
Hiába a szép idő, idén a koronavírus-járvány miatt halasztó-
dik a strandok megnyitása: az üzemeltetők a hatóságok dön-
tésére várnak, egyelőre nem tudják, mikor indulhat be, vagy
beindulhat-e egyáltalán a strandidény. A marosvásárhelyi Ví-
kendtelepen hagyományosan az idény május elsején kezdő-
dik, azonban idén erre nem kerülhetett sor. Miután a járvány
idején zárva volt a létesítmény, egy ideje ismét lehet sétálni
a telepen, ellenben fürdeni, valamint a játszóteret használni
tilos. 

Kedden ottjártunkkor nagy volt a csend a telepen, a medencék kör-
nyéki padokon és a szépen lenyírt gyepre terített pléden néhány nyugdí-
jaskorú személy, valamint pár fiatal lány napozott, egy-két nagyszülő
pedig az unokájával kerékpározott a sétányon.
Hiába van víz a medencékben, a fürdés egyelőre tilos

A vendéglátóegységek közül alig egy-kettőt találtunk nyitva. Bár a ha-
tóságok megengedték, hogy a megfelelő óvintézkedések betartása mellett
megnyissák a teraszokat, a legtöbb zárva volt, vagy a falnak támasztott
létrák, az egymás mellett sorakozó vedrek árulkodtak arról, hogy felújí-
tás, takarítás folyik ott. 

Koronás sunyítás

Pontosan ugyanakkora „határozottsággal”, mint ahogyan a kor-
mányalakítási megbízatás elől slisszolt el, nyilatkozott a jogtalanul
kivetett bírságok kérdésében a nemrég erdőügyletek miatt is kényel-
metlen helyzetbe keveredett pénzügyér. Normális országokban ilyen
karaktereknek nem lenne helyük a közéletben, nálunk csak ilyenekből
lehet válogatni, ezért nézünk ki így, ahogyan.

Mint ismert, a taláros testület alkotmányellenesnek ítélte a szük-
ségállapot idején kivetett, Európa-szerte borsosnak számító bírsá-
gokat. Hogy nálunk a hatóságoknak az államkassza jóllakatása
előbbre való volt az állampolgárok egészségének megvédésénél, az
nem csak a témába vágó katonai rendeletek körüli kaotikus kommu-
nikációban érhető tetten, hanem abban is, hogy 600 millió lejre bün-
tettek az egyenruhások a szükségállapot idején. Ebből a
megbírságoltak 100 milliót be is fizettek.

Aztán jött az alkotmánybíróság, és elvette a csekkfüzetet. Egy mű-
ködő jogállamban a következő lépés az lett volna, hogy az érintett
illetékeseknek megköszönik a munkáját, és kiadják a felmondólevelét,
majd visszaadják a megbírságolt állampolgárok pénzét. Ám Abszur-
disztán nem ilyen hely, itt a kormányfő két kisfröccs között politikai
indíttatásúnak minősítette az alkotmánybírósági döntést, és azóta is
jogtalanul ülnek a behajtott százmillió lejen, amihez van még papíron
félmilliárd lejes költségvetési hiányuk, ugyanis amíg érdemi
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Felújították
a rehabilitációs
kezelőt
Marosludason
A központot új kezelőeszközökkel látták
el, egy rövidhullámú készüléket, egy
ultrahangos és lézerkészüléket, egy
alacsony frekvenciájú árammal működő
készüléket helyeztek használatba.
____________2.
Közvetlenül
szerződés köthető
egy köztisztasági
vállalattal 
Borítékolható volt a marosvásárhelyi
tanács keddi döntése: a képviselők
soron kívül döntöttek arról, hogy a pol-
gármesteri hivatal közvetlenül szerző-
dést köthessen egy köztisztasági
szolgáltatóval. 
____________4.
A termelőtől
az asztalig
A vírusjárvány kirobbanását követő
pánikhangulatban a megugrott keres-
let miatt az élelmiszer-ellátás hiányos-
ságaira is fény derült. Fontos az ún.
rövid élelmiszerláncok kialakítása a
termelőtől az asztalig. Ennek a kon-
cepciónak a meghonosításával évek
óta foglalkozik a marosvásárhelyi Fó-
kusz Öko Központ. 
____________6.

Fotó: Nagy Tibor

Menyhárt Borbála

Benedek István

A korlátozások feloldására várnak

Zajlanak az előkészületek
a Víkenden



A városi kórházhoz tartozó rehabi-
litációs és balneológiai kezelőt tel-
jesen felújították. Sokkal
kellemesebb a környezet, a ter-
mek, a folyosók más hangulatot
sugároznak, igényes, szép munkát
végzett a kivitelező. A vírusjárvány
miatti másfél hónapos leállás után
megváltozott a munkarend, ami
sokat nehezít a rendelésen, a ke-
zelések menetén. A rehabilitációs
központot vezető dr. Bálint Ildikó fő-
orvos számolt be az újdonságok-
ról. 

Ha nem sikerült volna felújítani a köz-
pontot, akkor a krízishelyzet miatt min-
den úgy maradt volna, ahogy volt,
kopottan, elavultan. A központot új keze-
lőeszközökkel látták el, egy rövidhullámú
készüléket, egy ultrahangos és lézerké-
szüléket, egy alacsony frekvenciájú áram-
mal működő készüléket helyeztek
használatba. Ezenkívül egy magnetodia-
flux-készülék, egy új, négyrekeszes galvánfürdő, egy na-
gyon modern paraffinmelegítő gép áll rendelkezésre.
33 év a betegek szolgálatában 

– Legalább ezt az utolsó időszakot szép környezetben töl-
töm, miután 33 évet dolgoztam itt. Annak idején Szász Bet-
tit nevezték ki Ludasra, aztán Nagy Irénkét, de ők jöttek,
megnézték, s el is mentek. Aztán én jöttem, és maradtam.
Én sem akartam, mert Szabó Pali – Isten nyugtassa! – biz-
tatott, hogy „Ildikó, neked Vásárhelyen a helyed, be kell
gyere!” Közben a férjem itt volt orvos a cukorgyárnál, s vele
itt maradtam Ludason. Nem bántam meg, jó hely. Olyan,
mint egy család! Mindenki ismer. Nagybátyám, Finna Géza
és a felesége Magyarózdon pedagógusként kezdték a pálya-
futásukat, édesapám Radnóton volt tanár, sokan az ózdiak
közül oda jártak iskolába, így hát ismerték a Finna családot.
Örültek, hogy ismerős vagyok, ezért hozzám jártak az egész
Malozsa völgyéből. Szép pálya, jó visszaemlékezni. Az ele-
jén azért említettem az utolsó időszakot, mert jövő augusz-
tusban elérem a nyugdíjkorhatárt – mondta a doktornő,
majd kitért a karantén utáni tilalmak miatti nehézségekre,
amiket főként a rengeteg papírmunka okoz. 

A korlátozásokkal is 30-35 beteget látnak el naponta 
– Két hete újrakezdtük a kezeléseket, de a betegeket csak

előjegyzéssel lehet fogadni, a váróban csupán két páciens
tartózkodhat, a kezelőkben csak egy beteget lehet fogadni.
Van, aki csak vizsgálatra érkezik, van, aki kezelésre is, de
ha a küldőpapír egy hónapra szól, a korlátozások miatt nem
biztos, hogy bekerülhet kezelésre. Vannak ilyen jellegű
problémák. Pénzünk most van, a pénztár biztosítja a kere-
tet. Az áprilisi keretet nem veszítettük el, azt is felhasznál-
hatjuk. Kell is ez az összeg, mert nagyon sok a beteg.
Naponta 30-35 beteget láttunk el ebben a periódusban. A
tilalom előtt volt olyan, hogy egy nap 55 személyt kezel-
tünk. Gondot jelent a káderhiány, mert minden betegnél el
kell végezni a szűrővizsgálatot, hőmérsékletet kell mérni,
ki kell tölteni a nyilatkozatot, ezt be kell vezetni a számí-
tógépbe. Ugyanezt én is bevezetem, azután visszaküldöm
receptírásra, betegszabadság írására. Összesen három asz-
szisztensnőnk van, és egy gyógytornászunk. Ez utóbbi na-
gyon ügyes, jó eredményeket ér el az agyvérzés utáni
betegeknél, csontkovácsként a szkoliózisos gyerekeknél –
ismertette a helyzetet a főorvos.

Ma GRÉTA és MARGIT,
holnap BARNABÁS napja.
BARNABÁS: arámi/héber
eredetű férfinév. Bibliai jelen-
tése: a vigasztalás fia. Régi
alakváltozata a Ballabás.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max.250C
min.140C Mezey Sarolta

Tanulom magam – pszichológiai
előadás 
A Nyitott Akadémia szervezésében június 10-én, szerdán
19 órától F. Várkonyi Zsuzsa pszichológussal Harsányi
Bence önismeretről, örökölt mintákról és a változtatás le-
hetőségeiről beszélget élőben a Facebookon. 

Zajlik a karanténvásár
A kézművesség világnapja alkalmából az Erdélyi Kézmű-
ves Céh online vásárt szervez június 9–11. között azokkal
a kézművesekkel és helyi termelőkkel, akik csatlakozni
szeretnének, és az esemény Facebook-oldalára –
https://www.facebook.com/events/232618441139602/ –
hozzászólások formájában feltöltik eladandó termékeik,
alkotásaik képét. A részvétel ingyenes. Bővebb tájékozta-

tás az esemény Facebook-oldalán, illetve a 0741-915-
082-es telefonszámon, valamint a
mestesugari@gmail.com e-mail-címen.

Bolyai Nyári Akadémia 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 28. Bo-
lyai Nyári Akadémiát a járványügyi óvintézkedések betar-
tása okán rendhagyó, online módon szervezi meg. A
július 6–26. közötti időszakban zajló szakmai programo-
kat a tanulás jövője témakörben építették fel, és olyan pe-
dagógiai kérdésekre helyezik a hangsúlyt, amelyeket
részben a kényszerű távoktatás hozott felszínre. A tanu-
lás jövője címmel három modulból álló, 35 órás online to-
vábbképzési programot kínálnak a pedagógusoknak.
Jelentkezni csak online lehet a pályázati adatlap pontos
kitöltésével, mely elérhető a www.rmpsz.ro oldalon. Irat-
kozni június 21-ig lehet. Az elvégzett modulokról a részt-
vevők igazolást, bizonylatot kapnak.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,

naponta9-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

A Maros Megyei Tanács online konzultációt indított
májusban a vállalkozók körében arról, hogy hogyan
érintette őket a koronavírus-járvány – mi derül ki ebből?
Mit várnak a június 5-én újranyitott csergedi Transilva-

nia motorringtől? És hol lesz útfelújítás? Egyebek mel-
lett ezekre a kérdésekre válaszol Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke az Ügy-félórában szerdán 17:50-
től. 

Hogyan tovább, Maros megyei vállalkozók? –
az Erdély TV-ben

Az ortodox húsvét alatti minivakációban, június 5–8-a
között a Maros megyei rendőrség munkatársai számos
rendfenntartó, antiszociális viselkedést megelőző akcióban
vettek részt. A rendőrök 358 helyszínre szálltak ki, ezekből
345-öt a 112-es segélyhívó számon jelentettek. 56 esetben
állapítottak meg bűncselekményt (jogi, gazdasági, közúti

és egyéb természetűeket), öt személyt értek tetten bűncse-
lekmény elkövetése közben, egy illetőt előzetes letartózta-
tásba helyeztek és egy országos körözés alatt álló
személyre is rátaláltak. A közlekedési rendőrség munkatár-
sai 77 hajtási jogosítványt és 17 forgalmi engedélyt füg-
gesztettek fel ideiglenesen. 

Bűncselekmények a minivakációban

Június 15-én kezdődik
a képességvizsga 

A megmérettetés június 15-én a román vizsgával kezdődik,
17-én matematikából, 18-án anyanyelvből adnak számot
tudásukról a kisérettségizők. Az ideiglenes vizsgaeredmé-
nyeket június 22-én függesztik ki, a fellebbezést aznap 16–
19 óra között fogadják. A végső eredményeket június
27-én hozzák nyilvánosságra. A meghirdetett középiskolai
helyekből július 2–6. között választhatnak a végzősök. A
vizsgajegyek és a négyévi jegyátlag szerinti számítógépes
elosztásra július 10-én kerül sor, az eredményről a diákok
aznap értesülnek. 

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

Rövid terápiás program
a Bonus Pastornál 

A koronavírus-járvány miatti bezártság különösen próbára
tette a szenvedélybetegeket és családjukat, ezt bizonyítja,
hogy a sürgősségi állapot ideje alatt nagyon megugrott a
szenvedélybetegek és a visszaesők száma. A Bonus Pas-
tor Alapítványnak a rendkívüli helyzet miatt elhalasztott ta-
vaszi rövid terápiás programját július 13-24. között tartják
meg, lehetőséget nyújtva az egyéni és a kapcsolati gyó-
gyulásra. Várják azok jelentkezését, akik változtatni sze-
retnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Helyszín: Szentkatolna, Rebeka Missziós
Központ. Jelentkezési határidő: július 10. Jelentkezni, to-
vábbi részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon
lehet: Marosvásárhely és környéke: Adorján Éva – 0743-
039-255, Székelyudvarhely és környéke: Geréb Géza –
0746-353-637, Sepsiszentgyörgy és környéke: Kozma Fe-
renc – 0757-489-778, Kézdivásárhely és környéke: Ger-
gely Dóra – 0745-202-042, Kolozsvár és környéke:
Horváth Mária – 0744-237-945, Szakács Előd – 0752-243-
649, Nagyvárad és környéke: Kocsis Tünde – 0747-064-
624, Szatmár és környéke: Puskás Csaba –
0744-539-213.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 9.

1 EUR 4,8377
1 USD 4,2935

100 HUF 1,4035
1 g ARANY 235,8418

Megyei hírek

Felújították a rehabilitációs kezelőt Marosludason
10.,szerda

A Nap kel 
5 óra 29 perckor, 

lenyugszik 
21 óra 15 perckor. 
Az év 162. napja, 

hátravan 204 nap.
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Nem tart bizalmatlansági indít-
ványtól a liberális frakcióvezető

Nem lehet szó bizalmatlansági indítványról a közel-
jövőben – véli Florin Roman, a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) alsóházi frakcióvezetője. „Valószínűleg várnak
szeptemberig, hogy lássák, mit lép a kormány a
nyugdíjak és a gyermekpénz emelésének ügyében.
Nekik ez nagyon is megfelelel, hisz a kabinet nehéz
helyzetben van: az egészségügyi válságon kívül ke-
zelnie kell a körvonalazódó gazdasági válságot is.
Emiatt ezeknek a bátraknak, akik jönnek és elmond-
ják a sajtónak, hogy megdöntik a kormányt, tökéle-
tesen megfelel a jelenlegi állapot, és arra
számítanak, hogy a kormánypárt természetes
módon erodál. Tehát a közeljövőben nem lehet szó
bizalmatlansági indítványról, ezek csak politikai nyi-
latkozatok” – jelentette ki Roman. (Agerpres)

Ferenc pápának szobra lesz
Bukarestben

Szobrot állítanak Ferenc pápának Bukarestben. A
Darie Dup képzőművész által készített mellszobor a
Schitu Măgureanu sétányon kap helyet, és jövő ked-
den leplezik le. A bukaresti római katolikus főegyház-
megye sajtószóvivője, Şerban Tarciziu lelkipásztor az
Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta,
Ferenc pápa tavalyi romániai látogatása mindenkire
nagy hatással volt, és annak mottója – Járjunk
együtt! – ráirányította a figyelmet annak fontossá-
gára, hogy „nemcsak vallási, hanem etnikai, társa-
dalmi és politikai szinten is járjunk minél inkább
együtt”. A szoborállítást az Államelnöki Hivatal, a kor-
mány, a főváros polgármesteri hivatala és a Vatikán
közösen kezdeményezte – tette hozzá.

Jelentősen csökkent a román export
Az első négy hónapban 13,3 százalékkal, 19,999 mil-
liárd euróra csökkent a román export, miközben az
import 7,4 százalékkal, 26,088 milliárd euróra mér-
séklődött a tavalyi év azonos időszakához mérten –
közölte kedden az országos statisztikai intézet. Ro-
mánia külkereskedelmi mérlegének hiánya a vizsgált
időszakban elérte a 6,089 milliárd eurót, ami 974,2
millió euróval haladta meg a tavalyi értéket. Április-
ban a kivitel 47 százalékkal, 2,933 milliárd euróra
esett vissza, a behozatal 34 százalékkal, 4,566 mil-
liárd euróra csökkent, így a negyedik hónap külke-
reskedelmi mérlegének hiánya elérte az 1,633
milliárd eurót. Az áprilisi gazdasági leállás alaposan
visszavetette az éves kivitelt, hiszen az első negyed-
évben az export még csak 2,6 százalékkal csökkent
a tavalyi év azonos időszakához mérten. A román ex-
porthoz jelentős mértékben hozzájárul a járműipar,
amely a kivitel 26 százalékát adja. Ezt az iparágat
keményen sújtotta a koronavírus-járvány, a gyártók
március közepétől felfüggesztették a tevékenységü-
ket, és csak május elején kezdtek el ismét teljes ka-
pacitással dolgozni. (MTI)

Hamarosan indulhat az Egyesült
Arab Emírségek Mars-missziója

Néhány hét múlva indulhat az Egyesült Arab Emír-
ségek Mars-missziója, az üzemanyag-feltöltés már a
jövő héten kezdődhet – számolt be róla a BBC hír-
portálja. A 493 millió kilométeres út a vörös bolygóig
hét hónapon át tart, ezután állhat Mars körüli pályára
az űrjármű, hogy nagy jelentőségű adatokat küldjön
a bolygó éghajlatáról és légköréről. A szonda egy tel-
jes marsi évet, vagyis 687 napot marad a pályán,
hogy elegendő adatot gyűjthessen. 55 óra alatt éri
körbe a bolygót. Az Amal, vagyis Remény elneve-
zésű robotszondát a Tanegasima nevű japán sziget-
ről bocsátják fel július 14-én egy japán rakéta
segítségével. Nem ez lesz az emírségek első űrpro-
jektje: műholdakat küldtek már Föld körüli pályára,
egy űrhajósuk pedig járt a Nemzetközi Űrállomáson.
(MTI)

adminisztratív döntés nincs a kérdésben, a kivetett, de
be nem hajtott bírságtétel annak minősül. Aki vissza
akarja szerezni a pénzét, az perelhet, akit viszont meg-
bírságoltak, de nem fizette ki, az majd magyarázkodhat
az adóhatóságnál, mert jó nyerési eséllyel fogadhatunk
rá, hogy majd a legközelebbi adófizetésnél az számon-
kéri az érintetteken a még be nem fizetett bírságot. Az
ügyben eddig az ellenzék lépett, benyújtottak egy tör-
vénytervezetet a bírságok automatikus eltörléséről, ám
ameddig az végigmegy a parlament két házának eljárás-
rendjén, addig már rég feltalálják a koronavírusra a
vakcinát, arról nem is beszélve, hogy a törvény elfoga-
dása mifelénk még egyáltalán nem jelenti azt, hogy va-
lakinél másnap csengetne a postás egy borítékkal,
melyben a pénz mellett ott kéne legyen a hatóságok el-
nézést kérő levele is. Mert aki hibázik, annak kutya kö-
telessége lenne azt beismerni, ám amíg a tartásnak erre
a szintjére képes döntéshozókkal tölthetjük fel az intéz-
ményrendszert, nagyon sokat kell még – amennyire lehet
– értelmesen választanunk a csapnivaló kínálatból.

Koronás sunyítás
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az Európai Unió 314 millió euróval támogat a vírus
elleni küzdelemben és a helyreállításban részt vevő
72 innovatív vállalkozást – közölte az Európai Bi-
zottság hétfőn.

Marija Gabriel innovációért, kultúráért, oktatásért és kuta-
tásért, valamint ifjúságért felelős biztos elmondta, az uniós
Horizont 2020 kutatási és innovációs program keretében közel
166 millió euró jut 36 olyan vállalatnak, melyek részt vesznek
a koronavírus-világjárvány elleni küzdelemben. Emellett több
mint 148 millió eurót adnak majd további 36 vállalatnak, me-
lyek hozzájárulnak az európai helyreállítási terv megvalósí-
tásához.

A koronavírus elleni küzdelemben részt vevő vállalatok
például a biológiai fertőtlenítőkendők előállításának bővíté-
sén, illetve olyan légzésfigyelő rendszerek kifejlesztésén fog-
nak dolgozni, amelyek valós idejű jelzéssel szolgálnak az
elsősegélynyújtóknak a lélegeztetési folyamat minőségéről.
Emellett hozzájárulnak a súlyos fertőzések kezelésére szol-

gáló antitestplatform kialakításához is. Az európai helyreállí-
tási tervet támogató vállalatok számos ágazat több projektjé-
ben fognak tevékenykedni. Ilyen például az erősebb és
magasabb szélerőműtornyok kifejlesztése, melyek jelentős
mértékben csökkenthetik a szélenergia-termelés költségeit.
Ilyen továbbá egy szervestrágya-termelő rendszer és egy
blokkláncalapú megoldás a fenntartható újrafeldolgozást szol-
gáló gyártói gyakorlatok terén.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a megítélt 314
millió euróból 174 millió eurónyi támogatás tőkebefektetés
formájában valósul meg. Az Európai Bizottság projektje a ma-
ximum 2,5 millió eurót kitevő vissza nem térítendő támogatás
mellett 15 millió euró értékig terjedő közvetlen tőkebefekte-
tési lehetőséget kínált. Eddig 10 ezernél is több induló vállal-
kozás és kkv nyújtott be pályázatot, melyekben összesen 26
milliárd eurót meghaladó értékben igényeltek támogatást. A
jelenleg támogatott 72 vállalat közül 46 kap tőketámogatást.
(MTI)

Az EU a vírus elleni küzdelemben és a helyreállításban
részt vevő innovatív vállalkozásokat támogat

Vizsgálatot indított hétfőn a spanyol legfelsőbb bí-
róság I. János Károly tavasszal kirobbant offshore-
botrányának ügyében, hogy felderítse, a volt
uralkodó kapott-e jutalékot, amiért egy spanyol
konzorcium nyerte el a Medinát és Mekkát össze-
kötő nagysebességű vasútvonal építésének máso-
dik fázisát Szaúd-Arábiában.

A tizenkét spanyol vállalat alkotta konzorcium 2011-ben
kapta meg a megbízást, a volt király akkor, még államfőként
büntetőjogi mentességet élvezett, a nyomozás ezért a 2014.
júniusi lemondása utáni időszak vizsgálatára terjed ki – tájé-
koztatott közleményében a legfőbb ügyészség.

A vasútvonalat részlegesen 2018 októberében adták át, a
spanyol korrupcióellenes ügyészség pedig két hónappal ké-
sőbb kezdett nyomozni, miután egy másik bírósági ügy során
előkerült egy hangfelvétel, amelyen a volt király közeli barát-
nője, Corinna Larsen német arisztokrata számolt be az I. János
Károlynak juttatott kenőpénzről.

Eközben a svájci hatóságok offshore-számlák utáni nyo-
mozásában felbukkant a Lucum nevű alapítvány, amelyet a
volt uralkodó alapított. Egy genfi lap idén március elején kö-

zölt cikket arról, hogy az alapítvány 65 millió eurónyi össze-
get kapott Szaúd-Arábiából.

Néhány héttel később a The Daily Telegraph című brit lap
azt írta: VI. Fülöp jelenlegi király a kedvezményezettje a sza-
údi pénzekkel kapcsolatba hozható alapítványnak.

Március közepén a királyi ház közleményben tudatta, hogy
VI. Fülöp megvonta az évi 195 ezer eurós költségvetési tá-
mogatást apjától, továbbá lemondott minden tőle származó
anyagi örökségéről.

I. János Károly népszerűsége évtizedeken át csaknem tö-
retlen volt, ám a 2008-ban kezdődött, és Spanyolországot kü-
lönösen erősen sújtó gazdasági válság idején az emberek
bizalma megrendült benne. Szemére vetették például, hogy a
problémák ellenére folytatta költekező életmódját, és bírálták
nehezen átlátható vagyona miatt is.

Tovább rontott a helyzeten, hogy lánya, Krisztina hercegnő
és férje korrupciós botrányba keveredett. Inaki Urdangarint
azóta öt év tíz hónap börtönbüntetésre ítélték közpénzek el-
sikkasztása miatt. Krisztinát viszont felmentették a vádak alól.

A 82 éves volt uralkodó öt évvel lemondása után, tavaly jú-
niusban visszavonult a közéleti szereplésektől. (MTI)

Királyi offshore-ügyet vizsgálnak Spanyolországban
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A Világbank azzal számol, hogy a globális gazdaság
az idén 5,2 százalékkal, a második világháború óta
a legnagyobb mértékben csökken.

A Világbank hétfőn ismertetett fél éves Globális gazdasági
kilátások jelentésében egyebek között az szerepel, hogy a ko-
ronavírus súlyos recesszióba taszította a globális gazdaságot.
A washingtoni székhelyű szervezet szerint a fejlett országok
GDP-je 7 százalékkal eshet 2020-ban, miközben a fejlődőké
először csökken 60 éve, 2,5 százalékkal zsugorodik.

A Világbank borúlátóbb, mint a Nemzetközi Valutaalap
(IMF), amely áprilisban ismertetett becslésében kisebb, 3 szá-
zalékos globális GDP-csökkenéssel számolt.

A Világbank jövőre már 4,2 százalékos globális gazdasági
növekedést vár, ezen belül a fejlett országok GDP-je 3,9 szá-
zalékkal, a fejlődőké pedig 4,6 százalékkal bővül.

A Világbank januárban az idei évre 2,5 százalékos, jövőre
2,6 százalékos gazdasági növekedést várt.

A Világbank legfrissebb jelentésének összeállítói szerint
idén az amerikai GDP 6,1 százalékkal, az euróövezeté 9,1 szá-
zalékkal, Japáné pedig 6,1 százalékkal csökken. Jövőre az
amerikai gazdaság 4 százalékkal, az euróövezeté 4,5 száza-
lékkal, Japáné pedig 2,5 százalékkal nő.

Kína esetében a Világbank az idei évre 1 százalékos, jövőre
6,9 százalékos gazdasági bővülést vár.

Az Európa és Közép-Ázsia alcsoportban három országgal
foglalkozott a Világbank. Oroszország esetében idén 6 száza-
lékos GDP-csökkenést, jövőre 2,7 százalékos növekedést be-
csül. Törökország gazdasági teljesítménye idén várhatóan 3,8
százalékkal esik, jövőre 5 százalékkal nő. A Világbank előre-
jelzése szerint a lengyel GDP idén 4,2 százalékkal zsugorodik,
jövőre viszont már 2,8 százalékkal bővül.

A Világbank a kőolaj idei átlagárát hordónként 32 dollárra,
jövőre 38 dollárra várja. A januári becsléséhez képest ez 26
dollárral, illetve 21 dollárral alacsonyabb. (MTI)

A Világbank 5,2 százalékos
idei globális GDP-csökkenéssel számol

Visszakerült csütörtökön Prága történelmi központ-
jába, az Óvárosi térre annak a barokk Mária-oszlop-
nak a másolata, amelyet 1918 novemberében,
röviddel a Habsburg-monarchia bukása után dön-
tött le a tömeg egy tüntetésen, mivel az oszlopot a
Csehország feletti osztrák és katolikus uralom jel-
képének tartották.

Az eredeti oszlop másolatát Petr Vána szobrász készítette
el. A prágai városi tanács több, egymásnak ellentmondó dön-
tés után az év elején jóváhagyta, hogy azt az Óvárosi téren, a
ledöntött oszlop helyén állítsák fel. A tervek szerint a térren-
dezési munkálatok augusztus közepén befejeződnek, és a
Mária-oszlop újbóli ünnepélyes felavatására szeptemberben
kerülhet sor.

A Mária-oszlopról és másolata felállításáról Prágában az
1990-es évek közepétől éles társadalmi vita folyik. Bár az osz-
lop mása már évek óta kész volt, a városi tanács még tavaly
nyáron is elutasította az engedélyezést. Több történész szerint
a cseh múlt megtagadása lenne, ha a Mária-oszlop visszake-
rülne az Óvárosi térre. A városvezetésben módosult erőviszo-
nyok miatt azonban tavaly ősszel a tanács jóváhagyta az
oszlop másának felállítását, majd a hivatalos építési engedélyt
is kiadták.

Petr Vána a fennmaradt részek, valamint korabeli fényké-

pek és háttéranyagok alapján készítette el az oszlop másolatát.
A szobrász azt remélte, hogy az egykori oszlop helyén végzett
ásatások során megtalálják az 1650-ben állított eredeti szobor
alapjait, azokban pedig a Mária-oszlop alapítólevelét is, de
ezek nem kerültek elő.

Az oszlopot 1650-ben annak emlékére emelték, hogy Prága
a harmincéves háború végén, 1648-ban sikeresen visszaverte
a svédek támadását, így a város megmenekült. A túlerőben
lévő svédek ostroma alatt a prágaiak fogadalmat tettek, hogy
ha sikerül megvédeniük városukat, hálából emléket állítanak
Szűz Máriának.

Az oszlop – Jan Jirí Bendl alkotása – idővel sok cseh sze-
mében a fehérhegyi csatát (1620) követő, gyűlölt osztrák és
katolikus uralom jelképévé vált. Az oszlopot 1918. november
3-án a feldühödött tömeg ledöntötte. Csehszlovákia megala-
kulása (1918. október 28.) után országszerte számos, a Habs-
burgokhoz köthető szobrot döntöttek le. Szlovákiában hasonló
volt a helyzet a magyar szobrokkal.

A prágai közhangulatra jellemző, hogy az 1989-es rend-
szerváltás után a mai napig csak egyetlen „Habsburg-szobrot”
sikerült visszavinni a város köztereire.

A Mária-oszlop az Óvárosi tér közepén állt, közel Husz
János közismert szobrához. Többen úgy vélik, hogy a protes-
tantizmus jelképét a katolicizmus jelképe kiegészíti. (MTI)

Visszakerült a prágai Óvárosi térre a Mária-oszlop



A Mikó Imre Jogvédelmi
Szolgálat sajtószolgálata
közleményt juttatott el szer-
kesztőségünkbe, amelyben
arról tájékoztat, hogy az Or-
szágos Audiovizuális Tanács
(CNA) 2020. május 28-i ülé-
sén 15.000 lej bírságot sza-
bott ki a B1 televízióra, Radu
Banciu műsorvezető magyar-
ellenessége miatt. 

A tanács megállapította, hogy a
B1 televízió Lumea lui Banciu
című, május 4-i műsora megsér-
tette a korrekt tájékoztatáshoz való
jogot, nem tartotta tiszteletben a
hatályos előírásokat. 

Banciu szerint a magyarlakta te-
rületeken kötelező beszélni a ma-
gyar nyelvet, és a románoknak
megtiltották, hogy anyanyelvükön

beszéljenek a saját országukban. A
műsorvezető megkérdőjelezte a
székelyföldi autonómia szükséges-
ségét, mivel meglátása szerint eze-
ken a területeken már minden a
magyaroké, nincs román iskola,
nem beszélnek románul, nem állí-
tanak ki román nyelvű hivatalos
papírokat. 

Románia helyzetét Spanyolor-
szághoz hasonlította, és hangsú-
lyozta, hogy a katalánok ellen
tankokkal léptek fel, ezzel arra cé-
lozva, hogy Romániában is így
kellene eljárni a magyarokkal
szemben. Banciu szerint Spanyol-
országban Kelemen Hunort, az
RMDSZ vezetőjét 18 év börtön-
büntetésre ítélnék. 

„A modern világ egyik legna-
gyobb mételye a fake news, a

hamis hírek terjesztése, Banciu
pedig azonfelül, hogy nagyon el-
lenséges a magyar közösséggel
szemben, folyamatosan álhíreket
terjeszt, olyan égbekiáltó valótlan-
ságokat állítva a magyar közösség-
ről, ami köszönő viszonyban sincs
a valósággal. A fake news azért ve-
szélyes, mert hamis percepciót ter-
jeszt a közösségünkről, uszító
céllal, és a tévénézőkben az a téves
képzet alakulhat ki, hogy az erdé-
lyi magyar közösség veszélyt je-
lenthet Romániára nézve, holott az
erdélyi magyarságnak minden tö-
rekvése pontosan illeszkedik a
nemzetközi jogi normákhoz és a
román jogrendhez” – nyilatkozta
Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvé-
delmi Szolgálat igazgatója.
(mózes)

Az Országos Audiovizuális Tanács 15.000 lejre bírságolta a B1 tévét
Fake news a B1-en

Az Európai Parlament plená-
ris ülése három napig tart
(június 17–19.), és több
tárgykörben is lesz szavazás.
Végszavazás: a Covid–19-cel
kapcsolatos jogszabályok és
taxonómia. 

Ezenkívül szakbizottsági ülése-
ket is tartanak. Az AGRI mezőgaz-
dasági és vidékfejlesztési
szakbizottság tagjai június 8-án
megbeszélést folytattak Johannes
Hahn költségvetési biztossal az új
MFF-javaslatról.

Csütörtökön az állampolgársági,
bel- és igazságügyi kérdésekkel
foglalkozó LIBE bizottság vitázik
a Covid–19-járvány kitörése utáni
helyzetről a schengeni övezetben,
majd szavaznak a határozatról. 

Ugyancsak csütörtökön kerül
sor a LIBE bizottságban a Helena
Dalli (Málta) biztossal folytatandó
vitára a romák integrációs stratégi-
ájáról. Végül pénteken a digitális
felügyeletről tárgyalnak a DROI
(emberi jogi) szakbizottságban.

Szavazás várható az alábbiakról:
a Brexit-tárgyalások állapota és a
nagy-britanniai határozat, az Eu-

rópa jövője konferencia, dezinfor-
máció, a Covid–19 külpolitikai
vonzatai, Schengen, valamint a tu-
rizmuscsomag. 

Az Európai Parlament elnöke,
David Sassoli elnök kedden videó-
konferencián folytatott megbeszélést
az EP MFF-tárgyalócsoportjával a
hosszú távú költségvetésről. Csütör-

tökön bilaterális megbeszélésen
vesz részt Giuseppe Conte olasz
miniszterelnökkel, valamint az
ukrán parlament házelnökével,
Dmytro Razumkovval.

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája) 

EP-plenáris
A Covid–19 és a schengeni övezet

Mózes Edith

Újabb enyhítéseket
jelentett be az elnök
Kevesebb korlátozással, de szükség van
a veszélyhelyzet meghosszabbítására –
jelentette ki kedden Klaus Iohannis ál-
lamelnök. 

„Úgy véljük, szükséges a veszélyhelyzet
meghosszabbítása (…), nem lehet folytatni je-
lenleg e nélkül az eszköz nélkül” – mondta Io-
hannis a Cotroceni-palotában adott
sajtónyilatkozatában, ahol június 15-e után ér-
vénybe lépő újabb lazító intézkedéseket jelen-
tett be.

Az elnök azt mondta, tekintettel arra, hogy az
elmúlt időszakban nem nőtt jelentősen az új
megbetegedések száma, de lényeges csökkenés-
ről sem lehet beszélni, újabb lazító intézkedé-
seket lehet bevezetni a hónap közepétől.

„Június 15-e után kinyithatnak a bevásárló-
központok, kivéve az ezekben működő vendég-
lőket és játszóhelyiségeket” – fogalmazott.

Emellett engedélyezik a magánóvodák és 
-bölcsődék megnyitását, valamint az iskola
utáni foglalkozások újraindítását.

Klaus Iohannis államfő a koronavírus-jár-
vány indokolta intézkedésekről egyeztetett ked-
den Ludovic Orban miniszterelnökkel, Marcel
Vela belügyminiszterrel, Nelu Tătaru egészség-
ügyi miniszterrel, Nicolae Ciucă védelmi mi-
niszterrel, Virgil Popescu gazdasági
miniszterrel, valamint az országos katasztrófa-
védelem vezetőjével, Raed Arafattal. (Agerpres)

Borítékolható volt a marosvá-
sárhelyi tanács keddi dön-
tése: a képviselők soron kívül
döntöttek arról, hogy a pol-
gármesteri hivatal közvetle-
nül szerződést köthessen egy
köztisztasági szolgáltatóval. 

Mindhárom napirenden levő ter-
vezetet jóváhagyta az ülésen jelen
levő 14 képviselő, Sergiu Papuc al-
polgármester szerint a POL bojkot-
tálta a gyűlést. A keddi döntések
lényege, hogy a polgármesteri hiva-
tal közvetlenül szerződést köthet
egy köztisztasági céggel, mindad-
dig, amíg meg nem tartja a licitet a
szolgáltató kiválasztására – erősí-
tette meg a gyűlés végén a Népúj-
ságnak Csiki Zsolt, az RMDSZ
frakcióvezetője. Hozzátette: a ke-
retszerződés két évre szól, de abban
a pillanatban felbontják, amikor a
megyei önkormányzat meghirdeti a
megyei integrált hulladékkezelési
program keretében a Marosvásár-
helyt is magába foglaló 2-es zónára
a licit eredményét. Hozzátette: a
szerződésben a hulladék elszállítása
mellett az utcatakarítás is benne
van, és immár a polgármesteri hiva-
tal dolga napokon belül megtalálni
a szolgáltatót, ami nem a Salubri-
serv lesz, hiszen a cég ellen fizetés-
képtelenségi eljárás van
folyamatban.

A tanácsülésen többen is felszó-
laltak, Peti András a tudatos, sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságát
hangsúlyozta, az újrahasznosítás és
a tisztább környezet érdekében, il-
letve azt, hogy mindenki felelős
ezért. Csiki Zsolt nehezményezte,
hogy ismét az utolsó percben ter-
jesztenek a tanács elé ilyen fontos
ügyet, ami erkölcsi szempontból
megkérdőjelezhető, de „ez áthidaló
megoldás, hiszen nem hagyhatjuk a
lakosságot e nélkül a fontos szol-
gáltatás nélkül”. 

A határozat törvényes, hiszen a
jegyző aláírta a tervezetet, várha-
tóan a prefektúra is helybenhagyja

– jelentette ki Bakos Levente. Hang-
súlyozta, ez az egyik legfontosabb
szolgáltatás, majd hozzátette, a sze-
métszállítási díj beszedésének rend-
szere is változik, június 15. után a
szemétdíjat a polgármesteri hivatal-
nál kell befizetni. 

Papuc Sergiu alpolgármester, az
ülés vezetője azon sajnálkozott,
hogy „január 15. óta nem volt idő
megoldást találni”. „Nem lehetett,
nem akarták… ez már nem fontos,
most az a fontos, hogy június 15.
után meg tudjuk oldani a szemétel-
szállítást” – tette hozzá. 

A testület a költségvetés kiigazí-
tásáról is szavazott, a tervezetet
Csiki Zsolt módosító indítványával
fogadták el, ami az évi 18 millió lej-
ről felére csökkentette a köztiszta-
sági szolgáltatásból származó
bevételt, ugyanis csak fél év maradt
2020-ból. 

A Népújság megkérdezte a POL
képviselőjét, miért bojkottálták az
ülést. Pápai László közölte: – Szak-
értőnk szerint a közszolgáltatást
nem lehet nyilvános meghirdetés
nélkül licitálni. Azonkívül nem vá-
lasztották szét a közterek takarítását
a lakossági hulladék elszállításától,
pedig mindenki tudja, hogy utóbbi
néhány hónapon belül átkerül me-
gyei fennhatóság alá, és a most
megkötendő szerződést fel kell
rúgni. A POL nem akart részt venni
ebben a tűzoltásszerű megoldásban.

Lapunk a polgármesteri hivatal
szóvivőjét is megkérdezte. Cosmin
Blaga közölte: ez egy sürgős hely-
zet, ami abból adódik, hogy június
15. után nem lehet meghosszabbí-
tani a Salubriserv szerződését, de
közvetlenül újra lehet szerződni
vele, annak ellenére, hogy a cég
ellen fizetésképtelenségi eljárás van
folyamatban. A polgármesteri hiva-
tal a tanácsi döntések alapján a na-
pokban igyekszik ismét megkötni a
szerződést, ezúttal licit nélkül, cél-
zottan a Salubriservvel, hogy a sze-
métszállítás június 15. után is
működjön – tette hozzá a szóvivő.

A marosvásárhelyi tanács rábólintott
Közvetlenül szerződés köthető

egy köztisztasági vállalattal 

Ioan Cârcu, a telep igazgatója lapunk ér-
deklődésére elmondta, a hatóságok dönté-
sére várnak, hogy feloldják a
korlátozásokat. Addig is elkezdték az elő-
készületeket, kisebb-nagyobb javítások
folynak a medencékben és környékükön,
mert nem szeretnék, ha felkészületlenül
érné őket a bejelentés, hogy feloldják a kor-

látozásokat. Elkezdték tehát a medencék
feltöltését vízzel, tegnap ottjártunkkor az
1,20 méter mélységű fel volt töltve, a többi
egyelőre üresen állt, a munkások éppen a
nemrég kifedett olimpiai méretű medence
falának a festésén, valamint a körülötte lévő
zuhanyzóknál dolgoztak. Az igazgató hang-
súlyozta, amíg meg nem születik az ezt
megengedő hatósági döntés, a medencék-

ben fürdeni szigorúan tilos, akárcsak a ját-
szótér használata, amire egyébként tiltótáb-
lák, valamint a kihúzott piros-fehér csíkos
szalag is felhívja a szülők figyelmét.
Elkészült az óriáscsúszda

Amikor a strandok megnyitnak, kellemes
meglepetés várja majd a fürdőzőket a Ví-
kendtelepen, hiszen a már meglévő csúsz-
dák mellé további négyet szereltek fel. Már

tavaly esedékes volt ez,
de akkor nem tudták be-
fejezni, így mostanra ké-
szült el az aquapark
hangulatát idéző 
óriásszerkezet. A négy
csúszdából álló létesít-
mény része egy tizenkét
méter magas is, ami kör-
nyékünkön egyedülálló-
nak számít. Az új
csúszdákat a meglévő
három mellé állították
fel, és az 1,20 m-es me-
dencébe csobbannak
majd be a lecsúszók. Ioan
Cârcu hozzátette, ezután
fogják elvégezni a csúsz-
dák esetében szükséges
biztonsági próbákat, el-
lenőrzéseket, hogy a la-
kosság biztonságos körü-
lmények között használ-
hassa, amennyiben elkez-
dődhet végre a strandidény.

Zajlanak az előkészületek a Víkenden

Az EP brüsszeli székhelye

Fotó: Nagy Tibor 
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A hét végén bejelentkezett a hőség. Jelezte, nem lesz kíméle-
tes. Aztán máris riadóztattak: másik arcát is felmutatja a nyár.
A hétkezdő napokra beígért égszakadás, földindulás hozzánk
nem érkezett el, Arad környékét tépázta meg, és persze még sok-
felé lehetett hatalmas zápor, zivatar, jégesős vihar. Vásárhelyt
tűzött a nap. Így azt sem tudhatjuk, mihez igazítsuk a Medárdot.
Mire alapozhatnak az ilyenkor többnyire beváló jóslatok: esős
idő negyven napig, vagy továbbra is szárazság? Ez a bizony-
talanság jellemzi az életünket hónapok óta, nem csak a klíma,
az időjárás terén, az életvitel minden vonatkozásában ez ta-
pasztalható. Tudjuk, a váratlanul jött koronavírus mindent fel-
borított, de mostanra mégiscsak túl kellett volna lépnünk az
össztársadalmi tétovaság, tanácstalanság, fejetlenség állapo-
tán. Ez a hozzáállás az ország, a települések vezetői esetében
különösen káros minden szempontból. Márpedig ilyesmivel ta-
lálkozunk lépten-nyomon. 

Lejáróban ez a veszélyhelyzet is, és még mindig nem tudható,
legalábbis most, amikor a jegyzetet írom, még nem derült ki,
meghosszabbítják-e, vagy bátrabb nyitásra, lazább előírásokra
számíthatunk a továbbiakban. A járványadatok, felmérések,
tesztelések és értékelésük, elemzésük körül is gyanús összevisz-
szaság észlelhető. Nem beszélve a gazdasági krízishelyzet fura
megközelítéséről, tálalásáról. A gyermekpénz, a nyugdíjemelés
és sok más létkérdés ellentmondásos kezeléséről. Csoda, hogy
az emberek maguk is bizonytalanok, és nem tudják eldönteni,
mihez hogyan álljanak? Melyik intézkedést vegyék komolyan,
melyiket ne? Általában a tiltó előírások áthágása mellett dön-
tenek, ami arra vall, hogy nemigen bíznak a vezetői döntések-
ben. Akkor is azt teszik, amit magukra nézve kedvezőbbnek
vélnek, ha az bírsággal jár. Olvasom, hogy országosan már hat-
százmillió lejre rúg a kirótt büntetések összege. Ebből százmil-
liót ki is fizettek a megbírságoltak, de állítólag ezt a pénzt is
vissza lehet perelni a bíróságon. Mert alkotmányellenesen bün-
tetett a hatóság. Látják, ez is bizonytalan, az, hogy ki mi ellenes.
Mindenki mindenki ellen? Igen, ez is jellemző erre a korra. Meg
az is, hogy lehetőleg mindenre figyelmeztetnek. Aki valamilyen
felelős funkcióban van, és fedezni akarja magát, elterelni a fi-
gyelmet a tehetetlenségéről, hozzá nem értéséről, azonnal kiad
egy sárga, vörös, fekete vagy egyéb színű riasztást, és kész! Ő
megtette a magáét. Vasárnap késő este is fenyegetően felber-
regett a telefonom: közeleg a medve! Már Karácsonfalva főut-
cáján kószál három bocsával! Igen? És én mit csináljak?
Rettegjek? Sok mindentől kellene félnem. Attól mindenképp,
hogy városunkban megoldhatatlan gondnak tűnik a szemétel-
hordás és az utcák takarítása is. Most, amikor a várható káni-
kula idején fertőzést, bűzt terjeszthet minden, ami romlandó. A
városvezetés talán arra számít, hogy a problémát a kukázók
oldják majd meg? Ők szegények nem tétlenkednek. Némi hasz-
nosítható ételmaradék vagy más hulladék reményében még a
mélybe is leereszkednek a lakótelepek közti szeméttárolók máris
tönkretett, szűk levezetőin. Figyelemre méltó, életveszélyes ak-
robatamutatványuk nem izgatja különösebben az illetékeseket.
De mi izgatja egyáltalán? Környezetünkben egyelőre még nem
garázdálkodnak annyira a bűnöző klánok, mint az ország tá-
volabbi részein. Tömegverekedések is ritkábban vannak. De
meddig mondható ez el? A közbizonytalanság, az anyagi ne-
hézségek, az állandó fenyegetettség, a bezártság, a megszorí-
tások miatt nagyon türelmetlen a lakosság, felgyűltek az
indulatok. Ha erre még a politika, a mesterségesen keltett el-
lenségeskedés is rátesz egy-két-három lapáttal, az semmi jóra
nem vezet. A választások közeledtével sajnos a lapátok is min-
dig előkerülnek. Jó lenne hinni, hogy végül a társadalmi gon-
dokat megoldani képtelen politikusok kerülnek a lapátra. De ki
hisz ma már az ilyen tündérmesékben?! Miközben mindenkitől
azt várják, hogy álorcát öltsön, és az sem tudható, hogy miköz-
ben szeme sem rebben, ki milyen pofákat vág a maszk alatt.
(N.M.K.)

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata
idén rendkívüli, élő televíziós
közvetítés keretében adja át az
elmúlt évad legkiemelkedőbb
színészi teljesítményéért járó
Bioeel–Kemény-díjat, az Erdélyi
Magyar Televízió közreműködé-
sével. 

A Bioeel kozmetikum- és gyógy-
szergyártó cég a színház mindkét tago-
zatának támogatója és mecénása, már
ötödik éve jelentős összeggel támo-
gatja – a cég kezdeményezésére – a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
által létrehozott díjat. Az egyik szín-

házalapító, báró Kemény János emlé-
kére elnevezett díj a színészi alkotói
teljesítmény elismerésére jött lére, a
díjazott személyéről pedig a Tompa
Miklós Társulat művészeti tanácsa
szavazással dönt. A jelentős pénzjuta-
lommal és Gyarmathy János marosvá-
sárhelyi szobrászművész kisplasz-
tikájával járó díjat minden évben gála-
műsor keretében adja át a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház vezetősége.

A televíziós és online ünnepi gála-
műsorra az eddigi hagyományoktól el-
térően idén egyszerre több helyszínről
jelentkeznek be a résztvevők június
12-én, a kolozsvári Nemzeti Játszó

Társaság Kótsi Patkó János vezetésével,
1803-ban tartott első marosvásárhelyi
színielőadásának évfordulóján. A ren-
dezvényen fellépnek: Varga Balázs,
Kiss Bora, Boros Csaba, a műsort Gecse
Ramóna és Meszesi Oszkár vezeti.

A díjátadó gála június 12-én, pénte-
ken 21:30-tól lesz követhető az Erdély
Tv-ben, valamint a társulat Facebook-
oldalán. 

A Tompa Miklós Társulat ezúttal is
köszönetet mond mecénásainak, támo-
gatóinak, médiapartnereinek, barátai-
nak, akik idén is megtisztelik
együttműködésükkel a színház ünne-
pét. (PR-titkárság)

Abarna, bajuszos férfi az éjjel-nappali
bolt bejáratától pár lépésnyire vára-

kozott. Első látásra tökéletesen beleillett a
karanténsorok „legóemberkéi” közé, akik
katonás egyformasággal lépegetnek egy nem
mindig egyértelmű cél irányába. Éppen csak
a védőfeszerelése hiányzott, különösképpen
a szájat, orrot fedő maszk. Az épület falánál,
a sarokban, poggyász hevert: két kisebb uta-
zótáska és pár, bevásárlásnál használatos
nejlonszatyor. Úgy tűnt, semmi köze a cso-
magokhoz, csak akkor derült ki, hogy hozzá
tartoznak, amikor tétova mozdulattal kiállt a
sorból – mintha akkor eszmélt volna rá, hogy
nincs is nála elég pénz –, és a falnak támasz-
kodott. 

– Hozzak egy sört? – szólt oda neki bizal-
masan egy torzonborz képű, idős ember, aki
már hónapok óta „kibérelte” magának a
bolt előtti járdaszegélyt. Szemlátomást örült
a társaságnak, és néhány méternyi aszfaltbi-
rodalmán is kész volt osztozni. – Rendes csa-
jok dolgoznak itt, a mai éjszakás is belevaló
kicsi asszony. Csak kérni kell, és ad enni-, in-
nivalót, aztán, amikor tudom, kifizetem –
magyarázta a házigazda buzgóságával.

Az idegen nem viszonozta a közeledést.
Rezzenéstelen arccal állt a késő esti villany-
fényben, mint egy furcsa szobor, amit téve-

désből helyeztek éppen a lakótelepi bolt be-
járata elé. 

– Nem olyan rossz itt – próbálkozott újra
az utcalakó. – Rossz időben behúzódni is van
hová.

– Csak átutazóban vagyok – mormogta a
bajusza alól a jövevény. – Néha, ha túl nagy
a zűr, fel kell kerekedni.
Aztán mindig lesz vala-
hogy.

– Van otthon asszony
is, meg minden? – vál-
tott még bizalmasabb
hangnemre a borzas beszélgetőtárs.

– Néha jobb lenne, ha nem lenne – enyhült
meg a másik is. – Tudja, hogy van… Amíg
tart a szerelem, csupa virág az élet, mintha
folyton részeg lennél. Aztán jön a nagy kijó-
zanodás. Nálunk Anyuka, akarom mondani
a feleségem anyja személyében érkezett. Mi-
előtt „összebútoroztunk volna” a párommal,
megegyeztünk, hogy majd bérelünk egy
ügyes kicsi garzont, hogy el tudjuk kezdeni a
közös életet. Le is adtuk a kérést szociális la-
kásra, de valahogy sosem kerültünk sorra.
Azt hiszem, nem voltunk hozzá elég szegé-

nyek, de azért annyi pénzünk sem volt, hogy
a saját lábunkra álljunk. Az asszony meg-
győzött, hogy valami drága albérlet helyett
jobb, ha autóra költjük, és elkiránduljuk az
esküvő után maradt összeget, és amíg a szo-
ciális listán sorra nem kerülünk, bekuckó-
zunk az anyjához, az legalább ingyen van.

Meg sem fordult a fe-
jemben, hogy ez nem
ideiglenes állapot lesz.
Ahogy azonban telt az
idő, Anyukának egyre
nagyobb lett a beleszó-

lása az életünkbe, és egyszer csak azon kap-
tam magam, hogy a párom és ő egy csapatot
alkotnak, én pedig az egyszemélyes ellentá-
bor vagyok. Közben megszületett a kislá-
nyunk, de akkorra a mámorból már semmi
sem maradt. Az elkövetkező éveket kizárólag
a kicsi miatt kínoztuk végig. Rá kellett jöjjek,
hogy csak mellékszereplő vagyok ebben a
történetben, de ebbe is belementem. Amíg
munkába jártam, és nem kellett 24-ből 24
órát a két asszony társaságában tölteni, még
elviselhető volt. Pincérként dolgoztam, jó
volt a csapat, az egész napos munkaprogra-

mot szinte felüdülésnek éreztem, pedig egész
nap mozgásban voltam. De aztán jött ez a
járvány, a vendéglő bezárt, én pedig „so-
mázsba” (sz. m.: munkanélküli-segély) kerül-
tem. Na, azóta tudom, melyik a legborzasztóbb
hely a világon… Most jött el az a pillanat,
amikor világossá vált számomra, hogy ki kell
szabaduljak ebből a körből, legalább egy
időre. Ha maradok, olyat tehetek, amit nem
lehet helyrehozni. Úgy döntöttem, felmegyek
Pestre az öcsémhez, az sem érdekel, ha két
hétre karanténba tesznek, aztán majd meglá-
tom, hogyan tovább. Annyi pénzem volt, hogy
meg tudtam venni az autóbuszjegyet, és ételre,
italra is maradt egy kevés, de szállodára, pan-
zióra nem futotta. Így ma a buszállomáson töl-
töm az éjszakát. Itt csak azért álltam meg,
hogy az öcsém kisfiának vegyek édességet. De
inkább nem cipelem még azt is, majd veszek,
ha átléptem a határon.

– Nekem nem tudna adni egy lejt? – nézett
rá szelíden az addig csendben figyelő jár-
dalakó. – Megköszönöm.

A bajuszos szótlanul nyúlt a nadrágzse-
bébe, és kiszámolta az aprót. Aztán felnya-
lábolta a csomagjait, és imbolygó léptekkel
indult tovább. Egyenes háttal, mereven ha-
ladt előre, mint egy sötétedés után rejtett uta-
kon járó, szürreális szobor.

Az átutazó

Erről jut eszembeA Tompa Miklós Társulat Bioeel–Kemény-díjának
átadása az Erdély TV-ben 

Újabb száz fiatal és középgene-
rációs művész részesül támoga-
tásban szeptember 1-től a
Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) ösztöndíjprogramja ke-
retében, amelynek nyerteseit
kedden hozták nyilvánosságra.

Az MMA három évre szóló, havi
bruttó 200 ezer forint összegű művé-
szeti ösztöndíj elnyerésére hirdetett pá-
lyázatot idén februárban. 

Mint az MTI-hez eljuttatott közle-
ményben írták, a tizenegy tagú döntő-
bizottságot az MMA elnöke és az
általa felkért bírálóbizottsági tagok al-
kották. A bizottság elnöke Vashegyi

György, tagjai Fekete György, Ferencz
István, Haris László, Jankovics Mar-
cell, Kékedi László, Kucsera Tamás
Gergely, Lukács Sándor, Márkus Béla,
Szemadám György, Szenes István és
Tóth Péter voltak. A támogatásra érde-
mes munkákat külső szakértőkkel
együttműködésben bírálták el.

A 100 nyertes pályázó névsora meg-
található az ösztöndíjat kezelő MMA
Művészetelméleti és Módszertani Ku-
tatóintézet (MMA MMKI) honlapján.

A közleményben felidézik, hogy az
MMA átfogó művésztámogatási rend-
szer kiépítését kezdte meg 2018-ban.
Az ösztöndíjat a következő években

szintén 100-100 alkotó nyerheti el. Az
ösztöndíjprogram célja az alkotó- és
előadóművészeti, valamint művészet-
elméleti programszerű tevékenységek
támogatása, magas színvonalú művé-
szi és művészetelméleti tevékenysé-
gek anyagi feltételeinek
megteremtése az MMA tagozatainak
megfelelő pályázati kategóriákban. A
pályázható kategóriák közé tartozik
az építőművészet, a film- és fotómű-
vészet, az ipar- és tervezőművészet,
az irodalom, a képzőművészet, a mű-
vészetelmélet, a népművészet, a szín-
házművészet és a zeneművészet.
(MTI)

Újabb száz művész kap ösztöndíjat
a Magyar Művészeti Akadémiától
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Az RMGE Maros első alka-
lommal hirdetett fotópályá-
zatot, amelynek témája a
tavaszi munkálatok köré
épült. Szándékukban áll foly-
tatni a kezdeményezést, és
átfogó, minden évszakra jel-
lemző mezőgazdasági mun-
kálatot, a vidéki élet
mozzanatait bemutatni. A ví-
rusjárványra való tekintettel
a fényképek egyelőre a szer-
vezet Facebook-oldalán lát-
hatók, de amint lehetőség
lesz, megrendezik a kiállí-
tást. A pályázatra amatőr és
profi fotósok küldhették be
pályázataikat. Öt megyéből
103 fénykép került elbírá-
lásra. 

A zsűri tagjai voltak: dr. Torda
Márta, a magyarországi agrármi-
nisztérium Kárpát-medencei
Együttműködések Főosztályának
vezetője, Vajda György fotós, új-
ságíró, Szigeti Szenner Szilárd
fotós, operatőr. A szakmai zsűri
döntése alapján a következő fotó-
kat díjazták. Aktuálismezőgazda-
ságimunkálatok kategóriában: I.
hely: Aktuális mezőgazdasági
munkálatok, Farkas Andrea; II.
hely: Tavaszi szántás, Szegedi Fe-
renc; III. hely: Krumpliültetés ha-
gyományos módszerrel, Kolcsár

Enikő. AVidéki élet,vidéki táj
kategóriában: I. Úton a csarnokba,
készítette Körtesi Sándor. II. Var-
sági tájakon, Szegedi Ferenc. III.
Úton, Borbáth Barna. AzÉlet a
kertben kategóriában: I. Fagy
ellen füst, Plájás István. II. Kerti
munka, Harkó András. III. Magyar-
csaholy, Gencsi Anita. A kategóri-
ánként a legtöbb like-ot (első
három) kapott fotókért a pályázatot
meghirdetők különdíjat ítéltek oda
a következőknek. Az Aktuális me-
zőgazdasági munkálatok csoport-
ban az Élet a kertben című fotó,

Kocsis Zalán – 865 szavazattal, az
Élet a kertben kategóriában: Helyi
kertészet, készítette: Vale David –
662 szavazattal, míg a Vidéki élet,
vidéki táj kategóriában: Sokféle,
Nagy Daniel – 643 szavazat. A ma-
gyarországi agrárminisztérium Kár-
pát-medencei Együttműködések
Főosztálya úgy döntött, különdíjjal
jutalmaz három pályamunkát: I. díj:
Tavaszi táj, Trif József; II. Úton,
Borbáth Barna; III. Virágzik a kör-
tefa, Nagy Csongor. A járványra való
tekintettel az RMGE Maros székhá-
zában lesz a díjátadás. Ennek okán a
szervezők felveszik a kapcsolatot a
nyertesekkel, illetve arra kérik az
érintetteket, hogy az RMGE Maros
0265-268-125-ös és 0745-661-970-
es telefonszámán jelentkezzenek. 

A vírusjárvány kirobbanását
követő pánikhangulatban a
megugrott kereslet miatt az
élelmiszer-ellátás hiányossá-
gaira is fény derült. Fontos az
ún. rövid élelmiszerláncok ki-
alakítása a termelőtől az asz-
talig. Ennek a koncepciónak a
meghonosításával évek óta
foglalkozik a marosvásárhelyi
Fókusz Öko Központ. 

Az élelmiszer-ellátás talán a leg-
alapvetőbb kérdés az emberi társa-
dalom működése szempontjából, és
lehet, hogy napjainkban, amikor az
élelmiszerüzletek polcai roskadoz-
nak a bőséges árutól, hihetetlennek
tűnik, de az éhezés végigkísérte az
emberi történelmet. Az élelem meg-
termelése, megszerzése egyik haj-
tómotorja volt a történelemnek.
Válságos időkben mindig felmerül
az éhezéstől való félelem, amit
nemrég, a koronavírus-járvány kez-
detekor megtapasztalhattunk. Az
élelmiszer-ellátás kérdése nemcsak
a távoli múltban, hanem napjaink-
ban is alapvető fontosságú, hiszen
csak nemrégiben járták be a világot

a szupermarketek üres polcait ábrá-
zoló felvételek. Azóta újra megtel-
tek a polcok, és a legtöbben azt
hiszik, ugyanúgy mehet tovább az
élet, mint a koronavírus okozta vál-
ság előtt, de ez valószínűleg csak il-
lúzió, nem ártana a figyelmeztetést
komolyan venni. Napjainkban
sokan keresik az új lehetőségeket az
élelmiszer-ellátási láncok moderni-
zálására, szinte minden országban
van ilyen kezdeményezés. A jelen-
legi technikai és informatikai fejlő-
dés lehetővé teszi kisebb
közösségek kialakítását a modern
körülmények között, az élelmiszer-
ellátó rendszerek decentralizációját
és az élelmiszertermelést, a „pa-
raszti munkát” nem degradálja le,
mivel a termelő partneri viszonyba
kerül a vásárlóval. A helyi gazda-
ságfejlesztés mellett fontosak a kör-
nyezet- és egészségvédelmi
követelmények, amelyeket előtérbe
helyezve az európai zöldmozgal-
mak is szorgalmazzák a helyi élel-
miszerláncok kialakítását. 

Az Európai Zöld Megállapodás
tervezetének központi kérdése is a
termelőtől az asztalig (From Farm
to Fork) stratégia, amelynek célja az
élelmiszer-ellátó rendszerek méltá-
nyossá, egészségessé és környezet-

baráttá tétele. A stratégia gyakor-
latba ültetésének fontossága a jár-
vány idején vált igazán
nyilvánvalóvá, mivel kiderült, hogy
a nem fenntartható élelmiszer-ellátó
rendszerek sebezhetőek, ezért is az
Európai Bizottság célja, hogy fenn-
tarthatóvá tegye az uniós élelmi-
szer-ellátást, garantálja az
élelmezésbiztonságot, és védje
mind az emberek egészségét, mind
a természetet. A stratégia fő célkitű-
zései 2030-ig: a vegyi növényvédő
szerek használatának és az azzal
járó kockázatok 50%-os csökken-
tése, a műtrágyahasználat csökken-
tése legalább 20%-kal, a
haszonállatoknak szánt és a halgaz-
daságban használt antimikrobiális
szerek értékesítésének felére való
csökkentése, az ökológiai gazdálko-
dás alá vont területek arányának nö-

velése 25%-ra. Továbbá az élelmi-
szer-ellátó rendszerek fenntartható
pályára állítása új lehetőségeket
nyit meg a technológiai újítások és
tudományos felfedezések előtt, amit
összevonva a fenntartható módon
megtermelt élelmiszer iránti nö-
vekvő igénnyel, a társadalom egé-
sze javára válhat. A termelőtől az
asztalig stratégia tulajdonképpen hi-
vatalossá teszi a számtalan kezde-
ményezést, amelyek az
élelmiszer-ellátási láncok megrefor-
málására törekednek. 

Például Franciaországban meg-
alakultak az ún. AMAP csoportok
(az AMAP a hagyományos paraszti
gazdaság fenntartása szavak kezdő-
betűi), és ma már szinte minden vá-
rosban működnek, mintegy 50
vásárlóból és egy-két termelőből
állnak. A csoport tagjai megbeszé-
lik, hogy milyen termékeket vessen,
ültessen a gazda, és a fogyasztók
vállalják, hogy minden héten átve-
szik a szerződéses alapon megálla-
pított termékeket tartalmazó
kosarat. Franciaországban ez a
rendszer sok kistermelőt mentett
meg, hiszen már 3 hektáron folyta-
tott gazdálkodásból is meg tud élni
egy termelő. Nem elhanyagolható a
rendszer szociális hatása, hiszen a
csoportok sok esetben valóságos
közösségekké alakultak, a városi
gyerekek mint falusi rokonhoz
mentek a termelőhöz, és megismer-
kedtek az élelmiszer előállításának
természetközeli módszereivel, a
gazdaságban levő növényekkel és
állatokkal. És az is fontos, hogy a
fogyasztó biztos forrásból szár-
mazó, egészséges élelmiszerhez jut.
Mi 2006-ban ismerkedtünk meg a
francia módszerrel, amikor egy
nyárádgálfalvi küldöttséggel ott jár-
tunk tanulmányúton. Ezután beindí-
tottuk a Fókusz Öko Központ
webkamra programját. Honlapun-
kon kialakítottunk egy felületet,
ahova az általunk megkeresett ter-
melők feltöltötték a termékeiket,
ugyanitt a megrendelők direkt kap-
csolatba kerültek a gazdákkal. Az
általunk kialakított rendszer két pil-
lérből áll. Az egyik alapján az előre
megrendelt termékeket hetente a
vásárlók az egyesületünk székházá-
nak udvarán tartott rendezvényen
vehették át, ahol lehetőség volt akár

receptek cseréjére is, és természete-
sen más információkkal is elláttuk
a résztvevőket, volt alkalom, ami-
kor ismeretterjesztő kisfilmeket ve-
títettünk. A másik pillér a farmokon
történő közvetlen értékesítés, ahol
az ún. szedd magad akciók kereté-
ben a terményt a vásárlók gyűjtöt-
ték be. Ezenkívül a nyárádgálfalvi
önkormányzat támogatásával a
helyi termelők lakhelyén, a község-
ben évente szerveztünk vásárokat,
ahova a környékbelieket és a város-
lakókat hívtuk meg. Az általunk ki-
alakított módszer véleményünk
szerint példaértékű, azonban jobb
lett volna, ha több vásárló kapcso-
lódott volna be. Most a járvány ide-
jén több szervezet – az RMGE, a
Pro Economica Alapítvány – indít-
ványozta hasonló rendszerek szer-
vezését. 

Tapasztalatunk szerint van esélye
annak, hogy egy ilyen mozgalom
nálunk is elinduljon, talán a közös-
ségi gondolkodás, a bizalom erősí-
tésére, az előítéletek felszámolására
lenne leginkább szükség. Sokan
azzal érvelnek, hogy időigényes a
heti kosárért elmenni, de talán azt is
tisztázni kell, hogy ki mit ért a mi-
nőségi időtöltés alatt, hajlandó-e
társadalmi előítéleteket levetkőzni,
és társadalmi pozíciójától, vagyo-
nától függetlenül tagja lenni egy kö-
zösségnek, amely a jelent jobbá
tevő, a jövőbe mutató célokat tűz ki.
A járvány idején nagyon sokan ér-
deklődtek a helyi termékek iránt,
tehát kereslet van. Ezeknek az em-
bereknek talán azt kellene tudatosí-
taniuk, hogy a helyi, egészséges
termékekhez való hozzájutás a fo-
lyamat része, amelyre fel kell ké-
szülni, és amelyben nekik is
felelősségük van. Most, hogy el-
múlt a közvetlen veszély, talán nem
ártana, ha kihasználnánk a rendel-
kezésünkre álló időt, hogy a már
meglévő, de akár új modelleket,
módszereket egy kis erőfeszítéssel
alkalmazzuk, és jót tegyünk ma-
gunknak, az utódainknak a rövid ér-
tékesítési láncok kialakításával,
amelyek közvetlen eredménye lehet
a természetközeli helyi mezőgazda-
ság felélesztése, ökológiai szem-
pontból pedig az értékes (vidéki) táj
fenntartása, a hagyományos falukép
megőrzése.Nyárádgálfalvi termelői vásár

Az egyik díjazott fotó: Körtesi Sándor – Úton a csarnokba

Szerkeszti: Vajda György

Eredményt hirdettek 
Lezárult a fotópályázat

A koncepciótól a megvalósításig 
A termelőtől az asztalig
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Meghosszabbították a földalapú
támogatás benyújtásának határidejét 
A Mezőgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség kö-
zölte, hogy a vírusjárvány
miatt június 15-ig meghosz-
szabbította a földalapú támo-
gatás benyújtásának határ-
idejét. 

Június 2-áig az országban
746.625 gazda kért területalapú tá-
mogatást összesen 7.277.670,64
hektár területre. A 2020-as mező-
gazdasági évre vonatkozó támoga-
tási kéréseket április 6-ától
fogadják az APIA területi fiókjai. A
szükséges dokumentációt (személyi
igazolvány másolata, cégbírósági
bejegyzés, bankszámlakivonat)
elektronikus úton kell eljuttatni az
APIA-hoz. A támogatást az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból
(FEGA), az Európai Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Alapból

(FEADR) és a hazai költségvetés-
ből finanszírozzák. Tavaly 846.600
gazda kért területalapú támogatást
összesen 9,7 millió hektár területre.
Maros megyében eddig 21.310-en
igényeltek ilyen támogatást, az
előző évben összesen 24.906 far-
mernek nyújtottak pénzügyi segítsé-
get. A számítások szerint június
15-ig mintegy 3000 mezőgazdásztól
várják a szükséges dokumentációt.
Bordi Kacsó Zsolt igazgató szerint
az idén mintegy 500-zal kevesebb
lesz az igénylő. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy az előző években
nagyjából félezerrel kevesebben
kértek támogatást. A lemorzsolódás
oka, hogy sokan lemondanak a gaz-
dálkodásról, illetve a tőkeerős far-
merek felvásárolják a kisebb
földterületeket, amelyekre tömbö-
sítve kérnek támogatást. 

Dr. Hajdú Zoltán, a Fókusz
Öko Központ ügyvezető elnöke



Megadta a jelet a Maros-
vásárhelyi CSM női kézilab-
dacsapatának a felbomlására
a keret legígéretesebb játé-
kosa, a tavaly 17 évesen a
felnőttválogatottba is behí-
vott Andreea Târșoagă.

Noha a szövetség úgy
döntött, hogy a feljutásért
játszhatnak a versenyben
maradt csapatok, közöttük a
marosvásárhelyi gárda is, a
csapat erőssége egészen biz-
tosan nem segít már a felju-
tás esetleges kivívásában. A
Besztercei Gloria élvonal-
beli alakulata ugyanis hiva-
talosan bejelentette: a
következő idényben őket
erősíti majd.

Andreea Târșoagă a ma-
rosvásárhelyi Olimpic magánklub neveltje,
ennek a csapatnak a tagjaként több ifjúsági kor-
osztályban nyert országos bajnoki címet, és itt
mutatkozott be a felnőtt A osztályban, alig 16
évesen. Játékával jelentősen hozzájárult ahhoz,
hogy a kizárólag ifjúságiakat felvonultató csa-
pat a középmezőnyben végezzen. Szinte min-
den korosztály válogatottját végigjárta,
amelyekben alapjátékos volt. Egy évvel később
a társaival a CSM-hez igazolt, az A osztályos
bajnokságban veretlenül jutottak tovább a cso-
portból. Teljesítménye meggyőzte a felnőttvá-
logatott akkori edzőjét, Ambros Martínt, hogy
17 évesen behívja a Kárpát-kupára, ahol a má-
sodik csapatban szerepelt, az Oroszország el-
leni meccsen mutatott kiváló teljesítményt.
Sajnos, 2019 tavaszán a Kolozsvári U elleni
kupamérkőzésen térdkeresztszalag-szakadást
szenvedett, éppen egy újabb válogattbeli behí-
vóval a zsebében. Így a klubcsapatával az elő-

döntő és döntő tornán sem tudott már részt
venni, és sokan vélik úgy, hogy amennyiben a
pályán van, a csapat kivívhatta volna a felju-
tást.

Târșoagă októberben tért vissza, ám szinte
azonnal újabb sérülést, bokaficamot szenve-
dett, és éppen akkor lendült volna bele ismét a
játékba, amikor márciusban megszakították a
bajnokságot. Személyéhez fűzödött a marosvá-
sárhelyi csapat feljutási reményeinek jelentős
hányada.

Nem ő az egyetlen játékos a CSM-ből, akit
csalogatnak a MOL Ligában szereplő csapatok:
még legalább négy-öt kézilabdázó elég képzett
az élvonalhoz a keretből, és előfordulhat, hogy
Târșoagă lépése távozási lavinát indít el.

A kézilabda-szövetség egyébként a héten
dönt a feljutási osztályozó torna időpontjáról,
a nevezhető keretekről és a lebonyolítás rend-
jéről.

Andreea Târșoagă eligazol 
Marosvásárhelyről

A koronavírus-járvány hazahozta Mol-
nár Annát Marosvásárhelyre. A 2019-ben
korcsoportos osztrák gyorskorcsolyabaj-
nok (tavaly 3000 és 5000 méteren nyert,
az ifjúsági Világkupán pedig hetedik lett
3000 méteren) szülővárosában töltötte a
karantént, itt is készült fel az új idényre. A
többszörös román bajnok, aki Gáll Károly
edző keze alatt formálódott (akárcsak
Antal Emese, Máthé Tibor, Cseh Edmond,
Jakab Andrea vagy Daniela Oltean),
immár három éve az ausztriai Innsbruck-
ban sportol, nemrégiben a marosvásárhe-
lyiek.ro honlapnak nyilatkozott. Ebből
teszünk közzé az alábbiakban.

„Az elején olyan karácsonyi hangulat
volt itthon lenni, hiszen huzamosabb időn
át együtt lehetett a család. Boldog voltam,
és élveztem a helyzetet, viszont hiányoz-
tak a barátok, az ismerősök, akikkel inter-
neten tartottam a kapcsolatot – mondta el
a 19 éves gyorskorcsolyázó. – Szinte napi
rendszerességgel tartottam a kapcsolatot
az ottaniakkal. Ausztriából, az edzőmtől
rendszeresen megkaptam az edzésprogra-
mot, emellett eljártam szaladni, kerékpá-
roztam szobabiciklin, tornáztam és erő-
gyakorlatokat végeztem. Hiányzott az
osztrák csapat, az edzők, az edzőterem, az
edzőtáborok, kezdett unalmassá válni az
itthonlét. Azonban lelkileg jól bírtam, bár-
mennyire is unalmasnak tűnt, kipihentnek
is éreztem magam” – mondta Molnár
Anna, aki a budapesti Kovács Pál Baptista
Gimnázium magántanulója (itt tanult töb-
bek között Berki Krisztián olimpiai bajnok
tornász, Kucsera Gábor világbajnok kaja-
kozó, Tomori Zsuzsanna és Szucsánszki
Zita válogatott kézilabdázó, Juhász Ro-
land és Torghelle Sándor válogatott lab-
darúgó is), és 2021-ben készül érettsé-
gizni. 

Az elmúlt idényt felemásnak nevezte.
„Jó és rossz is volt egyben. Az első verse-
nyen a legjobb időt futottam, nagy volt
bennem a bizonyítási vágy, de Lyme-kór
miatt ideig-óráig abba kellett hagynom a
korcsolyázást. Sajnos, éppen a korosz-
tályos világbajnokság előtt történt, de sze-
rencsére azóta már kigyó-
gyultam a betegségből, egész-
séges vagyok, ez a legfonto-
sabb. Már csak a jég hiányzik!”
– mondta. Hozzátette: azért tá-
vozott, mert Romániában nem
igazán lett volna lehetősége a
nagypályás gyorskor-
csolyázásra. „Nálunk nincs 400
méteres jégpálya, viszont Auszt-
riában, Hollandiában, Norvégi-
ában sok az ilyen jellegű hosszú
pálya, így több időt tudok jégen
tölteni, és ez szakmailag is nagy
előrelépés számomra. Az idő-
eredményeim hatalmasat javul-
tak az elmúlt három év alatt, de

úgy érzem, még tudok fejlődni” – véleke-
dett. Molnár Anna elképzelhetőnek ne-
vezte, hogy már a 2022-es pekingi
olimpiára kijusson, de reálisabbnak tartja,
hogy a 2026-os ötkarikás játékokon verse-
nyezzen.  

Gáll Károly egyik legtehetségesebb ta-
nítványának nevezte korábbi sportolóját.
„Molnár Anna képzésére nagyon sok időt
és energiát fordítottam. Abban, hogy erre
a szintre eljutott, nagyon nagy szerepük
volt a szüleinek, akik lehetővé tették, hogy
eljussunk nagy nemzetközi versenyekre,
edzőtáborokba. Az, hogy most Ausztriá-
ban van leigazolva, és osztrák színeket
képvisel, büszkeséggel tölt el, hiszen egy
másik, Ausztriában élő volt tanítványom,
Antal Emese nyomdokain halad. Évente
felkeresem Annát Innsbruckban, amikor
meglátogatom Emesét, tehát tartjuk a kap-
csolatot, és nagyon ragaszkodom hozzá. A
koronavírus-járvány idején fel-felmentünk
a Somostetőre, ahol Anna szaladott, én
pedig figyelemmel és érdeklődéssel követ-
tem az itthoni felkészülését. Annak is ör-
vendek, hogy tanítványaim nem feled-
keztek meg rólam akkor sem, amikor
élsportolók lettek. Sokukat felkerestem
már az évek során, de még most is hívnak
Svédországba (Cseh Edmond), Kanadába
(Máthé Tibor) vagy Ausztriába (Antal
Emese). 2017. február 13-ától nyugdíjaz-
tak, és bevallom, hiányoznak az edzések,
viszont már eltelt az idő. Egészséget kívá-
nok mindenkinek!” – mondta Gáll Károly,
a Maros SK egykori szakvezetője, aki 41
évig tevékenykedett edzőként a megye-
központban. 

Molnár Anna nem felejti el, hogy Maros-
vásárhelyről indult a sportkarrierje

Kedden Silverstone-ban elkezdődött a Mer-
cedes Forma–1-es csapatának kétnapos tesztje.
A mezőnyből elsőként a világbajnok istálló tért
vissza a versenypályára, hogy elkezdje a felké-
szülést a bő három hét múlva rendezendő Oszt-
rák Nagydíjra, valamint az utána gyors
egymásutánban következő futamokra. Azt is

gyakorolják, hogy miként kell működtetni az
autókat úgy, hogy a különböző korlátozásokat
és szabályokat, mint a védőfelszerelés haszná-
latát vagy a fizikai távolságtartási kötelezettsé-
get betartsák.

A német gyári csapat keddre és szerdára bé-
relte ki a silverstone-i versenypályát, amelyen

a két évvel ezelőtti autójukkal, a
W09-essel igyekeznek verseny-
üzemmódba kerülni. Elsőként
Valtteri Bottas ülhetett autóba, és
az ezeket a pillanatokat megörö-
kítő felvételeken mindenki száj-
maszkban látható, amint a ga-
rázsban tevékenykedik. A finn az
autójába már a szokásos módon,
sisakban, de maszk nélkül ült be,
ám egyik társán még egy arcpajzs
is feltűnt.

Holnap Lewis Hamilton gyako-
rolhat. Az idény július 5-én rajtol
Spielbergben, az Osztrák Nagydíj-
jal.

Maszkban tért vissza a Mercedes 
a versenypályára * Németh Krisztián ebben az idényben

már nem játszhat. A szlovák bajnokságban
szereplő DAC futballistájának lábfejében
eltört egy csont, és a sérülés olyan helyen
keletkezett, amely nagyon kellemetlenné
teszi a futballcipő vagy más lábbeli vise-
letét. A gyógyulási folyamat
több hetet vesz igénybe, így a
Dunaszerdahely és a magyar
válogatott támadója kihagyja
a szezon hátralevő részét. 

* Kylian Mbappé a világ
legértékesebb labdarúgója. A
21 éves játékos a Sporttanul-
mányok Nemzetközi Köz-
pontjának (CIES)
közleménye szerint 259,2
millió eurót ér.  A második he-
lyen Raheem Sterling, a har-
madikon Jadon Sancho áll. A
hatszoros aranylabdás, 32
éves Lionel Messi a 22., míg
a 35 esztendős, ötszörös
aranylabdás Cristiano Ro-
naldo a 61. a listán.

* Danijel Subasic távozik az AS Mona-
cótól. A horvát válogatott 35 éves, világ-
bajnoki ezüstérmes hálóőrje 2012
januárjában igazolt Monacóba, ahol 292
mérkőzésen lépett pályára. Ezzel Jean-
Luc Ettori mögött a kapusok örökranglis-
tájának második helyére került a
klubtörténetben.

Röviden

Bálint Zsombor Czimbalmos Ferenc Attila

Zubai Szabolcs visszavonul
Befejezi pályafutását Zubai

Szabolcs EHF-kupagyőztes ké-
zilabdázó, aki tagja volt a 2012-
es londoni olimpián negyedik
magyar válogatottnak, 2018-
ban pedig bajnoki aranyérmet
nyert a MOL Pick-Szegeddel.
Az elmúlt két idényben Oroshá-
zán szereplő beállós elmondta,
május 5-én megszületett a má-
sodik kislánya, Zara, és elsősor-
ban családi okok miatt döntött a
visszavonulás mellett. Azt
mondta, Szegeden élnek, de a
párja Budapesten dolgozik,
építkezés előtt állnak, ezért a to-
vábbiakban már nem tudja vállalni azt a mennyiségű utazást, amellyel a kézilabdázás jár. „Saj-
nos, a koronavírus-járvány miatt az én pályafutásom is ilyen módon ér véget, csakúgy, mint
sok más kiváló játékosnak“ – tette hozzá a 211-szeres válogatott kézilabdázó, akinek a karrier-
jéből a legkedvesebb emléke a 2012-es olimpián játszott, Izland elleni negyeddöntő. Zubai Sza-
bolcs a válogatottban 2004 és 2017 között 308 gólig jutott, 2004-től 2008-ig a Dunaferrben,
majd 2018-ig a MOL Pick-Szegedben játszott. Utóbbi együttessel zsinórban kilencszer volt baj-
noki ezüstérmes.

Fotó: M4 Sport
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Fotó: marosvásárhelyiek.ro

Éppen felépült sérüléséből, és ismét belelendült volna a játékba, amikor a korona-
vírus-járvány miatt megszakították a bajnokságot Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Mercedes Németh Krisztián mankóval a dunaszerdahelyi stadionban  Fotó: DAC

Edzőjével, Gáll Károllyal és egykori csapattársával, Szabados 
Edinával  Fotó: központ.ro



Az egységes személyi jövede-
lemadó-nyilatkozatot új for-
manyomtatványon nyújt-
hatják be a magánszemélyek
június 30-ig az Adó és Pénz-
ügyi Hivatalhoz. Az adó tör-
lesztésével és a feltételek
teljesítésével akár tízszázalé-
kos kedvezményben is része-
sülhetnek. 

A koronavírus-járvány hatásai-
nak csökkentése érdekében rendelte
el a pénzügyminisztérium a kedvez-

mények bevezetését. Azok a ma-
gánszemélyek, akik a 2019. évi
adóbevallásukat e hónap végéig le-
adják és törlesztik adójukat, ötszá-
zalékos fizetési kedvezményben
részesülnek. Aki a jelzett dátumig
online adja le a tavalyi adóbevallá-
sát, további 5 százalékos kedvez-
ményt kap, mindkét kedvezmény
feltétele, hogy június 30-ig tör-
lesztve is legyen a személyi jövede-
lemadó – tájékoztatott az ANAF
sajtószolgálata. Amennyiben a fel-

tételeket az adófizetők teljesítik,
akár 10 százalékos fizetési kedvez-
ményt is kaphatnak. 

Az egységes adóbevallási nyilat-
kozatban kiemelten fel kell tüntetni
a bónuszt, a fizetési kötelezettség
kiszámításánál a kedvezményt is fi-
gyelembe veszik.

Abban az esetben is megkaphat-
ják a kedvezményeket, ha már be-
nyújtották a tavalyi évre szóló
egységes adónyilatkozatot. Függet-
lenül attól, hogy online nyújtották-

e be vagy sem, igényelhetik a ked-
vezményt egy módosító nyilatkozat
(declaraţie rectificativă) révén, amit
június 30-ig kell benyújtani, feltétel
ebben az esetben is az adótörlesz-
tés. 

Személyi jövedelemadó-beval-
lásra az köteles, akinek a fizetésén

kívül más jövedelemforrása is van.
Az adónyilatkozat benyújtására, tá-
jékoztatásra használható a saját vir-
tuális tér (Spaţiul Privat Virtual),
fizetési módozatként az internet
banking vagy a ghiseul.ro online al-
kalmazást javasolják.

(pálosy)

Június 2-ától megnyitották az
Eurotrans Alapítvány területi
irodáit. A konzuli hivatalok-
ban azonban egyelőre csak az
összeállított iratcsomókat
lehet benyújtani, illetve az el-
készült személyi okmányokat
átvenni. 

Az alapítvány ügyvezetőjét,
Balázs-Lészai Orsolyát a veszély-
helyzet idején zajló ügyintézésről
kérdeztük. Amint megtudtuk, az
Eurotrans Alapítvány elővigyáza-
tossági okokból határozatlan időre
felfüggesztette a honosítással kap-
csolatos kiszállásokat és konzuli na-
pokat, így az ügyintézés telefonon,
online, e-mailben folyik. A területi
irodák munkatársai azonban to-
vábbra is teljes mértékű ingyenes
támogatást nyújtanak az iratcsomók
összeállításában a fényképtől a for-
dítások elkészítéséig. Bármilyen
honosítással, bejelentéssel vagy út-
levéllel kapcsolatos kérdéssel az
alapítvány munkatársaihoz lehet
fordulni, szívesen segítenek a dosz-
sziék összeállításában, amelyeket –
amíg a veszélyhelyzet tart – szemé-
lyesen kell benyújtani a magyar
konzuli hivatalokban. 
Maros megyei irodák elérhetősége
– óvintézkedések

Az elkészült útleveleket azonban
csak a konzulátusokon lehet – sze-
mélyesen – átvenni. Május 18-ától
lehetőség van a személyes ügyinté-
zésre Magyarország kolozsvári és
csíkszeredai főkonzulátusán. Mind
a kolozsvári, mind a csíkszeredai
főkonzulátust előzetes telefonos
időpont-egyeztetést követően lehet
felkeresni, de csak a kész dossziék
beadására van lehetőség. Az Euro-
trans Alapítvány segítségével gyor-
san és egyszerűen igényelhetők a
Köldökzsinór program támogatásai.
Munkatársaik Erdély-szerte 34 iro-
dában segítenek az ügyintézésben,
bármilyen kérdéssel – a 0364/410-
097-es telefonszámon – az alapít-
vány munkatársaihoz fordulhatnak,
akik segítenek a támogatási kérelem
összeállításában, fénymásolatok ké-
szítésében, és ingyenes fordítást is
biztosítanak. Maros megyében a te-
rületi iroda munkatársai Marosvá-
sárhelyen a Dózsa György utca 9.
szám alatt – első emelet, 40-es iroda
– várják az ügyfeleket hétfőtől pén-
tekig 8–16 óra között, e-mail-cím:

eurotransalapitvanymaros@gmail.
com, telefonszám: 0265-262-907.
Dicsőszentmártonban a
Rózsa/Trandafirilor utca 16. szám
alatt hétfő–péntek 9–17 óra között,
Szászrégenben a Mihai Viteazul
utca 5. szám alatt hétfő–péntek 9–
15 óra között, tel.: 0265-511-638,
Nyárádszeredában a Rózsa/Tranda-
firilor utca 16. szám alatt hétfő–
péntek 8–16 óra között.

Amennyiben személyesen érkez-
nek ügyintézésre, be kell tartani az
előírásokat: távolságtartás (2
méter), egészségügyi maszk vise-
lése, kézfertőtlenítés a bejáratnál ki-
helyezett fertőtlenítőszerrel, az
irodahelyiségben egyszerre csak
három ügyfél tartózkodhat. Ma-
gyarország kolozsvári főkonzulátu-
sának telefonszáma: 0264-596-
300, a csíkszeredai főkonzulátus a
0366-087-000-s számon hívható.
Amíg a megszorítások tartanak, az
alábbi ügyekben fordulhatnak a
konzulátushoz: elkészült okmányok
kiadása (személyazonosító igazol-
vány, útlevél), gyermekek születé-
sének és az ezen ügyekkel
összefüggésben házasságok anya-
könyvezése, anyasági támogatási

kérelmek benyújtása. E-mail-cím:
info@eurotransalapitvany.ro. 
Minden magyar gyermek számít

2018 januárja óta az anyasági tá-
mogatás, valamint a fiatalok élet-
kezdési támogatása, a babakötvény
a Magyarország határain kívül szü-
lető magyar gyermekek után is jár.
A támogatásokkal az anyaország
kormánya anyagilag is elismeri azo-
kat a magyar családokat, akik gyer-
meket vállalnak a világ bármely
pontján. 

A bevezetés óta összesen 22.340
külhoni magyar család igényelte az
anyasági támogatást, és 19.289-en
kérték az életkezdési letéti számla
megnyitását gyermeküknek. A tá-
mogatások csaknem kétharmadát a
Kárpát-medencében élők vették
igénybe, azon belül is 70 százalékuk
Erdélyben, 15 százalékuk a Vajda-
ságban, 9 százalékuk Kárpátalján, 6
százalékuk pedig Felvidéken. A
Kárpát-medencén kívül több mint
8.000 kisbaba után folyósították a
támogatást. A gyermekek 95 száza-
léka Európában, 5 százaléka a világ
más tájain született. Összesen 68 or-
szágból érkezett igénylés, a legtöbb
Erdélyből és Németországból.

Az Eurotrans Alapítvány segítsé-
gével egyszerűen igénybe lehet
venni a Köldökzsinór program tá-
mogatásait. A program lehetővé
teszi, hogy erdélyi magyar szülők is
részesüljenek a magyar kormány
által biztosított anyasági támogatás-
ból és a babakötvényből. 
Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás keretében
gyermekenként egyszeri 64.125 fo-
rint, ikertestvérek esetén gyerme-
kenként 85.500 forint támogatás
igényelhető. A kérelmet a gyermek
születését követő hat hónapon belül
lehet benyújtani.

– Ki jogosult a támogatásra, és
milyen okiratok szükségesek?

– Az anya egyedül is kérelmez-
heti a támogatást, nincs szükség az
apa jelenlétére. A gyermek kell ren-
delkezzen magyar állampolgárság-
gal (tehát vagy az apa, vagy az
anya, vagy mindkettő magyar ál-
lampolgár kell legyen).

Szükséges okiratok: anya sze-
mélyazonosításra alkalmas igazol-
ványa (személyi igazolvány, útle-
vél); lakcímkártya; honosítási
okirat; anya bankszámlaszáma; a
gyermek magyar állampolgársága
szerinti magyar anyakönyvi kivo-
nat; apa személyazonosító igazolvá-
nyának másolata; apa
lakcímkártyája (ha van); támogatási
adatlap. 
Babakötvény 

A babakötvény (fialatok életkez-
dési támogatása) keretében a Ma-
gyar Államkincstár a gyermek
részére nyit egy számlát, amelyre
42.500 forintot helyez el. Ez évente
kamatozik, így a megtakarítással
majd a 18. évét betöltött gyermek
rendelkezhet.

– Ki jogosult a babakötvényre,
és milyen dokumentumok szük-
ségesek?

– A 2017. június 30-a után szüle-
tett gyermek esetében igényelhető.
A támogatásra jogosult gyermek
szülője vagy törvényes képviselője
igényelheti a támogatást.

Szükséges dokumentumok: a
gyermek magyar állampolgársága
szerinti magyar anyakönyvi kivo-
nat; a kérelmező személyazonosítá-
sára alkalmas igazolvány (személyi
igazolvány, útlevél); támogatási
adatlap. A román nyelvű anya-
könyvi kivonatok mellé csatolni
kell ezek magyar nyelvű hiteles for-
dítását. Nem szükséges fordítás, ha
az anyakönyvi kivonat többnyelvű
(angol vagy német is), géppel van
kitöltve és nem tartalmaz kézzel írt
megjegyzést. Ha a gyermek még
nem rendelkezik magyar anya-
könyvi kivonattal, akkor a támoga-

tási kérelem beadásával egyszerre
elindítható a magyar anyakönyve-
zési eljárás. A dokumentáció előké-
szítésében és a
formanyomtatványok kitöltésében
segít az Eurotrans Alapítvány. A tá-
mogatási kérelmek átadásánál a do-
kumentumokat eredetiben és
fénymásolatban is be kell mutatni a
konzulátus munkatársainak. A tá-
mogatások igénylése során szükség
van a gyermek(ek) magyar állam-
polgársága szerinti magyar születési
anyakönyvi kivonatra. Ez egy kü-
lönálló folyamat, de elindítható
egyszerre a támogatási igény be-
nyújtásával.
Születési anyakönyvezés

A születés anyakönyvezésére irá-
nyuló kérelmet Magyarország ko-
lozsvári és csíkszeredai
főkonzulátusán lehet benyújtani.

Szükséges dokumentumok: adat-
lap a születés hazai anyakönyvezé-
séhez; a szülők személy-
azonosításra alkalmas igazolványa
(személyi igazolvány, útlevél); lak-
címkártya; honosítási okirat; a gyer-
mek román anyakönyvi kivonata; a
szülők magyar házassági anya-
könyvi kivonata (ha nincs magyar,
a román is megfelel); a szülők szü-
letésének anyakönyvi kivonata;
apai elismerő nyilatkozat (3 pél-
dány) abban az esetben, ha a szülők
nem házasok, ennek díja 163 lej –
csak abban az esetben, ha a szülők
nem házasok.
Ha a szülők nem házasok

Abban az esetben, ha a gyermek
szülei nem házasok, szükség van az
apának a román hatóság előtt tett el-
ismerő nyilatkozatára (román és
magyar nyelven is), amelynek alap-
ján mint apát bejegyezték a gyer-
mek születési anyakönyvi
kivonatába. A nyilatkozatból egy
példány igényelhető a születési
anyakönyvezés kérésének pillanatá-
ban a román hatóságoktól. Ameny-
nyiben ez a nyilatkozat
rendelkezésre áll, nincs szükség a
magyarországi apai elismerő nyilat-
kozat felvételére és díjának kifize-
tésére. A születés anyakönyve-
zéséhez mindkét szülő jelenlétére
szükség van. A román nyelvű okira-
tok mellé csatolni kell ezek magyar
nyelvű hiteles fordítását. Nem szük-
séges a fordítás, ha az okirat több-
nyelvű (angol vagy német is),
géppel van kitöltve és nem tartal-
maz kézzel írt megjegyzést. Az Eu-
rotrans Alapítvány biztosítja a
szükséges iratok ingyen fordítását,
fénymásolását és a teljes dokumen-
táció összeállítását. A konzulátus
munkatársai előtt a dokumentumo-
kat eredetiben be kell mutatni, és
fénymásolatban át kell adni.

Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Megnyitották az Eurotrans Alapítvány területi irodáit
Iratcsomók benyújtása a főkonzulátusokon

8NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ KözÉRDEK_______________________________________________ 2020.június10.,szerda

Pálosy Piroska

Június 30. az szja-bevallások határideje
Új formanyomtatvány

és kedvezmények 



„Nem az a cél, hogy bárkit ki-
rúgjanak az állásából, csupán
azt szeretném, hogy mással ez
ne forduljon elő, mivel nagyon
megalázó volt…” – kezdte be-
szélgetésünket Kinga. Nemrég
hátrányos megkülönböztetés
áldozatává vált pár nap kü-
lönbséggel két mozgáskorlá-
tozott személy egy maros-
vásárhelyi üzletben. 

A szükségállapot felszámolását
követő napokban egy fogyatékkal
élő fiatal nő bevásárolni ment a
nemrég megnyitott Szabadi úti
Penny Market áruházba. 

Nagy Kinga elektromos moped-
del érkezett, azonban nem engedték
be az üzletbe, a főnök utasítására hi-
vatkozva a főbejárattól visszafordí-
tották. Mint mondta, számára
érthetetlennek tűnt ez a rendelkezés,

ugyanis soha egyetlen nagyáruház-
ból sem utasították ki emiatt. Mint
mondta, tizenöt éve segédeszköze a
külföldön igencsak népszerű elekt-
romos scooter, amelyet mozgáskor-
látozottak vagy mozgásukban
korlátozott (pl. idős) személyek szá-
mára fejlesztettek ki. A veszélyhely-
zet járványügyi előírásait betartva,
védőmaszkban érkezett az üzletbe.
A biztonsági szolgálat ügyeletesét
arra kérte, hívja ki az üzletvezetőt,
annak reményében, hogy egy ve-
zető pozícióban lévő személlyel
talán tisztázni lehet a félreértést, hi-
szen egy olyan utasítás, mellyel
megtiltják a segédeszközzel való
bevásárlást olyan időpontban, ami-
kor amúgy sincs tömeg az üzletben,
nem más, mint diszkrimináció. A
„főnök” a személyes beszélgetés
helyett azonban telefonon utasította
a biztonsági őrt a parancs végrehaj-
tására. 

Ha egyszeri félreértésről lenne

szó, akkor is megbocsáthatatlan
lenne az ilyen hozzáállás, mert dol-
gavégezetlen kényszerítettek távo-
zásra egy olyan személyt, aki nem
úri kedvében, hanem a lába helyett
használja a segédeszközt. Az eset
azonban a következő hét keddi nap-
ján megismétlődött, akkor egy sors-
társával, Kiss Zoltánnal próbáltak
ugyanott hasonlóképpen eljárni, ami
megerősítette azt a feltételezést,
hogy mégsem egyszeri félreértésről
volt szó. Bár a kérdéseinkre kapott
válaszuk szerint félreértés történt, ez
sokkal inkább hozzá nem értésnek
tűnik. A vásárlókkal való bánásmód,
az egymás melletti elbeszélés és a
személyes kommunikáció hiánya
pedig egyértelmű. Sajnos, gyakran
megesik, hogy a kommunikációt
csak színlelik, a beszélgetés közös
fókusza nem alakul ki, a „süketek
párbeszéde” zajlik, és igenis érez-
hető a kihátrálási szándék a felelős-
ség alól. 

Alább közöljük az esettel kap-
csolatban küldött kérdéseinkre a
kiskereskedelmi üzletlánc válaszá-
nak a fordítását. „Az üzletvezetővel
folytatott beszélgetés során az
alábbi következtetésre jutottunk: a
biztonsági őr azt az utasítást kapta,
hogy ne engedélyezze a
fiatalokat/gyerekeket kerékpárral,
elektromos rollerrel, mopeddel vagy
görkorcsolyával az üzlethelyiségbe,
mivel volt rá eset, hogy görkorcso-
lyával érkeztek, és balesetet szen-
vedhetnek a terméksorok között,
vagy kárt okozhatnak a termékek-
ben (a nem mozgássérült szemé-
lyek). Ugyanakkor arra
figyelmeztették az őröket, hogy az
említett eszközöket az üzlet bejárata
előtt kell hagyni, és minden további
nélkül bevásárolhatnak. A jelek sze-
rint a biztonsági őr nem értelmezte

helyesen az üzenetet, azért cseleke-
dett diszkriminatív módon. Megje-
gyezzük, hogy az (első) incidens
pillanatában az üzletvezető nem
volt jelen, csupán a helyettese, aki
egy kamion árulerakását végezte.
Amikor a biztonsági őr telefonon
arról tájékoztatta az üzletvezető he-
lyettesét, hogy valaki elektromos
scooterrel érkezett, az úgy tiltotta
meg az üzletbe való belépést, hogy
nem ismerte fel az illető egészség-
ügyi problémáját, azt, hogy a (sér-
tett) közlekedése a mopedhez kötött.
Az üzletvezető azonban nem szigo-
rította meg a mozgáskorlátozottak
látogatását. Beszéltünk a biztonsági
cég vezetőségével, hogy készítsék fel
az alkalmazottaikat, vagy helyette-
sítsék azokat, akik hasonlóképp vi-
selkednek. 

A Penny Market csapata”

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Étteremben is lehet...

2020.június10.,szerda _______________________________________________ AKTUÁLIS ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG9
Kirekesztett mozgáskorlátozottak 

Esélyegyenlőtlenség

57.685.903 eurót bocsátott
az Európai Unió a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumon keresztül a
vidékfejlesztési pályázatok
rendelkezésére. A pályázato-
kat a Vidékfejlesztési Beru-
házásokat Kezelő Ügynökség
(AFIR) hirdeti meg, várha-
tóan még ebben a hónapban,
egyelőre három kategóriá-
ban. 

Országos szinten a mezőgazda-
sági és erdészeti infrastruktúra fej-
lesztésére, öntözőberendezések
korszerűsítésére, kiépítésére össze-
sen 43.700.259 euróra lehet pá-
lyázni. A kiírás szerint egyebek
mellett erdei és mezei utakat lehet
korszerűsíteni. Az öntözőberende-
zésekre vonatkozó előírás alapján
mezőgazdasági területek tulajdo-
nosai vagy bérlői pályázhatnak,
akik/amelyek a jogszabályoknak
megfelelően ún. vízhasználói
egyesületekbe tömörültek, és
jegyzőkönyv vagy szerződés alap-
ján a mezőgazdasági minisztérium
által finanszírozott, rehabilitált
öntözőberendezést használnak kö-
zösen. A hitelből (100%-os támo-
gatás) szivattyúkat telepíthetnek a
hálózatokra, amennyiben a projekt
értéke nem haladja meg az 1 millió
eurót. 

Egy másik pályázati kiírás alap-
ján támogatják a mezőgazdasági-
termék-marketinget. Itt a
keretösszeg 12 millió euró. Az Eu-
rópai Bizottság szabályzata alapján
– a halászati termékeket előállítók
kivételével – mezőgazdasági élel-
miszeripari termékeket feldolgozó,
jogi személyiséggel (kis- és közép-
vállalatok vagy termelői csopor-
tok) rendelkező beruházók a
feldolgozóüzem korszerűsítésére,
üzemeltetésére, új technológiák be-
vezetésére, az energiahordozó fo-
gyasztás csökkentésére,
regenerálható energiaforrások
használatára, valamint munkahely-
teremtésre pályázhatnak. A kis- és
középvállalkozók, illetve a terme-
lői csoportok, szövetkezetek a pro-
jekt értékének 50%-át, míg a más
kategóriába tartozó vállalatok ese-
tében az érték 40%-át támogatják.
Az olyan terveknél, amelyek az in-
tegrált élelmiszerlánc kiépítését cé-
lozzák, és nem igényelnek
beruházást, egymillió euró értékre
lehet pályázni. A más jellegű válla-
latok esetében a határérték másfél
millió euró. A beruházást igénylő
élelmiszerláncok kiépítésére a ter-
melői csoportok akár 2,5 millió eu-
róra is pályázhatnak projektenként.

Támogatják gyümölcstermesztő
csoportok alakítását, működtetését.
Erre összesen 1.985.644 eurót kü-
lönítettek el. A kiírás alapján a gaz-
dák javíthatják a gyümölcsösökben

a munkafeltételeket, rövid élelmi-
szerláncokat építhetnek ki, fedez-
hetik a környezetvédelmi
gazdálkodás meghonosításához
szükséges kiadásokat stb. A projek-
teket teljes mértékben finanszíroz-
zák (100%-os támogatás), kikötés,
hogy a jogszabályoknak megfele-
lően a kis- és középvállalkozásnak
minősülő termelői csoportok be-
jegyzésének dátuma 2014. január
1-je utáni, ugyanakkor a támogatás
értéke nem lehet több, mint az el-
adásra szánt termék jövedelmének
a 10%-a, illetve legtöbb 100.000
euró. A támogatást öt év alatt,
évenként részletekben törlesztik, a
következőképpen: első évben az
odaítélt összeg 10%-át, majd a 8%-
át, a harmadik évben a 6%-át, a ne-
gyedikben az 5%-át, míg az utolsó
évben a 4%-át. 

A pályázatokat online lehet fel-
tölteni a vidékfejlesztési ügynök-
ség honlapján. Az ügynökség
ajánlja a pályázóknak, hogy alapo-
san tájékozódjanak mind a jogi,
mind a gazdasági feltételekről, és
akkor töltsék fel a dokumentumo-
kat, amikor azok megfelelnek az
elvárásoknak, ellenkező esetben az
elektronikus pályázati felület leáll-
hat, nem engedi tovább a doku-
mentáció feltöltését. Konzul-
táljanak az AFIR, valamint más, az
elektronikus pályázatírásban jártas
szakemberekkel. 

Nemsokára kiírják
a vidékfejlesztési pályázatokat 

Az RMGE Maros falugazdá-
szai, Sikó László (0787-723-
733) és Kiss Miklós
(0787-828-403) segítenek
azoknak a gazdáknak, akik a
Pro Economica Alapítványnál
pályáznak, és zálogjogot sze-
retnének bejegyeztetni. 

Ebben az esetben a következő
dokumentumokra van szüksége a
jogi személyeknek: cégkivonat
(certificat constatator), a törvényes
képviselő személyi igazolványának
másolata, a szerződés a Pro Econo-

mica Alapítvánnyal és a beszállító-
val, az elszámolandó végső szám-
lák. A magánszemélyek fel kell
mutassák a törvényes képviselő sze-
mélyi igazolványának másolatát, a
szerződést a Pro Economica Alapít-
vánnyal és a beszállítóval, a végső
számlákat. A kereskedelmi kamará-
nál a bejegyzési díj: 80 lej. Az érde-
keltek az RMGE Maros Laposnya
utca 23. szám alatti székhelyén ér-
deklődhetnek hétfőtől csütörtökig
9–13 óra között, szerdán 15-től 18
óráig. 

Segítség a Pro Economica
pályázóinak 

Vajda György

Tavaly 1,8 milliárd euró
értékben importáltunk ruhát

Románia tavaly 1,8 milliárd euró értékben importált ruhát,
ennek szinte 20 százaléka Lengyelországból érkezett – adta
hírül kedden a Ziarul Financiar című gazdasági napilap.

Az újság az Eurostat adataira hivatkozva közölte, hogy az importált
készruha 80 százaléka az EU-ból érkezett, az első tíz partnerország között
csak két unión kívüli állam található, Kína és Törökország. Lengyelor-
szágból Románia 347,5 millió euró értékben importált készruhát, a kö-
vetkező helyeken Olaszország (226 millió euró), Spanyolország (214
millió euró) és Németország (180 millió euró) áll. Az Eurostat a román
ruhaipari piacot 3,6 milliárd euróra becsüli, ami azt jelenti, hogy az el-
adások felét az importáruk teszik ki. Az elmúlt hat évben a román kész-
ruhaimport csaknem megkétszereződött, hiszen 2013-ban 802,7 millió
euró volt a behozatal értéke. A növekedést azzal magyarázzák, hogy a ro-
mánok szeretik a divatot, és évről évre több pénzt költenek ruhára – ol-
vasható a Ziarul Financiarban. (MTI)
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Több mint 3 millió életet
mentettek meg a koronaví-
rus-járvány megállítására el-
rendelt korlátozások
Európában a brit Imperial
College London kutatócso-
portjának becslése szerint.

A tudósok a BBC-nek elmond-
ták, hogy „az áldozatok száma óri-
ási lett volna” a kijárási
korlátozások és a bezárások nélkül.

Az Imperial College kutatása 11
európai ország – Ausztria, Bel-
gium, Dánia, az Egyesült Király-
ság, Franciaország, Németország,
Norvégia, Olaszország, Spanyolor-
szág, Svájc és Svédország – korlá-
tozásainak hatását elemezte az
intézkedések kezdetétől május ele-
jéig. Mintegy 130 ezer ember halt
meg ezekben az országokban az
időszak végére.

A kutatók betegségmodellezést
végeztek, hogy megbecsüljék,
hány áldozata lett volna az új ko-
ronavírus okozta Covid–19-beteg-
ségnek a korlátozó intézkedések
nélkül. A tanulmányt ugyanaz a

kutatócsoport készítette, amelyik
az Egyesült Királyság bezárásokat
elrendelő döntéseihez nyújtott se-
gítséget. A becslés szerint május 4-
ig 3,2 millió ember halt volna meg,
ha nem zárják be az intézményeket
és nem kérik arra az embereket,
hogy maradjanak otthon.

Ez azt jelenti, hogy körülbelül
3,1 millió életet mentettek meg a
bezárások, ebből 470 ezret az
Egyesült Királyságban, 690 ezret
Franciaországban, 630 ezret
Olaszországban – olvasható a Na-
ture tudományos lap aktuális szá-
mában közölt jelentésben.

A számításokhoz feltevések is
járulnak, melyek befolyásolják a
becslést. Feltételezik, hogy az új
koronavírus veszélye miatt senki
sem változtatna a viselkedésén a
korlátozások nélkül, valamint a
kórházak nem terhelődnének túl,
ami a halálozások emelkedését
eredményezné.

A tanulmány a kijárási korláto-
zások egészségi következményeit
sem veszi figyelembe, melyekből

talán évek alatt lehet felgyógyulni.
A kutatók szerint az említett or-

szágok lakosságának legfeljebb
négy százaléka fertőződött meg.

Seth Flaxman, a kutatócsoport
tagja a BBC-nek elmondta, „ez
még csak a világjárvány kezdete”,
a korlátozások lazításával a vírus
újra terjedni kezdhet.

Szintén a Nature-ben jelent meg
egy másik tanulmány, melyet a
Berkeley-i Kaliforniai Egyetem tu-
dósai készítettek, és a kínai, dél-
koreai, iráni, franciaországi és
egyesült államokbeli korlátozások
hatásait elemezte. Becslésük alap-
ján a korlátozások mintegy 530
millió fertőzést előztek meg a vizs-
gált országokban.

A kutatók szerint a korlátozások
bevezetését közvetlenül megelő-
zően az esetszám kétnaponta dup-
lázódott.

Solomon Hsiang, a tanulmány
egyik szerzője úgy ítéli meg, hogy
a globális korlátozások „rövidebb
idő alatt több életet mentettek meg,
mint korábban bármikor”. (MTI)

Több mint 3 millió életet menthetett meg
a bezárkózás Európában

Csaknem 15 milliárd eurós
mentőcsomagot jelentett be
kedden a francia kormány a
koronavírus-járvány egyik
legfőbb vesztesének számító
repülőgépgyártó iparnak,
amelyből másfél milliárd
eurót a következő három
évben kutatásra fordítanak,
azzal a céllal, hogy 2035-re
elkészüljön a karbonsemle-
ges francia repülőgép.

„Kihirdetjük a rendkívüli álla-
potot a repülőgépgyártó iparunk
megmentésére, azért, hogy még in-
kább versenyképessé és környezet-
kímélővé válhasson a jövő zöld
repülőgépeinek gyártásával” –
mondta párizsi sajtótájékoztatóján
Bruno Le Maire gazdasági minisz-
ter. Miközben a repülőgépgyártó
ágazatban a járvány következmé-
nyeként, a megrendelések vissza-
esésével a fejlesztéssel és
kutatással foglalkozó 35 ezer

ember mintegy harmadának került
veszélybe a munkahelye, a kor-
mány célja előkészíteni a polgári
közlekedés repülőgépei, a helikop-
terek és a teherszállító repülőgépek
új generációját, amely újfajta pro-
pulziós rendszerekkel – mint pél-
dául a hidrogénmotorok –
kevesebb üvegházhatású gázt bo-
csát ki. „Az ágazat eredeti tervei-
hez képest ez tízéves gyorsítást
jelent” – jelezte Elisabeth Borne
közlekedési és környezetvédelmi
miniszter.

A kis- és középvállalkozások át-
alakulásának felgyorsítására az
állam és az ágazat nagyvállalatai
500 millió eurós befektetési alapot
hoznak létre a nyáron, amely foko-
zatosan egymilliárd euróra nő. Egy
másik, 300 millió eurós alapból
pedig a termelési eszközök moder-
nizációját támogatja a következő
három évben az állam – jelezte
Bruno Le Maire.

A hadügyminisztérium még

idén felgyorsítja katonairepülőgép-
megrendeléseit, mintegy 600 mil-
lió euró értékben, ami a tárca
beszerzési költségvetésének 5 szá-
zaléka – közölte a miniszter, Flo-
rence Parly. „Ha nem avatkoznánk
be most, az ágazat munkahelyei-
nek egyharmada megszűnne” –
vélte a gazdasági miniszter, aki
arra kérte a gyártókat, hogy „te-
gyenek meg mindent az elbocsátá-
sok elkerülése érdekében”.

A repülőgépgyártás 300 ezer
közvetett, illetve beszállítói mun-
kahelyet biztosít Franciaország-
ban.

A 15 milliárd eurós csomag
csaknem felét, 7 milliárd eurót az
Air France kapja meg közvetlen
hitelek, illetve államilag garantált
bankhitelek formájában. Az ösz-
szegből a légitársaság meg tud ren-
delni az eredeti beszerzési
terveinek megfelelően hatvan Air-
bus A220-as típusú és 38 Airbus
A350-es típusú repülőgépet. (MTI)

A francia kormány 15 milliárd eurós mentő-
csomaggal segíti a repülőgépgyártást

Megkezdődött Olaszország-
ban annak a mobilalkalma-
zásnak a használata hétfőn,
amely jelzi felhasználójának,
ha olyan emberrel került kap-
csolatba, akiről tudni, hogy
koronavírus-fertőzött.

Az Immuni nevű alkalmazás in-
gyenes. Használatát egyelőre négy
tartományban – a közép-olaszor-
szági Abruzzóban és Marchéban, a
gócpontok között számontartott
északkeleti Liguriában és a járvány-
tól szinte teljesen mentes déli Pug-
liában – vezették be. Az alkalmazás
június 15-étől egész Olaszország-
ban elérhető lesz.

Domenico Arcuri járványügyi
kormánybiztos adatai szerint két-
millióan csatlakoztak az Immuni-
hoz. Arcuri nagyon hasznosnak
nevezte az alkalmazást a tünetmen-
tes pozitívak felkutatására. Ellenté-
tesen ítélte meg az eszköz
használhatóságát az északi Lombar-
dia, Veneto, Friuli – Venezia Giulia,
és a politikai pártok vezetőinek
nagy része sem csatlakozott, adat-
védelmi problémákra hivatkozva.

A kormány eredetileg májusban
akarta bevezetni a kontaktkereső
applikációt, de számos, főleg adat-
védelmi jellegű akadály késleltette
az indulást. Az adatvédelmi om-
budsman közlése szerint az Immuni
most induló verziója nem azono-
sítja az alkalmazás használóját, mo-
bilszámát és a vele kapcsolatba
kerülő embereket sem. Ha valaki
fertőzött személlyel kerül kapcso-
latba, az alkalmazás értesíti erről őt.

A kontaktkeresés eredményessé-
géhez a 14 évnél idősebb lakosság
hatvan százalékának csatlakozá-
sára, mintegy 31 millió letöltésre
van szükség. A kormány többszörös
felszólítása ellenére az olaszok
többsége tart személyi adatai titkos-
ságának megsértésétől. Az alkalma-

zás használatának elterjedését las-
sítja az is, hogy az olaszok többsége
idős, vagy nincs annyira korszerű
mobiltelefonja, amely alkalmas az
alkalmazás letöltésére.

Több tartomány saját kontaktke-
reső rendszert dolgozott ki, köztük
Szardínia, ahol a szigetre érkezők a
tartomány hivatalos oldalán regiszt-
rálhatnak a Sardegna Sicurához
(Biztonságos Szardínia). A regiszt-
rációt a szállások is kérhetik a fog-
laláshoz.

Hétfőn újraindult az olasz Vörös-
kereszt országos szerológiai teszte-
lése is: 150 ezer kiválasztott embert
kértek fel, hogy vegyen részt az el-
lenanyagszintet mérő vérvizsgálat-
ban. Eddig 42 ezren mondtak igent,
a többiek elutasították.

Olaszországban február 20-ától
majdnem 235 ezer fertőzöttet szűr-
tek ki, és valamivel kevesebb mint
34 ezren haltak meg. Az aktív fer-
tőzöttek száma több mint 32 ezer.
Hat tartományban vasárnap nem re-
gisztráltak egyetlen új beteget sem.

Hétfő esti közlés szerint az
utóbbi 24 órában újabb 65 beteg
halt meg a fertőzés miatt Olaszor-
szágban, 12-vel több, mint szom-
batról vasárnap estére. Emelkedett
vasárnapról hétfőre a bizonyítottan
koronavírussal fertőzöttek száma is.
Míg a vasárnap estét megelőző 24
órában 197-et jegyeztek fel, vasár-
napról hétfőre 280-at.

A 60 millió lakosú Olaszország-
ban eddig 33 964-en haltak meg a
koronavírus miatt, ennél több áldo-
zata csak az Egyesült Államokban,
Brazíliában és Nagy-Britanniában
van a járványnak. A gyógyultak
száma 166 584. Hétfőig már 2,6
millió embert teszteltek, és 235 278
esetben lett pozitív az eredmény a
járvány kezdete óta, azaz csaknem
10 százaléknyi. (MTI)

Olaszországban
megkezdődött a fertőzötteket

kereső mobilalkalmazás
használata

Érvénybe lépett hétfőn az a
brit kormányzati rendelkezés,
amelynek alapján kéthetes
karanténba kell vonulniuk a
külföldről Nagy-Britanniába
érkezőknek. A kormány in-
doklása szerint az intézkedés
célja annak megakadályo-
zása, hogy az immár vissza-
vonulóban lévő
nagy-britanniai koronavírus-
járvány a külföldről behurcolt
fertőzések miatt ismét fellán-
goljon.

A brit turisztikai ágazat legna-
gyobb vállalatai ugyanakkor jogi el-
járást kezdeményeznek az
intézkedés visszavonására.

Az új szabályozás alapján a kül-
földről beutazóknak, köztük a brit
állampolgároknak is úgynevezett
elérhetőségi helyszínazonosító –
contact locator – kérdőívet kell ki-
tölteniük, amelyben bejelentik,
hogy hol töltik az elkülönítés 14
napját, és ott milyen módon lehet
felvenni velük a kapcsolatot.

A brit kormány online felületén –
gov.uk – elérhető kérdőívet még az
utazás előtt ki kell tölteni, és a be-
utazóknak vagy nyomtatott formá-
ban, vagy telefonjukban,

elektronikusan tárolt formában a
határrendészeti hatóságok kérésére
fel kell mutatniuk a kitöltést igazoló
bizonylatot.

A kérdőív kitöltésének elmulasz-
tása esetén a beutazók Angliában
100 font helyszíni bírsággal sújtha-
tók. Arra, aki nem tartja magát a ka-
ranténelőíráshoz, a hatóságok
Angliában ezer font pénzbüntetést
szabhatnak ki.

Skóciában ez a két büntetési tétel
60, illetve 480 font, Walesben és
Észak-Írországban még nem hatá-
rozták meg a büntetési összegeket.

Minősített esetben büntetőeljárás
is indítható, és a szabálysértő kül-
földi állampolgárokat ki lehet tolon-
colni Nagy-Britanniából.

Ha a beutazó nem tud megfelelő
nagy-britanniai lakhelyet megje-
lölni, a brit kormány gondoskodik
elszállásolásáról a karantén 14 nap-
jára, de a szállásdíjat ebben az eset-
ben a beutazónak kell fizetnie.

Az érintettek a karantén két hete
alatt munkába, iskolába nem járhat-
nak, tömegközlekedési eszközökkel
vagy taxival nem utazhatnak.

Élelmiszerek és egyéb alapvető
cikkek vásárlása céljából az elkülö-
nítésben lévők akkor hagyhatják el

lakóhelyüket, ha nincs olyan isme-
rősük vagy hozzátartozójuk, akik
ezek beszerzéséről gondoskodni
tudna számukra.

Mentességet jelent a lakhelyelha-
gyási tilalom alól, ha az érintettnek
sürgős orvosi ellátásra van szük-
sége, ha közeli hozzátartozója te-
metésén kíván jelen lenni, ha
valamilyen jogi eljárásban kell részt
vennie, vagy ha veszélyhelyzet
miatt kell távoznia tartózkodási
helyéről.

A karanténrendelkezés alól men-
tesülnek a teherfuvarozásban dolgo-
zók, a külföldről érkező
repülőgépek és vonatok személyze-
tének tagjai, a külföldről érkező or-
vosok és szakképzett egészségügyi
munkavállalók, a diplomaták, nem-
zetközi szervezetek hivatalos láto-
gatásra Nagy-Britanniába érkező
képviselői, valamint azok a mező-
gazdasági idénymunkások, akiknek
szerződéses munkavégzési megbí-
zásuk van, bár a munkáltatójuk által
nyújtott lakóhelyükön a munkavég-
zés után nekik is elkülönülten kell
tartózkodniuk.

Nem vonatkozik a karanténintéz-
kedés azokra a tranzitutasokra sem,
akik brit repülőtereken más jára-

tokra szállnak át, de nem lépik át az
útlevélellenőrző pontokat.

A brit turisztikai és szállodaága-
zat várhatóan már hétfőn bejelenti,
hogy jogi eljárást indít a kormány
karanténintézkedése ellen, elsősor-
ban azzal az érvvel, hogy az előírás
aránytalan és diszkriminatív.

A kezdeményezéshez több mint
500 nagy utazásszervező vállalat és
szálloda csatlakozott. E cégek
együttes forgalma meghaladja az
évi 10 milliárd fontot.

A brit piacon tevékenykedő
három legnagyobb légitársaság, a
British Airways, az easyjet és a
Ryanair ugyancsak bíróságon kí-
vánja megtámadni a karanténintéz-
kedést, és lehetséges, hogy a két
jogi eljárást a kezdeményezők egy-
bevonják.

A vállalatok jogi képviselőinek
érvelése szerint a külföldről beuta-
zókra az intézkedés sokkal szigo-
rúbb kötelezettségeket ró, mint
amilyeneket a jelenlegi szabályozá-
sok alapján a már Nagy-Britanniá-
ban tartózkodóknak be kell
tartaniuk. A tervezett jogi eljárás in-
dokai között szerepel az is, hogy a
nyilatkozatokból következtethetően
a brit kormány állításával ellentét-

ben a kabinet saját tudományos ta-
nácsadói sem támogatják a karan-
ténintézkedést.

A The Daily Telegraph című kon-
zervatív brit napilap hétfői kiadásá-
hoz kiszivárgott egy belső leirat,
amely szerint a karantént kezdemé-
nyező belügyminisztérium illetéke-
sei is ellenőrizhetetlennek tartják a
karanténszabályok betartását.

A laphoz eljutott minisztériumi
dokumentum szerint a határrendé-
szeti hatóságok semmiféle módon
nem tudják megállapítani még azt
sem, hogy a külföldről érkező uta-
sok valós adatokat közölnek-e.

Így az adatszolgáltatási és a ka-
ranténelőírások megszegőit valójá-
ban csak akkor tudják
megbírságolni, ha a beutazók telje-
sen egyértelműen hamis adatokat
adnak meg magukról, például ha a
névhez azt írják be, hogy Miki egér,
a lakhely rubrikájába pedig azt,
hogy Buckingham-palota – áll a Te-
legraph által látott belügyminiszté-
riumi leiratban.

Lucy Moreton, a határrendészeti
dolgozók szakszervezetének szóvi-
vője a The Daily Telegraph hétfői
kiadásának nyilatkozva „komplett
bohózatnak” nevezte a kialakult
helyzetet. (MTI)

Érvénybe lépett a brit karanténszabály, a turisztikai cégek perre készülnek



MINDENFÉLE

VÁLLALUNK festést, vakolást,
bádogosmunkát, szigetelést, tetőjavítást,
tetőkészítést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790-
081-572. (7467)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
javítást, tetőkészítést Lindab lemezzel és
bármilyen munkát. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0758-199-531, Jani.
(7663)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javí-
tást, szigetelést vállalunk. Tel. 0735-
288-473, Misi. (7639-I)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-
nium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)

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

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló le-
rakását, lépcsőházfestést garanciá-
val. Tel. 0746-552-473. (7684-I)

VÁLLALOK szobafestést, csempé-
zést, gipszkartonszerelést stb. Tel.
0749-564-921, 0771-393-848. 
(7682-I)

SZOBA-, lépcsőházfestést, padló-
burkolást vállalok. Tel. 0741-699-761.
(7685)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a
székelyhodosi születésű id.
ORBÁN GÁSPÁRRA
halálának 10. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége,
Rózsika, három gyermeke,
három unokája, bátyja és a
rokonok. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(7665)

Emléked mélyen a szívünkben
él, s hiányzol nekünk. A
Jóisten vigyázzon rád és
kövessen a szeretetünk. 
A nyomáti születésű GYÖRGY
INCÉRE emlékeznek szerettei
halálának 10. évfordulóján.
Nyugodjon békében! (7686)

Szomorú szívvel emlékezünk
június 10-ére. Eltelt már egy
év, amikor ZSELLÉR MARGIT
néni itthagyott minket, és 14
éve, hogy a lánya, ZSELLÉR
ENIKŐ is elhagyta a földi
életet. Akik ismerték és
szerették őket, emlékezzenek
rájuk kegyelettel.
Szomszédai: Szőcs Márta,
valamint Sandor Rodica és
Adrian. (7654)

ELHALÁLOZÁS

„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet. Csak az
hal meg, kit felednek, örökké él,
kit igazán szeretnek.”
Megtört szívvel és soha el nem
múló fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatom,
hogy az én drága jó édesanyám, 

BIRÓ KATALIN 
2020. június 7-én, életének 80.
évében, hosszú, de türelemmel
viselt szenvedés után hazatért a
Teremtőhöz.
Utolsó útjára kísérjük 2020. jú-
nius 11-én, csütörtökön 13 óra-
kor a marosvásárhelyi
református temetőben. 
Emléked legyen áldott, nyugo-
dalmad csendes! 

Gyászoló lánya, Enikő. (7696-I)

Nehéz szavakba foglalni, amit
most érzünk lelkünkben, amikor
búcsúzni kell egy drága jó em-
bertől, egy szeretett családtagtól.

BIRÓ KATALIN 
Ő volt a mi drága Katimamánk,
aki végigkísért jóban, rosszban
és mellettünk volt életünk min-
den fontos pillanatában.
Mély fájdalommal elbúcsúzunk
most tőled, és hálásak vagyunk,
hogy volt az életünkben egy ilyen
áldott lélek. Nagyon fogsz hiá-
nyozni nekünk, mindig emlékezni
fogunk kedves hangodra, ar-
codra, de nyugodj békében,
drága Katimama, mi itt szeretet-
tel őrizzük áldott emlékedet! 

Gyöngyike, Hajnika
családjukkal és sógornőd,

Marika. (7697-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Kárpátok sétány 25. szám
alatt lakók részvétüket és
mély együttérzésüket fejezik
ki a gyászoló családnak
SÓLYMOSI SÁNDOR hirtelen
elhunyta alkalmával. Nyugodj
békében, drága szomszé-
dunk! A 823-as lakóbizottság.
(7680)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága jó
édesapánk, id. MÁTÉFI SÁNDOR
temetésén részt vettek és sírjára
virágot helyeztek. Fia és leánya.
(7692-I)

Minden évben eljön a nap, ami
szívünkben fájó emlék marad.
Fájdalommal tele szívvel
emlékezünk június 10-én id.
FODOR TIBORRA halálának
hatodik évfordulóján. Emlékét,
jóságát szívünkben megőrizzük. 
Bánatos szerettei. (7690-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
javítások, csatorna, lefolyó, szigete-
lés, manzárdolás. Tel. 0736-682-080.
(7659)
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A MAROSVÁSÁRHELYI
TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR

2020. június 30-án 10 órakor versenytárgyalást tart 
KERESKEDELMI FELÜLET bérbeadására.

Bővebb felvilágosítás a 0265/328-888-as telefonszámon
vagy a www.transylvaniaairport.ro weboldalon. (sz.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
ADORJÁN ISTVÁNRA, az Unirea
líceum egykori földrajztanárára
halálának 30. évfordulóján.
Fiai: Laci, András, Zolti, Gyuri,
menyei, unokái és dédunokái. 
Nyugodjon békében! (7687)

Fájó szívvel emlékezünk június 9-
én özv. ADORJÁN ISTVÁNNÉRA
szül. BECSEI MÁRTA halálának 10.
évfordulóján. Emléke örökké élni
fog szívünkben.
Négy fia: Laci, András, Zolti, Gyuri,
menyei, unokái és dédunokái. 
Nyugodjon békében! (7687)IRODAHELYISÉGEK kiadók Koronkán. Tel. 0734-123-877.

(64804-I)

NYÁRÁDTŐIBÚTORGYÁRalkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUN-
KÁST és egy színezésben, a lakkozás előtti hibák kijavításában, csi-
szolásában SZAKKÉPZETT NŐT. Tel. 0724-989-092. (22110)

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

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM megbízható PINCÉRNŐT
keres hosszú távra. Kiszámítható munkarendet, igényes munkakörül-
ményeket ajánlunk. Részletekért hívja a  0730-525-535-ös telefonszá-
mot. (64803-I) 

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

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

AmarosvásárhelyiSTUDIUM–PROSPEROALAPÍTVÁNY TA-
KARÍTÓ munkatársat alkalmaz hétfőtől péntekig tartó, napi 8 órás
munkarenddel. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Gh. Avramescu
u. 11. szám alatt lehet benyújtani vagy e-mailben az office@studium.ro
címre küldeni. További információ: 0730-627-439. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

V á l s á g o s  i d ő k b e n  i s  h ű s é g e s  t á r sV á l s á g o s  i d ő k b e n  i s  h ű s é g e s  t á r s

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények.
Fizessen elő onlineonline (a nepujsag.ro honlapon), 

a lapkihordóknál vagy a postahivatalokban!


