
Az április 7-i adatok szerint Maros megyében egy nap alatt
35-tel nőtt, és immár 92 a koronavírussal fertőzött szemé-
lyek száma, így a 12. helyre kerültünk a megyék sorában.
184 esetet kórházba utaltak fertőzés gyanújával, 603-an in-
tézményes karanténban vannak, 9.827-en házi elkülönítés-
ben – derül ki a kormányhivatal közleményéből. 

Az utolsó 24 órában 722 személy esetében szűnt meg a házi elkülö-
nülés, 76-an hagyhatták el a karantént. 

Az elmúlt 24 órában a rendfenntartó erők is tették a dolgukat. 245
rendőr 255 ellenőrzést végzett. 1470 személy esetében vették számba,
hogy betartják-e az otthoni elkülönülésre vonatkozó szabályokat, 135
vállalkozást ellenőriztek. 207 esetben szabtak ki bírságot, 612.000 lej ér-
tékben, a rendkívüli helyzetre vonatkozó szabályok megszegéséért. 

Fejek karanténban

Generációk óta nem látott méretű, és egyelőre pontosan még fel-
mérhetetlen hatású járványhelyzetben ülünk nyakig, amikor minden-
nél fontosabb lenne, hogy a közintézmények vezetői először az
egészségügyi, majd a várható gazdasági csapás elleni védekező lé-
pésekre fordítsák minden energiájukat. Ám egyeseknek ilyenkor is
marad ideje a fajtisztán politikai vagdalkozásra, amivel talán a nép-
szerűségüket próbálják ápolni, ám csak mélyítik a káoszt, mely rész-
ben miattuk is van.

Az egyik példa erre a minap a parlamentben elfogadott gazdasági
mentőcsomaggal kapcsolatos alkotmánybírósági óvás. Lehetne vi-
tatkozni rajta, hogy ez mennyire jó vagy éppen nem, elegendő-e
ennyi, vagy sokkal többet kéne tenni azért, hogy a koronaválság le-
csengése után ne a munkanélkülieket és a csődöt jelentő cégeket szá-
moljuk majd úgy, mint most a napi jelentésekben a fertőzötteket. De
szakmai érvelésnek még a halvány árnyékát is nehéz felfedezni az al-
kotmánybírósági óvással kapcsolatos nyilatkozatokban. Leginkább
formai kifogásokról olvashatunk azokban, ami már onnan nevetsé-
ges, hogy szükségállapot van érvényben, ami pont arra hatalmazza
fel a hatóságokat, hogy a válsághelyzet kezelése érdekében gyors
döntéseket hozzanak, akár átlépve egyes jogi formaságokon. Nor-
mális helyzetben, megfelelő szakmai érvelésbe ágyazva, semmi gond
azzal, ha a kormány nem ért egyet az ellenzéki többségű parlament
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Bodolai Gyöngyi

Nem vonják le 
a pedagógusok 
fizetését
Idén júliusban rendezhetik meg a 8.
osztályosok képességvizsgáját és a
12. osztályosok érettségijét, viszont a
tételek között nem szerepelhet a má-
sodik félév anyaga, jelentette ki keddi
sajtótájékoztatóján Monica Anisie tan-
ügyminiszter.
____________4.
Alkotóház épült
Mezőmadarason 
A székely mezőségi alkotóház a kis-
térség népművészeti közösségének
színtere lesz, ahol a falu kézművesei
kapnak lehetőséget, hogy közösség-
ben dolgozhassanak, tudásukat átad-
ják az ifjúságnak és környékbeli
érdeklődőknek. 
____________5.
Megoldható 
a számlafizetés 
Másik lehetőség a banki átutalás, az
internetbanking s a mobiltelefonos
Mobile Banking. Az online kifizetések
költségmentesek. Ha mindezek a vál-
tozatok nem hozzáférhetők, marad a
régi, jól bevált módszer, a családta-
gok, szomszédok segítsége. 
____________8.

Benedek István

Előreugrottunk a megyék rangsorában

Jelentősen nőtt a fertőzöttek száma

Fotó: Nagy Tibor



ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező

hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,

2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,
naponta8-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

A több marosvásárhelyi
civil (és nem csak) szerve-
zetből álló Covid-Aid se-
gélyszolgálat április 6-án,
hétfőn 49 gyereknek, két
idős személynek és egy fo-
gyatékkal élőnek szállított
Marosvásárhelyen és Ma-
rosszentgyörgyön meleg
ételt. Három önkéntes 15
családhoz 51 adag sűrű le-
vest és kenyeret juttatott el.
Eddig 18 magánszemély
6480 lejt adományozott,
ezenkívül az Eldi, Timko,
Therezia, Reea, Alchemist,
Loriand cégek karolták fel
az akciót. A meleg étel az
Alpha Transilvană Alapít-
vány konyhájában készül.

A támogatandók kivá-
lasztásakor előnyt élveznek
a jövedelem nélküli gyer-
mekes családok, különösen
az egyedülálló szülők és a
jövedelem nélküli idősek,
illetve a gyermekes csalá-
dok és az idős személyek,
akiknek jövedelme nem
haladja meg a 300 lejt csa-
ládtagonként. 

A segítőkész önkénte-
sek, támogatók a 0265-
311-727-es telefonszámon
jelentkezhetnek, a pénzt a Divers Egyesület (Asociaţia Di-
vers) RO52CECEB00030RON0362124 bankszámlaszá-
mára lehet átutalni, illetve jelezhetik segítő szándékukat az
egyesület http://www.divers.org.ro/asociatia-divers/dona-
tii.html internetes elérhetőségén is. 

A napi menüt az Alpha Transilvană konyhájától a 0742-
294-495-ös telefonszámon lehet megrendelni, egy menü
ára 14 lej, amely 5 lejjel kipótolva kiegészíthető egy leves-
sel vagy második fogással – tájékoztatott Koreck Mária, a
Divers Egyesület elnöke. (v.gy.) 

Nem vágnak bárányt
A marosvásárhelyi piacigazgatóság értesíti a lakosságot,
hogy a szükségállapotot elrendelő 195/2020-as határozat
és a 3/2020-as katonai rendelet előírásai szerint a húsvéti
ünnepek előtti időszakban a Cuza Vodă utca 89. szám
alatti piacon a báránymészárszéket zárva tartja.

Húsvéti úrvacsora – otthon 
Húsvétvasárnap délelőtt 10 órakor a Duna televízió refor-
mátus ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást közvetít.
Dr. Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsi-
natának elnöke saját családja körében hirdeti az igét. Az
istentisztelet után a megterített úrasztala mellett úrvacso-
rára kerül sor, amelybe a hívek otthonukban kapcsolódhat-
nak be – tájékoztatja az ünnepre készülőket
Facebook-oldalán a marosszentkirályi református egyház-
község.

Az erdő álma – pályázat 
A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület ötödik alkalommal írta ki a magyarországi és ha-
táron túli magyar tannyelvű általános és középiskolák di-
ákjait megcélzó pályázati programját. Minden évben arra
kérik a gyermekeket, hogy írják le a természetben tapasz-
talt élményeiket a felhívás tartalmának figyelembevételé-
vel, versben, prózában, mesében. Idén Az erdő álma
címmel várják az írásokat április 16-ig. Korcsoportok: 6–9
év, 10–14 év, 15–19 év, kategóriák: vers, próza és mese.
Minden korcsoportban és kategóriában az első hat helyen
végzett diákot díjazzák. Bővebb információk a www.nagy-
erdoertegyesulet.hu honlapon.

Élelmiszercsomag időseknek 
A koronavírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel a
Szászrégeni Polgármesteri Hivatal munkatársai hétfőtől
péntekig, térítési díj ellenében, előre összeállított élelmi-
szercsomagokat szállítanak házhoz 65 év felettieknek, akik
nem tudják ellátni magukat. A rendeléseket munkanapokon
9 és 12 óra között lehet leadni a 0787-326-906-os telefon-
számon, a csomagot a következő napon 9-17 óra között
szállítják ki a hivatal munkatársai és az önkéntesek. A pén-
teken leadott rendeléseket a következő héten hétfőn kéz-
besítik. A csomagok összetétele a raktárkészlet
függvényében változhat, amiről értesítik a megrendelőket.

Segítséget kérek! – 
időseket támogatnak

Elindult a Segítséget kérek! időseket támogató kezdemé-
nyezés. A Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármesterje-
löltje és csapata által elindított kezdeményezéshez
csatlakozott az RMDSZ Maros megyei szervezete és nő-
szervezete, valamint a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács is, közös összefogással segítik a rászorulókat. A
segítséget kérő időskorú személy (vagy távol élő család-
tagja) a sooszoltan.ro oldalon regisztrálhat a Koronavírus
– Segítséget kérek! címszó alatt. Itt kell jelezni, hogy hol
lakik, pontosan mire van szüksége, és az önkéntesek fel-
veszik vele a kapcsolatot. Telefonos bejelentkezésre is le-
hetőség van – a Maros megyei RMDSZ jóvoltából a
0721-297-417-es telefonszámon várják a hívásokat.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Akcióban a Covid-Aid 
Önkéntesek és támogatók jelentkezését várják

Amint arról korábban is beszámoltunk, mesesorozattal
várja gyerek és felnőtt nézőit a marosvásárhelyi Ariel Ifjú-
sági és Gyermekszínház.

A mesesorozat hétfő este vette kezdetét, és ezentúl min-
den hétköznap délután esti mesével várják az érdeklődőket
az Ariel színház Facebook-oldalán. 

A színház csapata a sort az Ariel honlapján található
hangarchívummal kezdte, ahol több mint 10 órányi mesé-
ből válogathatnak a hallgatók. Telefonról is könnyen elér-
hető a sok mese, hiszen idéntől a honlapnak mobilverziója
is van. 

Az Ariel 70 hangarchívumot a tavaly állították össze:
2019-ben ünnepelte megalapításának 70. évfordulóját az
Ariel színház, és ebből az alkalomból a Marosvásárhelyi
Rádióval együttműködésben minden hónap második vasár-

napján egy archív hanganyaggal idézte fel az egykori báb-
színház művészeinek munkáját. 

A hangarchívum sorozatában 12 mese kapott helyet, idő-
tartamuk 21 perctől 51 percig terjed. A mesék a követke-
zők: Paprika Jancsi (1966-os felvétel), János vitéz (1974),
Ludas Matyi (1976), A kiskakas két krajcárja (1978), Csip-
kerózsika (1978), Murok Matyi (1982), A kis herceg
(1986), Csipike (1987), Hófehérke (1995), Mazsola (2002),
Benedek Elek meséiből, I. rész (2009), Benedek Elek me-
séiből, II. rész (2009). A sorozat szerkesztői Ila Ildikó és
Barabás Olga.

A mesék a következő linkeken hallgathatók meg:
https://www.teatrulariel.ro/magyar-tarsulat/musor/
hangarchivum.html, https://www.facebook.com/arielifju-
sagies.gyermekszinhaz. (Knb.)

Mesesorozat az Ariel színháztól 

Az egyetemi alapképzésen ősszel
második évüket kezdő kolozsvári diá-
kok jelentkezését várja a Mathias Cor-
vinus Collegium (MCC) Kolozsvári
Egyetemi Programja (KEP). A hagyo-
mányos oktatást kiegészítő szakirányú
képzések célja felkarolni azokat a te-
hetséges egyetemistákat, akik a kurzu-
sok elvégzését követően környezetük
javára szeretnék fordítani a megszer-
zett tudást. A felvételt nyert, október-

ben másodévüket megkezdő egyete-
misták a KEP keretében Erdély-tanul-
mányok, média és kommunikáció,
valamint nemzetközi kapcsolatok és
gazdaság szakirány közül választhat-
nak. A kurzusok és ingyenes nyelvórák
mellett a diákok mentorok által fel-
ügyelt projektmunkák során gyakorlati
tapasztalatokat szereznek, valamint él-
ményekkel teli programokra, tábo-
rokra is számíthatnak. A

jelentkezőknek szóbeli és írásbeli vizs-
gát kell tenniük. Az MCC Kolozsvári
Egyetemi Programjának szakirányú
képzéseire április 23-án éjfélig adhat-
ják be pályázatukat az érdeklődők. A
képzésről és a jelentkezés feltételeiről
további információ az intézmény hon-
lapján (http://mcc-kolozsvar.ro/) olvas-
ható, ahol nemcsak a kurzusok, de a
felvételi kritériumok is bővebben átte-
kinthetők.

Két fertőtlenítőfolyosóra gyűjt adományt a marosvásárhelyi Prof. dr. Dorin Nicolescu Urológiai Egyesület a Ma-
rosvásárhelyi Urológiai Klinika részére. Az egyesület elnöke, dr. Schwartz Ladislau elmondása szerint a két fertőtle-
nítőberendezés nagymértékben hozzájárulna a klinikán dolgozó személyzet biztonságához, illetve egészségük
megőrzéséhez a továbbiakban. A Maros Megyei Sürgősségi Kórház alárendeltségébe tartozó urológiai klinikát a ko-
ronavírusos eseteket fogadó kórházzá nyilvánították. Adományozni az alábbi számlaszámon lehet: IBAN
RO10BRDE270SV88935612700.

8.,szerda
A Nap kel 

6 óra 48 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 1 perckor. 
Az év 99. napja, 

hátravan 267 nap.
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Erdélyi magyar egyetemistáknak hirdetnek 
felvételt

Fertőtlenítőfolyosóra gyűjtenek 



Tíz újszülött fertőződött meg egy
temesvári szülészeten

Tíz újszülött fertőződött meg az új koronavírussal az
elmúlt napokban egy temesvári szülészeten – jelen-
tette be kedden a stratégiai kommunikációs törzs.
Egyik újszülött édesanyja sem bizonyult fertőzöttnek.
Az újszülöttektől és édesanyjuktól több nappal ez-
előtt vettek mintát, melyet hétfőn elemeztek. Ekkorra
már kilenc újszülött és édesanyjuk elhagyta a kórhá-
zat. A kialakult helyzet miatt a tisztségéből azóta le-
váltott Temes megyei tiszti főorvos és a kórház
igazgatója egymást okolta. Nelu Tătaru egészség-
ügyi miniszter a Digi24 hírtelevíziónak elmondta: egy
héttel ezelőtt derült ki, hogy a szülészet személyze-
téből vannak, akik megfertőződtek. Ekkor a kórház
teljes személyzetétől, valamennyi kismamától és
csecsemőtől mintát vettek. E minták elemzésének az
eredményei azonban csak 5-6 nap késéssel érkeztek
meg. Ez idő alatt a fertőzött újszülötteket már haza-
vitték a szüleik. A kórházban átfogó járványtani vizs-
gálat kezdődött. A Digi24 hírtelevízió szerint a
kórházban az egészségügyi személyzet 13 tagjánál
és 12 páciensnél állapították meg a fertőzést. A hír-
adás szerint a szülészetre egy nővér útján került a
kór, akinek a férje mentőszolgálatosként fertőződött
meg. (MTI)

Az EU orvoscsoportot küldött
Olaszországba

Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán ke-
resztül Romániából és Norvégiából érkezett orvosok
és ápolók csoportját helyezte át a koronavírus-jár-
vány által leginkább érintett olaszországi Milánóba
és Bergamóba, hogy segítsék a járvány elleni küz-
delemben részt vevő olasz orvosokat – jelentette be
Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos
Brüsszelben, online sajtótájékoztatóján kedden. A
szlovén biztos elmondta azt is, az EU a koronaví-
rusra való reagálás központi elemének tekinti a nem-
zetközi együttműködést. Ennek jegyében hétfő este
megérkezett Olaszországba a Kína által az Európai
Uniónak felajánlott védőeszköz-adomány is. A kínai
repülőgéppel 2 millió szájmaszk, 200 ezer N95-es
védőmaszk és 50 ezer tesztkészlet érkezett Olasz-
országba. Az uniós bizottság tájékoztatása szerint
februárban több mint 56 tonnányi felszerelés – védő-
ruházat, fertőtlenítőszer és orvosi maszk – érkezett
Kínába, melyet az uniós polgári védelmi mechaniz-
muson keresztül Franciaország, Németország,
Olaszország, Lettország, Észtország, Ausztria, a
Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovénia biz-
tosított. (MTI)

Sokat veszítettek 
a leggazdagabbak is

A világ száz leggazdagabb emberének a vagyona
408 milliárd dollárral apadt február-márciusban a ko-
ronavírus hatásaként. A Forbes magazinhoz hasonló
profilú sanghaji Hurun Report című kínai havilap ösz-
szeállítása szerint a 100 milliárdos 86 százalékának
a vagyona csökkent, 9 százalékának nőtt, és 5 szá-
zalékának nem változott érdemben az elmúlt két hó-
napban. A Hurun-jelentés szerint februárban és
márciusban a 100 leggazdagabb ember vagyona
annyival csökkent, amennyivel az elmúlt két és fél
évben nőtt. A világ tíz leggazdagabb emberének
együttes vagyona két hónap alatt mintegy 125 milli-
árd dollárral lett kisebb. A Hurun Report szerint a vi-
lágon 2816 milliárdos élt január végén, számuk
március végére mintegy 20 százalékkal, 2253-ra
esett. (MTI) 

ötleteivel, de ebben a helyzetben az egyetlen okos lépés
az lett volna, ha a politikai ellentéteket félretéve inkább
azt nézik meg, hogy a gazdaságmentő ötleteket hogy
lehet összehangolni, hogy az ő fizetéseiket is leadózó
emberek munkahelyeit megvédjék. Ebbe az irányba az
első lépést a régebb az alapos munka ígéretével kampá-
nyoló elnöknek kellett volna megtennie egy válságkezelő
egységkormány felállításának javaslatával, amikor vi-
lágos lett, hogy választásokat siettető játszmája bele-
pusztult a koronavírusba.

De hasonló játszadozásért nem feltétlenül kell messze
nézni, akad ilyen helyben is, mint például a maszkviselés
kapcsán kidolgozott megyei tervezet kiszivárgásának
esete. Van rá illetékes hatóság, hogy eldöntse, ki milyen
paragrafust hágott át, és mi jár a vétkéért. De ennél sok-
kal rosszabb az, hogy az ilyen ügyek azt sugallják az
adófizetőnek: a hatóságok, amelyeket ő azért fizet, hogy
jól kezeljék a helyzetet, kapkodnak és fejetlen döntéseket
hoznak. Ez csak a pániknak jó, amit ugyanúgy kerülni
kéne, mint a koronavírust. Az egymással való foglalko-
zás helyett az illetékesek például megnézhetnék, milyen
gazdasági tényezők hatására ment fel többszörösére a
maszk és a fertőtlenítő ára. Ha már gondolkodnak rajta,
hogy a viselését előírják.

Fejek karanténban
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-jár-
vánnyal kapcsolatos magyar nyelvű telefonos tuda-
kozót indít a +40-768-111-878-as számon. Mint
ismeretes, az egészségügyi minisztérium által gon-
dozott országos tájékoztató szám kizárólag romá-
nul működik.

Mezei János, az EMSZ társelnöke közölte: „A kezdemé-
nyezésünk onnan ered, hogy az elmúlt időben egyre több hí-
vással kerestek engem is, az önkormányzati vezetőinket,
képviselőinket is. Kiemelten kérdeznek a kijárással, utazások-
kal kapcsolatos jogszabályi háttérről, de az óvintézkedésekről,
egyéb teendőkről is sokan érdeklődnek, mi pedig örömmel
segítünk.” Mezei arra bátorít mindenkit, aki tanácstalan, hívja
a 24 órában elérhető telefonvonalat. Kiemelte, a telefonos ke-
zelők elsősorban tájékoztatnak, válaszolnak, ha pedig segít-
séget kell nyújtani, megteszik az önkormányzati szereplők

vagy szükség esetén továbbítják a témát a megfelelő helyi ha-
tóságnak.

Az Erdélyi Magyar Szövetség munkatársai minden korosz-
tály hívására számítanak, ezzel együtt az időseknek, nyugdí-
jasoknak különösen fontos lehet a tudakozóvonal. Számukra
ugyanis a kijárási korlátozások és az esetleges elszigeteltség
miatt a vészhelyzet külön odafigyelést igényel. Egy magyar
sincs egyedül! A telefonvonal a +40-768-111-878-as számon
hívható. A Telekom Románia hálózatában működik, normál
díjas hívással elérhető a nap 24 órájában, illetve hétvégeken
is.

Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatban naponta többször frissülő tájékoztató közösségi
oldalt is működtet, amely a www.facebook.com/koronavirus-
erdely címen érhető el.

AzErdélyiMagyarSzövetségközleménye

Magyar telefonos tudakozó a koronavírusról

Bemutatta kedden a Robert Koch német országos járvány-
ügyi intézet (RKI) a koronavírus-járvány elleni küzdelmet
szolgáló első hivatalos okostelefon-alkalmazást. Az intézet
szerint nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy enyhül a
járvány Németországban, az viszont biztos, hogy a fertőzöttek
száma és a halálozási arány tovább emelkedik.

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség-
ben (Covid-19) szenvedők halálozási aránya 1,6 százalék, ami
a duplája az egy héttel korábban regisztrált 0,8 százaléknak.
A növekedés főleg annak tulajdonítható, hogy egyre több az
idős beteg, és a vírus terjedésnek indult időseket ellátó intéz-
ményekben – emelte ki berlini tájékoztatóján Lothar Wieler,
az RKI vezetője, hozzátéve, hogy a halálozási arány további
növekedésével kell számolni.

Aláhúzta: a járványügyi helyzet továbbra is igen dinami-
kusan alakul, az igazolt fertőzöttek száma pedig változatlanul
emelkedik. Így továbbra sem lehet kijelenteni, hogy enyhül a
járvány, és több nap kell még annak megállapításához, hogy
kibontakoznak-e egyértelmű trendek az adatokból. Így pél-
dául az úgynevezett reprodukciós ráta (R0 érték) – amely azt
jelzi, hogy egy fertőzött átlagosan mennyi embernek adja to-
vább a vírust – jelenleg a különböző számítási módszerek sze-
rint 1,2 és 1,5 között van, pedig volt már 1 is, és a járvány
csak akkor hagy alább, ha tartósan 1 alatt van.

Lothar Wieler a járvány lassítására bevezetett korlátozások
visszavonásának lehetséges menetrendjével kapcsolatban
hangsúlyozta, hogy csak kis lépésekből álló és hosszú ideig
tartó folyamatról lehet szó, és egyelőre nem tudni, hogy mikor
lehet elkezdeni. Megjegyezte: a várható fejlemények leírására
nem is igen alkalmas a közkeletű kilépési stratégia – exit stra-
tégia – kifejezés, inkább egy „átmeneti időszak” várható a leg-
szigorúbb korlátozások után.

A tájékoztatón bemutatták a járvány elleni küzdelemhez

fejlesztett első hivatalos okostelefon-alkalmazást. Ez azonban
még nem a sokak által várt kapcsolatkövető és lehetséges fer-
tőzésre figyelmeztető rendszer, hanem a tudományos kutatást,
a vírus, a betegség és a járvány jobb megértését szolgálja. Az
RKI önkéntes alapon használható alkalmazása az okosórát
vagy fitneszkarkötőt használó okostelefon-tulajdonosoknak
szól. Letöltése után a személyes adatok közül egyedül az irá-
nyítószámot kell megadni, valamint a nemet, az életkort, a
súlyt és a magasságot. A RKI tudósainak várakozása szerint
az okosórák és fitneszkarkötők által gyűjtött tevékenységi
adatok elemzése révén pontosabb képet lehet alkotni a vírus
terjedéséről és a fertőzési gócokról.

A légúti betegségek jellegzetes hatással vannak a testi ak-
tivitásra, változik például a pulzus és a nyugalmi vagy az al-
vással töltött idő, így az aktivitási adatok alakulásából le lehet
vonni következtetéseket arról, hogy milyen szakaszban tarthat
a Covid-19 betegséget okozó vírus terjedése – fejtette ki Lot-
har Wieler.

Ezzel összefüggésben kérdésre válaszolva kiemelte: egyál-
talán nem lehetetlen, hogy helytállóak azok a becslések, ame-
lyek szerint a ténylegesen fertőzöttek száma a regisztrált
fertőzöttek számának tízszerese.

Németországban nagyjából 10 millióan használnak aktivi-
tási adatokat rögzítő okosórát vagy fitneszkarkötőt. Az RKI-
nak már az is nagy segítség lenne, ha 1 százalék letöltené az
alkalmazást – emelték ki a tájékoztatón.

A Die Zeit című hetilap hírportálján közölt számítás alapján
a regisztrált fertőzöttek számának duplázódási ideje 11 nap.
Ez hétfőn még 10 nap volt. A szövetségi kormány szerint az
egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének megőrzé-
séhez a 14 nap körüli szintre kell emelni a duplázódási időt,
mert két hét a súlyos betegek átlagos kezelési ideje. 
(MTI) 

Bemutatták Németországban a járvány elleni 
védekezést szolgáló első hivatalos 

okostelefon-alkalmazást

A koronavírus-járvány miatt elhalasztják az önkormányzati
választásokat a nyár elejéről egy későbbi időpontra, várhatóan
őszre – határozta el a kormány.

A kabinet hétfő késő este véget ért ülésén elfogadott egy
sürgősségi kormányrendeletet, amellyel meghosszabbította az
év végéig az önkormányzati képviselők és polgármesterek jú-
nius elején lejáró mandátumát.

Korábban az állandó választási hatóság javasolta a kor-
mánynak, az államfőnek és a parlamentnek, hogy halasszák
el a helyhatósági választásokat a rendkívüli közegészségügyi
helyzet miatt. A voksolást eredetileg június végén tartották
volna, de március 16. óta rendkívüli állapot van érvényben,
amelyet jövő héten az államelnök meg fog hosszabbítani még
egy hónappal.

A most elfogadott jogszabály szerint a választásokat min-
denképpen meg kell tartani az idén, de a pontos időpontról

később dönt a kormány. Ludovic Orban miniszterelnök pén-
teken azt mondta, a kormány azon gondolkozik, hogy szep-
temberi időpontra írják ki a választást.

A hétfői kormányülésen a kabinet elfogadott egy 810 millió
euró értékű intézkedéscsomagot is, amelynek költségeit eu-
rópai uniós támogatásokból fogja lehívni. Ebből a keretből
fogják kifizetni védőfelszerelések beszerzését 350 millió euró
értékben, akárcsak 75 ezer egészségügyi dolgozó egyszeri
pluszjuttatását annak elismeréseként, hogy részt vesznek a ko-
ronavírus-járvány megfékezésében. A juttatás bruttó értéke
2500 lej, amely járulékmentes, így csak a 10 százalékos jö-
vedelemadót vonják le.

A 810 millió eurós pénzkeretből még a járvány idején idő-
sek ellátásával foglalkozó szociális munkások szolgáltatását,
valamint a karanténban levők testhigiéniai termékekkel való
ellátását biztosítják. (MTI) 

Elhalasztják az önkormányzati választásokat
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A gyógyszeripar képviselőivel tárgyalt 
a miniszterelnök

A kormány célja a hazai gyógyszergyártás fellendítése,
mondta Ludovic Orban miniszterelnök kedden, a gyógyszer-
ipar képviselőivel folytatott megbeszélésen.

A kormány a Facebookon tájékoztatott arról, hogy a tár-
gyalás fő témája a gyógyszerekkel és egészségügyi eszkö-
zökkel való folyamatos ellátás biztosítása volt. Ez egyrészt
az új koronavírussal fertőzött betegek, másrészt az egészség-
ügyi dolgozók szempontjából életbevágó.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány a gyógy-
szerek, egészségügyi felszerelések és fertőtlenítőszerek hazai
gyártását kívánja támogatni, hogy az ellátás folyamatos le-
gyen a krízis idején.

Orban üdvözölte a iaşi-i gyógyszergyár arra vonatkozó
döntését, hogy újraindítja két nagyon keresett gyógyszer – a
paracetamol és a novocalmin – gyártását.

A gyógyszeripar képviselői köszönetet mondtak a román
hatóságoknak a COVID-19-járvány okozta válsághelyzet
megoldására tett erőfeszítéseiért, és felajánlották segítségüket
a lakosság gyógyszerekkel való ellátásának biztosítása érde-
kében.

A videókonferencián a miniszterelnök mellett részt vett
Raluca Turcan kormányfőhelyettes, Ionel Dancă miniszter-
elnöki kancelláriavezető, Virgil Popescu gazdasági miniszter
és Cosmin Marinescu elnöki tanácsos. (Agerpres)
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Mivel két személyt tetten értek, hogy a szabályok ellenére elhagyták otthonukat, karanténba
költöztették őket. A közlekedésrendészek 1.205 járművet ellenőriztek és 2.490 személyt igazol-
tattak – olvasható egyebek mellett a kormányhivatal április 7-i közleményében. 

Megváltozott egyes klinikák rendeltetése 
Még mielőtt a korábbi igazgatót leváltották volna, megtörtént az átszervezés annak érdekében,

hogy a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó megyei klinikai kórház fogadni tudja a nö-
vekvő számú koronavírussal fertőzött személyt. 

A kórházigazgatóság Marosvásárhely, Gh. Marinescu utca 1. szám alatti épületében (régi kór-
ház) azokat a pácienseket látják el, akik a koronavírus-fertőzés mellett súlyos urológiai, gasztro-
enterológiai, belgyógyászati, sebészeti kezelésre szorulnak. Az intenzív terápiai részlegen 12
elkülönített, lélegeztetőgéppel ellátott ágy van, ahova a járványkórházból utalják át a mesterséges
lélegeztetésre szoruló betegeket. Ennek érdekében külön betegutat alakítottak ki, az egészségügyi
személyzet számára hasonlóképpen, és számukra öltözőket és pihenőhelyeket is. 

Az urológiai klinika ágyainak egy részét átkötöztették a nem messze levő ortopédiai klinikára.
A (régi) szülészeti-nőgyógyászati klinikán külön betegutat és szülőszobát alakítottak ki a 33.,

34. hetet meghaladó, koronavírussal fertőzött terhes nőknek és az őket ellátó egészségügyi sze-
mélyzetnek is.

A tüdőklinikán elkülönített részleget rendeztek be, ahova a légzőszervi tünetekre panaszkodó,
fertőzésgyanús eseteket utalják be, amíg megérkezik a diagnózis.

A bent fekvő betegek távozása után a bőrgyógyászati klinikán kezelik a kevésbé vagy közepesen
súlyos, egyéb fertőzésekkel diagnosztizált betegeket.

Az 1-es számú pszichiátriai klinikán ápolják a pszichiátriai betegségben is szenvedő koronaví-
rus-fertőzötteket, a pszichiátriai betegeket a 2-es számú klinikán látják el. 

A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházzal megkötött egyezség szerint ott kezelik
azokat a fertőzötteket, akik olyan egyéb betegségekben is szenvednek, amilyen szakok nem szere-
pelnek a megyei kórház szerkezetében. 

Jelentősen nőtt a fertőzöttek száma
„Menni kéne, menni kéne, menni

kéne, ó!…” Sok olvasóban talán már fel
is csendült a rég megismert dallam. A
Képzelt riport egy amerikai popfesztivál-
ról című kisregényből, Déry Tibor pró-
zájából készült tragikus musical egyik
közkedvelt slágerré vált betétdala kezdő-
dik így. Ahogy haladunk előre a tavasz-
ban, és mind hívogatóbb a külvilág,
egyre gyakrabban jelentkezik bennem a
késztetés: menni, csak menni, mindegy,
hogy hová, szabadon, veszélyérzet és
korlátozások nélkül! Útnak indulni, ha
csak a másik utcába is, emberek közé,
anélkül, hogy arra gondolnék, megfertőz
valamelyikük, vagy fordítva, ő kaphatja
el tőlem a vírust. Vajmi kevés az esély,
hogy egyhamar teljesülhet ez a kószáló,
sétáló, köznapi kalandvágy. Maradok
tehát a négy fal között. Gondolatban vi-
szont szárnyalhatok. És eszembe jut,
hogy a sors kegyéből azon frissiben lát-
hattam az ősbemutatót követő, rendkí-
vüli sikerű második előadást.
Budapesten voltam pár napig 1973 ta-
vaszán. A később szép nemzetközi vissz-
hangnak is örvendő zenés produkció
hosszas huzavona után március 2-án ke-
rülhetett közönség elé a budapesti Víg-
színházban. Hetekre előre eladták a
jegyeket, de olyan szerencsés voltam,
hogy a premier másnapján este kezdés
előtt megvehettem egy néző fölösleges
belépőjegyét. Életre szólóan elvarázsolt
Presser Gábor zenéje, Adamis Anna dal-
szövegeinek hiteles érzelmi töltete, a Lo-
comotiv GT játéka, az újszerű és
rendhagyó színpadi megoldások, és nyil-
ván a szerepeket alakító fiatal színészek
felejthetetlen teljesítménye. Az én nem-
zedékem tehetséges képviselői voltak
mindahányan, és olyan életérzést szólal-
tattak meg, amely ránk, erdélyiekre még
sajgóbban nehezedett, mint az anyaor-
szágiakra. Minket akkor már egyre ke-
gyetlenebbül kezdett szorítani a
diktatúra igája. Hogyne jegyeztem volna
meg már első hallásra is a rockos, rit-
musos, olykor lírai dallamokat, a szívhez
szóló verssorokat. Amikor rádióban

vagy lemezről, hangszalagról hallgat-
tam vissza a bulizni is kiváló dalokat, az
LGT muzsikáját, külön élvezet volt, hogy
arcokat is tudtam társítani hozzá. Az
egykori első Képzelt riport változat elő-
adói a későbbiekben a magyar színház-
és filmművészet, a popszakma élvona-
lává avanzsáltak. Legtöbbjük a mozi-
vásznon vált kedves ismerősünkké.
Sokszereplős előadás ez a musical, ter-
jedelmes az akkori színészek és a közre-
működő főiskolai hallgatók névsora.
Néhány nevet itt is illene megemlítenem.
Almási Éva ma a nemzet színésze, Tahi
Tóth László, Szakácsi Sándor, Szerencsi
Éva, Komár László már nem is él. Ba-
lázs Péter, Béres Ilona, Ernyey Béla, He-
gedűs D. Géza, Kern András, Koltai
Róbert, Koncz Gábor, Kovács István,
Kútvölgyi Erzsébet, Lukács Sándor,
Nagy Gábor, Oszter Sándor, Szegedi
Erika… Egész színház- és filmtörténeti
fejezetet lehetne írni róluk. Ma már ők is
a veszélyeztetett generációk soraiban
szembesülnek a világjárvánnyal. El
tudom képzelni, hogy ugyanúgy, mint mi,
amikor kritikusabb helyzetekbe jutot-
tunk, vagy hangulati hullámvölgyből
próbáltunk kievickélni, időnként ők is
kéznél levő megoldásként dúdolgatják
magukban: „Ringasd el magad, ringasd
el magad,/ Ha senki nincs ki elringas-
son, ringasd el magad!” A koronaví-
rusra bizony egyelőre csak ez az
ellenszer. Miközben visszasírnánk azt az
életformát, amely talán a pandémia el-
múlta után se jön vissza többé ugyanúgy,
ahogy a dalszerző képzelte: „Menni
kéne, lökdösődni,/ Dörgölőzni, össze-
jönni,/ Lábnyomokba lépegetni,/ Egy le-
vegőt lélegezni.” Ha nem így, akkor
hogy? Ez az, amire az emberiségnek ez-
után kell megtalálnia a legmegfelelőbb
választ. Addig mindannyiunknak egyéni-
leg még nagyon sok gyakorlati kérdéssel
kell megküzdenünk. És ha már a menés
a téma, jut eszembe: idén vajon magától
megoldódik a téli gumi nyárira cserélé-
sének a gondja? Jó kérdés öreg autósok-
nak. Persze inkább csak költői. (N.M.K.)

Erről jut eszembe
(Folytatás az 1. oldalról)

Júliusra tolódhat a képességvizsga és az érettségi
Nem vonják le a pedagógusok 

fizetését
Idén júliusban rendezhetik meg a 8.

osztályosok képességvizsgáját és a 12.
osztályosok érettségijét, viszont a tételek
között nem szerepelhet a második félév
anyaga, jelentette ki keddi sajtótájékoz-
tatóján Monica Anisie tanügyminiszter. A
továbbiakban kifejtette, hogy az elmúlt
napokban tanácskozott a pedagógusok-
kal, a szülői szövetségekkel és az uniós
tagállamok tanügyminisztereivel is, és
úgy tűnik, az idei tanév a következőkép-
pen fog lebonyolódni: várhatóan a jelen-
legi rendkívüli helyzet lejártával
kezdődhet újra az oktatás, ám ez nagyban
függ a koronavírus terjedésétől és attól,
hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Bizottság a továbbiakban milyen intéz-
kedéseket rendel el.

A tanítás megkezdését követően köz-
lik a vizsgák, beiratkozások pontos idő-
pontját, feltehetően júliusra tolódik a
képességvizsga és az érettségi, ám eze-
ken a vizsgákon nem kérik majd számon
az idei tanév második félévének a tan-
anyagát. A miniszter állítása szerint a má-
sodik félévi dolgozatok megírásakor a
tanárok csak a március 11-ig leadott tan-
anyagot kérhetik számon a diákoktól.
Ahhoz, hogy a diákokat lezárják, két
jegyre és a dolgozatra kapott minősítésre
lesz szükség. 

Korábbi televíziós nyilatkozatában

Monica Anisie az online oktatás fontos-
ságát hangsúlyozta, aminek a korábban
tanult anyag begyakorlására, ismétlésére
kell összpontosítania, az újrakezdés után
ott folytatják a tanítást, ahol a tananyag
abbamaradt, ugyanis a romániai diákok-
nak körülbelül a 60 százaléka tud a táv-
oktatásba bekapcsolódni. Ezt egyes
pedagógusok kihasználják, de vannak,
akik nem. Ígérete szerint a szünidőt kö-
vetően a minisztérium kidolgozza ennek
a tevékenységnek a módszertanát, hogy
javuljon az iskola és a diákok közötti
kapcsolat, ami sok helyen nem működik
az elvárásnak megfelelően.

Az egyetemi oktatás sikeresen zajlik,
ezért a vizsgákat online fogják megtar-
tani, a gyakorlati tevékenységet intenzív
program alapján pótolják majd be. A ha-
bilitációs és a doktori dolgozatokat is on-
line fogják bemutatni, amiről nyílt
felvétel készül, a felvételi vizsgára való
beiratkozást szintén online szervezik
meg.

A pedagógusok és az iskolákban dol-
gozó személyzet a húsvéti vakáció idején
pihenőszabadságon lesz, kivételt képez-
nek az iskolaigazgatók, könyvelők, titká-
rok. A pedagógusoknak nem vonják le a
bérét, megkapják a teljes fizetésüket –
hangzott el a minisztérium államtitkárá-
nak nyilatkozatában. (bodolai)

Országosan is megugrott 
a súlyos esetek száma

Romániában jelentősen megugrott az új
koronavírusos súlyos esetek száma –
derült ki a stratégiai kommunikációs
törzs által kedden kora délután közzé-
tett összesítésből.

A hivatalos adatok szerint az országban 4417
koronavírus-fertőzést regisztráltak, és 182-en
haltak bele a betegségbe és szövődményeibe. Az
elmúlt 24 órában a fertőzöttek száma 360-nal, a
haláleseteké 25-tel emelkedett. Mindkét szám
azt jelzi, hogy a vasárnap és hétfőn közzétett
adatok a kór terjedésének csak a pillanatnyi
megtorpanását jelezték. Nelu Tătaru egészség-
ügyi miniszter egy kedd délelőtti nyilatkozatá-
ban maga is úgy vélte, hogy az elmúlt két nap
jobb adatai azzal függhetnek össze, hogy a hét
végén kevesebb tesztet készítettek.

A kijelentést némiképp árnyalja, hogy a hét-
főhöz viszonyítva csaknem megduplázódott új
esetszámot csak tíz százalékkal több elvégzett
teszt adta.

A hatóságok által naponta közölt adatok so-
rában a legjelentősebb változás a súlyos esetek
adatsorában látszik. Míg egy héttel ezelőtt 62
koronavírusos beteget kezeltek a kórházak in-
tenzív osztályain, az elmúlt három napban szá-
muk 22-vel, 38-cal, illetve 95-tel nőtt, és
összesen 274-re ugrott.

Ez a szám lényegesen meghaladja a járvány-
kórházakban rendelkezésre álló intenzív terápiás
ágyak számát. A súlyos esetek egy részét immár
a koronavírus-fertőzöttek kezelésére kijelölt –
eredetileg más betegségekre szakosodott – kór-
házakban látják el.
1,347 millióra nőtt a regisztrált 
fertőzöttek száma a világon

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma
kedd reggelre 72 ezerrel, 1.347.892-re nőtt a vi-
lágon. A Covid-19 betegségben 74.808-an vesz-
tették életüket, az utóbbi egy napon 5310-en, a
gyógyultak száma 284.802, ami 22 ezerrel több,
mint egy nappal korábban – olvasható a balti-
more-i Johns Hopkins Egyetem összesítésében.
A fertőzés 184 országban van jelen.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi

pontosan a valóságot, mert az egyes országok-
ban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő
tesztek száma, valamint a számontartás kritéri-
umai is különböznek.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol
a járvány a múlt év végén elkezdődött, 82.697
esetet tartottak nyilván kedden reggel, 56-tal
többet, mint hétfőn reggel. A vírus okozta beteg-
ségben eddig 3335-en haltak meg, az utóbbi egy
napban senki. A gyógyultak száma 77.393, egy
nappal ezelőtt ez a szám 99-cel kevesebb volt.

A legtöbb regisztrált fertőzött az Egyesült Ál-
lamokban van: 368.241, ami 30.604-gyel több,
mint hétfőn, a halálos áldozatok száma 10.989,
számuk 1342-vel nőtt egy nap alatt. A gyógyul-
tak száma 19.828, ami 2250-nel több, mint hét-
főn.

Olaszországban 136.675 regisztrált fertőzött
van, 3599-cel több egy nap alatt, 16.523 halálos
áldozat – 636-tal több, mint hétfőn –, és 22.837
gyógyult, ami 1019-cel több.

Spanyolországban 131.646-ra nőtt a feljegy-
zett fertőzöttek száma, ami 5029-cel több, mint
egy nappal korábban, 13.341-re emelkedett a
halottak száma, egy nap alatt 700 ember vesz-
tette életét, és 40.437-re nőtt a meggyógyultaké,
ami 2357-tel több, mint hétfőn.

Németországban 103.375 fertőzöttet regiszt-
ráltak eddig, 3252-vel több az egy nappal koráb-
binál, 1810 elhunytat, 226-tal többet, mint
hétfőn, és 36.081 meggyógyultat, ami 7381-gyel
több.

Franciaországban 98.984 fertőzött szerepelt
kedden reggel a nyilvántartásban, 5204-gyel
több, mint egy napja, 8926 halott, 833-mal több,
mint egy nappal korábban, és 17.429 gyógyult,
1075-tel több.

Iránban 60.500 volt a regisztrált fertőzöttek
száma kedden, 2274-gyel több, mint egy nappal
korábban, 3739 az elhunytaké, 136-tal több,
mint egy nappal korábban, és 24.236 a meggyó-
gyultaké, 2225-tel több, mint hétfőn.

Az Egyesült Királyságban 52.279 feljegyzett
fertőzött volt keddig, 3839-cel több, mint egy
napja, 5385 halálos áldozat, 442-vel több, és 287
gyógyult, 58-cal több. (MTI)

Fotó: archív



Zoltán az utóbbi időben naponta
több órát várakozott. Vastag kabát-
ként nehezedett rá a pár embernyi,

fülledt tér, amelyet taxis évtizedei alatt eddig
mindig a nyugalom és a szabadság miniatűr
birodalmának érzett. Alig egy hónapja még
ebben a tudatban végezte a munkáját. Sze-
rette, hogy az ő kezében van az irányítás,
tőle függ, hogy elér-e becsengetés előtt az
iskolába a „késő kása” diák, vagy munkába
a reggeli készülődést túl hosszúra nyújtó tit-
kárnő. A korai órákban mindig került egy-
két állandó kliens, akik a saját mobilján
hívták. Örült, ha beszédes kedvükben ültek
be hozzá az emberek, és nem élt vissza a fe-
léje irányuló bizalommal, például soha 
nem választott hosszabb útvonalat a cseve-
géshez csak azért, hogy az óra többet mu-
tasson. 

Amióta azonban elnéptelenedtek az utcák,
szinte esélytelen volt utasra számítani. A re-
cepciós kolléganő néha ugyan jelzett egy-
egy hívást, de olyankor egymást
gyorsaságban túllicitálva jelentkeztek a so-
főrkollégák. Volt, amikor neki kedvezett a
szerencse, éppen abban a városrészben tar-
tózkodott, ahonnan a leghamarabb el lehe-
tett jutni a klienshez. A nap nagy része mégis
a tehetetlen üldögélésről szólt. Ebben a
helyzetben kedvenc rádióműsorai sem dob-
ták fel. Máskor végignevette az éterből ér-
kező poénos megjegyzéseket, és ezzel
sokszor a mellette, mögötte ülőket is sikerült
felderítenie. Most inkább csak a híradá-
sokra figyelt. Tudta, hogy a túl sokáig elhú-

zódó pandémia a megélhetésébe kerülhet,
ezért a járványügyi tájékoztatásoknál gumi-
kesztyűs kezével mindig feljebb húzta a rá-
diót. 

Az egyik városszéli bevásárlóközpont
parkolójából hívtam taxit a napokban, mi-
után megtudtam, hogy a legközelebbi autó-
buszra egy kerek órát kell még várni. A
húsvét előtti bevásár-
lás miatt merészked-
tem a lakásomtól
távol eső nagyáruhá-
zig – most az egyszer,
kivételesen –, és szá-
mítottam arra, hogy a kiruccanásnak taxi-
zás lesz a vége. Zoltán – akivel már
többször utaztam – pár perc alatt megérke-
zett. A járványügyi óvintézkedésnek megfe-
lelően a hátsó ülésen foglaltam helyett, de
beszélgetni így is lehetett. 

– Maga ma a nyolcadik kliensem, és ez
még szép szám az elmúlt napok forgalmához
képest – jegyezte meg maszkja mögül a sofőr.
– Egy hónappal ezelőtt napi húsz-huszonöt,
akár harminc utam is volt, most alig kerül
négy-öt. Dicséretes, hogy az emberek betart-
ják az otthon ülésről szóló szabályokat, csak
azt nem tudom, velünk mi lesz. A kilencvenes
években a taxiscégnek, ahol dolgoztam, több
ezer rendelése volt egy nap. Aztán idővel,
ahogy új cégek jelentek meg a piacon, kez-
dett megoszlani a klientúra, de panaszra

azért nem volt okunk. Még a 2008-as gazda-
sági válság idején is több volt a rendelés.
Persze, megértem, hogy most az egészség vé-
delme a legfontosabb, és ennek érdekében én
is mindent megteszek, itt van a kezem ügyé-
ben a fertőtlenítőszer is. Annak is tudatában
vagyok, hogy százszázalékosan nem tudom
megóvni magam, egyetlen utas homlokán

sem írja, mi lappang
benne. De mióta megszi-
gorították a járványügyi
intézkedéseket, és a Hi-
degvölgyben a rendőrség
mellett a katonaság is já-

rőrözik, sokkal nagyobb biztonságban érzem
magam. 

– Voltak rossz tapasztalatai az ottaniak-
kal? – szóltam közbe.

– Valamilyen szinten mindig is voltak, az
elmúlt hetekben azonban már elviselhetet-
lenné vált a helyzet. Többször előfordult,
hogy miután beültek a kocsiba, röhögve
kezdtek ugratni, hogy nem félek-e a korona-
vírusuktól. Amikor két-három megtermett su-
hanc ilyesmivel poénkodik, kinyílik az a
képzeletbeli bicska a zsebedben, mégis tür-
tőzteted magad, mert lehet, hogy náluk igazi
is van. De már nagyon elegem volt az ilyen
utasokból, ennél még az is jobb, ha fél napig
senki sem ül be a kocsiba. Mióta megkaptuk
az utasítást, hogy csak egy, legfeljebb két
személyt szállíthatunk, egyszerűen nem nyi-

tottam ajtót ezeknek a lármás csapatoknak,
de egészen csak most tűntek el, hogy felügye-
let alatt vannak.

– Anyagilag bizonyára megviseli ez a
helyzet – tértem vissza beszélgetőtársam ko-
rábbi gondolatára.

– Ez enyhe kifejezés. Egyelőre örülök, ha
az üzemanyagot ki tudom fizetni, de lassan
felvetődik a kérdés, hogy megéri-e így csi-
nálni. Ha csak egy-két hónapos kiesésről
lenne szó, az otthoni tartalékból kibogoznám
valahogy, de úgy hallom, a pandémia tovább
fog tartani.

– Gondolt-e valamilyen B tervre, ha a ta-
xizásból már nem tud kijönni?

– Régen, még a rendszerváltás után Ma-
gyarországon vállaltam szezonmunkát egy
építkezésnél, aztán újabb lehetőségek jöttek,
így tudtam kicsit megszedni magam, és a
saját lábamra állni. Tudja, a taxizásba bele-
vágni sem olcsó mulatság, már akkor sem
volt ez kétibanis befektetés. De most hiába is
tervezgetnék külföldi munkát, biztos vagyok
benne, hogy erre a járvány után nem lesz le-
hetőség, főleg nekem, mert már benne va-
gyok a korban. Így nincs más mit tennem,
várok, és titokban reménykedem. Ennél úgyis
csak jobb lehet.

Jó negyedórája megérkeztünk már a
tömbházam elé, de beszélgetőtársam ráért,
és szemmel láthatóan jól is esett neki, hogy
átadhat valamit az elmúlt hetek terhéből.
Még akkor is, ha pár perc múlva, amint ki-
szálltam a járműből, az összeset újra a nya-
kába veszi.

Ingyenórák

A székely mezőségi alkotóház a kis-
térség népművészeti közösségének
színtere lesz, ahol a falu kézműve-
sei kapnak lehetőséget, hogy kö-
zösségben dolgozhassanak,
tudásukat átadják az ifjúságnak és
környékbeli érdeklődőknek. Az al-
kotóház megvalósítását a Csoóri
Sándor Alap támogatta. 

A mezőmadarasi Pro Ruris Egyesület
kuratóriuma 2018-ban úgy döntött, hogy
az egyesület székháza mellett megvásárol
egy ingatlant, hogy alkotóházat hozzon
létre. Az ingatlan elég rossz állapotban
volt, felújításra szorult. Amikor a kőműve-
sek megbontották a falakat, kiderült, hogy
sokkal több munkára és befektetésre van
szükség, mint amire korábban gondoltak –
– tájékoztatott Szabó Izolda, az egyesület
ügyvezető igazgatója.

2019-ben kezdték el a munkát. Új fala-
kat kellett felhúzni, fel kellett újítani a te-
tőzetet, ki kellett cserélni a nyílászárókat,
a villany- és fűtési rendszert, csatornázásra
volt szükség. Egy év telt el azóta, és most
egy szép, a célnak megfelelő alkotóház áll
az egyesület és a közösség rendelkezésére.

Az alkotóház korszerű, megfelelő be-
osztású, a tervezett tevékenységek szá-
mára ideális épület. A földszinten a
nagyterem, a tetőterében pedig 5 háló-
szoba, 20 fekvőhely található. 

Megvalósításához az egyesület a Csoóri

Sándor Alap 5 millió forintos támogatásá-
ban részesült, ebből vásárolták meg a tető-
javításhoz szükséges faanyagot, a
cserepeket, a fóliát, továbbá a téglát, a nyí-
lászárókat, a villanyszereléshez és a csa-
tornázáshoz az anyagokat. Az építkezés
összesen 20 millió forintnak megfelelő
összegbe került.

Az alkotóházban több tevékenységet
képzeltek el. Többek között a szövőszak-
kört, ugyanis a faluban él még a szövés ha-
gyománya, amit át szeretnének adni a
fiatal generációnak. Ehhez járult hozzá a
mezőmadarasi Tóth Polixénia, aki egy ha-
gyományos szövőszéket adományozott az
alkotóháznak. 

Az épületben kapnának helyet a Nyitott
Műhelynapok elnevezésű rendezvények,
továbbá a szakmai továbbképzések, kiállí-
tások, a nyári népművészeti és képzőmű-
vészeti alkotótáborok, melyek
hozzájárulnak a helyi és a kistérségi nép-
művészeti alkotóközösségek szakmai fej-
lődéséhez. Az Iskola másként oktatási
program révén évente több száz diák kerül
alkotásközelbe. 

Az alkotóház a képzőművészeti alkotó-
táborok társszervezőjeként együttműködik
a Maros-mezőségi Művészteleppel és az
Árvalányhaj néptánccsoportot működtető
Mezőmadarasi Interetnikus Egyesülettel,
ami a helyi közösség érdekét szolgálja –
fogalmazott az egyesület elnöke. (mezey) 
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Tomcsa-estek – csütörtök. 8
Online mutatja be sikeres előadásait 

a Tomcsa Sándor Színház

Ahogyan a jelenlegi, koronavírus okozta
helyzetben számos kulturális intézmény, úgy
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
is ideiglenesen a virtuális valóságba költözött.
Noha elsősorban Maros megyei események-
ről számolunk be, azáltal, hogy a Hargita me-
gyei teátrum produkciói az interneten is
megtekinthetőek lesznek, ezek az előadások
számunkra is aktuálissá válnak, hiszen otthon-
ról is bárki megtekintheti. Friss hír, hogy a
székelyudvarhelyi színház április folyamán
indítja el online előadás-sorozatát Tomcsa-
estek – csütörtök. 8 címmel. Amint azt a szín-
ház tudatja, ebben a hónapban négy
alkalommal várják a képernyők elé a színház-
kedvelőket: április 9-étől kezdődően minden
csütörtökön a teátrum egy-egy kedvelt, a
nézők által is kért előadással jelentkezik. Min-
den előadás egyszeri alkalommal lesz megte-
kinthető a színház Facebook-oldalán.

Sorrendben az első produkcióra április 9-
én, csütörtökön este 8 órától kerül sor. Ekkor
Miro Gavran horvát kortárs szerző Fagyi
című darabját láthatják az érdeklődők. A
darab magyar nyelvű ősbemutatójára 2019.
október 2-án került sor, Barabás Árpád rende-
zésében, stúdiószínházi körülmények között.
A bemutatót követően a színház folyamatosan
telt házzal játszotta a darabot, az április köze-
pére betervezett előadásokra már februárban
elkeltek a helyek, ezért a nézők kérésére első
alkalommal ebben a hónapban ezt az 
előadást közvetíti az online térben a színház. 

A következő csütörtökön, április 16-án este
8 órától az ugyancsak nagy sikernek örvendő,
de sajnos egy sérülés miatt keveset játszott
előadásra kerül sor: az Andrea Gavriliu által
rendezett mozgásszínházi előadást, a Termé-
ketlen szépséget mutatja be online térben is a
társulat. 

Április 23-án 20 órától a szintén nagy si-
kernek örvendő, 2018-ban bemutatott Nem
lesz reggel, Fred! című előadás lesz látható az
eredeti szereposztással. A társulat nemrég újí-
totta fel az előadást új szereposztásban, mert
egy nagyobb lélegzetvételű magyarországi
turnén vett volna részt a produkció május ele-
jén a darab szerzője, Moravecz Levente meg-
hívására. De erre sajnos a jelen körülmények
között nem kerülhet sor. 

A hónap sorrendben utolsó előadásával 30-
án a román anyanyelvű nézőknek is kedves-
kednek, hiszen román felirattal lesz látható a
Thornton Wilder drámájából készült Mi kis vá-
rosunk című előadás. A Vladimir Anton által
rendezett produkciót a legjobb előadás díjára
jelölte a XXVIII. Uniter-gálán a Ludmila Pat-
lanjoglu, Maria Zărnescu és Călin 
Ciobotari színházkritikusokból álló jelölőzsűri.
Jakab Tamást, a Tomcsa Sándor Színház szín-
művészét a legjobb pályakezdő díjra jelölte a
Román Színházi Szövetség az előadásban ala-
kított George Gibbs szerepéért. A produkciót a
Thália Színház nézőinek is ajánlja a Tomcsa
Sándor Színház, hiszen május elején Budapes-
ten játszotta volna a társulat. (Knb.)
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A Maros Megyei Tanács a Vö-
röskereszt Maros megyei kirendelt-
ségével és a Solidaris Egyesülettel,
valamint több partnerszervezettel
közösen indította el a Solidaris el-
nevezésű programot, hogy megyei
szinten gyors segítséget lehessen
nyújtani azoknak, akiknek a koro-
navírus-járvány miatt nehéz az élel-
miszerek vagy gyógyszerek
beszerzése, illetve azoknak, akik-
nek szaktanácsra, lelki gondozásra
vagy otthoni betegápolásra van
szükségük.

Maros megye szociális szerveze-
tei a Solidaris Egyesület kezdemé-
nyezésére fogtak össze, hogy
egyesült erővel segítsék mindazo-
kat, akik egészségi vagy anyagi
problémákkal küzdenek, vagy a jár-
vány miatt megváltozott életkörül-
ményekben nem tudják ellátni
magukat. A megyei programba
nyolc civil szervezet kapcsolódott
be. A Maros megyei Vöröskereszt
és a Solidaris Egyesület mellett a
Máltai Szeretetszolgálat, a HIFA-
Románia Egyesület, a Gyulafehér-
vári Caritas, az Alpha Transilvana
Alapítvány, az Ügyes Kezek Alapít-
vány és az Unitarcoop Alapítvány is
szerepet vállalt a segítségnyújtás-
ban.

– A megyei tanács anyagiakkal
támogatja a programot, a civil szer-
vezetek pedig saját alkalmazottaik-
kal és önkénteseikkel, illetve

szaktudással segítik a rászorulókat.
Maros megye ismét bizonyítja,
hogy összefogással tudunk igazán
segíteni. Olyan civil kezdeménye-
zésnek vagyunk a partnerei, amely
a széles körű segítségnyújtásról és
a szolidaritásról szól. Köszönet a
civil szervezeteknek, hogy a mos-
tani rendkívüli helyzetben is kitar-
tanak, és aktív szerepet vállalnak a
közösség szolgálatában – emelte ki
Péter Ferenc, a megyei önkormány-
zat elnöke.

A bajban lévők a solidaris.ro
honlapon vagy a 0265-555-555-ös
telefonszámon kérhetnek segítsé-
get, a segélyvonal hétfőtől péntekig
15 és 20 óra között vehető igénybe. 

A betelefonáló által jelzett prob-
léma függvényében a kérést annak
a partnerszervezetnek továbbítják,
amely segíteni tud az adott 
ügyben.

Minden egyesület a saját tevé-
kenységi körének és szaktudásá-
nak megfelelő feladatokat vállalt,
így a Vöröskereszt élelmiszer- és
higiéniai termékeket tartalmazó
csomagokat biztosít a jövedelem
nélküli személyeknek a polgár-
mesteri hivataloktól kapott listák
alapján. A csomagokat a rászoru-
lók személyes igényeinek megfe-
lelően állítják össze, figyelembe
véve, hogy gyerekes családról
vagy idős személyről van szó.
Akinek bevásárlásban vagy a

gyógyszerek kiváltásában, beszer-
zésében van szüksége segítségre,
annak az Unitarcoop és az Ügyes
Kezek Alapítvány munkatársai és
önkéntesei segítenek, a HIFA
egyesület az otthoni beteggondo-
zásban segít, az Alpha Transilvana
Alapítvány meleg étel kiszállításá-
val támogatja a rászorulókat. A
Máltai Szeretetszolgálat a fogya-

tékkal élőket segíti, illetve jogi ta-
nácsadást nyújt. A Gyulafehérvári
Caritas katolikus lelki gondozást,
a Solidaris Egyesület református
és baptista lelki gondozást, pszi-
chológiai tanácsadást biztosít.

A Maros Megyei Tanács a segít-
ségadáshoz szükséges anyagi erő-
forrást biztosítja. A megyei
önkormányzat mintegy 330 ezer

lejjel támogatja ezt a programot.
Ezt az összeget a civil szervezetek
élelmiszer- és higiéniai termékeket
tartalmazó csomagok vásárlására,
az önkénteseknek ebéd és védőfel-
szerelés, valamint a csomagok ki-
szállításával járó költségek
fedezésére fordítják – közölte a
Maros Megyei Tanács sajtóirodája.
(mezey) 

Szerkesztette: Mezey Sarolta
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A számlafizetés most nagy gondot jelenthet az időseknek. Minden csa-
tornán az online kifizetést ajánlják, azonban nem mindenki számára elér-
hető ez a szolgáltatás, nem mindenkinek van számítógépe, okostelefonja,
s ha van is, nem mindenki otthonos az internetes közegben. Valljuk be,
még a középkorú generációnak is gyakran okoz nehézséget az online ki-
fizetés. 

Ebből kiindulva kérdeztük Botan Adelát, az E.ON sajtófelelősét, mi-
lyen számlafizetési lehetőségeket ajánlanak az idősebb generációnak? 

A gázszámlát készpénzzel a PayPoint-, a Payzone-, Westaco-pontoknál,
valamint a POS-termináloknál, az üzletekben, bankokban, üzemanyag-
töltő állomásokon és egyéb elárusítóhelyeken, ahol kódolvasó eszköz van
felszerelve, lehet kifizetni. Ezeknél nem kell kezelési költséget fizetni. 

Azok a fogyasztók, akiknek lehetőségük van, online fizethetnek: a
BRD, BCR, ING Bank, Unicredit Bank, Transilvania Bank által kiállított
bankkártyával, illetve az E.ON Myline-on keresztül. 

Másik lehetőség a banki átutalás, az internetbanking s a mobiltelefonos
Mobile Banking. Az online kifizetések költségmentesek. Ha mindezek a
változatok nem hozzáférhetők, marad a régi, jól bevált módszer, a csa-
ládtagok, szomszédok segítsége. 

Felvetődött azon hátrányos helyzetű személyek gondja, akiknek a szük-
ségállapot idején veszti érvényét a rokkantsági igazolványa. Mitévők le-
gyenek? Hogyan járjanak el? 

A kérdést Miklea Hajnalnak, a Maros Megyei Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóság vezérigazgatójának tettük fel, aki elmondta: a hát-
rányos helyzetű személyeknek az intézmény által kibocsátott igazolások,
bizonylatok a szükségállapot idején érvényesek maradnak, tekintettel arra,
hogy a családorvosoktól, szakorvosoktól nem vehető át az orvosi igazolás,
egyrészt a kijárási tilalom miatt, másrészt a kórházakban és poliklinikákon
bevezetett karantén, illetve korlátozások miatt. Ezek az esetek nem mi-
nősülnek sürgősséginek. Amint lejár a szükségállapot, s visszaáll a meg-
szokott rend, a jogosultak megkapják a rokkantsági fokot igazoló
bizonylatot.

Solidaris – gyors segítség rászorulóknak

Adókedvezmények
Azon adófizetők, akik nyereségadó fizetésére kö-

telesek, és az első negyedévre kiszámított profitadót
befizetik, illetve a 2020. április 25-i határidő előtt tör-
lesztik, adókedvezményben részesülnek. A nagy adó-
fizetők 5%-os, míg a más kategóriába tartozó
adófizetők 10%-os kedvezményt kapnak. 

Az adókedvezményt azon adófizetők esetében is
alkalmazzák, akik az utólag módosított és kiegészített
227/2015-ös törvény 16. cikkelye (5.) bekezdésének
hatálya alá esnek. A kedvezmény akkor jár, ha az első
negyedévre kiszámított adót április 25. – június 25.
között befizetik.

Azon adófizetőkre is vonatkozik, akik a 170/2016-
os törvény hatálya alá esnek, de tevékenységi terüle-
tük eltér a törvényben foglalt CAEN-kódoknak
megfelelő tevékenységtől. 

Azok a mikrovállalatok, amelyek 2020. április 25-
ig befizetik az első negyedévre kiszámított jövedele-
madót, 10%-os kedvezményben részesülnek. 

Az adófizetőknek az eredetileg kiszámított profit-
adóból, mikrovállalatok esetében a jövedelemadóból
le kell vonniuk a kedvezmény összegét, a különbséget
kell befizetniük az adóhatóságnak. 

A kormány jóváhagyta a hozzáadottérték-adó el-
törlését a pénzügyi törvénykönyv 316. cikkelye értel-
mében héaköteles cégeknek, amelyek a –
195/2020-as számú rendelettel kihirdetett – szükség-
állapot idején és az azt követő 30 napon belül gyógy-
szert, védőruházatot, orvosi és egészségügyi
felszerelést importálnak, amit a koronavírus-járvány
megelőzésére és a betegség kezelésére használnak. A
felszereléseknek a jegyzéke a 33/2020-as számú sür-
gősségi kormányrendelet mellékletében található. 

Az említett cikkekre a vámhatóság nem számol fel
hozzáadottérték-adót. 

Az importőr kötelessége – a pénzügyi törvény-
könyv 297–301. cikkelyeinek előrásai szerint – a szó-
ban forgó importszállítmány illetékét begyűjtött és
leírható illetékként feltüntetni. 

A pénzügyi intézkedésekről és egyes jogszabályok
módosításáról szóló március 26-i 33-as számú sürgős-
ségi kormányrendeletet a román nyelvű Hivatalos
Közlöny 2020. március 30-i 260-as számában tették
közzé. 

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal értesíti a la-
kosságot, hogy a
szükségállapot ideje alatt
személyazonossági igazol-
ványt csak annak elvesztése,
eltulajdonítása vagy meg-
semmisülése esetén bocsáta-
nak ki, online időpontfoglalás
alapján. 

A személyazonossági igazol-
vány kibocsátására vonatkozó ké-
relmeket a személynyilvántartó
hivatal csak a szükségállapot meg-
szűnése után fogadja. 

A 2020. évi 34-es számú sürgős-
ségi kormányrendelet 33. cikkelyé-
nek 1. bekezdése értelmében „a
közintézmények vagy közhatósá-
gok által kibocsátott dokumentu-
mok érvényesek maradnak az
ostrom- vagy szükségállapot teljes
időtartama alatt, továbbá ezen álla-
pot megszűnésétől számított 90
napig”.

A 3-as számú katonai rendelet 1.
cikkelye egyértelműen leírja azo-
kat az eseteket, amikor a polgárok
elhagyhatják otthonukat. 

A szükségállapot ideje alatt sze-

mélyazonossági igazolványt csak
annak elvesztése, eltulajdonítása
vagy megsemmisülése esetén bo-
csátanak ki, online időpontfoglalás
alapján. 

Amennyiben a polgárok a sze-
mélyazonossági igazolvány kibo-
csátását más ok miatt kérik, mint
elvesztés, eltulajdonítás vagy meg-
semmisülés, a különleges helyzetet
egy dokumentummal vagy saját fe-
lelősségre tett nyilatkozattal kell
bizonyítaniuk.

További információk a 0265-
250-391-es telefonszámon. 

A rokkantsági igazolványok 
érvényességét is 

meghosszabbítják 

Megoldható a számlafizetés 

Személyazonossági iratok kiváltásáról 
szükségállapotban



A koronavírus-járvány és az olimpia elha-
lasztása ellenére tovább forog a Hosszú Ka-
tinkáról szóló dokumentumfilm – közölte az
alkotás kommunikációjával foglalkozó
ügynökség.

„A Katinka címmel készülő portréfilm al-
kotóinak döntése szinkronban van az eredeti
szándékukkal, miszerint a stáb szárazon és
vízen, a felkészülés hullámhegyein és hul-
lámvölgyein át követi a magyar úszófenomén
felkészülését a tokiói olimpiai játékokra” –
olvasható a közleményben.
Az élet írja a forgatókönyvet

A készülő dokumentumfilm megörökíti a
jelenlegi veszélyhelyzetet is, amikor a há-
romszoros olimpiai, huszonhatszoros világ-
és harmincnégyszeres Európa-bajnok magyar
úszó folytatja az edzéseket, és a három
aranyat hozó riói olimpia után Tokióban újra
versenybe száll a győzelemért.

Az összegzés felidézi, hogy a februárban
elkezdődött forgatás eddig is extra körülmé-
nyek között zajlott: a versenyekre való uta-
zások, a víz alatti felvételek különleges
eszközök, technikák alkalmazását kívánták
meg. „A járvány okozta veszélyhelyzetben a
film alkotóinak is fokozottan be kell tartaniuk
az egészségügyi óvintézkedéseket. A stábta-
gok nem mehetnek két méternél közelebb
Katinkához, rengeteg időt és energiát vesz
igénybe az emberek és a forgatási eszközök
fertőtlenítése, a maszkok, kesztyűk és védő-
ruhák alkalmazása” – közölték.

A közlemény idézi Lajos Tamás producert,
aki elmondta: „eddig is az volt a zászlónkra
írva, hogy az olimpia mindenekelőtt, tehát a
filmkészítés semmilyen körülmények között
nem zavarhatja Katinkát a versenyekre való
felkészülésben, ez a jelenlegi veszélyhelyzet-
ben még fokozottabban érvényesül. A forga-
tások jó hangulatban zajlanak, a stáb és
Katinka kapcsolata bizalommal teli.” Mint

mondta, a sportoló személyisége megkönnyíti
a munkát. A film műfaja hivatalos életrajzi
dokumentumfilm, az alkotók minden tartalmi
kérdésben együtt döntenek Katinkával.

A járvány okozta vészhelyzetben a film
eredeti forgatási terve megváltozott: most va-
lóban az élet írja a forgatókönyvet percről
percre, amelyet csak minimális mértékben
lehet előre tervezni. Ez az alkotói szempont-
ból is különleges időszak a stábtól is folya-
matos alkalmazkodást, rugalmasságot kíván
– olvasható a közleményben.

Pálinkás Norbert rendező kiemelte: „Min-
den dokumentumfilm-rendező vágya, hogy
valami olyan extrém esemény történjen a for-
gatás alatt, amit a kamera megörökít az utó-
kor számára, amire még álmában sem gondol
senki – ez most nekünk, sajnos, maximálisan

összejött. Lelkileg, fizikailag és szellemileg
is óriási kihívás ebben a vészterhes időben le-
forgatni ezt a filmet, de állunk elébe.” Hoz-
zátette: Katinka példája napról napra előttük
van: mindent belead, semmi és senki nem
tántoríthatja el a céljától, alázatos, szorgal-
mas, kitartó és soha nem adja fel. „Őt kell kö-
vetnünk – minden értelemben” – idézi a
közlemény a rendezőt.
A veszélyhelyzet egy furcsa útelágazás

A portréfilm az olimpiára való felkészülés
és a tokiói verseny dokumentálása mellett a
harmincéves Hosszú Katinka életútját is be-
mutatja. A film megpróbál választ adni arra a
mindenkit foglalkoztató kérdésre: vajon ho-
gyan jutott fel ez a bajai lány a sportvilág leg-
magasabb csúcsára?

Köbli Norbert forgatókönyvíró, kreatív
producer úgy fogalmazott, hogy „Hosszú Ka-
tinka egy magyar szuperhős, mi pedig az első
magyar szuperhősfilmet készítjük egy lány-
ról, aki köztünk él, olyan, mint mi, de a benne
lakó erő emberfeletti. Filmesként erre keres-
sük a választ: mi Katinka szuperereje? Mi az
a tehetség, mi az a tulajdonság, amitől szára-
zon és vízen fejhosszal kitűnik a mezőny-
ből?”

Hosszú Katinka elmondta: örül neki, hogy
folytatják a forgatást, és ezt a kritikus hely-
zetet is megörökítik. „Igazából engem legerő-
sebben soha nem az érmek motiváltak, sokkal
inkább az ösztönöz, hogy másoknak segítsek
azzal, hogy a saját példámon keresztül meg-
mutatom, kemény munkával igenis el lehet
jutni a csúcsra. Ez a dokumentumfilm erre
szuper eszköz, és nagy megtiszteltetés szá-
momra.”

Mint mondta, megrendítette az olimpia el-
halasztásának híre, de pár nap alatt alkalmaz-
kodott az új helyzethez, és az új edzésterve is
hamar összeállt. „A járvány miatt most külö-
nösen vigyázok másokra és persze magamra,
kizárólag edzeni járok el otthonról, de a ver-
senyek nagyon hiányoznak. Humorral és kre-
ativitással próbálom pótolni, új kihívásokon
töröm a fejem, most például bokszolni 
szeretnék. Bízom benne, hogy a filmen visz-
szanézve ez a veszélyhelyzet, minden fájdal-
mával és megpróbáltatásával együtt, egy
furcsa útelágazásnak tűnik majd, amiből
mindannyian sokat tanulunk” – fogalmazott
Hosszú Katinka.

A portréfilm elkészítését a Nemzeti 
Filmintézet támogatja. A Katinka című 
hivatalos életrajzi dokumentumfilm produ-
cere Lajos Tamás, forgatókönyvírója és 
kreatív producere Köbli Norbert, ren-
dezője Pálinkás Norbert, vezető operatőre
Nagy András. A Szupermodern Stúdió gyár-
tásában készülő portréfilm a tervek szerint a
tokiói olimpia után kerül majd a magyar mo-
zikba.

Tovább forog a Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilm

A spanyol bajnoki címvédő FC Barcelona
klubvezetése még a következő futballbajnoki
szezon előtt meg akarja szerezni mind a bra-
zil Neymart, mind az argentin Lautaro Mar-
tínezt.

A Mundo Deportivo szerint a katalán elit-
alakulat támadósorát akarják jelentősen meg-
erősíteni a PSG brazil ászának és az
Internazionale argentin válogatott csatárának
szerződtetésével. Az újság a klubelnök Josep
Maria Bartomeu nyilatkozatát idézi, amely
szerint a Barca „hatalmas átigazolásokat”
akar nyélbe ütni, „függetlenül a koronavírus
terjedésével előállt helyzettől”.

A 28 éves Neymar már többször értésre
adta, hogy Párizsból örömmel térne vissza
Barcelonába korábbi csapatához, és a 22 esz-
tendős Martíneznek is vonzerőt jelent, hogy
a spanyol gárdában együtt játszhatna honfi-
társával, a hatszoros aranylabdás Lionel Mes-
sivel.  

Az igen jelentős pénzmozgással együtt
járó transzfer nyélbe ütésénél megoldandó
feladatot jelent az a La Ligában élő szabály,
amely szerint az Európai Unión kívüli orszá-
gokból legfeljebb három légióst szerepeltet-
het bármelyik élvonalbeli spanyol csapat,
márpedig a Barcánál elérték a „plafont”.    

A Mundo Deportivo szerint ezen úgy se-
gíthetnek, hogy Martínezt a 33 éves uruguayi
Luis Suárez helyére hozzák, a támadó közép-
pályások közül pedig a brazil Arthur Melo
maradna, s a chilei Arturo Vidal távozna.     

Messi – mivel az argentin mellett spanyol
állampolgársága is van – európai játékosnak
számít.

A Sky Sports értesülései szerint a Barce-
lona bevonná az üzletbe Antoine Griezmannt
is. A tavaly nyáron 120 millió euróért szer-
ződtetett francia támadót a transzfer során
100 millió euróra értékelnék, míg Neymar
ára ezúttal 150 millió euró lenne. A brazil
2017-ben a rekordot jelentő 222 millió euró-
ért csatlakozott a PSG-hez.

A Barcelona Neymart és Martínezt is akarja

Sajtóértesülés szerint a koronavírus-járvány
következtében szünetelő futballbajnoksá-
gok miatt a szokásosnál később nyithat majd 
a nemzetközi átigazolási piac, az élő szerző-
dések pedig automatikusan meghosszabbod-
nának.

A BBC honlapja arról számolt be, hogy a
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) fo-
lyamatosan kapcsolatban áll a szövetségekkel,
a klubokkal és a játékosokkal, abban pedig
mindannyian egyetértenek, hogy június 30-ig,
azaz a nyári átigazolási idény kezdetéig nem
tudják befejezni a bajnokságokat és a kupaküz-
delmeket.

A honlap szerint amikor eldől, hogy a pont-
vadászatokat mikor tudják folytatni, és várha-
tóan mikor fejezik be, onnantól kezdve
automatikusan meghosszabbodnának a június
30-cal lejáró szerződések addig, amíg le nem
zárulnak a sorozatok. A kluboknak ezt követően
lenne lehetőségük új játékosokat szerződtetni a
2020/21-es idény kezdetéig.

Később nyithat az átigazolási 
piac, kitolnák a lejáró 

szerződéseket a futballban
A 2016-os franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokság döntő-

jének szombati ismétlését követően április 12-től bő egy hétig a
2017-es vizes világbajnokság legjavát tűzte műsorra az M4 Sport,
így többek között az úszódöntők és a vízilabda-mérkőzések fer-
geteges hangulata újra megelevenedik a televízióban.

Az MTVA sajtóosztálya emlékeztet rá, hogy a héten a 2016-os
Eb negyeddöntőinek, elődöntőinek, valamint a döntőjének köz-
vetítésével ér véget a kontinenstorna felidézése az M4 Sporton,
azonban a múltidézésnek még koránt sincs vége: felkészül a 2017-
es budapesti vizes vb.

„A hazai rendezésű világbajnokság mely pillanatára emlékszel
legszívesebben? Abban az évben adták át a Duna Arénát, ahol
Hosszú Katinka 2 aranyérmet is nyert 200 és 400 méter vegyesben
az ezüst (200 m hát) és bronzérme (200
m pillangó) mellett, a férfi-vízilabda-
válogatott ezüstéremmel, a Kozma Do-
minik, Németh Nándor, Holoda Péter,
Bohus Richárd alkotta férfi 4×100 m
gyorsváltónk pedig bronzéremmel zárta
a tornát. Magyarország kilenc éremmel
a 9. helyen végzett az éremtáblázaton.
Az M4 Sport a magyar sikerek mellett
a vizes vb legjavából ismétel” – áll a
közleményben.

Húsvétvasárnaptól bő egy héten át
minden nap 18.30-tól az úszó közép-

döntőkkel és döntőkkel kezdődik a múltidézés, az esti órákban
pedig a vízilabdáé lesz a főszerep. Az első férfi-vízilabdamérkő-
zésre hétfőn 21 órakor kerül sor, amikor a magyar közszolgálati
sportcsatorna a Magyarország – Olaszország találkozót vetíti. A
Franciaország – Magyarország csoportmeccset kedden, a Magyar-
ország – Oroszország negyeddöntőt szerdán, a Magyarország –
Görögország elődöntőt pénteken, a Magyarország – Horvátország
döntő közvetítését vasárnap 20.30-kor tűzték műsorra. A női vá-
logatott első, Görögország elleni találkozójára április 16., csütör-
tök este 9 óráig kell várni, míg az 5. helyért Olaszországgal
folytatott küzdelmet pénteken 21 órakor láthatják a nézők az M4
Sporton.

A magyar közszolgálati sportcsatorna a 2016-os Eb-szereplés
után a legemlékezetesebb labdarúgó-,
kosárlabda-, kézilabda- és jégkorong-
meccsek mellett a 2017-es vizes vb leg-
jobb pillanatainak újraélésével kíván
hozzájárulni a hétköznapok és hétvégék
változatosságához. 

„Érdemes továbbra is követni az M4
Sport kínálatát, ugyanis, bár az idei
olimpia elmarad, az ötkarikás játékok
magyar sikereinek felidézése nem
marad el az elkövetkező időszakban.
Az igazi bajnokok nálunk vannak, #éld-
átújra” – zárul a közlemény.

Húsvétvasárnaptól bő egy hétig a 2017-es vizes vb eseményei az M4 Sporton
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A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
Országos Elnökségének közleménye

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége beadványt
fogalmazott meg az Oktatási és Kutatási Minisztérium veze-
tősége felé, amelyben a tanév hatékony és méltányos lezárása
érdekében az alábbi intézkedéseket javasolja:

Rövid távon:
– Javasoljuk olyan oktatási eljárásokat tartalmazó doku-

mentum elkészítését és kiküldését az oktatási intézmények-
hez, ami konkrét és teljes forgatókönyveket kínál az
oktatói-nevelői folyamat újraindításának lehetőségeiről, és
amely pontos és átlátható stratégiákat tartalmaz a II.félévés
a2019-2020-astanévlezárását, illetve a cikluszáróvizsgák
megszervezését, valamint a nyárivizsganaptár alakulását
illetően. 

A szükséghelyzeti intézkedések meghosszabbításával ösz-
szefüggésben, az iskolai tanítási tevékenység 2020. június
1-től történő legkorábbi újraindításának lehetőségét ele-
mezve beadványunkban a szaktárcának MEGFONTO-
LÁSRAAJÁNLJUK a következőket:

a.aII.,IV.ésVI.osztályokvégénaképességfelmérések
lemondásáta2019–2020-astanévben;

b. a tevékenységekonline (ahol megvannak az ehhez
szükséges IKT-eszközök) és/vagy postai rendszerben történő
folytatását (hátrányos helyzetű csoportok/közösségek eseté-
ben, a telefonos és postai/gyorspostai szolgáltatók közremű-
ködésével), az Oktatási és Kutatási Minisztérium
módszertaniutasításainakmegfelelően,

VALAMINT
atanulmányihelyzeteklezárásának lehetőségét a folyó

iskolai évre legkésőbb június 12-ig azI.féléveredményei
alapján

VAGY
atanulmányihelyzetlezárásának lehetőségét a II. fél-

évre a március11.–május29.közöttiidőszakonlinerend-
szerbentörténőtevékenységeinekelismerésével/értékelé-
sévellegkésőbb június 12-ig.

c.Iskolaipótfelkészítőidőszakszervezését vizsgatan-
tárgyakból legkésőbb június 19-ig (kis létszámú csoportok-
kal, speciális program szerint) azáltalánosésközépiskolák
végzősévfolyamaiszámára;

d.felzárkóztató/iskolaihelyzetettisztázópótfelkészítő
időszak szervezését az iskolában legkésőbb június 19-ig (kis
létszámú csoportokkal, speciális program szerint) azoknak
adiákoknak,akiknemvettek/vehettekrésztazonline
vagymástávoktatásimódszerrelmegszervezettoktatás-

banés/vagyakikazI.féléveredményeialapjánévismét-
lésihelyzetbenlehetnek;

e.képességvizsgákszervezését a vokacionális/felekezeti
oktatási intézményekbe felvételizni, illetve egyes középisko-
lai osztályokba szükséges nyelvvizsgákonrészt vennikí-
vánó diákok számára az OKM által kidolgozott
különlegeseljárásokszerint,aVészhelyzetügyiNemzeti
Bizottság(CNSSU)ésazEgészségügyiMinisztériumin-
tézkedéseinekbetartásával,legkorábban június 12-ével be-
zárólag. Például: egy nap több kiértékelő vizsga a szervezés
teljes időszaka alatt (a résztvevők egyéni vagy kis csoportos
besorolásával);

f.azországosvizsgák (a nyolcadikosok országos képes-
ségvizsgájának és a tizenkettedikesek érettségi vizsgájának)
megszervezéseazalábbiakfigyelembevételéveltörténjen:

1.avizsgatananyagotkizárólaga2020.01.20-ikel-
tezésű3066-ossz.minisztériumirendeletbenmegha-
tározotttartalmakrakorlátozzák;
2.a hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdeké-

ben kérjük,hogya2020-asvizsgaidőszakkalkezdő-
dőenamatematika-,illetveazanyanyelvésirodalom
vizsgákközéegyszabadnapotiktassanakbe,akár-
csakarománnyelvésirodalom,illetvematematika-
vizsgákközöttiszabadnapbeiktatásávaltették;
3. a nyolcadikosok képességvizsgájátszervezzékmeg

azOKMáltalkidolgozottkülönlegeseljárásoksze-
rint,aVészhelyzetügyiNemzetiBizottság(CNSSU)
ésazEgészségügyiMinisztériumintézkedéseinekbe-
tartásával (például: egy nap alatt több kiértékelő vizsga
szervezése a 8–12, illetve 12–16 óra közötti időinterval-
lumban és/vagy a vizsgázók elosztása több kisebb tan-
terembe és/vagy a vizsgára szolgáló tantermek
számának növelése) úgy, hogy aVIII.osztályosokor-
szágos záróvizsgájának lebonyolítása legkésőbb június
26-ig, illetve a XII.osztályosokérettségi vizsgájának
lebonyolítása legkésőbb július 14-ig történjen meg;
4.A nyolcadikos záróvizsga és az érettségi vizsga írás-

belidolgozatainakjavítóközpontokbatörténőeljut-
tatásadigitalizálva(szkennelve)történjen, az OKM
által kidolgozott módszertan és/vagy eljárás szerint, a
Belügyminisztérium Különleges Távközlési Hatóságá-
val (STS) együttműködésben.

g. A 2020. július–augusztus közötti időszakban tervezett,
miniszteri rendelettel szabályozott tevékenységek (felvételi,
címzetes, véglegesítő vizsgák, szakképzési tevékenységek
stb.) a fenti javaslatok szerinti átütemezését. 

Közép- és hosszú távon:
•Azoktatásirendszerhatékonyésátfogódigitalizálása

(apedagógusokdigitáliskompetenciájánakfejlesztéseés
atanintézményekfelszereltségénekmodenizálása)érde-
kében a következőket javasoljuk:

o AzOktatásiésKutatásiMinisztérium2020.évikölt-
ségvetésénekkiigazításáta fentiekben leírt digitalizálási el-
járások elindításához szükséges pénzösszegekkel.

o A2021-eséviGDP6%-ánakazoktatásirendszerfej-
lesztéséretörténőfordítását:

*azoktatásbandolgozókdigitáliskompetenciájá-
naknövelésétcélzóhumánerőforrás-fejlesztésiprogra-
mokfinanszírozásaérdekében;

*apedagógusházakintézményikapacitásánakfej-
lesztéseérdekében (a megyei pedagógusházak költségve-
tésének növelése, a működtetéshez hozzájáruló humán
erőforrás növelése, az IKT-eszközökbe történő befektetések
eszközlése és a digitalizáláshoz szükséges továbbképzések
szervezése érdekében);

*azoktatásiintézmények,apedagógusokésdiákok
számáraszükségesIKT-eszközökbeszerzésénekfinan-
szírozásaérdekében;
o A oktatási intézmények normatív finanszírozási rendsze-

rében a szakmai továbbképzés költségei címszó alatti alap-
finanszírozásnövelését.

•Azoktatásterületénahatályosjogszabályokmódosí-
tásáta következők szerint:

o A nemzeti oktatási törvény 25-ös cikkelyének módosí-
tása és kiegészítése egy új bekezdéssel:

A 6-os bekezdés után bekerül egy új bekezdés:
(7) Az akkreditált állami vagy magán oktatási intézmé-

nyek az oktató-nevelő és értékelő tevékenységeiket online
környezetben is megszervezhetik az OKM által kidolgozott
módszertan szerint. 

o A 262-es cikkely 1-es bekezdésének módosítása és ki-
egészítése a következők szerint:

Eredeti bekezdés: „(1) Az oktató didaktikai személyzet te-
vékenységét napi 8 órában, illetve heti 40 órában végzi, és
ez a tevékenység magában foglalja:…”

Kiegészített és módosított bekezdés: „(1) Az oktató didak-
tikai személyzet tevékenységét napi 8, illetve heti 40 órában
végzi, ez a tevékenység esetenként iskolai, illetve online kör-
nyezetben történhet, és magában foglalja:…”

AzRMPSZOrszágosElnöksége

Mezőgazdasági támogatások 
Az utóbbi időben, a vírusjárvány
elleni küzdelemtől eltekintve,
mind az Európai Bizottság, mind
a román kormány több olyan
fontos intézkedést hozott,
amely a mezőgazdaság támoga-
tására irányul. Nagyon fontos
ágazat, ezért lényeges a finan-
szírozása. Amint korábban írtuk,
elfogadják az elektronikus ügy-
intézést, így minden akadály el-
hárult a mezőgazdasági
támogatások igénylése elől, a
folyósított összegekből pedig –
a tavalyi mezőgazdasági évre –
el lehet végezni a tavaszi mun-
kálatokat. Minderre nagy szük-
ség van ebben a nehéz
időszakban. 

Pénz az EB-től
Április 3-án a Mezőgazdasági és Vi-

dékfejlesztési Minisztérium a Román
Nemzeti Bankon keresztül 91,7 millió
eurót kapott az Európai Bizottságtól az
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap-
ból, amelyet a Mezőgazdasági Inter-
venciós és Kifizetési Ügynökségen
(APIA) keresztül a 2019-es mezőgaz-
dasági év költségeinek fedezésére for-
dítanak. Ez kiegészíti a 2020. január
1-je és március 31-e között átutalt
1.640,7 millió eurót, amit a garancia-
alapból, illetve a 348,32 millió eurót,
amit a vidékfejlesztési alapból utalt át
Romániának az Európai Bizottság.
Összesen eddig 2.080,72 millió eurót
kaptunk az APIA-n és a vidékfejlesz-
tési ügynökségen keresztül átutalandó
összegek fedezésére. 

Fontos az eredetvizsgálat 
Az április 2-i kormányülésen a

2020-as költségvetésből jóváhagytak
5,4 millió lej támogatást az Országos
Állattenyésztési Ügynökségnek a bika-
, ló-, sertés-, valamint juh- és kecske-
állomány genetikai regiszterének
elkészítésére, vezetésére és a szárma-
zási tesztek elvégzésére. Ebből az ösz-
szegből mintegy 2,5 millió lejt a bikák,
sertések és lovak, 2,9 milliót a juhok
és kecskék genetikai állománya rend-
szerezésére szánnak. A genetikai re-
giszterek elkészítését fedezni lehet
ebből az összegből, a vizsgálatoknak a
70%-át térítik meg. Az eredetvizsgálat
elsősorban az élelmiszer-biztonságért
fontos, ugyanis így követhetővé válik
a mezőgazdasági, élelmiszeripari ter-
mék a tenyésztőtől a feldolgozón, for-
galmazón keresztül az üzletekig,
illetve a fogyasztóig. 

Állatjóléti segély 
Ugyanakkor az APIA-n keresztül ki-

fizetik a sertéstenyésztőknek a 2019-
es mezőgazdasági évre járó állatjóléti
támogatást. 33 tenyésztőnek mintegy
3,9 millió lejt (8,1 millió euró) utalnak
át. Az euró–lej árfolyamot az Európai
Központi Bank által 2019. január else-
jén megállapított 1 euró = 4,6635 lej
értékben számolják át. A támogatást az
országos vidékfejlesztési program
2014–2020 finanszírozási évre megha-
tározott M215-ös intézkedéscsomagja
keretében juttatják a gazdáknak. 
(v.gy.) 

A húsvéti szent három napról
A legnagyobb keresztény ünnepet, a hús-
vétot hamvazószerdától nagyszombatig
tartó negyvennapos böjt készíti elő, az
utolsó, virágvasárnappal kezdődő nagy-
böjti hét a nagyhét (hebdomada sancta).
A húsvéti szent három napon (Sacrum
Triduum Paschale), azaz nagycsütörtö-
kön, nagypénteken és nagyszombaton
emlékezik meg a kereszténység Jézus
Krisztus kínszenvedéséről, kereszthalálá-
ról és feltámadásáról. Az MTVA Sajtóa-
datbankjának összeállítása:

A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztus
utolsó vacsoráját, elfogatását és szenvedéseinek
kezdetét idézi, a katolikus egyházban ez az oltá-
riszentség szerzésének emléknapja. (Azért
„zöld”, mert a böjt okán rendszerint valami zöl-
det, például spenótot fogyasztanak a hívők.) Az
esti „utolsó vacsora miséjén” a Gloria éneklése
után elnémulnak a harangok (Rómába mennek),
megkezdődik a legmélyebb gyász. A mise végén
– amelynek része lehet a lábmosás szertartása –
az oltáriszentséget őrzési helyére viszik. Az ol-
tárról mindent leszednek, ez az oltárfosztás, csak
a gyertyatartókat és a lepellel letakart keresztet
hagyják ott, hogy Jézus szenvedésére és ruháitól
való megfosztására emlékeztessenek. A reformá-
tus templomokban a nagyhétre fekete terítővel
borították le az úrasztalát, esetleg a szószéket.

Nagypéntek Jézus kereszthalálának emlék-
napja, a legszigorúbb böjt és gyász ideje. A kato-
likus egyház ősi hagyomány alapján ezen és a
következő napon nem mutat be miseáldozatot. A
liturgiában felolvassák a Megváltó halálára vo-
natkozó írásokat, majd a passiót, Jézus szenvedé-
sének történetét, és leleplezik a gyászlepellel
bevont keresztet. Nagypénteken szokásos a ke-
resztútjárás, melynek során emlékezetbe idézik
Jézus szenvedésének egyes állomásait. A kereszt-

út, avagy kálvária ma szokásos tizennégy állo-
mása (stáció) az 1600-as évekre nyúlik vissza.
Nagypénteken a hívők tartózkodnak a húsételek-
től, legfeljebb háromszori étkezés során egyszer
szabad jóllakniuk. Nagypéntek a nép körében ál-
talános tisztálkodási nap: meszelnek, takarítanak,
nagymosást tartanak, sok helyen nem gyújtanak
tüzet.

Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja, az
igazi húsvéti ünneplés délután kezdődik. Arra a
napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a
sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra,
azaz húsvétvasárnap hajnalára feltámadt. Ekkor
van a tűzszentelés, amelyet a húsvéti gyertya-
és keresztvízszentelés, majd a vigília mise
követ. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltáma-
dásával a remény, a fény születését ünneplik a
keresztény egyházak. A misén már az Üdvözítő
feltámadása fölötti öröm nyilvánul meg, a Glo-
riára ismét megszólalnak a harangok, és fel-
hangzik az Alleluja. Estefelé tartják a
feltámadási körmenetet.

Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt,
a körmenetből hazatérő családok ünnepélyesen
elfogyasztják a nagyrészt sonkából és tojásból
álló húsvéti vacsorát. Szokás volt ezen a napon
az első harangszóra kiszaladni a kertbe, és meg-
rázni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés
lehulljon, ne legyen férges az új. A tűzszentelés
hamuját, parazsát megőrizték, gyógyításra hasz-
nálták; tettek belőle a jószág ivóvizébe, szétszór-
ták az istállóban, a házban és a földeken.

Idén a koronavírus-járvány miatt a Vatikánban
a nagyhét összes szertartásának helyszíne a Szent
Péter-bazilika lesz. Nagycsütörtökön elmarad a
lábmosás szertartása, amelyet Ferenc pápa 2013
óta többnyire börtönben mutatott be, a nagypén-
tek esti keresztút helyszíne sem a Colosseum,
hanem a vatikáni bazilika lesz. (MTI)



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium

redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.

0744-121-714, 0265/218-321. (7011)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-

készítést, szigetelést, bármilyen javí-

tást. Tel. 0759-467-356. (7266)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21894-I)

VÁLLALUNK külső és belső építke-

zési munkálatokat. Tel. 0745-303-

403. (7240)

MEGEMLÉKEZÉS

Bánatos szívvel emlékezünk áp-
rilis 8-ára, amikor immár 30 éve,
hogy a jeddi születésű KRISTOF
ISTVÁN búcsú nélkül, váratlanul
távozott szerettei köréből. Emlé-
két őrzi felesége, három gyer-
meke családjukkal, testvérei és
azok családja. Emléke örökké
megmarad szívünkben. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, testvér,
após, apatárs, rokon és jó barát, 

MARTINA LUDOVIC-VICTOR 
az Elektromaros tekecsapatá-

nak volt játékosa és edzője 
életének 80. évében rövid szen-
vedés után átadta lelkét Teremtő-
jének. Drága halottunkat 2020.
április 8-án helyezzük örök nyu-
galomra a marosvásárhelyi kato-
likus sírkertben, szűk családi
körben.
Fájó szívvel búcsúzik tőle sze-
rető felesége, gyermekei, test-
vére, menye, rokonai, volt
munkatársai, jó barátai, a Voinţa,
Elektromaros és a látássérültek
vezetői, edzői és sportolói.
(7282-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FRANCIACÉG DOKUMENTUMKEZELŐKET keres. PC-üzemel-
tetési ismeretek, gépírás, komolyság. Ebédjegy és teljesítménybónusz.
Az önéletrajzokat a tgmures.recrutare@gmail.com e-mail-címre vár-
juk. (p.-I) 

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A múltat felidézni nagyon fáj, 
valaki hiányzik, aki nincs már.
Megállok némán sírod mellett, 
szeretném még egyszer meg-
fogni a kezed.
Nélküled szomorú és üres a ház, 
nincs aki mindig hazavár.
Panaszszó nélkül könnyeztél, 
búcsúzás nélkül, csendesen el-
mentél.
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, 
nem vagy feledve, szívemben
örökre megmaradsz.
Könnyes szemmel, fájó szívvel
emlékezünk a drága jó, szeretett
férjre, a radnóti volt mozdonyve-
zetőre, 
NADRÁG LACIRA,
akit ma 12 éve vitt el mellőlem a kegyetlen halál. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos felesége, Juci. (7270)

Számítógépen is szerkeszthe-
tővé tették, és egyszerűsítették a
lakhely elhagyásához szükséges
nyilatkozat újabb, két hete érvé-
nyes formáját a hatóságok. A ki-
nyomtatott és aláírt dokumentum
fényképét is elfogadják a rendfenn-
tartó szervek a kijárási tilalom ide-
jén. Ez idő alatt csak azok
hagyhatják el lakásukat, akiknél ez
elkerülhetetlen a munkavégzéshez,
halaszthatatlan orvosi vizsgálatra
szorulnak, létfenntartásukhoz vagy
gyógykezelésükhöz szükséges ter-

mékeket kell beszerezniük, mező-
gazdasági tevékenységet végeznek,
ellátásra szoruló hozzátartozójuk-
ról gondoskodnak, vagy saját, il-
letve háziállataik mozgásigényét
elégítik ki lakóhelyük közvetlen
közelében. A lakás elhagyásának
indokáról minden esetben a mun-
káltató által kibocsátott igazolást
vagy saját felelősségre kiállított
nyilatkozatot kell felmutatni a
rendfenntartóknak. A dokumentu-
mokat ki lehet nyomtatni, és kézzel
kitölteni, vagy számítógépen kitöl-

teni, és ezután kinyomtatni, az alá-
írás azonban mindenképpen saját
kezű kell hogy legyen, figyelmez-
tet a Stratégiai Kommunikációs
Csoport (GCS). A kézzel aláírt do-
kumentum fényképét be lehet mu-
tatni a rendfenntartóknak telefonon
vagy táblagépen is. A munkáltató
által kibocsátott igazolást vagy
saját felelősségre kiállított nyilat-
kozatot a személyi igazolvánnyal
együtt kell bemutatni, és a rend-
fenntartóknak joguk van ezeket le-
fényképezni.

Két hete változott a lakhely elhagyásához
szükséges nyilatkozat formanyomtatványa

Hirdetőink figyelmébe!
Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkiala-

kultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalóte-
kintettelfelhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogy
hirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,a
nepujsag.roweboldalonlevőonlinefelületen
is, vagy beküldhetik e-mailen a
reklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 
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Házhoz röpítjük a legjobb köny-
veket. A Kobak könyvesbolt házhoz
szállítja azokat a könyveket, melye-
ket a szobafogság előtt nem sike-
rült beszerezned. 

Áldotthúsvétot!


