
A Maros Megyei Tanács Lukafalván szeretné megépíteni az
Erdélyi Tudásközpontot, amely a tervek szerint egy adat- és
kutatóközpontból, egy csarnokból és egy 5000 férőhelyes
multifunkcionális rendezvényközpontból állna. A központ lát-
ványterveit kedden sajtótájékoztatón Péter Ferenc tanácsel-
nök, Soós Zoltán, Marosvásárhely független
polgármesterjelöltje, Bors István, a Multinvest kutatási és fej-
lesztési igazgatója, valamint W. Szabó Péter IT-szakember,
marosvásárhelyi tanácsosjelölt mutatták be. Az esemény
házigazdája Iszlai Tibor, Dózsa György község polgármestere
volt. 

A cél: ide vonzani a szakembereket
– Maros megyének olyan földrajzi és infrastrukturális adottságai van-

nak, amelyek a térség vezető megyéjévé tudják tenni. Az ország központi
részén helyezkedik el, nemzetközi repülőtere van, és a közeljövőben nem
csak egy, hanem két autópálya halad majd át a megyén. Az ebből adódó
lehetőségeket elemezve született meg annak a projektnek az ötlete, amely
a megye következő tíz évének legfontosabb innovációs beruházása lesz
– emelte ki az Erdélyi Tudásközpont bemutatóján Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke, aki az RMDSZ színeiben újabb mandátumra pá-
lyázik a szeptemberi helyhatósági választáson.

Legény a gáton

A civilek nyílt levele kapcsán terelődött most a figyelem a pénz-
mosás elleni törvényre, illetve az ezt a szakterületet felügyelő ható-
ságra. Pont ez – az egyébként fontos – hivatal kapott a napokban új
vezetőt is, akinek a múltját megszellőztette a média, és abból a pél-
dából is jól látható, miért is működik úgy ez az ország, ahogyan is-
merjük.

Az új főnök a kormányfőtől a napokban kapta meg a kinevezését,
ennek kapcsán lett érdekes az önéletrajza a sajtó számára. Bizony
ám, csodálatos adatok vannak abban. Eszerint az emberünknek krisz-
tusi korba kellett érnie ahhoz, hogy megbirkózzon az érettségi kihí-
vásával. Tudjuk, nem könnyű, a tanulórutinban levő ifjak nagyjából
fele elhasal évente a vizsgán. Az illető minden bizonnyal a későn érő
és korral okosodó emberfajtához tartozik, ugyanis amint sikerült 32
évesen átmennie az érettségin, rakétaszerűen indult be a tudományos
karriere. Futószalagon szerzett okleveleivel már egy kisebb irodát is
sikerülne kitapétázni, doktori cím és egyetemi oktatói státus is van a
leltáron. Szakterületekben sem válogatós, üzleti menedzsment, vé-
delmi tanulmányok, konfliktusközvetítés, belügyi kérdések, és még
lehetne sorolni, van ott minden, mint a búcsúban. Elméletileg tehát
emberünk zseniket reggelizik.

A gyakorlattal viszont már vannak gondok. Az üzletvezetést doktori
szinten értő és egyetemen is oktató szakinak értelemszerűen jól
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Mezey Sarolta

Bürokratikus
akadályok 
Már csak a hivatalos okiratokat kell
rendezni ahhoz, hogy megnyissa ka-
puit a szászrégeni református egyház-
községhez tartozó óvoda. Az épület
korábban egyházi iskolaként, kántorla-
kásként működött, majd államosítot-
ták.
____________2.
Javítják
a megyei utakat
Idén is sokfelé lehet látni útépítőket,
örvendetesen javul a megyei utak mi-
nősége, illetve az újraaszfaltozott sza-
kaszok is gyarapodnak. A megyei
önkormányzat sajtókapcsolatokért fe-
lelős munkatársa, Lukács Katalin kö-
zölte: a kátyúzások nagy részét
elvégezték már, de ez egy folyamatos
munka. 
____________4.
A válság kihívásait
eddig sikerült
áthidalni 
A mezőpaniti Therezia tejfeldolgozó
Maros megye reprezentatív cégévé
nőtte ki magát. Termékeiket ország-
szerte és külföldön is ismerik, kedvelik
és keresik a vásárlók. Nem véletlen,
hogy a cég az évek során számtalan
elismerésben részesült, 2017-ben
megkapta a legrangosabb minősítést,
a Magyar Termék Nagydíjat. 
____________6.

Fotó: Nagy Tibor

Benedek István

Maros megye versenyképessége a tét

Bemutatták az Erdélyi Tudásközpont
terveit



Ma ÁDÁM,
holnap NIKOLETT
és HUNOR napja.
NIKOLETT: a Nikol francia
kicsinyítőképzős változata.
HUNOR: a csodaszarvas ere-
detmondából származó név, a
hun népnév -r kicsinyítőképzős
származéka.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 23 0C
min. 12 0C

Jótékonysági motorozás
Magyarfülpösre

Hetedik alkalommal kerül megrendezésre a magyarfülpösi
jótékonysági motoros felvonulás a Daimler MC Nomads
chaptere és a szászrégeni Sons of Attila RC szervezésé-
ben. Idén a vírus okozta helyzet miatt ugyan elmarad a mu-
latság, de a magyarfülpösi Szivárvány házban élő
gyerekek számíthatnak a motorosok segítségére. A szer-
vezők szívesen látnak bárkit, aki adakozni szeretne. Gyü-
lekező: szeptember 12-én, szombaton 14 órakor a
marosvásárhelyi sportcsarnok előtt vagy 16 órakor a
szászrégeni Lidl parkolójában. A motorosok egy tank ben-
zin árával támogatják a Szivárvány házat működtető ala-
pítvány munkáját.

Takarítás és kenuzás a Bözödi-tónál
Az önkéntesség országos hete alkalmából az Outward
Bound Románia Szedünk & Evezünk címmel kenuzással
egybekötött takarítóakciót szervez a Bözödújfalusi-tó kör-
nyékén. Az idei év tematikája a fenntartható városok és kö-
zösségek, ehhez csatlakozva szeretnék felkelteni az
érdeklődést a környezet védelme és tisztántartása iránt. A
családbarát programra szeptember 12-én, szombaton
kerül sor, találkozó délelőtt 9.30-kor a Bözödi-tó mellett a
gátnál. Bővebb tájékoztatás az Outward Bound Romania,
illetve az esemény Facebook-oldalán található.

Fotópályázat
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület marosvásár-
helyi szervezete fotópályázatot hirdet Épített örökségünk
Maros megyében címmel, a Székelyföld Napok keretében.
A pályázaton bárki részt vehet. A részvétel ingyenes, a fo-
tókat elektronikusan kell beküldeni szeptember 15-ig az
atixzs@yahoo.com e-mail-címre. Bővebb tájékoztatás az
esemény Facebook-oldalán.

III. gyermek-szólótáncverseny
Október 2-án tartja meg a marosvásárhelyi Maros Művész-
együttes a kövesdombi előadótermében a III. gyermek-
szólótáncversenyt. A vetélkedőn teret biztosítanak a 9-14
éves korú gyerekek egyéni és páros megmérettetésének,
ezáltal feltérképezvén az Erdélyben élő ifjú tehetségeket.
A díjazottak „Gyöngyös kivarrt zsebkendő”, illetve „Címe-
res kalapdísz” titulussal gazdagodnak. Három kategóriá-
ban lehet indulni: egyéni fiú, egyéni lány, és párban. A
jelentkezéseket a gyermekszolo@gmail.com e-mail-címre
várják szeptember 16-áig. A jelentkezési lapot a
https://forms.gle/D6Eknoi5pG6khXnK8 linken lehet kitöl-
teni. A zenei és technikai igényeket legkésőbb szeptember
16-áig kell eljuttatni a gyermekszolo@gmail.com e-mail-
címre. Ha a járványhelyzet miatt a fenti időpontot nem
lehet beltéri rendezvényként szervezni, a versenyt online
tartják meg. Amennyiben sikerül az együttes előadótermé-
ben megszervezni a rendezvényt, a nézők részéről előze-
tes helyfoglalás szükséges a 0751-013-707-es
telefonszámon.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. szeptember 8.

1 EUR 4,8545
1 USD 4,1136

100 HUF 1,3462
1 g ARANY 253,9048

Megyei hírek

9., szerda
A Nap kel 

6 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 45 perckor. 
Az év 253. napja, 
hátravan 113 nap.
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Mai Abszint
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata az Abszint című produkcióval szeptember 9-én, ma
19.30 órakor várja közönségét a színház Kistermében. A
színmű szerzője és rendezője Olt Tamás, a kaposvári
Csiky Gergely Színház művészeti igazgatója. Az előadás
Marosvásárhelyen a kaposvári Csiky Gergely Színházzal
koprodukcióként került színpadra. Szereplők: Sebestyén
Aba, Berekméri Katalin, László Csaba, Tollas Gábor.
Díszlettervező: Pintér Réka; jelmeztervező: Lakatos Márk;
koreográfus: Gulyás Anna; jelmeztervező-asszisztens:
Moldován Orsolya; zenei vezető: Apostolache Kiss Zénó.
A járványügyi szabályozások miatt a beltéri előadások is
csak korlátozott számú férőhellyel és a járványügyi intéz-
kedések szigorú betartásával jöhetnek létre.

Újabb zsebre szabott könyvvásár 
Szeptember 10-én, csütörtökön a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány és a Mentor Könyvek Kiadó

egynapos vásárt szervez a Bernády Ház udvarán (Horea
utca 6. szám). 11 és 20 óra között várják az érdeklődőket,
könyvbarátokat és olvasni vágyókat, akik 10–70%-os ked-
vezménnyel vásárolhatják meg a Líra Könyv-, a Libri Cso-
port és erdélyi kiadók könyveit (szépirodalom,
ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúsági irodalom).

Tekerj egy jó célért! – kissé más-
képp 
Bár a járványhelyzet miatt idén a tömegrendezvény elma-
rad, a Marosszéki Közösségi Alapítvány megszervezi a
Tekerj egy jó célért! akciót, amelyen minden jelentkező
külön-külön vagy családosan vehet részt. A Tekerj egy jó
célért! egy biciklis adománygyűjtő rendezvény, amely a
helyi közösséget szolgáló projektek megvalósításában
nyújt segítséget. Az adománygyűjtő esemény három fon-
tos szakaszból áll: projektek beíratása, a biciklis résztve-
vők benevezése (tekerők) és a támogatók toborzása.
Magát az eseményt szeptember 19-én és 20-án szervezik
meg, és minden kerékpározó maga dönti el, hogy melyik
nap és hány órakor szeretne tekerni egy jó célért. Részle-
tek a www.pedaleaza.org honlapon.

RENDEZVÉNYEK

Már csak a hivatalos okiratokat kell rendezni
ahhoz, hogy megnyissa kapuit a szászrégeni re-
formátus egyházközséghez tartozó óvoda. Az
épület korábban egyházi iskolaként, kántorlakás-
ként működött, majd államosították. Ezt köve-
tően is megtartotta rendeltetését. Az 1989-es
változások után az egyház visszakapta a már
rossz állapotba került épületet, és az Erdélyi Re-
formátus Egyházmegye püspökségének támoga-
tásával sikerült teljesen megújítani. 

Az épületet Tamás Ottó, a szászrégeni református egy-
házközség lelkipásztora mutatta be. Elmondta: a finanszí-
rozó a püspökség, így nem tudott arról tájékoztatni, hogy
mennyibe került az átépítés. Ennek eredményét láthattuk.
A rendeltetésnek megfelelően, a szabályok szerint korszerű
termeket, étkezdét, konyhát, mellékhelyiségeket, orvosi
kabinetet, raktárt rendeznek be. Az igen hangulatos búto-
rok is megérkeztek. A két épületből álló ingatlan egyikében
óvodát, míg a másikban bölcsődét működtetnek majd. Egy
csoport legfeljebb 15 gyerekből áll. 

Az érdeklődésből ítélve egy csoport akár ősszel indul-
hatna, a bölcsődére is nagy az igény, hiszen kevés van
Szászrégenben. 

– Ahhoz, hogy a jogszabályoknak megfelelően működő
intézmény legyen, meg kellett változtatni az épület rendel-
tetését. Ez hosszú folyamat. Fel kellett mérni a telket, az
épületet, és ennek megfelelően az új rendeltetése szerint
telekeltetni. Ezután az egyház szerződést köt az önkor-
mányzattal a működtetését illetően, ehhez természetesen
helyi tanácsi határozat kell. Miután beveszik az épületet és
az intézményt a városi hálózatba, a fenntartási költségeket
az önkormányzat állja, és az alkalmazottakat az oktatási
minisztérium javadalmazza majd. A tulajdon természetesen
az egyházé marad, de a püspökségnek kell majd megke-
resnie a hivatalt – mondta Tamás Ottó lelkipásztor. Azt is
hozzátette: mivel rövid az idő, és még nem rendeződtek az
iratok, az idei tanévre nem tudják megnyitni az oktatási in-
tézményt, azonban az érdekelt szülőket arra kéri, legyenek
türelmesek, hiszen a város legmodernebb óvodája és böl-
csődéje fogadja majd a gyerekeket. (vajda) 

Átadás előtt a református óvoda 
Bürokratikus akadályok 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

A fehéregyházi csata mezején való elhunyta előtt két
évvel írta meg egyik emblematikus versét Petőfi Sándor,
címe: Egy gondolat bánt engemet. Mindannyiunk számára
ismertek a verssorok: „Legyek fa, melyen villám fut keresz-
tül,/ Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;/ Legyek kő-
szirt, mit a hegyről a völgybe/ Eget-földet rázó
mennydörgés dönt le…”

Benedek Istvánt is a „csata mezején” érte a halál, kie-
melkedő orvosi hivatásának már-már hősi gyakorlása köz-

ben. „Az orvos a nehéz helyzetben is legyen orvos” – nyi-
latkozta a világjárvány kitörését követően. A költő által
megidézett villámsújtott faként, avagy a mennydörgés által
mélybe döntött kőtömb módjára úgy zuhant alá, hogy ne-
künk, pályatársainak és betegeinek, rokonainak és baráta-
inak mindenkor példát nyújt az orvosi hivatásról és
hitvallásról.

Emléke legyen áldott!
Ábrám Zoltán

Prof. dr. Benedek István emlékére
Fotó: Nagy Tibor



Meleg idő, fokozatos lehűléssel
A következő két héten meleg időre számíthatunk,
kevés csapadékkal – derül ki az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat (ANM) szeptember 20-áig érvényes
előrejelzéséből. Erdélyben is hasonló időjárásra szá-
míthatunk, szeptember 9-én enyhe lehűléssel, 24-25
fokos nappali hőmérséklettel. Ezt követően felmele-
gedik az idő, szeptember 13-án akár 28 fok is lehet
a déli órákban, majd a következő héten ismét kissé
lehűl az idő, 23-24 fok körüli maximumokat jósolnak
a meteorológusok. Az éjszakai hőmérsékleti értékek
fokozatosan csökkenni fognak, a kéthetes időszak
vége felé már 8 fokot mutathat a hőmérő a hajnali
órákban. A hegyekben a következő két héten egyre
csökken a hőmérséklet, 20-ára már 14 Celsius-fok
lesz a nappali, 6 fok az éjszakai átlag. (Agerpres)

Nőtt a nettó átlagbér
Júliusban 8,1 százalékkal nőtt a nettó átlagbér a ta-
valyi év azonos hónapjához képest – közölte kedden
a statisztikai intézet. A nettó átlagbér 3372 lej volt, az
előző havit 2,2 százalékkal haladta meg. A bruttó át-
lagbér, 5468 lej volt, 1,8 százalékkal haladta meg a
júniusit. Az inflációval kiigazított reálbér 5,2 száza-
lékkal volt nagyobb júliusban a tavaly júliusinál, és
2,2 százalékkal nőtt az idén júniusihoz képest. A leg-
magasabb nettó átlagbér 7910 lej az információtech-
nológia ágazatban volt, a legalacsonyabbat, 1687 lejt
a vendéglátóiparban jegyezték. Az oktatásban 3813
lej volt a nettó átlagbér júliusban az egy évvel korábbi
3180 lejjel szemben, az egészségügyben 4158 lej,
míg tavaly júliusban 3815 lej. (MTI)

Forgalomba került az első orosz
vakcina

Polgári forgalomba került az új koronavírus-fertőzés
megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Sputnik V)
vakcina első tétele – közölte az orosz egészségügyi
minisztérium keddre virradóra. A tárca szerint a 
Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobi-
ológiai Kutatóintézet által kifejlesztett oltóanyag az
orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnad-
zor) laboratóriumaiban sikeresen átesett a megfelelő
minőségellenőrzésen. A minisztérium azt ígérte,
hogy a vakcina hamarosan az ország régióiba is el
fog jutni. Mihail Murasko egészségügyi miniszter hét-
főn kiadott közleménye szerint az oltóanyag klinikai
tesztelésének harmadik szakasza ezen a héten kez-
dődik meg a moszkvai poliklinikákon, 40 ezer önkén-
tes bevonásával. Az orosz főváros hétfőin arról adott
ki tájékoztatást, hogy a kísérletben való részvételre
mintegy 25 ezren jelentkeztek. (MTI) 

Von der Leyen az EP ír alelnökét
javasolja új uniós biztosnak

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
kedden bejelentette, hogy Mairead McGuinnesst, az
Európai Parlament egyik alelnökét javasolja új uniós
biztosnak azt követően, hogy Phil Hogan, a bizottság
kereskedelemért felelős ír tagja augusztus végén le-
mondott megbízatásáról. Hogan területét Valdis
Dombrovskis alelnökre ruházná át. Az uniós bizott-
ság elnöke rövid sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy
McGuinness számára a bizottság pénzügyi területe-
kért felelős portfólióját szánja. Hogan lemondása
után ideiglenesen már Dombrovskis vette át a keres-
kedelmi kérdések irányítását. Phil Hogan, a bizottság
kereskedelemért felelős ír tagja augusztus végén
mondott le, miután kiderült, hogy hazájában, Íror-
szágban megsértette a koronavírus-járvány miatt be-
vezetett előírásokat. (MTI)

kellene menjen a saját üzlete is, azonban az érdekeltségi
körébe tartozó, egyébként az autókereskedéstől a nyug-
díjasok nyaraltatásáig érdekelt cégek a tavalyi üzleti
adatok szerint inkább tartozást termelnek, mint nyere-
séget. Nem egyszerű túlélni sem ebben a gazdasági kö-
zegben, de az illetőnek nem is fájhatott sokat a feje a
mindennapi betevő kapcsán, ugyanis a minapi kineve-
zését megelőző tizenegy esztendőben az államtitkok or-
szágos regiszterének az aligazgatója volt, és ennél az
intézménynél a rangosabb beosztottak nem minimálbé-
rért koptatják ám a széket.

Jó kezekben van tehát mostantól a pénzmosás elleni
küzdelemmel megbízott hivatal. Ez egy, a mai világban
elvileg fontos intézmény, amelynek az a dolga, hogy a
pénzmozgásokat szorosan figyelje, és ha gyanúsat észlel,
akkor értesítse az ügyészséget, de akár a titkosszolgála-
tokat is, ha olyan gyanú merülne fel, hogy terrorszerve-
zetek pénzelésére szolgál a gyanús pénz. Nálunk ehelyett
azzal vannak elfoglalva, hogy a civil szervezetekkel ton-
naszámra gyártatják a papírokat, és lesik, hogy mikor
lehet rájuk bírságot kiszabni, vagy felszámolni őket, ha
a papírokat nem adják le idejében. A nehézfiúk meg nyu-
godtan moshatják közben tisztára a pénzüket, mert ilyen
lángelmék által irányított intézményeknek nem sok esé-
lyük van elkapni őket.

Legény a gáton
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Globális adatbiztonsági kezdeményezést jelentett
be kedden Vang Ji kínai külügyminiszter a globális
digitális vezetésről szóló nemzetközi szemináriu-
mon videókapcsolaton keresztül elmondott beszé-
dében.

A kezdeményezés célja, hogy az információs technológia
segítségével elejét vegyék az adathalászatnak.

Vang Ji arra szólította fel a technológiai vállalatokat, hogy
ne alakítsanak ki adathalászatra alkalmas kiskapukat a szol-
gáltatásaikhoz vagy termékeikhez kapcsolódóan. A kínai kül-
ügyi tárca vezetője emellett kiemelte: a különböző
államoknak ki kell állniuk más országok fontosabb infrast-
ruktúráit illető adatok ellopásával vagy károsításával szemben
is.

A személyes adatok biztonságát veszélyeztető tevékeny-
ségről Vang elmondta: az államoknak az információs és kom-
munikációs technológiák segítségével kellene megelőzni és
véget vetni az ilyesfajta akcióknak, és tartózkodniuk kell a tö-
meges megfigyeléstől más országokban. „Minden államnak
tiszteletben kellene tartania más államok szuverenitását és az
adatok feletti joghatóságát, továbbá nem lenne szabad adato-
kat begyűjtenie más országokban állomásozó cégeken vagy
egyéneken keresztül az adott ország engedélye nélkül” – fo-

galmazott. Hozzátette: a cégeket arra kell biztatni, hogy tart-
sák magukat annak az országnak a törvényeihez és szabálya-
ihoz, ahol tevékenykednek, míg az államvezetésnek nem
lenne szabad arra kérnie a belföldi vállalatokat, hogy az adott
ország területén őrizzenek külföldön generált vagy begyűjtött
adatot.

A kezdeményezéssel Kína olyan időszakban állt elő, ami-
kor kínai vállalatokat egyre nagyobb gyakorisággal vádolnak
meg adatok illegális begyűjtésével, elsősorban az Egyesült
Államok részéről. Az amerikai kormányzat ilyen kifogásokat
emelt mások mellett a Huawei kínai telekommunikációs óri-
ásvállalattal, a Tencent technológiai vállalattal, valamint a Tik-
Tok videómegosztó applikációt üzemeltető ByteDance-szel
szemben.

India szintén nemzetbiztonsági okokra, illetve a személyes
adatok védelmére hivatkozva döntött úgy, hogy kínai mobil-
applikációkat tilt be, köztük a TikTokot és a WeChatet. Új-
delhi két szakaszban – először június végén, majd szeptember
elején – összesen mintegy 180 kínai mobilalkalmazást tett el-
érhetetlenné a felhasználók számára.

Kína jelentős mértékű cenzúrát alkalmaz az internetet ille-
tően: az országban nem érhető el egyebek mellett a Google, a
Facebook és a Wikipedia sem. (MTI)

Globális adatbiztonsági kezdeményezést jelentett be Peking
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Ukrajna kész lehetőségként és nem problémaként
tekint a területén élő nemzeti kisebbségekre, és az
európai normáknak megfelelően biztosítja jogaikat
– hangoztatta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter
kedden Bukarestben, a vendéglátójával, Bogdan
Aurescu román külügyminiszterrel közösen tartott
sajtóértekezletén.

Kuleba a román nagykövetek éves értekezletének ven-
dégelőadójaként hivatalos látogatásra érkezett a román fővá-
rosba, ahol a kétoldalú kapcsolatokról is tárgyalt Aurescuval.

Az ukrán diplomácia vezetőjét főleg a kétoldalú kapcsola-
tokat három éve beárnyékoló ukrán oktatási törvényről kér-
dezték az újságírók. Az ukrán külügyminiszter úgy értékelte:
a jogszabályt a Velencei Bizottság ajánlásai alapján már az
európai szabványokhoz igazították, és Kijev nem tervez to-
vábbi módosításokat eszközölni rajta. Hozzátette: 2023-ig van
idő arra, hogy a törvény hatályba léptetése során megtalálják
a kisebbségek számára is megfelelő megoldásokat, hiszen sze-
rinte Kijevnek is fontos, hogy az ott élő románok nemcsak
ukrán állampolgárok, hanem románok is maradjanak.

Kuleba egyúttal leszögezte: a közigazgatási reform belügy,
Ukrajnát nem fogják más országok „tanítani” arra, hogyan
szervezze meg területének közigazgatását.

Az ukrán külügyminiszter másfelől hangsúlyozta: hálás

Romániának azért, hogy kiáll Ukrajna szuverenitása mellett,
és elítéli az orosz agressziót. Úgy vélte: a Fekete-tenger tér-
ségének biztonsága mindkét fél számára fontos. Felidézte: a
múlt héten az ukrán védelmi miniszter is Bukarestben járt,
ahol a katonai együttműködés erősítéséről kötött megállapo-
dást román kollégájával.

Bukarestnek az a célja, hogy a lehető legtöbb nyelvi jogot
garantálják minden románul beszélő ukrán állampolgár szá-
mára, függetlenül az illető etnikum megnevezésétől – hang-
súlyozta Aurescu. Erről kisebbségvédelmi megállapodást akar
kötni Kijevvel.

Aurescu köszönetet mondott Kulebának, hogy jóváhagyta
annak az ösztöndíjprogramnak a folytatását, amelyet Bukarest
hirdetett meg a románul tanuló ukrajnai diákoknak. A román
külügyminiszter méltányolta, hogy Ukrajna nem akarja fel-
szabdalni a területén élő román közösséget a most zajló köz-
igazgatási reform során.

A román külügyminiszter szerint bővíteni akarják a két or-
szág energetikai együttműködését, és ennek érdekében közös
munkacsoportot hoznak létre.

Bukaresti látogatása előtt Kuleba felkereste a romániai
ukrán közösség képviselőit is, akiknek azt ígérte, hogy Uk-
rajna konzulátust nyit Máramarosszigeten, és azt kérte tőlük:
vegyenek részt az új ukrán külpolitika kialakításában. (MTI)

Kijev kész lehetőségként és nem problémaként
tekint a kisebbségekre

A júliusi európai uniós csúcstalálkozón született
megállapodás a következő hosszú távú uniós költ-
ségvetésről és a gazdasági helyreállítási alapról na-
gyon fontos lépés volt az európai stratégiai
autonómia felé – jelentette ki Charles Michel, az Eu-
rópai Tanács elnöke kedden, a brüsszeli gazdasági
fórumon elhangzott beszédében.

„Hetven évvel az alapító atyák tevékenysége után az euró-
pai stratégiai autonómia elérése a következő generáció szá-
mára az elsődleges cél. Ez a kopernikuszi pillanat az európai
21. század igazi kezdete” – jelentette ki.

A tagországok állam-, illetve kormányfőit tömörítő testület
vezetője elmondta, hogy az Európai Uniót sok kritika érte a
koronavírus-járvány kezdetén, amiért nem cselekszik eléggé
gyorsan, azonban „ez távol áll a valóságtól”.

„Az 2008-as válsághoz képest elképesztően gyorsan rea-
gáltunk. Az uniós és tagállami vezetők is felismerték a helyzet
sürgősségét, és nehéz döntéseket hoztak meg” – mondta.

Kitért arra is, hogy a járvány okozta gazdasági válságra
adott uniós válasz messzemenően felülmúlta az Egyesült Ál-
lamok és Kína gazdaságösztönző csomagjait, és a pénzügyi
piacok is felismerték már az uniós reagálás hatékonyságát.

Véleménye szerint, a júniusi megállapodás sok szempont-

ból egyedi volt az EU számára: az unió először vesz fel köl-
csönt a pénzpiacokról azért, hogy befektessen és újításokat
vezessen be, és először kötődik a költségvetés nagy része a
klímacélokhoz és a jogállamisági feltételekhez.

Michel közölte azt is, hogy az EU elköteleződött az új saját
források létrehozása mellett a következő költségvetési idő-
szakban, továbbá azt sem fogja hagyni, hogy a környezetvé-
delmi szempontból nem megfelelő termékek tisztességtelenül
versenyezzenek az európai termékekkel, és károsítsák a boly-
gót.

Emlékeztetett továbbá arra, hogy Európa helyreállítási terve
nem egy-két éves, hanem három évtizedet felölelő stratégia,
amely az úgynevezett zöldmegállapodásra és a digitális átál-
lásra épít, „emberi értékeken alapuló demokráciába ágyazva”.
Felhívta arra is a figyelmet, hogy a terv végrehajtása során
minden eurót átgondoltan és hatékonyan kell felhasználni.

Július 21-én az EU 27 tagállamának vezetője megállapodott
arról, hogy az új hétéves EU-költségvetés keretösszege 1074
milliárd euró lesz. Döntöttek továbbá a 750 milliárd eurós
helyreállítási csomagról is, amelyből 390 milliárd eurót fo-
lyósítanak vissza nem térítendő támogatások formájában az
uniós gazdaságok fellendítésére, és 360 milliárd eurót szánnak
kedvezményes kamatozású hitelek felvételére. (MTI)

Michel: fontos lépés az európai stratégiai autonómia felé

Valamelyest mérséklődött a koronavírus-fertőzések
terjedésének üteme, amely harmadik napja elma-
rad az utóbbi két hét átlagától.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése
szerint az utóbbi 24 órában újabb 1136 embernél mutatták ki
a koronavírus-fertőzést, ami két százalékkal elmarad az utóbbi
két hét átlagától. A járvány kezdete óta beazonosított fertő-
zöttek száma így meghaladta a 97 ezret, közülük csaknem 41
ezer embert – két negatív teszt után – gyógyultnak nyilvání-
tottak. Kedden újabb 41 koronavírusos beteg haláláról szá-
molt be a GCS. Ezzel 3967-re emelkedett a járvány romániai
áldozatainak száma, 126 COVID-19-ben szenvedő román ál-
lampolgár pedig külföldön vesztette életét.

Az ismert fertőzöttek közül mintegy 7200-an vannak kór-

házban, a súlyos esetek száma pedig hatodik napja folyama-
tosan csökken. Jelenleg 460 koronavírusos beteget ápolnak
intenzív terápián.

A járvány az utóbbi napokban főleg Bukarestben terjed,
kedden is az új esetek több mint 28 százalékát a fővárosból
és az azt övező Ilfov megyéből jelentették. Szombaton az ese-
tek egyharmadát Bukarestben és annak metropoliszövezeté-
ben diagnosztizálták. Bukarestben az ismert aktív esetek
száma meghaladja a tízezret.

A legkevesebb aktív esetet Szilágy (119) és Hargita megyé-
ben (128) tartják számon. Maros megyében az utóbbi 24 órá-
ban 7 új fertőzést jelentettek, a prefektúra adatai szerint 127
beazonosított fertőzött, továbbá 54 fertőzésgyanús személy
van a megyében. 

Mérséklődött a fertőzés terjedésének üteme



Befejezték a kátyúzásokat, a
tavalyról maradt korszerűsí-
tési munkálatokat is elvégez-
ték, és további útsza-
kaszokat is leaszfaltoznak az
idén – értesültünk a Maros
Megyei Tanácstól.

Idén is sokfelé lehet látni útépí-
tőket, örvendetesen javul a megyei
utak minősége, illetve az újraaszfal-
tozott szakaszok is gyarapodnak. A
megyei önkormányzat sajtókapcso-
latokért felelős munkatársa, Lukács
Katalin közölte: a kátyúzások nagy
részét elvégezték már, de ez egy fo-
lyamatos munka. A keretszerződés
értelmében, ha a tél beálltáig újabb
problémákat észlelnek egyes útsza-
kaszokon, akkor az illető cégeknek
ki kell javítaniuk ezeket a problé-
mákat.

Ami az aszfaltozást illeti, a ta-
valy megkötött szerződésekből 18
kilométer megyei út újraaszfaltozá-
sára volt még pénzügyi keret, így
ezeket a munkálatokat már ta-
vasszal elvégezték. Emellett idén
további 43 kilométer aszfaltozására
kötött szerződést az intézmény.
Ezek a munkálatok még folyamat-
ban vannak, habár néhány szaka-
szon már végeztek a feladattal az
utászok, és az ősz során minden be-
tervezett munkálatot befejeznek.

Eszerint idén 1872 méter új bur-
kolat jut a 173. megyei útra Mező-

szentmártonban, 2760 méter Mező-
bergenye és Mezőbánd között a 152
A úton, míg a 151D úton 818 méter
jutott Ákosfalva és Nyárádszentbe-
nedek, 4552 Nyárádszentbenedek
és Backamadaras között, 5790
méter Bálintfalva és Nyárádgálfalva
között, illetve a székelytompai út-
kereszteződésig. Szászrégen térsé-
gében 1094 méter aszfaltszőnyeget
irányoztak elő Hodák és Toka kö-
zött a 153H úton, 1377 métert Bá-
toson a 154 úton, míg a 154A útra
3820 méter jutott Alsó- és Felsői-
decs között. A Kis-Küküllő középső
szakaszán 2 kilométert aszfaltoznak
le Székelyvéckén, 3,5 kilométert
Gyulakuta és Bordos között a 134.
úton, míg az alsó szakaszon, Gógá-
non 1754 méter aszfalt jut a 151B
útra. A Felső-Nyárádmentén 1307
métert aszfaltoznak le Jobbágytel-
kén a 135A úton, továbbá 6277
méter új aszfalt kerül a 153A útra
Deményháza és Nyárádremete kö-
zött, a 153. úton Felsőköhér és Nyá-
rádremete között 1615,
Görgénynádas és Alsóköhér között
3 km, továbbá Görgénynádason 2,5
km, Nyárádremetén 2450 méter. A
153B megyei úton Marossárpatak
és Póka között 3,4 km, míg Póka és
Körtekapu között 1,9 km új útbur-
kolatnak örülhetnek az ott közleke-
dők.

A Maros alsó szakaszán 1274
méter aszfaltot terítettek le Cseke-
laka és Batizháza között a Fehér
megye felé tartó 107 G úton, míg a

Mezőségen Mezőgerebenes és Me-
zőbánd között 2,7 km szőnyeg kerül
a 151A útra, továbbá 3680 méter
Mezősályinál, a 153G úton pedig 2
km jut Mezőbodon és Mezőszen-
gyel között. 

Rákérdeztünk a lassan három éve

felújításra váró nyárádszentlászlói
híd állapotára is: mint megtudtuk,
még mindig nem sikerült besze-
rezni minden engedélyt, így a me-
gyei tanács még nem tudja, mikor
kezdődhetnek el a munkálatok a
Nyárádon átvezető hídon a 151D
megyei úton, habár már az idei költ-
ségvetésben van elkülönített összeg
a beruházásra.

Áprilisban nagyméretű, két-
nyelvű irányjelző táblát helyeztek
ki a székelytompai útkereszteződés-
ben az Ákosfalva felől érkezők szá-
mára, és az év végig a
Nyárádszereda irányából érkezők
tájékoztatatása érdekében is ha-
sonló tábla kerül felállításra a cso-
mópont ellenkező oldalán.

Maros megyében és a térségben
jelenleg nincs olyan sportcsarnok
vagy vásárcsarnok, ahol egy na-
gyobb eseményt meg lehetne szer-
vezni. Ezt a hiányt szeretnék pótolni
az Erdélyi Tudásközpont megépíté-
sével, ahol hazai és nemzetközi
szakmai konferenciákat, valamint
beltéri és szabadtéri kiállításokat,
vásárokat, de akár kulturális rendez-
vényeket – például koncerteket – is
lehet majd szervezni.

Az Erdélyi Tudásközponthoz
kapcsolódik egy nagyméretű, Er-
délyben egyedülálló adatközpont és
egy kutatóközpont is, ahol IT-szak-
emberek és egyetemisták kapnak
majd lehetőséget arra, hogy IT-fej-
lesztéseken dolgozzanak.

– Az a célunk, hogy a hazai jó
szakembereket itthon tartsuk, és
arra ösztönözzük őket, hogy itthon
alapítsanak vállalkozásokat. Hiszek
abban, hogy mind az orvostudo-

mány, mind az információs techno-
lógia területén teret és jó körülmé-
nyeket tudunk majd biztosítani a
hazai tudósoknak, ugyanakkor ide
tudunk vonzani külföldi kutatókat is
– fogalmazott Péter Ferenc. Az
RMDSZ újabb mandátumért induló
tanácselnökjelöltje hozzátette: – Ma
Kolozsvár egyértelműen dominálja
az erdélyi IT-szektort. Az Erdélyi
Tudásközpont megépítésével azon-
ban mi is versenybe szállhatunk
azon a területen, amely az elmúlt tíz
évet meghatározta, és vélhetően a
következő évtizedeket is dominálni
fogja. Mi azt akarjuk, hogy Maros
megyének vezető szerepe legyen a
digitalizáció és az innováció terüle-
tén is!”

Péter Ferenc kifejtette: a siker
kulcsa, hogy újra tanácselnök le-
gyen, s Marosvásárhely polgármes-
terévé Soós Zoltánt válasszák, mert
így lesz meg az az összhang a
megye és a város között, ami hiány-
zott az elmúlt húsz évben. 

A célok közösek
Az Erdélyi Tudásközpont tervé-

nek ismertetésén részt vett Soós
Zoltán, Marosvásárhely független
polgármesterjelöltje is. Felszólalá-
sában elmondta: – Marosvásárhely
neve és múltja arról árulkodik, hogy
olyan város volt ez, ahol vásárokat
tartottak és üzleteket kötöttek. Mára
már csak a város neve maradt meg,
azonban Marosvásárhely kiválóan
alkalmas arra, hogy újra vásárok,
expók, üzletkötések helyszíne le-
gyen, hogy logisztikai csomóponttá
váljon. Az eredeti terv az volt – aho-
gyan a programom is tartalmaz-
za –, hogy a marosvásárhelyi egye-
temek, meghatározó vállalatok, tu-
risztikai szakemberek, köz-
gazdászok bevonásával nemzetközi
hírű vásáros hellyé, üzletkötő köz-
ponttá tegyük Marosvásárhelyt, s
Erdély legnagyobb rendezvény- és
konferenciaközpontját építsük meg
a repülőtér és az autópálya vonzás-
körzetében. Ez csak a megyei ta-

náccsal és a metropoliszövezettel
közösen fog megvalósulni. Péter
Ferenc továbbgondolta a javaslatot,
az ő terve, hogy ne csak rendez-
vényszínhely, hanem tudásközpont
létesüljön Lukafalván, alig öt kilo-
méter távolságra a repülőtértől, és
ez a tudásközpont nagyméretű adat-
központtal és egy kutatóközponttal
egészülne ki. A cél közös és világos:
egyrészt Marosvásárhelyt Erdély
vásárközpontjává fejleszteni, más-
részt elősegíteni, hogy a hazai tudás
ne menjen el, és a külföldi tudás
idejöjjön. A kutatóközpont és az
adatközpont sok befektetőt fog
Maros megyébe vonzani. Céljaink
közösösek: fejlődő város, új mun-
kahelyek, a fiatalok itthon tartása.
Ezért össze kell fognunk. Szeptem-
ber 27-től másként lesz. Péter Fe-
renccel nemcsak a közös értékek
kötnek össze, hanem a céljaink is, ő
olyan tanácselnök, aki bizonyította,
hogy amit eltervez, azt meg is való-
sítja – fogalmazott Soós Zoltán füg-
getlen polgármesterjelölt.
Három nagy egység 
több hektáron 

Bors István, a Multivenst kutatási
és fejlesztési igazgatója a több épü-
letből álló tudásközpont projektjét
ismertetve elmondta, hogy a több
hektáron elterülő létesítményt zöld,
barátságos környezetben képzelték
el. A központ három nagy egység-
ből áll, az egyik épület tartalmazza
az adatközpontot 8 ezer és a kutató-
központot 10 ezer négyzetméteren.
A második épület egy 10 ezer négy-
zetméteres csarnok lesz, ahol proto-
típusokat és magas technológiájú
termékeket lehet majd kipróbálni,
olyanokat, amelyek a kutatóköz-
pontból kerülnek ki. Tehát a két
épület elhelyezését e logika mentén
képzelték el. A harmadik épület egy
5000 férőhelyes, többfunkciós ren-
dezvényközpont lesz, amihez 1500
férőhelyes parkoló tartozik. A köz-
pontot a legkorszerűbb technológi-
ával építik meg. Azért lényeges a
tudásközpontot létrehozni, mert a
legmagasabb technológiáknak van
jövője, és ennek van a legnagyobb
hozzáadott értéke minden más ipari
termékhez képest. Ez a központ na-

gyon sokat jelent Maros megye jö-
vője szempontjából. Az sem mellé-
kes, hogy a központ magas
képzettségű munkaerőt fog foglal-
koztatni és itt tartani a régióban. 
Itthon kell tartani
az IT-szakembereket

Marosvásárhely és Maros megye
jövője szorosan összefügg azzal,
hogy sikerül-e ide vonzani az IT-
szakembereket, mondta a bemuta-
tón W. Szabó Péter mesterséges-
intelligencia-kutató, az RMDSZ
marosvásárhelyi tanácsosjelöltje.

– Öröm, hogy Péter Ferenc és
Soós Zoltán felkarolják az innova-
tív ötleteket, és felismerik, hogy
Maros megye, Marosvásárhely jö-
vője szorosan összefügg azzal,
hogy képesek vagyunk-e külföldi
IT-cégeket, informatikusokat, kuta-
tókat ide vonzani, s hogy a helyi
szakembereket, kutatókat sikerül-e
itt tartani. Nyilvánvaló, hogy Ko-
lozsvár és külföld nagyon sok jó in-
formatikust elszív Maros-
vásárhelyről. Ezen kell változtatni
minél hamarabb. Marosvásárhelyen
két egyetemen több mint 400 infor-
matikust képeznek minden évben,
és ezt valahogy Maros megye elő-
nyére kellene fordítani. Az Erdélyi
Tudásközpont megépítésével Maros
megye digitális jövőjének magvait
vetjük el, hiszen az adatközpont és
a kutatóintézet IT-multikat vonz, és
lehetőségeket teremt a helyi cégek
számára – hangsúlyozta az IT szak-
ember.

Az Erdélyi Tudásközpont létre-
hozásában szakmai partnerként sze-
retnék bevonni a marosvásárhelyi
egyetemeket is, a Sapientiát és az
orvosi és műszaki egyetemet, ahol
jelenleg is van IT-képzés. Ugyanak-
kor a vállalkozói réteg partnersé-
gére is számít a megyei
önkormányzat.

A rendezvényközpontot Maros-
vásárhely közelében, Lukafalván, a
repülőtér és az autópálya vonzás-
körzetében uniós alapokból valósí-
tanák meg. A megyei tanács a
2021–2027 közötti időszak innová-
ciós céljaira elkülönített forrásokra
nyújtana be pályázatot.Fotó: Nagy Tibor

Gligor Róbert László

A munkálatok egy részét már befejezték, az ősz folyamán minden betervezett munkálat megvalósul                      Fotó: Gligor Róbert László
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Javítják a megyei utakat

Bemutatták az Erdélyi Tudásközpont terveit
(Folytatás az 1. oldalról)



Nyolcvankét éves korában szom-
baton elhunyt Jirí Menzel Oscar-
díjas cseh filmrendező, a
Szigorúan ellenőrzött vonatok és
a Sörgyári capriccio alkotója. Az
MTVA Sajtóadatbankjának
anyaga:

Prágában született 1938-ban, apja új-
ságíró, anyja varrónő volt. A prágai
Művészeti Főiskola filmművészeti sza-
kán 1962-ben diplomázott, évfolyam-
társa volt a csehszlovák új hullám több
jeles alakja, Vera Chytilová, Jan Nemec
és Pavel Jurácek is. Nagy hatással volt
rájuk az olasz neorealizmus, a francia
és a lengyel újhullám. Ebben az idő-
szakban kezdett a kommunista vezetés
óvatos gazdasági reformokba, és így a
filmművészet nagy szerepet vállalha-
tott a megújulásban.

Menzel sokszor elmondta, hogy nem
szeret forgatókönyvet írni, ezért filmjei
főként irodalmi alapanyagból születtek.
Első kisfilmje, a Baltazár úr halála a
Bohumil Hrabal elbeszélései nyomán
készült Gyöngyök a mélyben című ösz-
szeállításban szerepelt. Szintén Hrabal
novellái alapján készült az 1966-os Szi-
gorúan ellenőrzött vonatok, amely
Milos forgalmistagyakornok férfivá
érését és rendhagyó háborús hőssé vá-
lását erotikus tréfával, szatírával és ab-
szurditással vegyítve mesélte el, és
1967-ben megkapta a legjobb külföldi
filmnek járó Oscar-díjat.

Az 1968-as prágai tavasz eltiprása
után az újhullám alkotói szétszóródtak,
Milos Forman az Egyesült Államokba
ment, mások belső emigrációba vonul-
tak, sokakat pedig eltiltottak a munká-
tól. Menzel még befejezte a szintén
hrabali alapanyagból készült Pacsirták
cérnaszálon forgatását, de a filmet be-
tiltották, az indoklás az volt, hogy a mű
„megveti a munkásosztályt”; a teker-
csek húsz évig dobozban maradtak. Az
akkor már nemzetközi hírű Menzel öt
évig nem filmezhetett, ez idő alatt szí-
nészként és színházi rendezőként dol-
gozott. Machiavelli általa színpadra
állított Mandragóráját tíz, O’Casey
Nőtlen urak panziója című komédiáját
tizenhat évig játszották Prágában.
Ezekből az évekből datálódik kölcsö-
nös rokonszenven alapuló kapcsolata
magyar filmes és színházi emberekkel,
szerepet vállalt Gyarmathy Lívia, Bö-
szörményi Géza, Maár Gyula, Simó
Sándor és Szabó István munkáiban.

1974-ben térhetett vissza a filmezés-

hez, keze alól néhány keserédes vígjá-
ték – Magány az erdőszélen (1976),
Mesés férfiak kurblival (1980), Sör-
gyári capriccio (1980), Az én kis falum
(1986) – került ki. Utóbbi, melynek fő-
szerepét Bán János alakította, Oscar-je-
lölést is kapott. Menzel a cenzúra
ellenében megtalálta azt a hangot,
amely a közönséget szórakoztatta, mi-
közben erkölcsi tanulságokat közvetí-
tett, védve az emberi közösségek
melegségét és összetartozását.

Az 1989-es bársonyos forradalom
után előkerültek a dobozokból a betil-
tott filmek, a Pacsirták cérnaszálon
húsz évvel elkészülte után elnyerte a
Berlinale fődíját. Menzel 1991-ben az
immár köztársasági elnök Václav
Havel Koldusopera című darabjának
általa rendezett színpadi változatát vitte
filmre, 1993-ban Vlagyimir Voronyin
emigráns orosz író regényéből készí-
tette az Ivan Csonkin közkatona élete és
különleges kalandjai című abszurd víg-
játékot.

Ezután egy időre visszahúzódott a
bársonyfüggöny mögé, színházi dara-
bokat rendezett, 2000 és 2003 között a
prágai Na Vinohradech színház művé-
szeti vezetője volt. 2006-ban született
hatodik Hrabal-adaptációja, az Őfel-
sége pincére voltam, amelyben az
Oscar-díjas Szabó István rendező is
szerepelt. Szabóhoz régi barátság fűzte,

több filmjében (Rokonok, Az ajtó) sze-
repelt is. Menzel utolsó rendezése a
Don Juanok című film, színészként
pedig a szlovák Martin Sulík Tolmács
című filmjében láthatta utoljára a kö-
zönség.

A rendező hatalmas népszerűségnek
örvend hazájában: jellemző, hogy ami-
kor az ezredfordulón összeállították
minden idők húsz legjobb cseh filmjé-
nek listáját, csak ketten – ő és Milos
Forman – szerepeltek két filmmel.

Magyar színpadon is többször rende-
zett: 2004-ben Budapesten az Új Szín-
házban, 2005-ben a József Attila
Színházban vitt színre egy-egy darabot.
2014 októberében a Magyar Állami
Operaház rendezésében mutatta be Mo-
zart Cosi fan tutte című vígoperáját. A
magyar kulturális életben betöltött sze-
repéért 2004-ben megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkereszt-
jét, 2017-ben a Miskolci Nemzetközi
Filmfesztiválon CineFest-életműdíjat
kapott. 2013-ban jelent meg önéletraj-
zának első kötete, a Szeszélyes évek.
2016-ban a cseh állami vasúttársaság
vonatot nevezett el róla, amely Prága és
Beroun között közlekedik.

Tavaly márciusban, a 26. prágai Fe-
biofesten Menzel Kristián-díjat kapott
életművéért. Az akkor már hosszabb
ideje betegeskedő színész-rendező he-
lyett a díjat felesége vette át.

Mindig a főtéren találkoztam velük. A
nyolcvanas éveiben járó, babaarcú, törékeny
asszony és vonásaiban, termetében ugyanazt
a finom érzékenységet tükröző, huszonvala-
hány évvel fiatalabb sétálótársa kézen fogva
lépkedett egymás mellett, köszönésemet egy-
formán derűs mosollyal viszonozták. Olya-
nok voltak, mint két gondtalan barátnő, akik
közé sohasem emelhet falat az idő.

*
A sokadik emeleti tömbházlakásban min-

den mozdulatlan, csak vendéglátóm hangja
tapogatja körbe a csendes teret, mint mene-
külni vágyó, fáradt madár. A mindig vidám,
kacagós kicsi nőn nemcsak a blúz és a nad-
rág fekete, egymás után kikívánkozó gondo-
latai is éjsötétek. Pár hónapja öltötte
magára őket, amikor édesanyja – a lelkes sé-
tálótárs –, akivel életterét és mindennapjait
megosztotta, égi liftbe szállt, és a legfelső
emeletre költözött. Jobb szeme csukva, mi-
közben előszólítja a közelmúlt képeit. Utána
is úgy marad. Szép, egykor szabályos arca
agyvérzés nyomait őrzi. Amikor megtörtént
a baj, az idős asszony még élt, de már jó
ideje küzdött egy makacs kórral. Talán lánya
állapotáról sem volt egészen tudomása.

– Tavaly júniusban kezdődött a kálvária.
Este még egészségesen feküdtem le, és reg-
gelre lebénultam. Akkoriban már egy éve
ápoltam édesanyámat, éjjelente aludni sem
tudtam tőle, mert mindegyre jött, villanyt
gyújtott, sétálni akart. Így nagyon legyengült
a szervezetem, valószínűleg ez okozta a be-
tegségemet – vonja le a következtetést be-
szélgetőtársam. Egyelőre akadálymentes az
emlékezés, érezhető, hogy a maga harcáról
könnyebb beszélnie, mint annak a küzdelmé-

ről, akit a legjobban szeretett. – Két hétig
voltam a klinikán, az orvosok azt mondták,
csoda, hogy életben maradtam. Ebben az ál-
lapotban még másfél évig gondoztam édes-
anyámat.

Apró lépés hátrafele az időben, és máris
nehezebben törnek utat maguknak a szavak.

– Anyukámnak 89 éves koráig semmilyen
egészségi panasza nem
volt. Akkoriban jelent-
keztek a vizeleti problé-
mái, így orvoshoz
vittem. Kiderült, hogy
van egy daganat a húgy-
hólyagjában, emiatt a szervezete visszatartja
a vizet. Két litert csapoltak le a kezelés
során, és tudomásomra adták, hogy szon-
dára lesz szüksége. Megkérdeztem egy or-
vosnőt, hogy ha lecsípnék a daganatot,
megszabadulhatna-e a szondától. Azt
mondta, sajnos nem. Ezért úgy döntöttem,
nem világosítom fel édesanyámat a diagnó-
zisról, hogy ne keltsek benne fölösleges fé-
lelmeket. De valószínűleg így is félt,
különösen éjszaka, ezért akarta, hogy olyan-
kor is foglalkozzam vele. Miután velem is
megtörtént a baj, egy lelkiismeretes szom-
szédasszonytól kértem segítséget, ő rendezte
édesanyámat, amíg én kórházban voltam.
Amikor hazakerültem, láttam rajta, hogy
nem fogja fel, hogy beteg vagyok, és ugyan-
úgy igényli a jelenlétemet, mint korábban.
Idővel az is egyértelművé vált, hogy nincs
esélyem a gyógyulásra, de a próbálkozások
sok pénzt felemésztettek. Fizioterápiára jár-

tam, két hónapig egy költséges akupunktúrás
kezelésre is befizettem. Végül egy doktornő
becsületesen értésemre adta, hogy nincs
miben reménykednem, ha az akupunktúra
nem használt, más sem fog. A tavasszal a
jobb szememet, amivel semmit nem láttam,
be kellett varrni. A másik szememen szürke
és zöld hályog is van. Azt hittem, ebben az

állapotban jogosult
vagyok a rokkantsági
nyugdíjra, de a szemé-
szeti klinikán megtud-
tam, hogy erről szó
sincs, ugyanis nem va-

gyok egészen vak, van még egy ,,jó szemem.”
Pár éve nyugdíjas vagyok, a pluszjuttatásra
viszont szükségem lett volna, hogy fizetni
tudjam a segítőmet, és a gyógyszereket is
gond nélkül megvehessem.

Az igazságtalanságok ezzel azonban nem
értek véget. Édesanyja eltávozása után gyá-
szában egészen erejét vesztett beszélgetőtár-
sam egy barátnője támogatásával ment el a
nyugdíjpénztárhoz az idős asszony utolsó
nyugdíjának felvétele ügyében. Vitte a ren-
delkezésére álló iratokat, egyebek mellett a
halotti bizonyítványt, mivel azonban a csa-
ládneve nem egyezett az anyjáéval – aki a
válása után visszavette a lánykori nevét –,
azzal ,,fizették ki” a pénztárnál, hogy bizo-
nyítsa be, hogy valóban ő az elhunyt lánya.

– A házasságlevelet vagy a válási papírt
követelték tőlem, de én ebben a majdnem
egészen világtalan állapotomban azt sem
tudtam, hol keressem azokat az iratokat.

Végül a barátnőm biztatására a polgármes-
teri hivatalban adtam elő a panaszomat. Egy
készséges hölgy segített, végre a kezemben
volt a bizonyíték, hogy édesanyám valóban
visszavette a lánykori nevét. Így már a nyug-
díjosztályon is szóba álltak velem, kaptam
egy iktatószámot és egy ígéretet, miszerint
ebben a hónapban kihozza a postás az utolsó
nyugdíjat.

A nemrégből a mostba visszatérve érezhe-
tően nehezedik körülöttünk a levegő.

– Sokszor mintha még hallanám a szuszo-
gását – simít végig a gyászoló tekintete az
üres kanapén. – Most már szívesen éjszakáz-
nék vele.

Később megtudom, hogy a szomszédasz-
szony segítségére továbbra is szükség van,
nemcsak a korlátozott látás, hanem az ideg-
bénulás okozta egyensúlyvesztés miatt is.
Vendéglátóm kenyérért még el tud menni, és
főz is magára – igaz, mindegyre leönti, meg-
égeti magát –, de egy nagyobb takarítás, ab-
lakpucolás már nem megy egyedül, és
hosszabb utaknál sem nélkülözheti a kísérőt.

– Vasárnap kimegyünk édesanyámhoz, a
temetőbe – mondja, aztán sóhajként szakad
ki belőle egy másik gondolat.

– 45 évet dolgoztam le az egészségügyben.
Alig vártam, hogy nyugdíjba menjek, és nyu-
godtan élvezhessem a négy és fél évtized
gyümölcsét. Arról ábrándoztam, hogy majd
nagyokat sétálunk édesanyámmal, de akkor
már csak a folyosóra vihettem ki. Amíg
mindketten egészségesek voltunk, fel sem
fogtuk, milyen boldogok vagyunk. Most úgy
érzem, apró darabokra estem szét, azokból
kell újra összerakjam magam, amíg a Jóisten
még ad napokat.

Séta a végtelenbe
Fotó: Target Presse Agentur Gmbh/WireImage
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Erről jut eszembe
Nincs béke az olajfák alatt. Az olasz neorealista filmmű-

vészet egyik meghatározó alkotása jutott eszembe a napok-
ban. Az idősebb mozirajongók emlékezhetnek rá. Régi nagy
sztárok, Raf Vallone és Lucia Bosé voltak a főszereplői. A
sztorit csak nagyvonalakban tudom felidézni magamban, hi-
szen 1950-ben készült a film. Nálunk nyilván később vetítet-
ték, de akkor is még csak sietgettem a tinédzserkor felé, nem
mélyült el bennem a történet. A címet azonban megjegyeztem,
alkalmanként idézgettem is a későbbiekben. Az olajfa külön-
ben nem jellemző a mi közép-kelet-európai tájainkra, de igazi
béke sincs errefelé. Társadalmi békére gondolok, természe-
tesen. Mióta tudom, hol itt, hol ott békétlenségbe ütközünk.
Itt, Romániában többszörösen is. De ott, amott meg körben
mindenütt, a szomszédos országokban is zajlanak a csatáro-
zások. Legújabban például a határokon is túlívelőn zajos a
színházi préri Magyarországon. Nincs béke Thália zászlói
alatt. A harci lobogókat a politika keltette szelek fújják. Vi-
harról talán még nem beszélhetünk, de káros következmé-
nyekről minden bizonnyal. A színházművészet hívei joggal
aggódnak, sokan csatlakoztak a budapesti Színház- és Film-
művészeti Egyetem védelmezőihez. Friss fejlemény, hogy
több mint félszáz magyar tudós is nyilatkozatban állt ki a
színművészetis fiatalok és az egyetemi autonómia megőrzése
mellett. A nemzetközi színházi világ jelesei közül is többen
szolidarizálnak a színis hallgatókkal. A marosvásárhelyi, ko-
lozsvári, bukaresti művészeti egyetemek diákjai, oktatói
ugyancsak állást foglaltak az ügyben, támogatják budapesti
kollégáikat. A politikusok, az ügyben illetékes állami tiszt-
ségviselők hallgatnak, vagy azt mondják, hogy nem illetéke-
sek. A megoldási folyamat elhúzódni látszik. Csak sejthető,
jósolható, mi lesz belőle. Tényleg, ezt is az idő oldja meg?
Rossz nyelvek szerint még az időjárás-jelentés is politika-
függő. Tény, hogy augusztus végén, amikor itthon, Vásárhe-
lyen kellett nyílnia az új színházi évadnak, nagyon
odafigyeltünk a meteorológusokra. A Tompa Miklós Társulat
bemutatója a nyári színházba kényszerült, és féltünk, nehogy
az eső váratlanul feltűnjön a kanyarban. Nem lett baj a Dup-
lakanyarral, a nézők is jól érezték magukat a nappali káni-
kulát követő esti szellős levegőn. Örültünk az
újratalálkozásnak a színészek lelkes csapatával, akik bele is
adtak apait, anyait az előadásba. A hangosítással sem volt
gond. Az élmény mégsem volt magával ragadó, még a pergő
ritmusú énekes, zenés zárójelenetnél sem úgy jött be a taps,
ahogy elvárható lett volna. Megerősödött korábbi meggyő-
ződésem, hogy a színjátszás kőszínházba való. Ott bent, tető
alatt, falak között születhet meg az igazi csoda, ott sikerülhet
valóban együtt lélegeznie, azonos érzelmi szintre kerülnie a
darab megálmodóinak, színpadra állítóinak és a közönség-
nek. A nézők reakciói is ösztönzőbbek, az estzáró taps és ün-
neplés is biztatóbban teszi emlékezetessé a premiert, mint a
tágas térben, a szabadban, ahol az egymástól távol ülők tet-
szésnyilvánítását elerőtleníti, szétszórja megannyi oda nem
illő tényező. Ezért is öröm, hogy ismét lehet színházteremben
(is) játszani, még ha megszorításokkal, még hogyha kis lét-
számú közönségre alapozva is. A telt házak előbb-utóbb visz-
szatérnek. Ezzel együtt a bensőséges, forró hangulatú, élő
produkciók is. Sok sikert, vásárhelyi Thália, a reménytelje-
sebb új évadban! (N.M.K.)

Elhunyt Jirí Menzel Oscar-díjas filmrendező



A tejfeldolgozást nem befolyásolja a járvány,
de a vásárlóerőt igen

– Hála istennek, a tejfeldolgozást nem be-
folyásolta a járvány. Minden ment a maga
rendjén. A betegség elkerült minket, ezzel
nincs problémánk, és nem is volt. A gazdasá-
got viszont – beleértve az élelmiszeripart és
a tejfeldolgozó ipart is – közvetlenül érintette.
Az iparágak közül a vendéglátóiparra gondo-
lok főként, ahol nagyobb méretű volt a krízis.
A mi cégünk kimondottan nem függ a ven-
déglátóipartól, mert az értékesítési skálánkon
a vendéglátóipar egy nagyon kis hányadot
tesz ki, úgyhogy ennek kiesése lényegesen
nem érintett. 

– Hogyan alakult a Therezia-termékek
iránti kereslet ebben az időszakban? 

– Azt látjuk, hogy összességében csökkent
a vásárlóerő, és továbbra is csökkenő tenden-
ciát mutat. A kereslet megmaradt azon szin-
ten, ahol eddig volt. Az emberek zsebében
kevesebb a pénz, mint eddig. Kisebb mennyi-
séget vásárolnak, sokkal jobban megnézik,
hogy mire költik a pénzüket. Élelmiszerről
lévén szó, mindenki vásárol, csak keveseb-
bet, mint eddig. Nincs nagy visszaesés, nem
érinti súlyosan a céget, de a profiton érződik. 

– Az évek óta kialakított stabil piacot si-
került megtartani?

– Igen, a vásárlóink, a partnereink megma-

radtak, csak kevesebbet rendelnek, hiszen a
piacon nagy a konkurencia, mindenki el sze-
retné adni a termékét. Mi nemcsak belföldre,
hanem tizenegynéhány európai uniós or-
szágba is szállítjuk a Therezia-termékeket. 
A helyi tejtermelőktől akkor is
felvásárolják a tejet, ha fölösleg van 

– Feltevődik a kérdés: ha kevesebb tejter-
méket rendelnek a gyártól, a késztermék-
ből nagyobb mennyiség marad raktáron? 

– Nyári periódusban megnő a tejtermék-
készlet. Azok a feldolgozók, akik tejet impor-
tálnak, megtehetik, hogy kevesebb tejet
hozzanak be. Mi viszont eddig egy liter tejet
sem importáltunk! Mi nem mondhatjuk azt a
termelőnek, hogy nem vesszük meg a tejet,
mert most sok van. Mit csináljon a termelő a
tejjel? Meg kell vásároljuk a megtermelt tej-
mennyiséget, még akkor is, ha a tejtermék-
raktárak tele vannak, és az eladás
„beszakad”!

Mi vesszük át ennek a terhét. Feldolgoz-
zuk a tejet, tároljuk a terméket, aztán valami-
kor értékesítjük. Azt sohasem tettük meg,
hogy a termelőtől csak egy bizonyos mennyi-
ségű tejet vásároljunk meg! Voltak már olyan
esztendők, amikor bizonyos tejgyárak csak
annyi tejet vásároltak meg nyáron is, ameny-
nyit télen termelt a termelő. Vagy a különbö-
zetet nagyon olcsón vásárolta meg. Mi ezt
nem gyakoroltuk soha, eddig nem volt rá
szükség, s reméljük, hogy ezután sem lesz!
Nagyon fontos, hogy mi az itteni – Maros

megye nyugati részén élő – termelőkre ala-
pozunk. Nagyon sok településről, s nagyon
messziről, Kolozs megye határán levő falvak-
ból is hozzuk a tejet, nagy területet fedünk le.
Jól együttműködünk a tejtermelőkkel, hiszen
20-25 éve kialakult a kölcsönös bizalom. 
A gazdaság még nincs a mélyponton 

– Valamilyen előrejelzés van-e arra vo-
natkozóan, hogy a közeljövőben helyre-
áll-e a hazai gazdaság? 

– Huszonöt év alatt átmentünk már nehéz
helyzeteken. 2008-ban is nagyon mélyrepü-
lésben volt a romániai tejipar, de hála isten-
nek nekünk különös problémáink nem voltak
akkor sem. Reméljük, hogy a gazdasági vál-
ság – amibe egyre jobban belecsúszunk –,

előbb-utóbb elérkezik a mélypontjáig, s
onnan már csak felfele vezet az út. Azokra az
információkra alapozva, amelyek eljutnak
hozzám, úgy gondolom, hogy a gazdasági
válság nagyon nagy probléma elé állít ben-
nünket. S még nem tartunk a mélypontnál!
Elkészült az új irodaház 

– Mezőpanit főutcáján egy nagyon szép
épület készült el, a Therezia cégtáblát is
kihelyezték már. Milyen célt szolgál ez az
épület? 

– Irodaház lesz, amit a közeljövőben sze-
retnénk átadni. A cégünk irodai munkát
végző alkalmazottai az új épületben fognak
dolgozni. Reméljük, hogy ezzel az épülettel
szebbé tettük az utca arculatát, s cégünk hoz-
zájárul falunk hírnevének öregbítéséhez – fo-
galmazott Bartha Márton, a Therezia
vezérigazgatója. 

A Nagykereki–Bors II. autó-
pálya-határátkelőhely meg-
nyitása a romániai nagy-
városok közül csak a határ
mellett fekvő Nagyváradot
teszi elérhetővé gyorsfor-
galmi úton. Legalább öt évet
kell még várni, míg Nagyvá-
rad és Marosvásárhely között
is megépül az autópálya, a
Marosvásárhely – Brassó sza-
kasz megépítése pedig egye-
lőre nem szerepel a
tervekben.

A múlt pénteki határnyitáskor
Lucian Bode közlekedési miniszter
felidézte: a román és a magyar kor-
mány képviselői 2011. július 5-én
írták alá a megállapodást a magyar-
országi M4-es és a romániai A3-as
észak-erdélyi autópálya összekap-
csolásáról. A miniszter hozzátette: a
román fél időben teljesítette kötele-
zettségeit.

A határátkelőhelytől azonban
egyelőre csak 5,3 kilométert lehet
autópályán haladni Erdély belseje
felé. A rövid szakasz Bihar telepü-
lés mellett csatlakozik a Nagyvárad
– Szatmárnémeti országútba. A cso-

móponthoz érkező, Kolozsvár felé
tartó autósok több lehetőség közül
választhatnak. A legrövidebb és leg-
gyorsabb változat, hogy délnek ka-
nyarodjanak, és Nagyváradon át az
eddig is használt és rendkívül for-
galmas E60-as európai úton halad-
janak tovább a Királyhágó és
Bánffyhunyad érintésével. Ha a
majdani autópálya nyomvonalával
párhuzamos Zilah felé vivő, 35 ki-
lométerrel hosszabb utat választják,
kisebb forgalomra, de lassúbb hala-

dásra számíthatnak a rossz állapot-
ban levő útburkolat miatt.

A román állam 2003-ban döntött
arról, hogy megépíti a Borstól Bras-
sóig vezető 515 kilométeres észak-
erdélyi (A3-as) autópályát. A
pályaépítést nemzetbiztonsági
okokra hivatkozva kivonta a közbe-
szerzési törvény hatálya alól, és ver-
senytárgyalás nélkül bízta meg az
amerikai Bechtel társaságot a fel-
adat elvégzésével. Az észak-erdélyi
pálya építése teljes fiaskónak bizo-
nyult. 2013-ig – mikor az állam
szerződést bontott a Bechtellel –
csak a Kolozsvár mellett elhaladó
52 kilométeres szakaszt adták át, és
további 60 kilométeren végezték el
a munkálatok mintegy felét. Az alá-
írás pillanatában a teljes pálya érté-
két 2,2 milliárd euróra tervezték,
ám a román államnak a tervezett
munkálatok csupán 15 százalékáért
1,4 milliárd eurót kellett kifizetnie.

A közúti infrastruktúrát kezelő
országos társaság (CNAIR) ezt kö-
vetően rövidebb szakaszokra osz-
totta a pályát, és ezekre keresett
tervezőt és kivitelezőt. Ez a folya-
mat is számos kudarccal járt. A
Bechtel által részben megépített 55
kilométeres Bihar – Berettyószép-
lak (Suplacul de Barcău) szakasz
befejezésére 2015-ben megkötött
szerződés nyertese, egy spanyol–
román konzorcium neki sem látott

a munkának, és egy év múlva a
szerződés felbontását kérte. A Ma-
rosvásárhely melletti szakasz és be-
kötőút építési pályázatát 2015-ben
elnyerő cégcsoport azt követően
bontott szerződést, hogy a román
hatóságok több mint egy évig nem
adták át neki a munkaterületet.
Azóta újabb versenytárgyalások, a
kihirdetett eredmények elleni óvá-
sok és ötévi pereskedések nyomán
csak 2020 májusában sikerült alá-
írni a szerződést egy olyan társaság-
gal, amelyik azóta el is kezdte a
munkát. A román állam időközben
elérte, hogy az észak-erdélyi pálya
megépítését is az EU forrásaiból fi-
nanszírozhassa.

Az A3-as pályából a pénteken át-
adott öt kilométeres szakasz mellett
a Kolozsvár közelében elhaladó
Magyarnádas – Aranyosgyéres 61
kilométeres szakasz és a Marosvá-
sárhelyhez közel eső Radnót – Nyá-
rádtő 14 kilométeres szakasz épült
eddig meg.

A közlekedési miniszter július-
ban kijelentette: a 2020-as év az
észak-erdélyi autópálya éve lesz. A
miniszter hozzátette: eltökélt szán-
déka, hogy valamennyi szakaszon
elhárítsa a bürokratikus akadályo-
kat, és kizökkentse a holtpontból a
pályaépítés elakadt menetét. Lucian
Bode az őszi hónapokra ígérte a
Kolozsvár mellett elhaladó és Ma-

rosvásárhelyhez közelítő pályasza-
kaszok közötti hézagot lecsökkentő
17 kilométeres Maroskece – Radnót
szakaszának átadását. Amint a saj-
tóban közölt légi felvételeken lát-
szik, az említett szakaszon már az
útburkolat festésén dolgozik a kivi-
telező. Emellett a 15,69 kilométeres
Aranyosgyéres – Maroskece szaka-
szon és a bekötőutakkal együtt 9,2
kilométeres Nyárádtő – Marosvá-
sárhely útvonalon folyik az útépí-
tés.

Az infrastruktúra-fejlesztéseket
monitorozó Pro Infrastructura szak-
mai egyesület azonban augusztus
közepén arra figyelmeztetett, hogy
az államhatár melletti, valamint a
Kolozsvár közelében elhaladó át-
adott pályaszakaszok közötti
151,75 kilométeres távolságon je-
lenleg sehol sem folynak pályaépí-
tési munkálatok.

A közúti infrastruktúrát kezelő
országos társaság honlapján elér-
hető interaktív térkép adatai szerint
az államhatár és Kolozsvár között
csupán három rövidebb pályasza-
kasz megépítésére kötötték meg a
szerződést. A 28,55 kilométeres
Bihar – Bisztraterebes szakaszt
román-szlovák konzorcium, a 13,55
kilométeres Berettyószéplak – Szi-
lágynagyfalu, valamint a 12,24 ki-
lométeres Vaskapu – Magyar-
zsombor szakaszt török cég épít-
heti. A közbeeső 26,35 kilométeres
Bisztraterebes – Berettyószéplak
szakaszon októberig várják a pályá-
zatokat, a 41 kilométeres Szilágy-
nagyfalu – Vaskapu szakaszon (mely
a Meszes-hegység alatti alagutat is
tartalmazza) a pályáztatás előkészí-
tése zajlik, a 30,06 kilométeres Ma-
gyarzsombor–Magyarnádas szaka-
szon pedig szeptember második fel-
ére ígérik a győztes pályázó megne-
vezését. Ha minden a közúti
infrastruktúrát kezelő országos társa-
ság forgatókönyve szerint halad,
akkor 2025-ben lehet autópályán el-
jutni a Nagykereki – Bors II. határát-
kelőhelytől Marosvásárhelyre. (MTI)

Még évekbe telik,
amíg elér az autópálya

a határtól Marosvásárhelyig

A mezőpaniti Therezia tejfeldolgozó Maros megye reprezentatív cégévé nőtte
ki magát. Termékeiket országszerte és külföldön is ismerik, kedvelik és kere-
sik a vásárlók. Nem véletlen, hogy a cég az évek során számtalan elismerés-
ben részesült, 2017-ben megkapta a legrangosabb minősítést, a Magyar
Termék Nagydíjat. Mindehhez rengeteg munkára, jó szervezésre, kitartásra
és üzleti érzékre volt szükség. Az idei járvánnyal sújtott esztendő komoly pró-
batétel elé állította a vállalkozásokat, a cégek leszűkítették a tevékenységü-
ket, alkalmazottak munkanélküli státusra kényszerültek. Mennyire
befolyásolta a járványhelyzet a tejfeldolgozó ipart, illetve a tejtermékek ér-
tékesítését? – kérdeztük Bartha Mártont, a Therezia vezérigazgatóját.

Fotó: Nagy Tibor 

Mezey Sarolta

6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________GAZDASÁG____________________________________________ 2020. szeptember 9., szerda

Szerkeszti: Benedek István

A válság kihívásait eddig sikerült áthidalni 
Illusztráció Fotó: Nagy Tibor (archív)



2020. szeptember 9., szerda ____________________________________________ KöZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

(F
ize

te
tt 

hi
rd

et
és

)

(F
ize

te
tt 

hi
rd

et
és

)

N. Tătaru:
Nehéz hónap

következik
Az iskolakezdés és a helyhatósági választá-
sok miatt nehéz hónap következik, arra
lehet számítani, hogy – ha mindenki be-
tartja az óvintézkedéseket – a járvány-
görbe október közepe után kezd csökkenni
– jelentette ki a közszolgálati televízió
hétfő késő esti műsorában Nelu Tătaru
egészségügyi miniszter.

A tárcavezető elmondta: jelenleg 43 olyan tele-
pülés van, ahol a fertőzöttségi arány 3 ezrelék fölött
van, ezekben online kezdődik az oktatás.

14 olyan település van, ahol a fertőzöttségi arány
1 és 3 ezrelék között van, ezekben vegyes oktatás
lesz.

2728 településen a fertőzöttségi arány 1 ezrelék
alatt van, itt a gyerekek az osztályokban kezdik az
iskolát, betartva a kötelező távolságtartás és a higi-
énia szabályait.

Amennyiben egy osztályban egy gyerek korona-
vírustesztje pozitív lesz, a gyereket elkülönítik, és
az osztály 14 napra karanténba vonul.

Ha egy iskolában három különböző osztályban
egy-egy gyerek tesztje pozitív lesz, az iskolát 14
napra bezárják.

Az egészségügyi miniszter elmondta: szeptember
közepén megérkeznek az első szállítmányok a tárca
által rendelt hárommillió grippe elleni oltásból.

Tătaru arra számít, hogy miután sokan arra pa-
naszkodnak, hogy a koronavírus ellen nincs védő-
oltás, beoltatják magukat az influenza ellen
meglévő vakcinával. (Agerpres)



A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége a
Parlament két háza elnökeinek és a parlamenti pár-
tok elnökeinek elküldött nyílt levélben fogalmazza
meg a pénzmosás elleni 2019/129-es törvénnyel
kapcsolatos kifogásokat, kéri a törvény újra napi-
rendre vételét, hogy kikerüljenek belőle a demok-
ratikus alapértékeket és alapjogokat (a társulási
szabadságot) sértő és a bizonyos vonatkozásban
becsületsértő passzusok. A levelet, mely az alábbi-
akban olvasható, 80 erdélyi magyar civil szervezet
támogatja aláírásával.

Nyílt levél 
a 2019. évi 129. sz. törvény bizonyos vitatható előírásai

kapcsán
Románia Parlamentjének
Robert Marius Cazanciuc úrnak, a Szenátus elnöki jog-

körét gyakorló alelnökének
Marcel Ciolacu úrnak, a Képviselőház elnökének
A parlamenti pártok elnökeinek
Tisztelt Urak!
Mi, a jelen nyílt levél aláírói,
a romániai civil szféra és jelesül az erdélyi magyar civil

társadalom képviseletében
a román demokrácia szempontjából meghatározó jelentő-

ségű kérdéssel fordulunk Önökhöz: határozottan kérjük, hogy
tegyék alapos elemzés tárgyává a 2019. évi 129. sz. törvényt;
alakítsanak ki konstruktív párbeszédet a civil társadalommal
ebben a kérdésben, és készüljön el a szóban forgó törvény
módosítása akképpen, hogy kerüljenek ki belőle a demokra-
tikus alapértékeket és alapjogokat (a társulási szabadságot)
sértő, bizonyos vonatkozásban becsületsértő passzusok.

Az utólag többször módosított 2019/129. sz. törvény a
pénzmosás jelenségére vonatkozik, pontosabban a pénzmo-
sás és a terrorizmus finanszírozásának a megelőzését, vala-
mint az ellenük folytatott küzdelmet szolgálja; továbbá
kötelezettségeket ír elő a társadalmi intézmények és szerep-
lők részére, ideértve a közösségeik számára bizonyos szol-
gáltatásokat nyújtó civil szervezeteket is.

A következő kérdésekre kívánjuk felhívni a figyelmet:
1. A törvény szövege nem tartalmazza az összes civil szerve-

zeti formát: az alapítvány tételesen szerepel, de az egye-
sület, a társaság és a szövetség nem. Ezekre a törvény nem
vonatkozik? A törvény a civil szervezetekre nézve is tar-
talmaz pénzforgalmi előírásokat, de nem veszi figye-
lembe, hogy a civil szervezetek nem kezelnek és nem is
osztanak szét pénzalapokat. Alapvető követelmény, hogy
a törvény szövege feleljen meg a civil társadalom létező
struktúráinak, és legyen összhangban ezen szerveződések
társadalmi szerepével, feladataival.

2. A törvény a civil szervezetek társadalmi környezetét nem
veszi figyelembe. Egy kis falusi szervezet sok esetben né-
hány tag szerény hozzájárulásából működik; az általa ke-
zelt pénzösszeg pedig töredéke annak, amelyet a 129. sz.
törvény a pénzmosás szempontjából kritikusnak tart, és
külön jelentendőnek ír elő. A törvény értelmében jelenteni
kell a pénzügyi hatóságoknak minden olyan kifizetést,
amelynek értéke eléri vagy meghaladja a 10 000 eurót.
Azokat a szervezeteket, amelyeknek évi költségvetése bi-
zonyíthatóan távol áll ettől az összegtől, ki kellene vonni
a törvény hatálya alól. Értelmezésünkben az egyes szer-
vezetek leadott éves mérlege alapján kellene eldönteni:
kik kerülnek be és kik nem a törvény hatálya alá.

3. A valós kedvezményezett kérdése. A törvény szövege sze-
rint „a valós kedvezményezett az a természetes személy,
aki végső soron ellenőrzést gyakorol az ügyfél felett,
és/vagy akinek a nevében bizonyos pénzügyi tranzakciók,
műveletek megvalósulnak” (4. cikk, 1. bekezdés). Ez az
értelmezés a civil szervezetek esetében teljességgel hasz-
nálhatatlan. A civil szervezet nem ügyfelekkel dolgozik,
hanem valamely (helyi) közösség szolgálatában áll; ennek
kínál fel közösségi programokat. A civil szervezetek ese-
tében a valós kedvezményezett fogalma értelmezhetetlen;
léteznek ellenben egyértelműen megnevezett felelősök,
akiknek a személyét a szervezet alapító dokumentumában
megjelölték. A törvény éppen ezekre utal, amikor megje-
löli: kinek a felelőssége a jelentések, nyilatkozatok lea-

dása. A valós kedvezményezett kérdését a civil szerveze-
tek esetében szerintünk újra kell gondolni és fogalmazni.

4. A törvény végrehajtási utasításai (lásd Románia Hivatalos
Közlönye / Monitorul Oficial I. részének 75., 2020. febr.
3-i számát) nem tisztázzák a jogszabály által előírt jelen-
tések és nyilatkozatok benyújtási procedúráját, továbbá a
törvény alkalmazásáért felelős országos hatóság (A Pénz-
mosás Megelőzéséért és a Jelenség Elleni Küzdelemért
Felelős Hivatal – ONPCSB) honlapján sem található erre
vonatkozó előírás, dokumentumminta. Ebben a helyzetben
előfordul, hogy bizonyos helyeken (pl. Kolozsvárott) a
közjegyzők visszaélnek helyzetükkel, és a hivatalos do-
kumentumok aláírásának hitelesítése helyett különféle ok-
mányokat s igazolásokat kérnek, miközben erre
semmilyen törvény őket nem utasítja és nem is jogosítja
fel. A civil szféra képviselőiként úgy gondoljuk, hogy a
közjegyző szerepe ebben az esetben ugyanaz, mint az alá-
írási címpéldányok hitelesítése esetén: igazolnia kell az
aláíró kilétét. Következésképpen világos eljárási szabá-
lyokat kell kialakítani – amelyek ma teljeséggel hiányoz-
nak.

5. A nyilatkozatok leadásának a kérdése. A törvény szerint a
nyilatkozatot minden évben le kell adni, illetve akkor is,
ha a valós kedvezményezett vonatkozásában változás állt
be. Mivel a törvényben szereplő kitétel, hogy új nyilatko-
zatot kell leadni, ha változás áll be a vezetőség esetében,
a nyilatkozat évenkénti benyújtása szükségtelen: legyen
akkor kötelező, ha változik a vezetőség. Az évenkénti le-
adás a civileket anyagilag, emberileg megterhelő előírás,
a civil szervezetek elleni bizalmatlanság jele, becsület-
sértő. A 2020. évi 108-as sz. törvény változtat a helyzeten,
és ennek alapján a természetes személyek alapította társa-
ságok nem kell nyilatkozatot leadjanak. Ezt helyes lépés-
nek tartjuk, de a törvény szövege nem egyértelmű, mivel
nem jelöli meg a civil szféra szervezeteit is tételesen. 

6. Amennyiben a törvényben előírt dokumentum(ok) benyúj-
tási kötelezettségét valamely – esetünkben: civil – sze-
replő elmulasztja, igen kemény szankciókra számíthat.
Végső esetben a szervezet feloszlatása is lehetséges. A
civil szervezetek vonatkozásában a feloszlatást túlzó és
inadekvát kitételnek tekintjük, főleg akkor, ha figyelembe
vesszük, hogy a civil szervezetek bizonyos hányada 
(mintegy 25%-a) az alapítók és a tagok személyes hozzá-
járulásából működik. Ha fennáll a veszély, hogy adott pro-
cedurális hiba miatt feloszlathatók a szervezetek, akkor
ezeket beszüntetik, vagy akár el sem kezdik működtetni.
Tehát a törvénynek ez a rendelkezése sérti a társulási sza-
badság demokratikus elvét: közösségellenes; nem segít,
hanem rombol.
Megjegyezzük, hogy kérdéseinkkel megkerestük az orszá-

gos hatóságot (az ONPCSB-t), de semmitmondó, általános-
ságokat tartalmazó pár soros választ kaptunk; vagyis
kérdéseinket nem vették komolyan.

Kolozsvárott, 2020. augusztus 29-én
Aláírók: 

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár
Sepsireform Egyesület, Sepsiszentgyörgy
Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete, Hargita megye
Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, Csíkszereda
Virtuális Nagybánya Egyesület, Nagybánya
Caritas Szociális Támogatási Egyesület, Gyulafehérvár
Bánsági Kárpát-Egyesüet, Temesvár
Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár
Erdélyi Kárpát-Egyesület Háromszéki Tagozata, Sepsiszent-

györgy
Mezőségi Tóvidék Közösségi Egyesület, Ördöngösfüzes, Ko-

lozs megye
Apáczai Csere János Kulturális Egyesület, Brassó
Lórántffy Zsuzsanna Közművelődési Egyesület, Marosvásárhely 
Hollósy Simon Művelődési Egyesület, Máramarossziget,

Máramaros megye
Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület, Pécska, Arad

megye
Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület, Kisiratos, Arad megye
Máramarosi Szórvány Egyesület, Nagybánya
Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövet-

sége, Kolozsvár

Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár
Kolping Család Egyesület, Gyulafehérvár 
Anna Nőszövetség, Nagyvárad
Temesvári Magyar Nőszövetség
Főtér Fesztivál Egyesület, Nagybánya
HÍD Szebeni Magyar Egyesület, Nagyszeben
Lisovi Art Egyesület, Temesvár
Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület,

Kolozsvár
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozsvár
Petőfi Egyesület, Torda, Kolozs megye
Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete Gyergyószentmiklós,

Hargita megye
Heti Új Szó Baráti Kör Egyesület, Temesvár
Pro Rév Egyesület, Körösrév, Bihar megye
Pro Ruris Egyesület, Mezőmadaras, Maros megye
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság,

Nagyvárad
Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, Kolozsvár
Udvarhelyi Fiatal Fórum Egyesület, Hargita megye
Segesvári Miklós-Pál Egyesület, Déva
Siculitas Egyesület, Marosvásárhely
Szabadság-szobor Egyesület, Arad
Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, Sepsiszentgyörgy
Temperamentum Egyesület, Nagybánya
Temesvári Magyar Ifjúsági Szövetség – TEMISZ Temesvár
Carbo Gremium Humanitárius Egyesület, Petrozsény, Hu-

nyad megye 
Zöld Nap Egyesület, Kézdivásárhely, Kovászna megye
Civil Tanács, Temes megye, Temesvár
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Kolozsvár
Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége, Kolozs-

vár
Civilek Háromszékért – CIVEK, Sepsiszentgyörgy
Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége

– BINCISZ –, Nagyvárad
Agnus Media Alapítvány, Kolozsvár
Aeropagus Alapítvány, Kolozsvár
Amőba Alapítvány, Sepsiszentgyörgy
Bartók Béla Alapítvány, Temesvár
Báthory István Alapítvány, Szilágysomlyó, Szilágy megye
Bethlen Alapítvány, Marosvásárhely
Heltai Gáspár Könyvtáralapítvány, Kolozsvár
Református Diákotthon Alapítvány, Székelyudvarhely, Har-

gita megye
Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, Kolozsvár
Közösségi Alapítvány, Kolozsvár
Csillagocska Kulturális Alapítvány, Nagyvárad
Bölöni Farkas Sándor Alapítvány a Gazdasági Kultúráért,

Kolozsvár
Gaudeamus Művelődési Tudományos Alapítvány, Segesvár,

Maros megye
Háromszéki Közösségi Alapítvány, Sepsiszentgyörgy
Szórvány Alapítvány, Temesvár
Homo Ludens Alapítvány, Kolozsvár
Integratio Alapítvány, Temesvár
Mikó András Alapítvány, Brassó
Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány, Csomafalva, Har-

gita megye
Téka Alapítvány, Szamosújvár, Kolozs megye
Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad
Sapientia Kolozsvári Kar Hallgatói Önkormányzat, Kolozs-

vár
Teleki Társaság, Nagybánya
Bolyai Társaság, Kolozsvár
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – EMKE –, Ko-

lozsvár
EMKE – Misztótfalusi Kis Miklós Tagozat, Nagybánya
EMKE Máramarosszigeti Tagozat, Máramaros megye
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság – EMT –,

Kolozsvár
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Magyar Ifjak Szövetsége, Lupény, Hunyad megye
Kolozsvári Magyar Diákszövetség
Magyar Diákszövetség, Temesvár

A koronavírus-világjárvány
miatt bevezetett utazási kor-
látozások lazítását sürgetik a
német gazdaság vezető vál-
lalkozói érdekképviseletei a
szövetségi kormánytól és az
európai partnerektől egy hét-
főn ismertetett felhívásban.

A túlságosan gyakori és túlságo-
san rövid idő alatt bevezetett változ-
tatások az utazási figyelmeztetések,
a karanténszabályok és a koronaví-
rus-tesztelési stratégia rendszerében
„bizonytalanságot okoznak és to-
vább növelik a gazdasági kockáza-

tokat” – áll a többi között az ipari és
kereskedelmi kamarák országos
szövetsége (DIHK), az iparvállala-
tok szövetsége (BDI), a munkaadói
érdekképviseletek országos szövet-
sége (BDA) és az országos szál-
loda- és vendéglátóipari szövetség
(Dehoga) közös nyilatkozatában.

A többi között kifejtették, hogy a
korlátozások miatt nemigen lehet
szakértőket, fejlesztőket vagy kar-
bantartókat kiküldeni berendezések
üzembe állítására vagy javítására,
ami súlyos hatásokkal jár a vállala-
tok nemzetközi szállítási láncolata-

iban, a nemzetközi szakmai kiállí-
tások és vásárok elmaradása pedig
tovább apasztja a rendelésállo-
mányt.

A gazdasági érdekképviseletek
előtt világos, hogy az utazási korlá-
tozások a járványügyi eszköztár
fontos elemei, azonban azt is látják,
hogy alkalmazásuk erősen nehezítik
a gazdaság működését, például a
kereskedelmet és a beruházásokat.
Ezért olyan szabályokra van szük-
ség, amelyekkel egyensúlyba hoz-
ható az egészség védelme és a
gazdaság ösztönzése. Az eddiginél

differenciáltabb, a helyi járvány-
ügyi viszonyokat jobban tükröző
megoldásokat kell alkalmazni az
utazási figyelmeztetések rendszeré-
ben – áll a német gazdaság legtöbb
vállalkozását összefogó szervezetek
felhívásában.

A német külügyminisztérium a
Robert Koch országos közegész-
ségügyi intézet (RKI) adatai alap-
ján adja ki a koronavírus-
világjárvánnyal összefüggő utazási
figyelmeztetéseit. Jelenleg az Euró-
pai Unión kívül szinte valamennyi
térségre – a világ több mint 160 ál-

lamára és területére – van érvény-
ben utazási figyelmeztetés, és több
EU-s tagországra és régióra is. A fi-
gyelmeztetés alapesetben a jár-
ványügyi szempontból kockázatos
minősítést vonja maga után. Az
ilyen térségből hazatérőknek 14
napra karanténba kell vonulniuk,
amit legkorábban az ötödik nap el-
teltével lehet negatív koronavírus-
teszttel kiváltani. A figyel-
meztetések egyelőre szeptember
14-ig érvényesek, a szövetségi kor-
mány várhatóan szerdai (mai) ülé-
sén foglalkozik a témával. (MTI)

Az utazási korlátozások lazítását sürgetik
a német gazdaság vezető érdekképviseletei
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A pénzmosás elleni törvény kapcsán tiltakozik a civil szféra



Nyolc mérkőzést játszottak hét-
főn este a labdarúgó Nemzetek Li-
gája második fordulójában, kö-
zöttük az Ausztria – Románia talál-
kozót, amely a sárgák meglepőnek
számító győzelmével végződött.

Öt cserét hajtott végre az északí-
rek elleni meccshez képest a kez-
dőcsapatban Mirel Rădoi, Románia
friss szövetségi kapitánya, és ezzel
taktikailag is alaposan meglepte az
osztrák kispadon ülő kollégáját,
Franco Fodát. Alibec, aki már a
pénteki meccsen is váratlanul moti-
váltan játszott, már a 3. percben be-
talált. Szünetig azonban egyenlí-
tettek a házigazdák, és úgy tűnt,
csak idő kérdése, hogy átvegyék a

vezetést. A román csapat azonban
egészen más futballt produkált most
is, mint az előző szövetségi kapitá-
nyok idején, a második félidőben
több veszélyes támadást vezetett, és
kétszer is kihasználta az osztrák vé-
delem tévedéseit. A végére beszo-
rult ugyan egy kicsit, de Onisiwo
szépítő gólja után Ausztriának már
nem maradt ideje az egyenlítésre.

Románia legközelebb Oslóban
vendégszerepel a Nemzetek Ligájá-
ban, előtte, október 8-án azonban
még Reykjavíkban van jelenése,
ahol Izlanddal pótselejtezőt játszik
az Eb-részvételért. Siker esetén
pedig minden esély megvan arra,
hogy Magyarország – Románia
mérkőzésen dőljön el az Európa-
bajnokságra való kiadó hely sorsa.

Klagenfurtban nyert Románia válogatottja
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Egy mérkőzést kivéve vala-
mennyi ellenfelét legyőzte a Ma-
rosvásárhelyi GMA lábtenisz-
csapata a Marosvásárhelyen rende-
zett bajnoki fordulóban, így válto-
zatlanul jó eséllyel pályázik a
rájátszásba jutásra, tájékoztatta la-
punkat a csapat egyik edzője, Varó
Gyula.

A szakember elmondta: a pont-
vadászat A csoportjának 3. fordu-
lóját rendezték a megyeszék-
helyen, ahol két helyszínen, a
Szász Albert Sportlíceum csar-
nokában (a felnőttek), valamint 
a víkendtelepi pályán (az ifjúsá-
giak) csaptak össze a csapatok. 
A GMA első helyen zárta a for-
dulót, miután
csak egy veresé-
get szenvedett (a
párosok kategóri-
ájában, a címvédő
bajnoki Lupényi
Comeximtől ka-
pott ki), az összes
többi játékot
(egyéniben, pá-
rosban és a hár-
masok versenyé-
ben is) megnyer-
te a már említett
lupényi gárda, va-
lamint a kolozs-
vári NordVest,
Victory és FT
Razvan, illetve a
CSM Alexandria
ellen.

A GMA (Ilinca Nicuşor, Varó
Norbert, Bica Ionuţ, Matincă Dá-
niel, Szőke Ferenc, Mocan Mar-
kus; edzők: Varó Gyula, Szilágyi
József) jelenleg második a csapa-
tok tabelláján, az egyéni ver-
senyszámban és a hármasok kate-
góriájában, és harmadik a párosok-
nál. 

A bajnokságból még két forduló
van hátra, ezeket Lupényban és
Kolozsváron rendezik majd,
amennyiben a járványhelyzet meg-
engedi.

„Sajnos, idén semmiféle sport-
pályázati lehetőségünk nem volt,
sponzorunk sincs, pedig tavaly no-
vemberben Varó Norbert és Ilinca
Nicuşor Európa-bajnok lett a szen-
tesi Eb-n” – mondta Varó Gyula.

Lábtenisz: 
A GMA majd’ mindent vitt

Az orosz sportsajtó örömmel nyug-
tázta a szbornaja budapesti sikerét, ame-
lyet megérdemeltnek minősített, de
jutottak elismerő szavak a magyar labda-
rúgó-válogatottnak is a 3-2-es vendég-
győzelemmel zárult vasárnap esti
Nemzetek Ligája-mérkőzést követően.

„Nekem tetszettek a magyarok, fiatal,
gyors együttes, amelynek több fejlődőké-
pes futballistája is van“ – köszönt vissza
több értékelésben is Sztanyiszlav Cser-
cseszov orosz szövetségi kapitány véle-
ménye, amelynek a találkozó utáni
sajtótájékoztatón adott hangot.

A TASZSZ hírügynökség kiemelte,
hogy az orosz válogatott 3-0-s vezetését
követően kiengedett, aminek csaknem
megfizették az árát. „Úgy tűnt háromgó-
los vezetésünknél, hogy a mérkőzés
innen már csupán formalitás lesz, de a
magyarok karaktert mutattak, és kihasz-
nálták a vendégek védekezésben elköve-
tett hibáit“ – írta összefoglalójában az
állami hírügynökség.

A Szovjetszkij Szport felrótta az orosz
csapatnak, hogy a második félidőben már

kevésbé volt koncentrált, s átengedte a
kezdeményezést a magyaroknak. „Ezen
a szinten ez megengedhetetlen, mi mégis
megtettük, és gólokkal fizettünk érte“ –
idézte a lap Csercseszovot.

Az Izvesztyija elégedetten nyugtázta
honlapján a budapesti győzelmet, viszont
bírálta is a válogatottat, amiért három-
gólos előnyét csaknem teljesen elfecsé-
relte. „Az összpontosítás elvesztése prob-
lémákat okozott Oroszország csapa-
tának“ – olvasható az értékelésben,
amely egyszersmind elismerően ír Marco
Rossiról, a házigazda együttes olasz
szakvezetőjéről: „Tisztelegnünk kell a
magyarok edzője előtt, akinek cseréi
meglepetést okoztak, és a vendéglátók já-
tékának felgyorsulását hozták. Erre pszi-
chológiailag nem voltunk felkészülve,
két gólt is kaptunk, és nehézzé vált visz-
szaszereznünk az irányítást. 3-2-es állás-
nál az orosz csapat kezdett pánikba esni,
a magyarok pedig szinte a mérkőzés vé-
géig beszorítottak minket a saját térfe-
lünkre, bár már nem jutottak el igazán
veszélyes helyzetig.“

„Nekem tetszettek a magyarok”: 
orosz lapszemle a budapesti 3-2 után Valter Attila nyerte a Tour de Hongrie or-

szágúti kerékpáros körversenyt, miután a záró-
szakasz utolsó kilométerén kiváló versenyzéssel
lerázta riválisait.

A királyetapon három gyorsasági részhajrá és
– a kékestetői hegyi befutóval együtt – három
hegyi hajrá várt a 109 fős mezőnyre, amely 13
fokban, borús időben vágott neki Miskolcról a
188 kilométeres, 3259 méter szintkülönbséget
tartalmazó távnak. A sárga trikós ausztrál Kaden
Groves mögött a magyar válogatott Szatmáry
András 7 másodperces hátránnyal állt a szakasz
előtt, míg Dina Márton (Kometa-Xstra), Valter
Attila (CCC) és Kusztor Péter (Novo Nordisk)
lemaradása egyaránt 12 másodperc volt.

Már a rajt után, a Hollóstetőig vezető emel-
kedőn voltak szökési kísérletek, utána ketten
tekertek el a mezőnytől, míg Mátraházánál az
emelkedőn egy bringás haladt az élen, akihez a
lejtmenetben hárman zárkóztak fel. Az élcso-
port a záró emelkedő megkezdésekor 40 másod-
perc fórral rendelkezett, 12 kilométerrel a cél
előtt fogta be őket a mezőny a sárga trikós ve-
zetésével. Ezt követően a komoly tempót dik-
táló Jumbo-Visma állt az élre, az út szélén

összegyűlt tömeg pedig lelkesen üdvözölte a
felfelé tekerő kerékpárosokat. 

Mátraházán a CCC szakította szét a sort,
sorra jöttek a támadási kísérletek, Damien
Howson eltekert a többiektől, a 9 fős üldöző-
sorban pedig ott jött Valter. A hegyet tökéletesen
ismerő 22 éves magyar sportoló 800 méternél
meglódult, befogta az erejével elkészült auszt-
rált, és magabiztos előnnyel megnyerte a sza-
kaszt és az összetettet is. Utóbbival kiérdemelte
a sárga trikót, és a hegyi pontversenyben is az
élen zárt.

Valter Attila nyerte a Tour de Hongrie-t

Szalai Attila, Sallai Roland, Lang Ádám, Nagy Ádám és az orosz Jurij Gazinszkij (b-j) a Magyarország – Orosz-
ország mérkőzés lefújása után  Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az összetett- és szakaszgyőztes Valter Attila, a CCC Team versenyzője célba ér 
Fotó: MTI/Komka Péter

Denis Alibec (b2) már a 3. percben vezetéshez juttatta csapatát                    Fotó: NewsBeezer

A marosvásárhelyi csapat            Fotó: Varó Gyula közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, B
divízió, 1. csoport: Ausztria – Ro-
mánia 2-3 (1-1)
Klagenfurt, Wörthersee stadion,
nézők nélkül. Vezette: Glenn
Nyberg – Mahbod Beigi, And-
reas Söderqvist. Tartalék: Mo-
hammed Al-Hakim (svédek).
Ellenőr: Duško Grabovac (hor-
vát).
Ausztria: A. Schlager – Lainer,
Posch, Hinteregger, Ulmer, Gril-
litsch (81. Monschein), Baum-
gartlinger (59. Onisiwo),
Sabitzer, X. Schlager, Baumgart-
ner, Gregoritsch (73. Grbić).
Románia: Tătărușanu – Burcă,
Chiricheș (74. Nedelcearu), Gri-
gore, Bancu, Maxim, Crețu,
Stanciu, Deac (40. Iancu), Alibec
(68. Pușcaș), Coman.
Gólszerzők: Alibec (3.), Grigore
(52.), Maxim (71.), illetve Baum-
gartner (18.), Onisowo (82.).
Sárga lap: Grigore (47.), Burcă
(74.), Stanciu (87.).

Eredményjelző
Labdarúgó Nemzetek Ligája, A divízió:
• 1. csoport: Bosznia-Hercegovina – Lengyelország 1-2, Hollandia –
Olaszország 0-1.
Rangsor: 1. Olaszország 4 pont, 2. Hollandia 3, 3. Lengyelország 3, 
4. Bosznia-Hercegovina 1.
B divízió:
• 1. csoport: Észak-Írország – Norvégia 1-5, Ausztria – Románia 2-3.
• 2. csoport: Izrael – Szlovákia 1-1, Csehország – Skócia 1-2.
Rangsor: 1. Skócia 4 pont, 2. Csehország 3, 3. Izrael 2, 4. Szlovákia 1.
C divízió:
• 4. csoport: Kazahsztán – Fehéroroszország 1-2, Albánia – Litvánia 
0-1.
Rangsor: 1. Kazahsztán 3 pont, 2. Albánia 3, 3. Fehéroroszország 3, 
4. Litvánia 3.

Farczádi Attila

„A rengeteg munka kifizetődött”
„Versenyt csak így lehet

menni, amikor látjuk a nagyokat
a tévében, amikor megindulnak
a végén, hogy addig nem nyom-
ják. Most én is azt éreztem,
hogy addig a tempóig elvoltam,
ott pedig… Az ország feltolt” –
ismertette a siker titkát Valter
Attila. Felidézte, az ötszázas
táblánál már nagyon fáradt volt,
és bár gondolta, hogy ha a töb-
biek jó erőben lettek volna,
akkor egyből követik, tartott
attól, hogy valaki még újítani
tud. Az utolsó bal kanyarba
egyedül akart érkezni, ez sike-
rült is, és még arra is tudott fi-
gyelni, hogy ne ünnepeljen
túlságosan hamar, csak az utolsó
ötven méterre engedett magának
lazítást.

Eredményjelző
Tour de Hongrie magyar kerékpáros körver-
seny, 5. (utolsó) szakasz, Miskolc–Gyöngyös–
Kékestető (188 km): 1. Valter Attila (CCC)
4:35:15 óra, 2. Quinn Simmons (amerikai,
Trek-Segafredo) 10 másodperc hátrány, 3.
Damien Howson (ausztrál, Mitchelton-Scott)
12 mp h.
A 41. Tour de Hongrie összetettjének végered-
ménye: 1. Valter 18:45:55 óra, 2. Simmons 12
másodperc hátrány, 3. Howson 16 mp h.



A koronavírus-járvány miatt a
szükségállapot idején bezár-
ták a fodrászatokat és szép-
ségszalonokat is. Május
15-én, miután a veszélyhely-
zetet léptették életbe, meg-
nyithattak ezek a helyiségek,
de kötelező a maszkviselés. 

Egyértelmű, hogy a járványnak
még nincs vége, sőt a napi új eset-
számok többszörösei az április–má-
jusinak, így kijelenthetjük, hogy
továbbra is oda kell figyelnünk ma-
gunkra és a környezetünkre. Ennek
ellenére azonban mind a fodrász-
nak, mind az ügyfélnek fejfájást
okoz, hogy maszkban kell legyen a
nyiratkozás és hajápolás ideje alatt.
A fodrászüzleteknek és fodrászok-
nak pedig egy sor komoly óvintéz-
kedést kell betartaniuk, ami anyagi
terhet jelent egy olyan időszakban,
amikor az emberek egy része még
fél kimozdulni a házból.

Jakab Imolával, a J.COB cut N go
tulajdonosával, a fodrászatok jelen-
legi helyzetéről és az új vállalkozás
indításáról beszélgettünk.

– Mennyire zavarja az embe-
reket az, hogy maszkban kell ül-
jenek a fodrászatban?

– Eddigi észrevételeim alapján az
emberek többségét nagyon zavarja.
Különösen a férfifodrászatban ké-
nyelmetlen, amikor szakállat kell
igazítani, ilyenkor evidens, hogy a
maszkot le kell venni, más esetben
mindig a vendégen marad. Azonban
elkerülhetetlen, hogy a maszk haj-
vágás után ne teljen meg. Ezenkívül

kényelmetlen is, nem igazán lehet
érteni sem azt, amit a fodrász mond,
sem azt, amit a vendég. Szóval na-
gyon megnehezíti mindkét fél dol-
gát.

– Inkább a férfiakat vagy a
nőket zavarja a maszkviselés?

– A nőket elsősorban a kommu-
nikációban zavarja a maszk. A fér-
fiak sokkal trehányabbak ebből a
szempontból, ők sokkal gyakrabban
elfelejtenek maszkot tenni, kényel-
metlen számukra. A férfiak egy
része olyan, mint a kisgyerek: ha
melege van a maszk alatt, vagy nem
tud kommunikálni, ideges lesz, el-
kezd duzzogni. Úgy veszem észre,
hogy a férfiak nehezebben fogadják
ezt az állandó maszkviselést.

– Ti, fodrászok, hogyan bírjátok
a maszkviselést? Hiszen egy idő
után a ti maszkotok is megtelik
hajjal, és 7–8 órát naponta kö-
telező módon maszkban kell len-
netek.

– Nekünk is nagyon kényelmet-
len. Például egy hajszárítás után na-
gyon rátapad az arcra. De ha ezt
nem is vesszük, akkor is nagyon
nehéz egy nyolcórás programot ki-
bírni maszkban. Úgy próbálunk se-
gíteni magunkon, hogy több
szünetet tartunk, hogy kapjunk egy
kis friss levegőt.

– Május 15-től újra kinyithattak
a fodrászatok. Mennyire jártak
akkor az emberek fodrászhoz, és
mennyire járnak most?

– Közvetlenül a nyitás után  meg-
rohamozták a fodrászatokat. Most
azonban ez a szám nagyon lecsök-
kent. Jelenleg megvannak azok az
emberek, akiknek vagy a munka-

hely miatt szükséges, hogy ápoltak
és jólfésültek legyenek, vagy egy-
szerűen többet adnak magukra,
mint az átlag. De a tendencia min-
denképpen csökkenőben van, ez
annak is betudható, hogy nincsenek
esküvők, és elmaradtak a tömegren-
dezvények is.

– A csökkenő tendencia és ki-
sebb profit ellenére mégis meg-
nyitottál egy új fodrászüzletet.
Hogyan jött a gondolat?

– Amikor elkezdtem tervezni az
új fodrászatot, és megtettem az első
lépéseket valamikor tavaly novem-
berben, még azt sem tudtuk, hogy
mi az a koronavírus vagy kötelező
maszkviselés. Ez a vállalkozás pont
a szükségállapot idején kellett volna
elinduljon, de ez értelemszerűen
nem valósulhatott meg, visszaút
pedig már nem volt. Mivel ez a fod-
rászat a Shopping Cityben van, csak
július 16-án tudtuk megnyitni, de
most már elindult, és várjuk a ven-
dégeket. Nem működik úgy, ahogy
számítottam rá még a járvány előtt,
de nem is annyira rossz, mint amit
a jelenlegi helyzet indokolna.

– Kik járnak egy bevásárlóköz-
pontba szépülni?

– Mindenféle korosztály és min-
denféle ember. Szerintem elsősor-
ban a kényelmes emberek járnak
ilyen helyekre, azok, akik össze
szeretik kötni a számlafizetést a be-
vásárlással és a fodrászattal is.
Konkrétan nem lehet meghatározni,
hogy kik járnak bevásárlóköz-
pontba szépülni, de a skála nagyon
széles.

– Milyen óvintézkedéseket tette-

tek annak érdekében, hogy biz-
tonságosabb legyen a nyiratko-
zás?

– Előírás szerint egyfolytában
maszkot hordunk, tehát eltakarja a
szánkat és az orrunkat is. Ugyanúgy
járnak el a vendégeink is. Minden
vendég után fertőtlenítjük a kezün-
ket, a padlót és a különféle felsze-

reléseket, illetve maszkot is cseré-
lünk. Valamint minden vendégnek
kötelező módon megmossuk a haját
a nyiratkozás előtt és után. A fodrá-
szat bejáratánál nem mérünk lázat,
mert ez már megtörténik akkor,
amikor az emberek belépnek a be-
vásárlóközpontba. Ez is egy jó
dolog a mallban.

Boris Johnson brit miniszter-
elnök szerint Londonnak ok-
tóber közepéig egyezségre
kell jutnia az Európai Unióval
a jövőbeni kétoldalú kapcso-
latrendszer feltételeiről, mivel
annál későbbi időpontban
már nem lenne esély arra,
hogy az új egyezmény életbe
léphessen a december végéig
tartó átmeneti időszak lejárta
előtt.

Nagy-Britannia január 31-én ki-
lépett az EU-ból. Távozásának nap-
ján 11 hónapos átmeneti időszak
kezdődött, amelynek legfontosabb
célja az, hogy időt biztosítson a
megállapodásra a majdani kapcso-
latok szabályairól.

A brit kormány mindenekelőtt át-
fogó szabadkereskedelmi megálla-
podást kíván elérni az unióval, ám
az erről tartott eddigi hét tárgyalási
fordulón London és Brüsszel egy-
behangzó nyilatkozatai szerint nem
történt érdemi előrelépés.

A következő, nyolcadik forduló
kedden kezdődött a brit fővárosban.

Boris Johnson, aki hétfőn, az
újabb forduló előestéjén beszédet
tartott a tárgyalásokról, a Downing
Street által hajnalban ismertetett
előzetes részletek szerint úgy véli,
hogy az unióval folyó megbeszélé-
sek végső szakasza kezdődik a
héten.

A konzervatív párti brit kor-
mányfő szerint az október 15-én
esedékes EU-csúcsértekezletig
megállapodásra kell jutni annak ér-
dekében, hogy az egyezmény az év
végéig, vagyis az átmeneti időszak
lejártáig életbe léphessen.

Johnson szerint ennek alapján

nincs értelme olyan menetrendek-
ben gondolkodni, amelyek túlnyúl-
nak ezen az időponton.

„Ha addig nem jutunk egyez-
ségre, akkor nem látok esélyt arra,
hogy lesz köztünk szabadkereske-
delmi megállapodás” – fogalmaz
előzetesen ismertetett beszédében a
brit miniszterelnök.

Hozzáteszi, hogy ebben az eset-
ben ezt mindkét félnek el kellene
fogadnia, és tovább kellene lépniük.

A brit miniszterelnök hangsú-
lyozza ugyanakkor, hogy London
ilyen körülmények közepette is
mindig készen állna a tárgyalásokra
az EU-val, és készséggel törekedne
észszerű feltételek kialakítására
egyebek mellett a repülés, a közúti
teherfuvarozás vagy a tudományos
együttműködés terén, ha az unió is
hajlandó erre.

„Az ajtót soha nem zárjuk be, ba-
rátokként és partnerekként fogunk
kereskedni, de szabadkereskedelmi

megállapodás nélkül” – fogalmaz
beszédében a brit kormányfő.

Kijelenti ugyanakkor, hogy ha az
EU hajlandó átgondolni jelenlegi
álláspontját, még a tárgyalások e
kései szakaszában is van lehetőség
egy szabványos szabadkereske-
delmi megállapodásra – például egy
olyanra, amilyet az unió Kanadával
és sok más országgal elért –, és
London szeptemberben keményen
dolgozik majd egy ilyen egyez-
mény megvalósítása érdekében.

Johnson szerint azonban Nagy-
Britannia még a megállapodás érde-
kében sem hajlandó
kompromisszumokra azokban a
kérdésekben, amelyek megalapoz-
zák a függetlenségét.

David Frost, a brit tárgyalókül-
döttség vezetője a The Mail on Sun-
day című konzervatív vasárnapi brit
tömeglapnak adott interjúban hang-
súlyozta: a brit kormány „egyálta-
lán nem fél” attól a lehetőségtől,

hogy végül nem születik kétoldalú
kereskedelmi megállapodás az EU-
val.

London már korábban közölte az
unióval, hogy nem hajlandó meg-
hosszabbítani a december 31-én le-
járó átmeneti időszakot akkor sem,
ha nem sikerül megállapodásra jutni
a jövőbeni kapcsolatrendszer felté-
teleiről.
Brit főtárgyaló: még mindig van idő
a megállapodásra

Még mindig van idő arra, hogy
Nagy-Britannia és az Európai Unió
megállapodásra jusson a jövőbeni
kétoldalú kapcsolatrendszer feltéte-
leiről, de ehhez az szükséges, hogy
az EU „reálisabban” álljon hozzá a
tárgyalásokhoz – közölte a kedden
kezdődő újabb tárgyalási forduló
előtt a brit tárgyalóküldöttség veze-
tője.

A brit kormány mindenekelőtt át-
fogó szabadkereskedelmi megálla-
podást kíván elérni az EU-val, ám
az erről tartott eddigi hét tárgyalási
fordulón nem történt érdemi előre-
lépés.

David Frost brit főtárgyaló és
Michel Barnier, az Európai Bizott-
ság tárgyalóstábjának vezetője ked-
den Londonban kezdte a nyolcadik
fordulót.

Frost az újabb egyeztetések elő-
estéjén kiadott nyilatkozatában
hangsúlyozta: Barnier-val tartandó
megbeszélésén megerősíti azt az
egyszerű és észszerű, London által
eddig nyilvánosan és zárt ajtók mö-
gött egyaránt többször előterjesztett
kérést, hogy a két fél kössön sza-
badkereskedelmi megállapodást
olyan feltételekkel, amelyek alapján

az unió más partnerekkel már aláírt
ilyen egyezményeket.

A brit tárgyalásvezető szerint
ugyanakkor London álláspontjának
meghatározó eleme, hogy Nagy-
Britannia szuverén ország, és „elér-
kezett az ideje, hogy az EU is
maradéktalanul felismerje ezt a re-
alitást”.

Ha az unió a hátralévő nagyon
szűkös időben erre nem képes,
akkor Nagy-Britannia és az EU ke-
reskedelme a továbbiakban olyan
feltételrendszer alapján folytatód-
hat, amely például Ausztrália és az
unió kétoldalú kereskedelmi forgal-
mában is érvényesül – közölte
Frost.

Hozzátette: a brit kormány gyor-
sítja a felkészülést erre az eshető-
ségre.

Ausztrália és az EU két éve tár-
gyal egy szabadkereskedelmi meg-
állapodásról, ám jelenleg nincs
külön kétoldalú kereskedelmi
egyezmény közöttük.

Ha Londonnak nem sikerül sza-
badkereskedelmi megállapodást
kötnie az unióval, az valójában azt
jelentené, hogy Nagy-Britannia és
az EU kereskedelme a jelenleg ér-
vényben lévő, decemberben lejáró
átmeneti időszak után a Kereske-
delmi Világszervezet (WTO) általá-
nos szabályrendszere alapján
folytatódhat, ez viszont vámok
megjelenésével járna a jelenleg aka-
dálytalan kereskedelmi forgalom-
ban.

David Frost szerint ugyanakkor
még mindig van idő „egy jó megál-
lapodás” elérésére az unióval.
(MTI)

Brexit
Johnson szerint október közepe után már nincs esély az idei megállapodásra
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Fodrásznál koronavírus idején
Nem könnyű maszkban hajat vágni

Maszkban a fodrásznál



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(8578)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8609-I)

LAKÁS

ELADÓ ház a Bodoni utcában: szoba,
konyha, pince, udvar telekáron, 160 m2.
Tel. 0746-462-514. (8760)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában.  Tel. 0746-747-
089. (sz-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8635-I)

VÁLLALOK bádogosmunkát, régi
tető javítását, meszelést, csatornaja-
vítást, ácsmunkát, szigetelést és ke-
rítésjavítást. Tel. 0756-796-531.
(8699-I)

ÉPÍTŐCÉG vállal festést, felújítást,
bontást és tetőjavítást. Tel. 0747-816-052.
(8692)

VÁLLALUNK: vakolást, külső
(homlokzati) javítást, ácsmunkát,
járólaplerakást, kerítésjavítást. Tel. 0751-
994-964. (8695)

VÁLLALUNK tetőkészítést A-tól Z-ig,
kisebb tetőjavítást, ácsmunkát, man-
zárd-, csatorna-, lefolyókészítést, szi-
getelést és tömbházak szigetelését
is. Tel. 0742-397-376. (8673-I)

KISCICÁKAT adok szerető gazdinak.
Tel. 0770-546-075. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Hozzád már csak a temetőbe
mehetünk,
virágot csak a néma sírodra
tehetünk.
Jóságos szíved pihen a föld
alatt, 
minden érted hulló
könnycsepp nyugtassa
álmodat.
Elmentél tőlünk, mint a
lenyugvó nap, 
de szívünkben élsz, és örökre
megmaradsz. 
Fájó szívvel emlékezünk a
héderfájai BORDI ERZSÉBET-
RE halálának 10. évfordulóján.
Emlékét őrzi fia, Misi, menye,
Kati, unokája, Noémi és
családja. (8748-I)

Ismét egy ősz, ismét egy
bánat integet felénk
Székelyvécke temetőjének
sárguló falevelein. Már kilenc
éve távozott közülünk 50 éves
korában ifj. BIRTON ÁRPÁD.
Az életből ennyi ajándék jutott
számára. Ezt őrzik tovább
szülei, testvérei, rokonai,
barátai. Mindannyiunk
szívéből felhangzik évente:
szerettünk, nem feledünk el
soha! (8756-I)

Kegyelettel és mély fájda-

lommal emlékeztünk szeptem-

ber 8-án az ilencfalvi id.

KAKASI MÁRTONRA halá-

lának első évfordulóján.

Emlékét őrzi bánatos

özvegye, fia, menye, két

unokája, unokamenye és

dédunokája. 

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (8759-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Utolsó üdvözletünk LENGYEL

LÁSZLÓ  volt szomszédunk-

nak. Őszinte részvétünk a

gyászoló családnak. Szom-

szédai a Grigorescu utca 4/C

szám alól. (sz-I)

Szeretett volt földrajztanár-

nőnk, id. BOZEDEAN 

ERZSÉBET elhunyta alkalmá-

val őszinte együttérzésünket

és részvétünket fejezzük ki

családjának. A hajdani 2-es ál-

talános iskola 1987-ben vég-

zett VIII. D osztálya. (8766-I)

Örökké fájó szívvel emlékezünk
szeptember 9-én a vadasdi születésű
KÁDÁR ZSÓFIÁRA halálának 13.
évfordulóján. Emléke mindig a
szívünkben marad. Nyugodjon
békében! 
Fia, Sanyika, unokája, Levi és azok
családja. (8768-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁR-
SAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (64989-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (64996-I) 

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (22241-I)

LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel: 0788-066-155. (65006-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy
ismét sikeres az üzlete. Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert
ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Köszöntjük id. KERESZTESI
ANNÁT 78. születésnapja
alkalmából. Kívánunk neki
erőt, egészséget, és még
nagyon sok boldog évet
családja körében. 
Boldogságban, egészségben
légy gazdag, mindent
megkapj, amit az élet adhat!
Tőlünk ezt a kis köszöntőt
kapod, kívánunk boldog
születésnapot! 
Isten éltessen sokáig! Férjed,
id. Keresztesi Árpád, fiad,
Keresztesi József Attila, és
unokáid: ifj. Keresztesi  József
Attila és Keresztesi  Brigitta
Enikő. (8762)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

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.  

FIZESS
BANKKÁRTYÁVAL!

1,5 m
TARTSD BE A TÁVOLSÁGOT

VÁSÁRLÁSKOR!

1,5 m
KERüLD 

A ZSúFOLT PARKOKAT!

1,5 m
AKKOR IS,

AMIKOR VAKÁCIóZOL!

Együtt izoláljuk a vírust


