-e nyugodtan az idén, bővül-e azon úti célok
száma, amelyek korlátozások nélkül tudják majd fogadni a turistákat. A kérdésre egyelőre meglehetősen nehéz bizonyossággal válaszolni, viszont a világszerte elkezdődött
oltáskampányoktól azt várják az iparágban dolgozók, hogy
lassan megnyíljanak a határok, és a turizmus elkezdje megközelíteni ismét a járvány előtti időszakra jellemző forgalmat.
Az utazási irodák képviselői bizakodóak, eddig minden jel arra
utal, hogy a dolgok normalizálódni fognak, az emberek nagyobb bizalommal terveznek, és egyre több ország fogja
ismét megnyitni a kapuit a turisták előtt.

Menyhárt Borbála

A romániai turisták közkedvelt
úti célja, Törökország nemrég szigorú korlátozásokat vezetett be, miután jelentősen megugrott a napi
fertőzöttek száma. Ilyen körülmények között mernek-e törökországi
nyaralást tervezni a turisták? – érdeklődtünk Kelemen Barnától, a
marosvásárhelyi World Travel Shop
utazási iroda igazgatójától.
A turisztikai szakember szerint a
romániai utasok első számú úti célja
Törökország, minden évben oda,
valamint Görögországba utaznak a
legtöbben. Miután Törökország tavaly júliustól végig problémamentesen fogadta az utasokat, ott most
az utóbbi két-három hónapban súlyosbodott a járványhelyzet, napi
hatvanötezer fertőzöttet regisztráltak, ezért részleges lezárásokat vezettek be, amelyek, úgy tűnik,
nagyon hatásosnak bizonyultak. A
korlátozó intézkedéseknek a nagy
része azonban a turistákra nem vonatkozott, csupán a helybéliekre.
Jelenleg sincs teljesen lezárva az ország, a vendéglők zárva vannak,
ezért csak a szálláshelyen tudnak étkezni a turisták, illetve, ha valaki
nincs beoltva, hazautazáskor kötelező számára a két hét karantén.

– Az elmúlt három hétben, amikor elkezdődött a ramadán, drasztikusabb szigorításokat vezettek be,
amelyeknek már érződik a hatása,
ugyanis napi hatvanötezerről most
már húszezer alá csökkent a fertőzöttszám az országban. A törököknek nagyon fontos a turizmus,
ugyanis egy kieső év számukra kész
katasztrófát jelent, éppen ezért mindent elkövetnek, hogy visszaszorítsák a fertőzésveszélyt, és amikor
indulna az üdülési szezon, felszabadíthassák a határokat, és felfüggesszék a szigorító intézkedéseket.
Törökország úgy döntött, hogy
mintegy 18–20 országból érkező turistáktól még negatív PCR-tesztet
sem kér, egyelőre Románia nem
szerepel ezek között, de biztos vagyok benne, hogy mivel Románia
jelentős piacot jelent a törökországi
turizmus számára, rövidesen fel fogunk kerülni erre a listára. Biztos
vagyok benne, hogy legfennebb negatív PCR-tesztet fognak majd
kérni a beutazó turistáktól, más szigorításokra nem valószínű, hogy
számítani kell – adott hangot véleményének az igazgató.
Charterjáratok
Marosvásárhelyről júniusban indulnak charterjáratok Törökországba, Kelemen Barna pedig úgy

gondolja, hogy június elejétől sok
változás lesz mind nálunk, mind
pedig az Európai Unióban és valószínűleg az unión kívül is, mert nagyon sokan ki vannak éhezve már
az utazásra, az az irodai forgalomban is érezhető. Az utazási irodák
országos szövetsége tárgyalásokat
folytat a hatóságokkal a sárga listás
országok jegyzékének a módosítása
kapcsán, ugyanakkor uniós szinten
is tárgyalások vannak arról, hogy
minden európai országban korlátozások nélkül utazhassanak majd a
beoltottak. Viszont a szakember
biztos abban, hogy azok az országok, amelyek nem tagjai az uniónak, szintén fontolgatják ezt. Ettől
eltekintve, természetesen minden
állam hozhat még plusz védelmi intézkedéseket, amennyiben azt jónak
látja, de egyértelműen mindenkinek
az az érdeke, hogy minél előbb újrainduljon a turizmus.
Az utazási iroda igazgatója megjegyezte: optimista, ugyanis eddig
az idei turisztikai idény jónak, a ta-

valyinál jobbnak ígérkezik, hiszen
a 2020-as idény szinte felét „lekéstük”, későn nyitottak az országok, a
charterjáratok későn indultak be, július közepe felé indult be Törökország, augusztusban Egyiptom,
voltak országok, amelyek meg sem
nyitották határaikat a turisták előtt,
illetve olyanok, amelyeket a karanténkötelezettség miatt nem választottak az utazók. Idén sokkal
szélesebb a paletta, sokkal több
helyszínre el lehet majd utazni, az
utazási iroda év eleji, illetve jelenlegi forgalma alapján egy normálishoz közeli turisztikai idényünk lesz
– véli a World Travel Shop igazgatója.
Egyiptom – az egyik fő úti cél
Mivel az utóbbi időben kevés
olyan ország volt, ahol nem volt sok
a fertőzött, illetve ahová korlátozások nélkül be-, majd haza lehetett
utazni, nagyon sok romániai turista
üdült az utóbbi időben Egyiptomban.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Ezt Kelemen Barna is megerősítette, mint mondta, Egyiptom azon
kevés úti célok egyike, ahová nyugodtan mehettek a turisták, nincs
fertőzésveszély, és a beutazáshoz
mindössze egy negatív PCR-tesztre
van szükség, hazautazáskor pedig
nem kell karanténba vonulni. A
másik érv, ami Egyiptom mellett
szól, az időjárás, ugyanis március
végétől harminc fokon felüli a hőmérséklet, és a hosszú tél, valamint
a hosszas bezártság után sokan szerették volna már élvezni a napfényt,
a tengerpartot. Ugyanakkor charterjáratok és rendkívül kedvező árak
várják a turistákat, például 840 euróba kerül két személyre az utazás
5 csillagos szállodai, all inclusive
ellátással, reptéri illetékkel együtt.
Ezekre az ajánlatokra rá is haraptak
az utazni vágyók, olyan is van,
hogy a nagyvárosokból napi tíz-tizenkét repülőjárat indul Romániából Egyiptomba.
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Bennmaradt a röplabdacsapat.
De meg is marad?

Bálint Zsombor

Bennmaradt az A1 osztályban a marosvásárhelyi sport egyetlen élvonalbeli csapata, a CSU Medicina női röplabdaegyüttese. Az öröm mellé
azonban a folytatás bizonytalanságának üröme is
vegyül.
Predrag Zucović vezetőedző akkor érkezett Marosvásárhelyre, amikor az első nagy válságot élte
át a csapat, és a CSM keretében képzelték el a folytatást. Mint tudjuk azonban, a projekt megbukott,
és a röplabdázók az anyaegyesület, a CSU Medicina kebelébe kerültek vissza, megszerezték a feljutást, és az elmúlt idényben az élvonalban
szerepeltek. Zucović ezeket a zűrzavaros éveket
vitte végig a kispadról. Vele beszélgettünk arról,
hogy mi is történt az elmúlt idényben, mi okozta
azt a hullámvasutat, amely majdnem kieséshez vezetett, és hogyan látja a jövőt, ha lesz egyáltalán
még jövője Marosvásárhelyen.
Kezdjük az utóbbival, mert ez egyáltalán nem
biztos. Az utóbbi hónapokban ugyanis a csapat
anyagi háttere jelentősen megromlott. A lányok és
a stáb decemberre kapta meg az utolsó fizetését,
és pillanatnyilag nem kecsegtetőek a kilátások
sem. Elmondta, még nem döntött véglegesen, de
az sincs kizárva, hogy a klub nem kíván szerződést
hosszabbítani.
A szezon ugyanis nem úgy alakult, ahogy mindenki szerette volna. Az ősszel, bár későn sikerült
a felkészülést indítani, még viszonylag jól kezdtek,
az első négy meccsből kettőt megnyertek, közöttük
a végül 4. helyen zárt Medgidia ellenit. Ezt követően azonban beütött a fertőzés, és négy meccset
veszítettek zsinórban zöldasztalnál. A balszerencsés sorozat azonban nem zárult le ezzel. A következő hárommérkőzéses tornára ugyanis, ahol két
szerényebb ellenfél következett, nem érkezett viszsza Szerbiából Jovanović, aki – máig tisztázatlan

Fotó: A CSU Medicina közösségi oldala

okokból – nem kapta meg időben a román vízumot. A tartalék emelő, Axinte megsérült, így a csapat – a sportág történetében egyedülálló módon –
emelő nélkül játszott két és fél meccset (egy játszmát Axinte fél lábon vitt végig), és emiatt esélye
nem volt még a mezőny leggyengébb csapatának
számító Kolozsvár ellen sem. (Kollégák – külföldről is – sorra hívtak fel, hogy megkérdezzék, igaze, hogy emelő nélkül játszottunk, mert nem hitték
el. A röplabda történetében nem tudok hasonló
esetről – mesélte a szerb szakember.)
Az amúgy is balszerencsés történetnek azonban
volt még egy további hosszú távú következménye.
A csapat oppozitja, a kiváló röplabdázó, de heves
vérmérsékletű (a Fülöp-szigetekről például azért
küldték haza, mert felsapkázta a pályán hibázó
csapattársát) Danijela Džaković ugyanis, amint
megtudta, hogy a belgrádi román nagykövetség
nem adta ki időben Jovanović vízumját, meggondolatlan módon, hangosan Romániát becsmérlő kijelentést tett, és ezt többen hallották. A klub
vezetősége pedig nem elégedett meg a bocsánatkéréssel és a megbüntetésével, hanem mennie kellett a csapattól, így Zucovićnak nagyon gyorsan új
oppozitot kellett szereznie, ami a bajnokság alatt
nem volt egyszerű feladat. Hosszas kutatás után sikerült felkutatni a kanadai Andrea Mitrovicot,
amíg azonban ideért, még két mérkőzés lejárt, és
utóbb is hetek kellettek, amíg összeszokott társaival. A sok vereség mellett nem segített a hangulaton, hogy kezdtek elmaradozni a fizetések, az
önbizalom hiánya pedig sok könnyű hibához, ezzel
újabb vereségekhez vezetett.
Az alapszakasz utolsó tornája előtt a klubnál a
legtöbben elkönyvelték, hogy a csapat kiesik, és
felmerült Zucović menesztésének lehetősége is.
Miután azonban a lányok egyöntetűen azt mondták, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor nem
lépnek pályára többet (a fizetést már egy ideje nem
kapták meg), letettek a szándékról. A sokk azonban jót tett a csapatnak. Zucović így fogalmazott:
a torna előtt már láttam a lányok
szemében, hogy nem fogunk kiesni... És nem kellett különös hozzáértés, hogy észlelhessük, a
play-outban egészen más hozzáállással és szinten játszott a csapat, mint korábban.
Tény, hogy a CSU Medicinának a kerete alapján nem lett volna
szabad a kiesés ellen küzdenie.
Hogy a nagyon szerény alapszakaszban mennyire volt benne a
már említett balszerencse-sorozat,
a fizetések elmaradása, vagy a kispad, nehezen elmondható, de minden bizonnyal mindez hozzájárult.
A bennmaradás egy igen bonyolult bajnoki idény végén sikerült
ugyan végül, a folytatás azonban
most ismét veszélyben van. Nem
titok, hogy a klub a város segítségére is számított a helyhatósági
választások után – különösen,
hogy a kosárlabdacsapatot is szárnyai alá vette –, azonban ennek
jelei nem mutatkoznak.

Vereség az éllovastól

Két fordulót játszottak az elmúlt héten a női labdarúgó 1. ligában, de a két marosvásárhelyi csapat mindössze egyszer lépett pályára. A CSM Bukarestben, az éllovas Dream Team
otthonában próbálta életben tartani feljutási reményeit, azonban nem tudott visszavágni, miután az itteni mérkőzésen a bukarestiek a hosszabbítás perceiben egyenlítettek, és 2-0-ra
alulmaradt. Matematikailag a CSM még megszerezheti az osztályozón való részvételre jogosító 2. helyet, ehhez azonban a
Bihar Unitednek botlania kell. Miután a bihariak nem játszották le a maguk mérkőzését, és a ma esedékes következő mecscsüket sem ütemezte be a szövetség, egyelőre ismeretlen okok
miatt, ez akár be is következhet.
A 2. csoportban érdekelt Ladies elhalasztotta a maga találkozóját, de már csak egy győzelemre van attól, hogy matematikailag is biztosítsa az első helyet a csoportban. (bálint)

Eredményjelző

* női labdarúgó 2. liga, II. csoport, 12. forduló: Szörényvári
Atletic Drobeta – FK Csíkszereda 0-2; 13. forduló: FK Csíkszereda – Kolozsvári Olimpic Star 14-0.
* női labdarúgó 2. liga, III. csoport, 10. forduló: Bákói Măgura – Onix Rm. Sărat 3-1, Temesvári Poli – Bukaresti
Dream Team 1-2; 11. forduló: Bukaresti Dream Team – Marosvásárhelyi CSM 2-0.

Megkezdte a felkészülést
az Eb-re a magyar válogatott

Marco Rossi vezényletével hétfőn délután tartották az első edzést a telki központban

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi hétfő
délután megtartotta első edzését a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő, még nem teljes
létszámú keretének.
Telkiben a Magyarországon futballozó játékosok mellett egyelőre a klubszezont már szintén befejező Lang
Ádám, Kecskés Ákos és Nagy Ádám
állt az olasz szakember rendelkezésére.
Marco Rossi nagyon hasznosnak ítélte,
hogy már most el tudták kezdeni a
munkát a kerettagok többségével.
„Ugyancsak hasznos ez a plusz egy
hét. Az újoncok számára például jó le-
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Fotó: MLSZ

hetőséget ad, hogy minél jobban megismerjék az elképzeléseinket, és persze
nekünk is, hogy minél jobban megismerjük őket” – nyilatkozta.
Az edző kiemelte: ezen a héten a
taktikai elemek gyakorlásán, az automatizmusok minél hatékonyabb kialakításán lesz a hangsúly, míg jövő
héten, az ausztriai edzőtáborban egy
kicsit nagyobb figyelmet kap majd a fizikai felkészítés.
A jelenlegi 18 játékos csütörtökön a
Törökországban játszó kerettagokkal,
Szalai Attilával és Varga Kevinnel egészül ki, míg a többiek jövő hét elejétől
állnak rendelkezésre.

A 68 évvel ezelőtti, olaszok elleni Európa-kupa-győzelemre emlékezett
az Aranycsapat Testület

A 68 évvel ezelőtt az olaszok felett aratott római Európa-kupa-győzelemre
emlékezett hétfőn az Aranycsapat Testület. Lomnici Zoltán bizottsági elnök
emlékeztetett arra, hogy a 3-0-ra megnyert találkozón játszott először a klaszszikus összeállításban a magyar válogatott, amelyet Szepesi György a rádióközvetítés során először nevezett Aranycsapatnak. „Mivel napjainkig ezzel a
jelzővel illetjük az évekig veretlen labdarúgókat, ez a nap tehát egyben a névadás napja is” – hangsúlyozta.

Ter Stegen térdműtét miatt kihagyja a tornát

Marc-André ter Stegen, az FC Barcelona német kapusa korrekciós térdműtét miatt kihagyja az idén nyárra halasztott labdarúgó-Európa-bajnokságot.
A 29 éves játékos hétfőn a közösségi oldalán jelentette be: a katalán klub
orvosi stábjával együtt úgy döntött, hogy elvégzik a beavatkozást, ezért nem
állhat a magyarokkal azonos csoportban szereplő válogatottja rendelkezésére.
Joachim Löw szövetségi kapitány eddigi tervei szerint Manuel Neuer mögött Ter Stegen lett volna a németek második számú kapusa.

A Barcelona nyerte a női Bajnokok Ligáját

Az FC Barcelona nyerte meg a női labdarúgó BajnoA Barcelona női csapata másodszor került fináléba a legkok Ligáját, miután a vasárnapi fináléban fölényesen, 4-0- rangosabb európai sorozatban, s először hódította el a trófeát.
ra legyőzte a Chelsea-t.
Két éve 4-1-re kikapott az Olympique Lyontól a döntőben.
A göteborgi döntőben a katalán együttes már az első percben vezetést szerzett egy ritkán
látható öngóllal: egy spanyol
kapufa után a 16-oson belül
tisztázni igyekvő angol védő
nagy erővel szerette volna a
mezőnybe rúgni a labdát, ám
csapattársa, Leupolz sípcsontját találta telibe, onnan pedig a
jobb felső sarokba vágódott a
játékszer.
A folytatásban is hengerelt a
Barca, gyorsan rúgott még két
gólt, így alig húsz perc alatt eldöntötte a mérkőzést, amelynek végeredménye már az első
játékrész végén kialakult. Gólszerzők: Leupolz (1., öngól),
Putellas (14., büntetőből),
Bonmati (21.), Hansen (36.).
Fotó: Az FC Barcelona közösségi oldala
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Egy hónapig tilos a baromfikereskedelem

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Madárinfluenza –
újabb csapás az állattenyésztőknek

A sertéspestis után újabb csapás az állattenyésztők számára
a
madárinfluenza.
Európa több országában küzdenek a járvány terjedésének
megfékezésével, ezért sok
helyütt leállították az élő baromfival való kereskedelmet.
Romániában elsőként Maros
megyében, a Nyárádtőn működő szárnyasfarmon azonosították a madárinfluenza
vírusát. Németországban és a
legnagyobb mértékben érintett Lengyelországban is több
száz fertőző gócpontot azonosítottak.

Szer Pálosy Piroska

Május 10–12-én az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-bizHatóság
megyei
tonsági
kirendeltségei az országos járványügyi bizottsággal tartott megbeszélések nyomán eldöntötték, hogy a
május 7-én hozott határozatot egységesen alkalmazzák, és 30 napig
tartó korlátozó intézkedéseket vezettek be országos viszonylatban.
Amennyiben újabb gócpontok jelennének meg, kiterjesztik a korlátozó intézkedéseket, amelyek
tetemes gazdasági kárt okoznak
annak az 1.500 gazdasági egységnek, ahol az ország szárnyasállományának 80%-át tenyésztik és
értékesítik. A H5N8 vírustörzs a baromfiállományokra veszélyes, a
vírus által okozott betegség nem
gyógyítható, emberi megbetegedést
azonban nem okoz.
Bevizsgáltatni
az elhullott szárnyasokat
Amint dr. Kincses Sándor, az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság Maros megyei
kirendeltségének vezetője megerősítette, a vírus terjedésének megfékezése érdekében óvintézkedéseket

rendeltek el, a gazdákat és a szárnyasokkal kereskedőket egyaránt
együttműködésre kérik. Mint kifejtette, az utóbbi két héten 6.700-nál
több olyan szárnyas pusztult el a
megyében, amelyeket a gazdák nem
jelentettek, és csak a járványhelyzet
miatt elrendelt ellenőrzések során
szereztek tudomást a körzeti állatorvosok az elhunyt szárnyasokról.
Csupán öt elhullott szárnyasból sikerült laboratóriumi leletet kinyerni, ebből három eset pozitív
volt. Az elföldelt tetemekről azonban már nem lehet kideríteni, hogy
mitől pusztultak el, ezért hangsúlyozza az intézményvezető az állatorvosokkal
való
közvetlen
kapcsolat fenntartásának fontosságát. Az élőszárnyas-szállítást és kereskedelmet
országszerte
a
közutakon és a határátkelőhelyeken
ellenőrzik, ugyanakkor a tenyészetekben élő állatok egészségi állapotát is annak érdekében, hogy csak
egészséges egyedek kerüljenek a pi-
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acra. Az ellenőrzések során több
megyében is bírságokat róttak ki,
Maros megyében többek között
egészségügyi bizonylat nélküli
szárnyassal való kereskedésért 600
lej értékben, egy egészségügyi bizonylat nélküli szállítmány miatt
pedig 3.000 lejre bírságoltak. A megyében eddig három gócpontot azonosítottak olyan gazdaságokban,
ahová a nyárádtői egységből naposcsibék kerültek. Marosszentannán
egy gazdaságban 31 szárnyast,
Kozmatelkén 199, Mezőgerebenesen 119 szárnyast kellett elpusztítani a gócok felszámolása
érdekében. A fertőzött állományoknál elrendelték a személyzet, a szállítóeszközök
mozgatásának
leállítását, akárcsak a takarmányszállítást. Az állományok elpusztítása mellett takarítottak és
fertőtlenítettek, 3 kilométeres körzetben védelmi zónát, 10 km-es
körzetben megfigyelési övezetet jelöltek ki, ez 160 települést jelent.

Rajtolt a háztartási gépek roncsprogramja

Az elmúlt napokban 3324 baromfiállományt ellenőriztek le a szakemberek, és a személyek, állatok,
szállítóeszközök mozgásának szigorú ellenőrzését rendelték el.
Azt követően, hogy a Nyárádtőn
működő baromfifarmon H5N8-as
típusú madárinfluenza-vírus jelenlétét mutatták ki, elrendelték a teljes
állomány (180 ezer szárnyas) elpusztítását, mindent, amivel érintkerültek,
megkezésbe
semmisítenek, a szárnyasfarm teljes
területét, járműveit és gépeit fertőtlenítik. Az ANSVSA Maros megyei
kirendeltsége három kilométeres
védőkörzetet rendelt el, ezen belül
valamennyi baromfifarmot állatorvosok vizsgálnak meg. Betiltották a
szárnyasok és tojások forgalmazását, illetve a szabadban tartásukat,
valamint elrendelték a kacsák és
libák elkülönítését a többi háziszárnyastól. A nyárádtői farm tíz kilométeres körzetében – amelybe
Marosvásárhely is beletartozik –
megfigyelési zónát alakítottak ki. A
bizottság elrendelte ugyanakkor
azoknak a Hargita megyei farmoknak a felderítését, amelyekbe a madárinfluenza által érintett Maros
megyei baromfitelepről kerültek
szárnyasok. Az országos járványügyi bizottság azonban egy hónapra
leállította az üzleti közvetítők számára az élő szárnyasokkal való kereskedelmet országszerte. Az
RMDSZ ellenben azt szorgalmazza,
hogy az országos járványügyi bizottság törölje el az egész országra
vonatkozó megszorító intézkedéseket, és térjenek vissza az eredeti
korlátozásokhoz, amelyek elegendőek a gócpontok felszámolására.
Mint hangsúlyozták, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági
szakhatóság európai uniós direktíva
alapján hozta meg azt a döntését,
amely alapján a 3 és 10 kilométeres
sugarú körben biztonsági zóna létrehozása elegendő lehet a gazdasági
és állategészségügyi óvintézkedések betartásában. Az állatorvosok
szerint tájékoztatni kell a lakosságot
arról, hogy járványhelyzetben a
vadmadarakkal való érintkezés elkerülése érdekében a szárnyasokat
kötelesek zárt helyen tartani.
„Viszonteladóktól ne vásároljanak
állatot!”
– Milyen hasznos óvintézkedéseket tanácsolnak a gazdáknak? –
kérdeztük a megyei hatóság vezetőjét.

– Amint dr. Kincses Sándor, az
Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság Maros megyei
kirendeltségének vezetője megerősítette, a jelenlegi járványhelyzetet
az országos állategészségügyi hatóság koordinálja. Az egyik legfontosabb teendője a gazdának azonnal
értesíteni a körzeti állatorvost az elhullott szárnyasokról. A fertőzés
terjedésének a megakadályozása érdekében szigorúbb biztonsági feltételek betartására van szükség a
baromfitelepeken, a szárnyasokat
zárt helyen kell tartani, fontos a lábbeli-fertőtlenítés, és minél kevesebb
személy érintkezzen a szárnyasokkal. Viszonteladóktól pedig egyáltalán nem ajánlott sem naposcsibét,
sem más haszonállatot vásárolni,
mivel nem tudhatja a gazda, hogy
milyen körülmények között tartották az állatot, míg gazdát cserélt. A
gazdaságban elhullott szárnyasokról azonnal értesíteni kell az állatorvost, a tetemet pedig a lehető
legrövidebb időn belül biztonságos
körülmények között szakhatósági
laboratóriumba szállítani a szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében. Az előírások értelmében tilos
az állatok ki- és bevitele a gazdaságokba a szakhatóság engedélye nélkül. Ez alól csak azok az állatok
képeznek kivételt, amelyek az adott
gazdaságban nem érintkezhetnek
szárnyasokkal. Amellett, hogy 30
napra felfüggesztették az élő szárnyasokkal történő kereskedelmet, a
települések között ellenőrzéseket
végeznek az illegális baromfikereskedők leleplezése érdekében.
Maros megyében mindössze két
kereskedelmi egység tevékenysége
van hivatalosan bejegyezve élőállat-kereskedéssel. Egy magánszemély 350 darab naposcsibét
vásárolhat a csirkekeltetésre szakosodott farmról. A viszonteladók
azonban, megkerülve a törvényes
utat, más személyek nevére nagyobb mennyiségű szárnyast felvásárolnak, és azokat értékesítik.
Hasonló a helyzet a sertésekkel, juhokkal, szarvasmarhákkal is. Adómentes jövedelemre tesznek szert,
azonban nem tartják be az állategészségügyi előírásokat, és az állatjóléti szabályokat áthágva
szállítják és tartják az állatokat, míg
túl nem adnak rajtuk.
Az elmúlt hónapokban 35 sertéspestisgócot azonosítottak (ez a
szám hétre csökkent), amelyeket a
tervek szerint a héten fel is számolhatnak.

* Tévék (400 lej, legalább E besorolás)
* Ruhaszárítók (400 lej, legalább
A++ besorolás)
* Porszívók (200 lej, 43 kWh/év
energiafelhasználás alatt)
* Laptopok (500 lej)
* Táblagépek (300 lej)
A környezetvédelmi miniszter
szerint a regisztráció a korábbi

évekhez viszonyítva egyszerűbb
folyamattá vált, az igénylőknek a
nevüket, a településüket, a személyi számukat (CNP), az e-mail-címüket kell megadniuk, fel kell
tölteniük egy, a személyi igazolványukról készült képet, valamint
egy kitöltött, személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
(pálosy)

Regisztrálni holnapig lehet

Május 14-én, múlt pénteken
kezdődött a háztartási gépek
roncsprogramja,
amelyet
több szakaszban bonyolítanak le. Online regisztrálni
május 20-ig, csütörtökig
lehet.

A régi háztartási eszközök energiahatékonyra való cseréjét támogató
roncsprogram
idei
költségvetése 75 millió lej. A háztartási gépek roncsprogramjának a
lényege, hogy energiatakarékosabb
háztartási gépekre lehet cserélni egy
régit, ennek fejében kapnak egy
200–500 lej közötti vásárlási utalványt, amelyet 15 napig lehet felhasználni a programban részt vevő
áruházakban. A program részeként
kilenc termékkategória esetén lehet
értékjegyeket igényelni: mosógépek, mosogatógépek, hűtőszekrények, ruhaszárítók, légkondicionáló
berendezések, televíziók, porszívók, laptopok és tabletek. Egy felhasználó egy termékkategóriában
csak egyszer igényelhet értékjegyet,
és azonos termékkategóriájú régi

háztartási eszközt kell leadnia, nem
lehet például mosógépet hűtőszekrényre cserélni. Kivétel a mosogatógép
vagy
ruhaszárító,
amennyiben azt vásárolnának a
program keretében, bármilyen háztartási gépet leadhatnak.
Az érdekeltek a Környezetvédelmi Alap https://www.afm.ro/
honlapján kell regisztráljanak május
20-ig, majd ezt követően veszi kezdetét a program többi szakasza, az
első voucherek is csak május 21-ét
követően kerülnek kiállításra. Az
első szakasz május 21. – június 4.
között zajlik: mosógépek, mosogatógépek, hűtőszekrények beszerzésére
lehet
felhasználni
az
értékjegyet. A program több szakaszra való bontását azzal indokolták, hogy a forrásokat ne csak
egyetlen termékkategóriára használjanak, akárcsak a program korábbi kiírásában, amikor többnyire
televíziók kicserélésére használták
fel.
A 2. szakasz június 4. – június
18. között zajlik televíziók, lapto-

pok, tabletek beszerzésére, a 3. szakasz pedig június 18. – július 2. között, légkondicionálók, ruhaszárítók, porszívók beszerzésére.
Minden érdeklődőnek ki kell töltenie egy saját felelősségre szóló
nyilatkozatot, amelyben vállalja,
hogy a voucher ellenértékeként átad
egy régi háztartási eszközt. A kitöltött nyilatkozatot fel kell tölteni a
Környezetvédelmi Alap oldalára. A
voucher kibocsátásától számított 15
napon belül az igénylőnek meg kell
vásárolnia a kiválasztott háztartási
eszközt.
A különböző eszközökre a következő összegű támogatásokat lehet
kapni (a támogatások összege az új
eszköz energetikai besorolásától
függ):
* Mosógépek (400 lej, legalább
C besorolás)
* Mosogatógépek (400 lej, legalább D besorolás)
* Klímaberendezések (400 lej,
legalább A++ besorolás)
* Hűtőszekrények/fagyasztók
(400 lej, legalább E besorolás)
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Nem tárgyalnak még a tűzszünetről a gázai-izraeli rakétaháború
kilencedik napján

Nem tárgyalnak még tűzszünetről a szemben álló felek a
gázai–izraeli rakétaháború kilencedik napján sem – jelentette a katonai rádió kedden
délelőtt.

Az izraeli hadsereg egyelőre nem
foglalkozik a tűzszünettel, még számos célpontja van, és a rádió szerint
már meghatározták a következő 24
óra katonai teendőit. A viszonylag
csendes éjszaka után reggel ismét kiújultak a támadások, egy rakéta becsapódott az övezet közelében egy
lakóházba, de az ott lakók a harcok
elől az ország északi részére menekültek, ezért senkinek nem esett
baja, csak anyagi károk vannak.
Kedd délelőtt felszólították az
övezethez négy kilométernél közelebb lakókat, hogy tartózkodjanak
házaikban, a hírmagyarázók szerint
robbanószeres drónokkal és aknalövedékekkel készülő támadástól
lehet tartani Gázából.
Aviv Kochávi vezérkari főnök
megbeszélést folytatott a Gázából
leggyakrabban lőtt, az övezet szomszédságában lévő települések vezetőivel. Egyikük a rádióban
elmondta, hogy a hadsereg célja a
hosszabb távú nyugalom biztosítása
számukra, és támogatják ebben az

erőfeszítésében a katonaságot. A
katonai szóvivő jelentős eredményekről számolt be. A gázai övezetet uraló iszlamista Hamász
szervezet alagúthálózatának eddig
mintegy harmadát, 120 kilométert
tettek használhatatlanná. Nem világos, hogy a Hamász hány fegyverese lelte halálát a járatokban a légi
csapások idején.
Kedden hajnalban elsősorban az
övezet előkelő, Rimál nevű negyedét bombázta az izraeli légierő,
emellett többfelé a helyi parancsnokok otthonait, és megsemmisítették
a Hamász öt, hadi célokra használt
épületét. Emellett megsemmisítettek hat olyan indítóállást, ahonnan
Tel-Avivot is elérő, nagyobb hatósugarú rakéták kilövését tervezték a
szélsőségesek. Ennek ellenére hétfő
este óta mégis mintegy kilencven
rakétát lőttek ki Izrael irányába Gázából, de húsz közülük az övezeten
belül robbant fel.
A rádióban az izraeli rendőrség
egyik illetékese elmondta, hogy
több mint ezer embert, arabokat és
zsidókat is őrizetbe vettek a múlt
heti etnikai zavargások résztvevői
közül, főként a biztonsági kamerák
felvételei alapján. A hatóságok terrorizmusként kezelik a másik cso-

Aggasztó a Gázai övezetben
lerombolt toronyház ügye

Az Európai Uniót mélységesen aggasztja az izraeli légierő által lerombolt, több
nemzetközi sajtóorgánumnak
otthont adó gázai toronyház
ügye – jelentette ki Peter
Stano, az unió külügyi szolgálatának szóvivője hétfőn az
Európai Bizottság sajtókonferenciáján.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy az
EU nagy jelentőséget tulajdonít a
médiaszabadságnak, alapelve, hogy
a sajtómunkásoknak biztonságos és
szabad környezetében kell végezni
tevékenységüket, elengedhetetlen
továbbá, hogy a konfliktusról pártatlan módon tudósítsanak.
Stano megerősítette, hogy az
EU-tagállamok külügyminiszterei
keddi rendkívüli tanácskozásának
középpontjában az izraeli és palesztin fél között újból kiélesedett feszültségek csökkentése és az
erőszak megszüntetése áll.
„Először is sürgősen meg kell
akadályoznunk, hogy a konfliktus
kiszélesedjen. A tagállamok külügyminiszterei azt fogják megvitatni, hogyan járulhat ehhez hozzá
az EU. Másodszor az uniós diplomáciai erőfeszítéseket arra kell irányítani,
hogy
kezeljük
a

konfliktushoz vezető problémák
gyökerét, annak érdekében, hogy
újra meginduljon a békefolyamat a
két fél között” – emelte ki.
A szóvivő az Izrael állam ellen
bevezethető szankciók lehetőségével kapcsolatos újságírói kérdésre
válaszolva elmondta, hogy a korlátozó intézkedésekről csakis a tagállami minisztereket tömörítő Tanács
dönthet, mind a 27 tagállam egyhangú konszenzusa által. Megjegyezte, hogy mostanáig egy
tagállam sem vetette fel a szankciók
bevezetését.
„Szankciók meghozatala nem
tartozik az uniós irányelvekhez,
csupán egy eszköz, amit akkor vethet be az EU az összes tagállam
egyetértésével, ha a diplomáciai
erőfeszítések már nem segítenek a
helyzet javításában” – húzta alá.
Hozzátette még, hogy az unió kitart korábbi álláspontja mellett, és
határozottan elítéli az illegális izraeli telepesek tevékenységét, és a palesztinok
kilakoltatását
a
megszállott területen, mivel azok
összeegyeztethetetlenek a nemzetközi joggal, továbbá ellehetetlenítik
az 1967-es határokon nyugvó két
állami megoldás megvalósítását.
(MTI)

port elleni támadásokat. A gyanúsítottak jelentős részben tizenéves fiatalok, a jelenleg letartóztatottak
15-20 százaléka zsidó.
Észak-Izraelben, a Jordán-völgyénél kedd délelőtt lelőttek egy
drónt, amelyet a határon túlról indítottak Izrael felé, de egyelőre nem
világos, hogy Jordániából vagy Szíriából, mert az eset a hármas határ
közelében történt. Az izraeli katonai
hatóságok a repülőszerkezet roncsait vizsgálják.
A gázai iszlamista szervezetek és
Izrael közötti feszültség április közepén újult ki, ezúttal azért, mert
zsidó telepesek Jeruzsálem keleti
részén ki akartak költöztetni palesztin családokat otthonaikból. Szintén
fokozta a feszültséget, hogy izraeli
rendőrök intézkedtek az Al-Aksza
mecsetnél, a palesztinok emiatt is
tiltakoztak. A Hamász múlt hétfőn
kezdte rakétákkal támadni Izraelt,
ez váltotta ki az izraeli ellencsapásokat. Azóta a Hamász több mint
kétezer rakétát lőtt ki, de túlnyomó
többségüket az izraeli légvédelem
elfogta. Izrael harci repülőgépekkel
és tüzérséggel több száz célpontot
támadott a Gázai övezetben, ahol
mintegy kétmillió palesztin él.
(MTI)

Merkel kormánya
szolidaritásáról biztosította Netanjahut

Angela Merkel német kancellár ismét elítélte a Gázai övezetből Izrael ellen intézett
rakétatámadásokat, és kormánya szolidaritásáról biztosította Benjámin Netanjahu
izreli miniszterelnököt kettejük hétfőn telefonon folytatott megbeszélésén – közölte
a német szövetségi kormány
szóvivője.

Steffen Seibert közleménye szerint a kancellár megerősítette kormánya álláspontját, miszerint
Izraelnek jogában áll védekezni a
támadásokkal szemben.
A polgári lakosságot mindkét
oldalon sújtó emberveszteségekre
tekintettel kifejezte reményét,
hogy a harci cselekmények lehetőleg hamarosan véget érnek.
Angela Merkel továbbá aláhúzta, hogy a szövetségi kormány
határozottan fellép mindazon tüntetések ügyében, amelyeken gyűlöletet
és
antiszemitizmust
terjesztenek – ismertette a szóvivő.
Németországban az izraeli–palesztin konfliktus újbóli elmélyülése – vagyis a Gázai övezetet
uraló Hamász dzsihadista palesztin
szervezet rakétatámadásaiból és az

izraeli hadsereg ellencsapásaiból
álló rakétaháború – május 10-i
kezdete óta legkevesebb tíz Izraelellenes, antiszemita incidens történt.
Több városban megdobálták
kővel a helyi zsinagógát, máshol
izraeli zászlót égettek el. A legnagyobb szabású eset szombat este
történt Berlinben, ahol az Izrael
állam 1948-as megalapításának évfordulója alkalmából a palesztinok
mellett tartott tüntetések egyikén
több száz demonstráló összecsapott a megmozdulás biztosítására
kivezényelt mintegy hatszáz rendőrrel.
A kövekkel, palackokkal, petárdákkal dobáló tüntetők megsebesítettek 93 rendőrt, 59 embert
őrizetbe vettek, a többi között hivatalos személy elleni erőszak, súlyos testi sértés és garázdaság
miatt.
A szeptember 26-i szövetségi
parlamenti választásra (Bundestag)
készülő kancellárjelöltek mind elítélték az incidenseket. Németországban a zéró tolerancia elve
érvényes az antiszemitizmussal
szemben, ezért azonnal fel kell
oszlatni minden megmozdulást,

amelyen előfordul zsidóellenes
megnyilvánulás – nyilatkozott hétfőn Berlinben a közvélemény-kutatásokban
vezető
Zöldek
kancellárjelöltje, Annalena Baerbock.
A szociáldemokratákkal (SPD)
kormányzó CDU/CSU jobbközép
pártszövetség kormányfőjelöltje,
Armin Laschet ugyancsak hétfőn
Berlinben tájékoztatóján kiemelte,
hogy a német államrezonhoz, azaz
Németország alapvető érdekeinek
köréhez Izrael államiságának megőrzése mellett a Németországban
élő zsidók biztonsága is hozzátartozik.
A felmérésekben a Zöldek és a
CDU/CSU után következő SPD jelölte, Olaf Scholz kiemelte, hogy
„nincs pardon” mindazoknak, akik
zsidó intézményekre támadnak
vagy antiszemita jelszavakat skandálnak tüntetéseken.
A jogállami lehetőségek adta
legkeményebb rendőri fellépést
ígérte az antiszemita gyűlölködőkkel szemben a napokban több tartományi belügyminiszter és Horst
Seehofer szövetségi belügyminiszter is. (MTI)
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Eladták az örökösök
a zsibói Wesselényi-kastélyt

A Szilágy megyei önkormányzat egyelőre nem tudta
elővásárlási
érvényesíteni
jogát a zsibói Wesselényikastély fölött, mert az örökösök már korábban eladták a
műemlék épületet – jelentette be kedden közösségi oldalán Szilágyi Róbert, az
önkormányzat alelnöke, a
kastély megvásárlására létrehozott bizottság vezetője.

Szilágyi Róbert hozzátette: az
önkormányzat jogi úton fogja kérni
elővásárlási jogának gyakorlatba
ültetését.
Az RMDSZ politikusa a Maszol.ro portálnak nyilatkozva azt
mondta, hogy a kastélyt a Kolozsváron bejegyzett Micro Vision
Consult Kft. vásárolta meg április
20-án, bő egy héttel azelőtt, hogy a
Szilágy megyei önkormányzat a
megvásárlásról döntött volna.
A portál közlése szerint a 2020
januárjában bejegyzett kft. üzleti
tanácsadással foglalkozik, tavalyi

árbevétele 108.349 lej volt. A kastélyért 800 ezer eurót fizetett az üzlebonyolító
Artmark
letet
Historical Estate Kft.-nek.
A Szilágy Megyei Tanács április
28-i ülésén nyilvánította ki, hogy
élni kíván elővásárlási jogával.
Ekkor el is különítette költségvetésében az épület megvásárlására
szánt pénzt, és az üzlet megkötésével egy öttagú tárgyalóbizottságot
bízott meg, melynek élére Szilágyi
Róbert alelnököt állította.
A barokk és klasszicista stílus
ötvözésével 1779 és 1796 között
felépített kétszintes kastély 2200
négyzetméteres hasznos területtel
rendelkezik. A tízhektáros kastélykertből 1,3 hektárt szolgáltattak
vissza az örökösnek, a fennmaradó
részen a botanikus kert működik.
A kastély államosítás előtti
utolsó tulajdonosa Teleki Artúrné
Wesselényi Ilona volt. Az ő leszármazottja, a Szilágysomlyón élő Janicskó (született Teleki) Éva 17
éven át pereskedett az örökség

visszaszerzéséért. 1997-ben az
állam az épületért csekély összegű
kártérítést fizetett, amit a család
visszafizetett az államnak, amikor
a törvények módosítása nyomán a
természetbeni visszaszolgáltatásra
is lehetőség nyílott. Az örökösök
azért kényszerültek a kastély eladására, mert belátták: nem tudják előteremteni a felújításhoz, karbantartáshoz szükséges összeget.
A zsibói Wesselényi-kastély az
államosítás után iskolaként, majd
pionírok házaként működött. Az
1989-es rendszerváltás után is a
gyermekek számára szabadidős
foglalkozásokat szervező intézmény, illetve a kastélyparkban kialakított botanikus kert irodái
működtek benne.
Visszaszolgáltatásáról 2012 tavaszán hozott jogerős ítéletet a bíróság. A Szilágy
megyei
önkormányzat azt követően kívánt
élni elővásárlási jogával, hogy korábban a kulturális tárca lemondott
erről.

török vezetést, amiért a felperesek
ügyvédjei nem kaptak felhatalmazást arra, hogy belenézzek a per
ügyirataiba.
„A kritikus hangok elhallgattatása többszörös negatív hatást gyakorol mind az őrizetbe vett
személyre, mind a társadalom egészére. A szabadság megvonásának
elrendelése visszatartó hatással van
a véleménynyilvánítás szabadságára, mivel megfélemlíti a civil társadalmat, és elhallgattatja a más

véleményen lévőket” – foglalt állást az EJEB.
A bíróság több mint 20 ezer euró
kártérítést ítélt meg a felperesek
számára.
Törökországot az EJEB rendszeresen elítéli az emberi jogok megsértése miatt, különösen a 2016.
júliusi puccskísérlet után, amelyet
a hadseregben, az igazságszolgáltatásban, a médiában és a nemkormányzati szervezetekben jelentős
tisztogatások követtek. (MTI)

Az emberi jogi bíróság ismét elítélte
Törökországot az ellenzéki újságírók illegális
fogva tartása miatt

Az Emberi Jogok Európai Bírósága kedden ismét elítélte
Törökországot két ellenzéki
újságíró törvénytelen előzetes fogva tartása miatt – közölte kedden a strasbourgi
testület.

A két kormánykritikus újságírót,
Tunca Ilker Ögretent és Mahir Kanaatot 2016 decembere és 2017
decembere között ítélték előzetes
letartóztatásra terrorizmus gyanújával. A helyi hatóságok azzal vádolták őket, hogy feltörték Berat
Albayrak volt török pénzügyminiszter, Recep Erdogan elnök vejének e-mail postafiókját, és
személyes levelezését közzétették
a Wikileaks kiszivárogtató portálon. Albayrak levelezését valójában
egy
Redhack
nevű
hackerszervezet törte fel, és tette
fel a honlapra, a két újságíró csak
publikálta újságjában.
A testület bírái egyhangúlag
megállapították, hogy Törökország
megsértette mind a két újságíró
„szabadsághoz és biztonsághoz
való jogát”, mivel őrizetbe vételük
megalapozatlan volt, továbbá megfosztották őket a véleménynyilvánítás szabadságától. A bíróság
emellett azért is elmarasztalta a

Dăncilă a jegybank
kormányzójának tanácsosa lesz

A párt új vezetése által vakvágányra tolt, parlamenti mandátum
nélkül maradt politikus Mugur Isărescunak, a jegybank kormányzójának tanácsosa lesz a zöldenergia,
illetve fenntarthatósági stratégia területén.
A tanácsadók sorába történő felvétele érdekében Dăncilă benyújtott
egy dossziét, és részt vett az
(állás)interjún – írta a Mediafax.
Dăncilă 2018. január 29-től
2019. november 4-ig volt Románia
első női miniszterelnöke. A román
nagypolitikában korábban kevésbé
ismert, mérnöki végzettségű Dăncilă 1988-ban szerzett oklevelet a
ploieşti-i Olaj- és Gázipari Egyetemen, 2006-ban politikatudomá-

nyokból szerzett mesterképzésen
oklevelet. 2008-2010 között abban
a Teleorman megyében volt önkormányzati képviselő, amelynek megyei tanácsát akkor Liviu Dragnea,
a PSD későbbi elnöke vezette. Miniszterelnöki kinevezése előtt Dăncilă tíz évig volt EP-képviselő, és
évek óta állt a PSD nőszervezetének
élén.
A kormányfői poszton túl gyorsan megerősödő és függetlenedni
próbáló, fél-fél év után menesztett
Sorin Grindeanu és Mihai Tudose
után Dăncilă bizonyult Liviu Dragnea leghűségesebb miniszterelnökének. A jobboldali média a
PSD-elnök bábjának tartotta Dancilát, és kigúnyolta nyelvtani, kifejezésbeli hibáit.
Dăncilă 2019 májusától vette át
pártfogójától a PSD vezetését, miután Dragneát korrupcióért bebörtönözték. A pártelnöki tisztségről
2019. november 26-án mondott le,
miután alulmaradt az elnökválasztáson Klaus Iohannisszal szemben.

Az erdélyi iskolákban kevésbé
zsúfoltak az osztálytermek, tornatermek és sportpályák, és nagyobb
mértékben ellátottak számítástechnikai eszközökkel, mint az ország
többi régiójának iskolái – mutat rá
az Erdélystat elemzése. Az Országos Statisztikai Intézet iskolai infrastruktúrára vonatkozó adatai
alapján az erdélyi iskolákban átlagosan 19 diákra jut egy osztályterem, 211 diákra egy testnevelésóra
tartására alkalmas helyiség, illetve
8 diákra jut egy számítógép. A mért
mutatók közül a számítógépes ellátottság jelzi a leginkább az iskolai
infrastruktúra fejlettségét. E tekintetben az erdélyi régiók közül Székelyföld van a legkedvezőbb
helyzetben: itt átlagosan 7 diákra jut
egy számítógép.
Az erdélyi magyar tannyelvű
képzést (is) nyújtó oktatási helyszínek infrastrukturális ellátottságával
részletesebben foglalkozott az Erdélystat 2019-ben elvégzett Tanügyi barométer felmérése. A
magyarul (is) oktató iskolákban az
osztályteremmel, tornateremmel, illetve a számítógéppel való ellátottság is az erdélyi átlagnál
kedvezőbb. Ezekben az intézményekben 17,7 diák jut egy osztályteremre, szemben a 18,8-as erdélyi
átlaggal. A tornatermek/sportpályák
esetében a magyar tannyelvű oktatási helyszíneken 166 diák használ
egy tornatermet, míg az erdélyi
átlag 211. Emellett az is megállapítható, hogy elsősorban a nagyobb iskolákban és településeken több diák
használ egy osztálytermet és számítógépet.
Számítógépes ellátottságban az
erdélyi magyar tannyelvű képzést
(is) nyújtó oktatási helyszíneken átlagosan 12 diákra jut egy számítógép. A székelyföldi megyék
számottevően jobb helyzetben vannak (10 diák/számítógép) Erdély
többi régiójánál, hiszen a szórványrégiókban, például a Bánságban
(13,8) vagy Észak-Erdélyben (13,5)
az átlagnál jóval több diákra jut egy
iskolai számítógép.
A magyarul (is) oktató iskolák
számítástechnikai infrastruktúrájáról az is elmondható, hogy az oktatási helyszínek közel 10%-a nem
rendelkezett internet-hozzáféréssel

a 2018/2019-es tanévben, ami elsősorban a falusi (11,8%) és kisvárosi
(4,8%) iskolákban a legszámottevőbb. Ez az összes erdélyi magyarul tanuló diák 1,4, ugyanakkor a
falusi iskolákba járó diákok 3,5%át érinti.
Az iskolai infrastruktúrára vonatkozóan a legpontosabb képet a Tanügyi
barométer
osztályok
felszereltségére (digitális, számítástechnikai eszközök, projektor,
nyomtató stb.) vonatkozó adatai
nyújtják. Az eredmények bemutatásához az Erdélystat elemzői létrehoztak
egy
iskolai
infrastruktúra-indexet, ami megmutatja, hogy milyen az erdélyi iskolák magyar osztályainak oktatásban
használható segéd-, illetve digitális
eszközökkel való ellátottsága. Ez
alapján jól kirajzolódik a falusi és
kisvárosi iskolák elmaradottsága,
miközben a húszezernél több lakosú településeken a magyar osztályok felszereltsége jóval átlag
fölötti. Az iskola mérete alapján is
egyértelműen az látszik, hogy a nagyobb iskolák osztálytermei jóval
felszereltebbek. Az oktatási szintek
szerint alapvetően a líceumi
és/vagy posztlíceumi képzést
nyújtó iskolákban kimagasló a magyar osztályok által használt termek
felszereltsége, jelentős lemaradás a
szakoktatásban valószínűsíthető.
Regionális
összehasonlításban
megállapítható a partiumi régió magyar osztályainak felszereltségbeli
hátránya Erdély többi régiójához
képest.
A kizárólag magyar, illetve a vegyes iskolák magyar és nem magyar tannyelvű osztályai közötti
összevetés Erdély-szinten nem
mutat számottevő különbségeket,
az erdélyi magyar diákok oktatásának infrastrukturális feltételei öszszességében nem rosszabbak, mint
a vegyes iskolák nem magyar tagozatos osztályaiban. Mi több, bizonyos régiókban (például Kolozsvár
vonzáskörzetében vagy Partiumban) a magyar osztályok felszereltsége mutatkozik kedvezőbbnek a
vegyes iskolák nem magyar osztályainál.
A teljes elemzés az Erdelystat.ro
honlapon olvasható. (Sajtóközlemény)

Tanácsadói állást fog betölteni a Román Nemzeti Bankban júniustól Viorica Dăncilă
volt miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt (PSD) korábbi elnöke és államfőjelöltje – adta hírül kedden
a Mediafax hírügynökség.

Iskolai infrastruktúra Erdélyben
és a magyar iskolahálózatban
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel.
(22614-I)

0742-298-872.

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni
lehet a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65665-I)

A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG ARGONHEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEMBEREKET alkalmaz. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65638-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)

LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel.
0759-465-199. (65641-I)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér
versenyvizsgával felvesz:

• egy közbeszerzési szakfelügyelőt
– COR-kód 242213.
A versenyvizsga időpontja: június 3., 10 óra.
• egy repülőtéri ellenőrt (inspector aerodrom)
– COR-kód 215312.
A versenyvizsga időpontja: június 4., 10 óra.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőfedést, tetőszigetelést. Tel. 0740-667511. (22613-I)
VÁLLALUNK: kőművesmunkát, szobafestést, parkettrakást, csiszolást,
hőszigetelést, kertépítést, térkövezést. Tel. 0740-667-511. (22613-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, járólaplerakást, szigetelést polisztirén lappal,
bitumenes tetőt, ipari javításokat,
készítünk kerítést, teraszt, lugast,
lefolyót, csatornát. Tel. 0759-552-041.
(11860)
TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből, ácsmunka, teraszkészítés, garázsfelújítás,
csatornajavítás,
bármilyen kisebb javítás, mindenféle
más munka. Tel. 0755-654-115.
(11878)
TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)

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 tetőfedést, bádogosmunkát, csatorna- és lefolyókészítést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből, cserépből, ácsmunkát, szigetelést polisztirénnel, kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést és kisebb
sürgős javításokat. Tel. 0749-689653. (11815-I)

MEGEMLÉKEZÉS

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

ADÁSVÉTEL
MŰLÉP eladó, jó minőségű. Ára: 35
lej/kg. Tel. 0744-159-243. (p.-I)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11894-I)
VÁSÁROLUNK
árat ajánlunk.
(11856)

bakelitlemezeket, jó
Tel. 0740-280-126.

LAKÁS

ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Fülpesi Lajos névre
szóló
fogyatékossági
utazási
igazolványom. Semmisnek nyilvánítom.
(11918)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag és alumíniumredőnyöket, szalagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062, Attila. (11798-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést bármilyen lemezből vagy cserépből, készítünk garázst, kerítést betonból is,
teraszt, manzárdot, kanálist, szemétleöntőt tömbházaknál, sürgős javítást. Munka után takarítunk, a
szemetet elszállítjuk. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel. 0755613-736. (11789)

Elmentél s veled együtt eltűnt
a remény,
De lelkünk egy darabja utadon
elkísér.
Veled vagyunk most is, s te
pedig velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly
végtelenül nagy.
Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk, hogy immáron 5
éve nincs köztünk a szeretett
édesanya,
nagymama,
dédmama, TÓTH IRMA szül.
Bereczky.
Múlhatnak a hónapok és az
évek, de sosem feledünk, a
szívünkben mindig itt leszel
velünk!
Emlékét őrzi lánya, fia, három
unokája
és
három
dédunokája. (sz.-I)

Szívem soha el nem múló
fájdalmával
emlékezem
életem legszomorúbb napjára,
2014. május 19-ére, amikor a
kegyetlen
halál
tragikus
hirtelenséggel
elragadta
drága jó férjemet, kislányom
imádott édesapját, a gyulakuti
születésű LÁSZLÓ LORÁND
RICHÁRDOT (Riki).
Drága Rikim, hiányod örökre
pótolhatatlan űrt hagyott az
életünkben. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Feleséged,
Zsuzsa
és
kislányod, Viktória. (11900)

„Jóságod, szereteted
örökké bennünk él,
de sajnos ajkad már
rég hallgat, nem beszél…
Könnyeink az emlékekben
mindig téged kutatnak,
érted a virágok is sírodon
harmatkönnyeket hullatnak.”
Szomorúan emlékezünk a szentháromsági ifj. SIPOS MIHÁLYRA
halálának 12. évfordulóján.
Őt soha nem feledő szerettei. (11880-I)
„Gyújts egy gyertyát, s légy lélekben véle.
Kérdezd meg, hogy más létsíkon él-e?
Emlékezz rá, tisztán szeretettel,
Ő már lélek, Földet megjárt ember.
Neki könnyű, már mindent megértett,
mért bántotta, miért fájt az élet.
Mindenkinek régen megbocsátott,
megértően nézi a világot.
Álmaidban vissza-visszatéved,
figyelmeztet és tanítgat téged.”
(Aranyosi Ervin: Gyújts egy gyertyát)
Szomorú szívvel emlékezünk a nagyajtai születésű KOVÁCS
SÁNDOR
magyarzsákodi unitárius lelkészre halálának 10.
évfordulóján.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Testvére és családja. (p.-I)
Elmentél tőlünk egy tavaszi

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

azóta tiéd a csend, a végtelen

szül. Gyurka

napon,

nyugalom.
Itthagytál

minket,

küzdöttél,

akikért

örök álom zárta le a szemed,

megpihenni tért két dolgos
kezed.

Nélküled semmi sem olyan,
mint régen,
fájó

könnycsepp

Fájó

szívvel

mindnyájunk szemében.

lettél

emlékezünk

özv. MAUZER PIROSKA

szerető szíve életének 96. évében megpihent. Végső búcsúzta-

tása

2021.

május

20-án,

csütörtökön 13 órakor lesz a re-

formátus temetőben, katolikus

szertartás szerint.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (sz.-I)

május 19-én a székelyvajai
HENTER VIKTORRA halálának második évfordulóján.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (11910)

Szomorú szívvel emlékeztünk

május 18-ára, amikor két éve,
hogy

eltávozott

a

háromsági

szent-

születésű

FAZAKAS ROZÁLIA. A Jóisten
nyugtassa békében!
Emléke

legyen

nyugalma csendes!

áldott,

Férje, leánya, veje és két

unokája. (11914)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama, test-

vér, rokon és jó szomszéd,
SZILÁGYI ILONA

életének 95. évében, hosszú

szenvedés után csendesen meg-

pihent.

Temetése május 19-én, szerdán
13 órakor lesz a római katolikus

temető alsó kápolnájából, katoli-

kus szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (11920-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

Mély megrendüléssel értesül-

anyós, testvér, sógornő, rokon

mérnöki

retett

édesanya,

nagymama,

és szomszéd,

CZITROM MÁRIA

85. évében csendesen megpi-

hent.

Drága halottunk temetése május

19-én, szerdán 13 órakor lesz a

marosszentkirályi katolikus te-

metőben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (11902-I)

tünk a nyárádszeredai Kertészványom,

Karon

volt

CSIPÁN

tragikus halálhíréről.
Igaz

ember,

férj,

tanít-

CSABA

apa

volt.

Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak.
Szakács

Géza

és

családja

Marosvásárhelyről. (11923)
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2021. június 3-án 10 órakor a Marosvásárhely, Pandúrok
sétány 42. szám alatti székhelyén nyilvános árverést szervez a Marosvásárhely, Rózsák tere 20-21. szám alatti ingatlanának eladására:

– 1.553 négyzetméter terület kizárólagos kvóta és 309 négyzetméter
osztatlan rész,

– A épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet, rendeltetés: adminisztratív irodák, 746 négyzetméter hasznos felület az utcai fronton,

– B épületegyüttes: szuterén+földszint+3emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 1.561 négyzetméter hasznos felület az
utcai fronton,

– C épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet és szuterén+földszint+2 emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 547 négyzetméter hasznos felület a belső udvarban,

– D épületegyüttes: földszint, rendeltetés: raktár 367 négyzetméter
hasznos felülettel a belső udvarban,
– 15 parkolóhely az udvarban.

A teljes együttes megközelíthető gépkocsival a Nyomda (Poligrafiei)
utcából, gyalogos megközelítés a Rózsák teréről.
Kikiáltási ár 7.500.000 lej, héa nélkül.

Az árverésen való részvétel garanciája a kikiáltási ár 10%-a.

A licitre való feliratkozás és a garancia befizetésének határideje:
2021. május 28., 17 óra.

Az árverésen való részvétel feltételei a feladatfüzetben találhatók,
amelyet a mihaela.simion@delgaz-grid.ro e-mail-címről lehet kérni.

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –
nyilvános versenytárgyaláson
bérbe adja Marosvásárhelyen az alábbi, nem lakás rendeltetésű
helyiségeket:
1. Decebal utca 42. szám, félszuterén, 73,25 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak
2. Liviu Rebreanu utca 1., 16,39 négyzetméter, kereskedelemre, szolgáltatásra, irodának
3. Mihai Viteazu utca 3. szám, az udvarban, 35,99 négyzetméter,
szolgáltatásra, raktárnak
4. Tusnád utca 5. szám, 5-ös helyiség, 50,72 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának
5. Vadász utca 12. szám, 18 négyzetméter, garázsnak.
A versenytárgyalásra 2021. június 4-én 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca
2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej) május
19-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az iratokat benyújtani
június 3-án 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.

KOBAK KÖNYVESBOLT

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

