
A vírus által okozott közismert körülmények ellenére is – úgy
tűnik – sor kerül az idén a Vásárhelyi Forgatagra. Erről be-
széltek az elmúlt évek alatt méltán igen sikeressé vált ren-
dezvénysorozat szervezői kedd délelőtt a Teleki Téka
udvarán tartott sajtótájékoztatón, ahol elsőként Portik Vilmos
főszervező szólt a jelenlévőkhöz.

– Ez a rendhagyó sajtótájékoztató csupán rövid ízelítő abból, hogy
mivel készülünk. A járvány miatt minden nagyobb rendezvényt lefújtak,
így mi sem tudjuk kijelenteni 100 százalékosan, hogy lesz Forgatag, de
azon vagyunk, hogy amíg a törvény nem tiltja, az idén egy megszokottól
eltérő rendezvénysorozatot szervezzünk. A tavalyi rendezvényt követően
tettünk egyfajta fogadalmat, miszerint újragondoljuk a Forgatagot. Az
évek során egy kicsit elfáradt a csapat, és talán az eseménysorozat is,

Drága zsákutca

Miközben a napokban a karanténtörvény körüli botladozás révén
is láttuk, hogy a döntéshozók a törvényhozás terén is gyengén kezelik
a helyzetet, a krízis gazdasági oldalának kezelésében talán még
annál is rosszabbul állunk. Mindez a botladozás rövid távon ember-
életekbe kerül, hosszabb távon pedig az anyagi költségei is magasak
lesznek a dolognak.

A gazdasági oldalnál maradva, a napokban egy pénzügyi multi
vezető közgazdásza összehasonlító tanulmánnyal állt elő, amelyben
régiónk országainak válságkezelési lépéseit vette górcső alá. Mint
az a hasonló felméréseknél menetrendszerűen történni szokott, ebben
az összevetésben is hátul kullogunk. A vállalkozói szférának nyújtott
közvetlen, azonnali támogatásokat és hosszabb távú hitelprogramo-
kat összehasonlító felmérés szerint szép hazánk az egyik leggyengébb
válságkezelési programmal állt elő a térségben, mind a bruttó nem-
zeti össztermékhez viszonyított értékben, mind a kézzelfogható intéz-
kedések hatékonyságának tekintetében. Hosszú lenne példákba
bocsátkozni az egyes országok válságkezelési programjai kapcsán,
a lényeg inkább ott van, hogy ahol volt államháztartási tartalék a
kasszában, és a döntéshozó politikusoknak nem azért volt fej a nya-
kán, hogy el ne veszítsék a nyakkendőjüket, hanem használták is a
szürkeállományt, ott akár olyan lépéseket is bevállaltak, amikért po-
litikai megfontolásból a brüsszeli okosok majd jól elnáspángolják
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Kaáli Nagy Botond

A világhálón zajlik
a jobbágytelki 
néptánctábor
A koronavírus-járvány miatt elmaradt a
22. marosszéki népzene- és néptánc-
tábor (is). Pontosabban a hagyomá-
nyos formában maradt el. Mert a
szervezők ragaszkodtak idei megtartá-
sához is, ezért teljesen új formában
adták elénk idén a rendezvényt.
____________4.
A Mol gázt és gáz-
kondenzátumot talált
Pakisztánban
A Mol-csoport ismét gázt és gázkon-
denzátumot talált Pakisztánban, ez to-
vább erősíti a társaság
kutatás-termelési nemzetközi tevé-
kenységét – közölte a Mol kedden az
MTI-vel.
____________6.
Mérnöki szemmel,
lelkészszívvel
Ambrus András református lelkész a
Kolozsvári Protestáns Teológiai Inté-
zetben folytatott tanulmányai elvég-
zése előtt automatizálás és ipari
informatika szakon szerzett mérnöki
oklevelet a marosvásárhelyi Petru
Maior Egyetemen. Jelenleg a Cintos-
hoz tartozó Csekelaka 250 tagú refor-
mátus gyülekezetének lelkésze.
____________7.

Fotó: Nagy Tibor 

Benedek István

Idén szeptemberben kerül sor az összművészeti rendezvénysorozatra

Később, de lesz Vásárhelyi Forgatag 



Az elmúlt napokban a kivitelező nyárádremetei vállal-
kozás átadta a bekecsi keresztutat a nyárádmagyarósi ön-
kormányzatnak. A munkálatot a tavasz folyamán kezdték
el, két hónap alatt teljesen be is fejeződött: felállították a
keresztút tizennégy állomását, az út végén pedig a golgotai
keresztekre emlékeztető három feszületet.
Ezekre fémkeretekbe helyezve felkerültek a
Krisztus kínszenvedésének állomásait jelző
kerámia szentképek, amelyeket Csíki 
Dénes kanonok, nyárádköszvényesi-mikházi
plébános szerzett Magyarországról, és ado-
mányként felajánlotta a keresztút létrehozó-
inak. 

Mivel a kálvária közösségi összefogással
épült, a megvalósítást nyárádmenti polgár-
mesterek és katolikus lelkészek is szemrevé-
telezik és véleményezik nemsokára. Ezután
szóba jöhet egy felszentelési ünnepség is, de
ez nagyban a járványhelyzet függvénye, to-
vábbá szeretnék Kovács Gergely gyulafehér-
vári érseket is meghívni az eseményre, hogy
celebrálja az ünnepséget, illetve ismerkedjen
meg a vidékkel – tudtuk meg Kacsó Antal
nyárádmagyarósi polgármestertől. A kivite-
lező munkájával mindenben elégedettek, el-
készült a feszületek mentén vezető út és a
tervezett gépkocsiparkoló is a hegyen. Az
elöljáró szerint annyira jól sikerült a szerpen-
tinesen vezető keresztút, hogy szinte észre
sem lehet venni, amint felfele halad az ember
a tízfokos lejtőn, a meredek domboldalon; a
környékbeli lakosságtól is jó visszajelzéseket
kaptak az alkotást illetően. Az ősz folyamán
borókafenyőt is ültetnének az övezetben,
hogy megszilárdítsa a talajt.

Sikertörténetnek is nevezné a polgármes-
ter ezt a keresztutat, ugyan már 2006-ban
próbálták megépíteni, végül az RMDSZ szí-
neiben megválasztott Maros megyei polgár-
mesterek által létrehozott szolidaritási
alapból jutott Nyárádmagyarós községnek az
idei évre 90 ezer lej, amelyet erre az elkép-
zelésre kívánt fordítani. Ezért is látja illőnek
a községvezető egy megfelelő körülmények
között történő felszentelés megszervezését,
hogy megmutassa másoknak is, mire költöt-
ték a kapott pénzt, illetve el is számoljanak
vele. „Hátha ragadós lesz a példa, és más is

követni fogja” – reméli az elöljáró. Erre az ünnepségre au-
gusztusban szeretnének sort keríteni, de csak a járványügyi
helyzet és az érsek programja függvényében tudnak idő-
pontot leszögezni – hangsúlyozta a beruházó bekecsalji ön-
kormányzat vezetője. (GRL)

Ma HENRIK és ROLAND,
holnap VALTER napja.
VALTER: germán eredetű, je-
lentése uralkodó, tevékeny 
+ nép (vagy sereg).

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 250C
min. 120C

A helyükre kerültek a kerámia szentképek is, következhet a felszentelés – amennyiben lehető-
ség lesz rá Fotó: facebook.com/Nyárádmagyarós község önkormányzata

Megkezdődött a beiratkozás 
az orvosira 

Július 13-án, hétfőn megkezdődött és 22-éig tart az online
beiratkozás a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetem július 26-i felvételi
vizsgájára. A jelentkezők a https://admitere.umfst.ro/ inter-
netes portálon iratkozhatnak be a megmérettetésre. Az
egyetem 3828 helyet hirdetett meg, alapképzésen 36,
mesterképzésen 28 szakot indít. Azon jelentkezők, akik az
internetes iratkozás során nehézségekbe ütköznek, a
0265-208-848-as zöldszámon kérhetnek segítséget július
22-ig, naponta 9-13 óra között.

Rövid terápia szenvedélybetegeknek
– időpontváltozás

A Bonus Pastor Alapítvány által hirdetett kéthetes rövid te-
rápia időpontja megváltozott! A koronavírus-járvány okozta
hivatalos intézkedések miatt a programra július 20–31. kö-
zött kerül sor. Várják azok jelentkezését, akik változtatni
szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni
és a kapcsolati gyógyulásra. Helyszín: Szentkatolna, Re-
beka Missziós Központ. Jelentkezési határidő: július 15.,
marosvásárhelyieknek és a környékbelieknek az alábbi el-
érhetőségen: Adorján Éva – tel. 0743-039.255.

Vakációs gyermekprogramok
A Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal együtt-
működve július végéig minden hétköznap változatos vaká-
ciós programokra hívja a marosvásárhelyi gyermekeket.
Öt nap öt különböző tematika – tudományok napja, állatok
és növények napja, alkotónap, kis íjászok és olimpiai játé-
kok napja – vár a résztvevőkre. Hétfőnként az egyesület
székhelyén, Marosvásárhelyen, a Mihai Viteazul utca 10.
szám alatt, keddtől péntekig a várbeli Régészeti és Tör-
téneti Múzeum épületében és udvarán zajlanak a foglal-
kozások 8.30-tól 16.30 óráig. A helyek száma korlátozott,
a jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges. To-
vábbi tájékoztatás a 0755-625.679-es telefonszámon
kérhető. Iratkozás, bővebb információ: https://www.nyari-
taborok.ro/kepzes.php

Nyárádmente Fesztivál
Július 31. – augusztus 2. között kerül sor a Nyárádmente
Fesztiválra, bár a járványhelyzet miatt szűkebb keretek kö-
zött és visszafogottabban. A szervezők szerint számítani
lehet: lovastáborra, hagyományos kézműves- és termék-
vásárra, borudvarra, előadásokra, gyereknappal egybekö-
tött foglalkozásokra, hintákra, tűzoltó-felvonulásra, lovas
bemutatókra, sportnapra, focira, néptáncra, ifjúsági ud-
varra.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Génjeimben a hiba
Július 16-án, csütörtökön 18.30-tól a marosvásárhelyi vár
kupolatermében kerül sor Csata Éva pszichológus, a Hifa
Románia igazgatója legújabb könyvének a bemutatójára.
A Génjeimben a hiba című kiadvány bemutatóján a szer-
zővel dr. Dégi Csaba pszichológus, drogprevenciós szak-
ember, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem
docense beszélget. 

Kalitkában a madár
A Maros Művészegyüttes július 22-én 20 órától újra fellép
a Teleki Téka udvarán a Kalitkában a madár című elő-
adással. Az előadásban láthatnak a nézők kalotaszegi
verbunkot, bogártelki legényest, küküllőmenti pontozót és
szegényest, gyimesi táncokat, ördöngösfüzesi táncokat,
cigány ritmusokat, valamint csávási csingerálást. Jegyek
a helyszínen kaphatók, helyet a 0753-277-155 telefonszá-
mon kell foglalni. A helyek száma korlátozott. Július 24-én
20 órától a Maros Művészegyüttes a szovátai fürdőtelep
közönségét fogja megörvendeztetni előadásával. Zene-
karvezető Moldován Horváth István, tánckarvezetők: Tör-
zsök Zsuzsánna és Farkas Sándor Csaba. Igazgató:
Barabási Attila Csaba.

Látogatható a gernyeszegi kastély
Július elejétől naponta 10 és 18 óra között látogatható a
gernyeszegi Teleki-kastély. A kastély május végéig a koro-
navírus-járvány miatt zárva volt, utána pedig csak hétvé-
gén fogadtak látogatókat. A műemlék épület előzetes
egyeztetés után tekinthető meg. A 10 órától kezdődő és
17 óráig minden órában induló vezetett látogatásokra a
következő telefonszámokon lehet időpontot kérni: 0754-
383-485 (román és angol nyelven), 0723-037-922 (ma-
gyar, román és német nyelven).

Márton Árpád kiállítása 
Marosvásárhelyen
Több mint négy hónapos kényszerszünet után újra tárlat-
nyitó lesz a Bernády Házban. Július 16-án, csütörtökön
18 órakor Márton Árpád csíkszeredai festőművész pasztell-
kiállítása kerül közönség elé. A 80. életévét októberben töltő
alkotó áprilisra tervezett vásárhelyi bemutatkozása a járvány
miatt elmaradt, most remélhetőleg nem szól közbe a pandé-
mia. A megnyitó az előírások szerint (maszk, távolságtartás,
lázmérés stb.) zajlik majd a kulturális központ udvarán. A
festő utóbbi alkotói időszakában született és Lélekkapu cím-
mel egybegyűjtött negyven alkotása művészetének minden
erényét, tematikai, érzelmi gazdagságát, üzenethordozó ere-
jét felmutatja. A műveket és a vendég pályáját, festészeté-
nek értékeit a megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író
méltatja. 

RENDEZVÉNYEK

Elkészült a bekecsi keresztút

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



Tătaru: szinte elkerülhetetlen 
a veszélyhelyzet meghosszabbítása

Szinte elkerülhetetlennek látszik a veszélyhelyzet jú-
lius 15-e utáni meghosszabbítása – jelentette ki hét-
főn késő este a B1 televízió műsorában Nelu Tătaru
egészségügyi miniszter. Hozzátette: Románia az
egyetlen európai ország, amelynek nincs a karan-
ténra vonatkozó törvénye. A miniszter azt ajánlotta
az állampolgároknak, hogy a vonatkozó törvényke-
zés hiányában is fogadják el a beutalást, illetve a ke-
zelést, mert könnyen előfordulhat, hogy „a mai enyhe
tünetek holnapra már egyáltalán nem lesznek any-
nyira enyhék”. (Agerpres)

Megszavazta a képviselőház 
a Büntetőügyesek nélküli közéletet
polgári kezdeményezést

Elfogadta kedden a képviselőház a Büntetőügyesek
nélküli közéletet elnevezésű polgári kezdeménye-
zést, amelynek célja alkotmányba foglalni, hogy bűn-
vádi perben jogerősen elítélt személyek ne
tölthessenek be közéleti tisztséget. Az alsóházban
295 törvényhozó támogatta szavazatával a kezde-
ményezést, egy tartózkodás volt. Az alkotmánymó-
dosítás indítványozói a következő bekezdéssel
egészítenék ki az alaptörvény 37. cikkelyét: „Nem vá-
laszthatók meg a helyi közigazgatásba, képviselő-
házba, szenátusba és államelnöki tisztségbe olyan
állampolgárok, akiket szándékosan elkövetett bűn-
cselekmények miatt jogerősen szabadságvesztésre
ítéltek, amíg valamilyen ok miatt az ítélet hatásai
megszűnnek”. Az ügyben a döntéshozó ház a sze-
nátus lesz. (Agerpres)

Plagizált Victor Ponta 
a legfelsőbb bíróság jogerős
döntése szerint

A legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította Victor
Ponta kérését, hogy semmisítsék meg a tanügymi-
niszter 2016-os rendeletét, amely visszavonta a Pro
Románia elnökének doktori címét. A legfelsőbb bíró-
ság ezzel megerősítette a bukaresti ítélőtábla dönté-
sét, amely 2017-ben szintén a doktori cím
visszavonásáról döntött. Victor Ponta 2016. augusz-
tus 1-jén vesztette el a 2003-ban szerzett jogtudo-
mányok doktora címet, amikor Mircea Dumitru akkori
oktatási miniszter aláírta a cím visszavonásáról szóló
miniszteri rendeletet. Az oktatási tárca vezetője az-
után döntött a cím visszavonásról, hogy az Egyetemi
Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács
(CNATDCU) 2016. július 27-én megállapította, hogy
Victor Ponta plagizált doktori disszertációjában. Ezt
követően Victor Ponta a bíróságra két keresetet nyúj-
tott be, amelyekben kérte, hogy függesszék fel, illetve
semmisítsék meg a fenti rendeletet, ám mindkét ké-
relmet elutasították. A keresetek benyújtása után a
bukaresti ügyvédi kamara felfüggesztette a vitát Vic-
tor Ponta kizárásáról, amit Monica Macovei európai
parlamenti képviselő kezdeményezett. (Agerpres)

őket, de cserébe a saját nemzetük vállalkozói szférájá-
nak gyors és tetemes támogatást tudtak nyújtani. Mind-
eközben nálunk – attól eltekintve, hogy az
államháztartást elvéreztető hároméves szocdem gazda-
ságpolitika nyomán bevethető tartalék nem volt, de ez
nem mentesítő indok a gondolkodás hiányára – a kor-
mány a válságkezelésnél nagyobb energiát fektetett egy
tízéves „gazdaságmentő” csomagba. Azért idézőjelesen,
mert ennek „mindössze” a feje meg a lába hiányzik, a
dokumentáltsága és a pénzügyi megalapozása. A fantá-
ziával szál gond nem volt. Ennek a helyzetnek az lesz a
következménye, hogy a gazdasági krízisből majd a gond-
viselés, de inkább a gazdaság szerkezetének összetett-
sége okán a nemzetközi kontextus fog kirángatni, ám
közben az életszínvonalbeli hátrányunk minden bizony-
nyal tovább növekszik a térségbeli országokhoz viszo-
nyítva is, nem beszélve az erős államok klubjáról.

És ahogy a válság politikai kezelése terén, úgy ezen
a téren is a fő felelősség az alapos munka szlogenjével
kampányolt elnöké. Ott volt a kezében a lehetőség egy
egységkormány felállítására, hogy a vírusválság keze-
lése mellett a gazdasági krízisből való kilábalás se le-
hessen politikai csetepaték prédája, ahogy azt túl
gyakran látjuk. Úgy sem biztos, hogy sokkal jobban áll-
nánk, de legalább jobban lehetett volna mímelni az ala-
pos munkát.

Drága zsákutca
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A koronavírus-járvány megmutatta, hogy az unió-
nak hatékonyabb eszközökre van szüksége a köz-
egészségügyi veszélyhelyzetek kezeléséhez,
fogalmazott az Európai Parlament múlt pénteki ál-
lásfoglalása. 

A Parlament az 526 szavazattal, 105 ellenszavazat és 50 tar-
tózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban lefekteti a korona-
vírus-járvány utáni uniós közegészségügyi stratégia alapelveit.
Le kell vonni a koronavírus-járvány tanulságait

A képviselők szerint le kell vonni a koronavírus-járvány ta-
nulságait, és az európai egészségügyi unió létrehozásával sok-
kal szorosabbra kell fonni a tagállami együttműködést az
egészségügy terén. Az együttműködésnek a minőségi egész-
ségügyi ellátás minimumkövetelményeinek meghatározására
is ki kell terjednie. Ez azután lehetséges, hogy a tagállamokban
sürgősen elvégzik a helyi egészségügyi rendszerek tűrőképes-
ségét felmérő stresszteszteket, amelyek beazonosítják a gyenge
pontokat, és ellenőrzik, hogy a rendszer képes-e megbirkózni
a koronavírus-járvány esetleges újabb fellángolásával.
Az EP egy európai egészségügyi reagálási mechanizmus
minél előbbi létrehozását javasolja 

Az állásfoglalásban a képviselők egy európai egészségügyi
reagálási mechanizmus minél előbbi létrehozását is javasolják
azzal a céllal, hogy az a gyógyszerek és orvosi berendezések
stratégiai készleteinek jobb koordinálása révén hatékonyab-
ban válaszolhasson mindenféle egészségügyi válságra. A ha-
marosan megjelenő európai gyógyszerstratégiának
tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket is, amelyek révén
a létfontosságú szerek azonnal elérhetők. A gyógyszereket
pedig többféle forrásból kell beszerezni ahhoz, hogy mindig
rendelkezésre álljanak az elérhető árú szerek.
9,4 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező EU4Health
uniós egészségügyi cselekvési program

A képviselők határozottan üdvözlik a 9,4 milliárd eurós
költségvetéssel rendelkező EU4Health uniós egészségügyi

cselekvési program létrehozását. A képviselők külön uniós
alap létrehozását kérik a kórházi infrastruktúra és az egész-
ségügyi szolgáltatások fejlesztésére, mivel álláspontjuk sze-
rint hosszú távú befektetésekre és elkötelezettségre van
szükség. Emellett meg kell erősíteni az unió két közegészség-
ügyi ügynökségét, az Európai Betegségmegelőzési és Jár-
ványvédelmi Központot és az Európai
Gyógyszerügynökséget, és támogatni kell a közös európai
egészségügyi kutatást.

A koronavírus-járvány még nem ért véget, figyelmeztetnek
a képviselők, megismételve: a majdani koronavírus-oltó-
anyagnak világszerte mindenki számára azonnal és megfizet-
hető áron elérhetőnek kellene lennie. Ha az európaiak
egészsége forog kockán, akkor a tagállamok közötti versengés
elkerülése céljából rendszeresebben a közös, uniós közbeszer-
zést kellene alkalmazni, vélik a képviselők.
Önálló európai egészségügyi program létrehozását 

szorgalmazzák 
Az unióban a közegészségügy általában, konkrétan pedig

az egészségügyi rendszer a tagállamok felelősségi körébe
tartozik. Az unió azonban fontos szerepet játszik a közegész-
ségügyi helyzet javításában, a betegségmegelőzésben és 
-kezelésben, az ártalomforrások mérséklésében és az egész-
ségügyi stratégiák tagállamok közötti harmonizáció-
jában.

A Parlament következetesen a koherens uniós közegész-
ségügyi politika létrehozása mellett érvelt, az uniós hosszú
távú költségvetés koronavírus-járványt követő felülvizsgála-
táról és a gazdaságélénkítő programról szóló állásfoglalásában
pedig önálló európai egészségügyi program létrehozása mel-
lett álltak ki a képviselők.

A Bizottság a 2021 és 2027 közötti időszakra a Next Ge-
neration EU helyreállítási terv részeként egy 9,4 milliárd
eurós költségvetésű, EU4Health nevű program létrehozására
terjesztett be javaslatot.

(Forrás: az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Hatékonyabb eszközök a közegészségügyi veszélyhelyzetek kezeléséhez 
Európai gyógyszerstratégia?

Az önkormányzati választások utáni időpontra,
szeptember 30-ra halasztotta keddi ülésén az alkot-
mánybíróság a különleges törvényekkel bevezetett
nyugdíjak progresszív megadóztatásáról szóló tör-
vény alkotmányossági kontrollját.

A parlament által júniusban megszavazott jogszabály 85
százalékos adót vetne ki a katonák, rendőrök, titkosszolgálati
ügynökök, bírák, ügyészek, pilóták, diplomaták, pénzügyőrök
és törvényhozók – nem járulékbefizetés alapján, hanem az il-
lető ágazat részére hozott külön jogszabályok által meghatá-
rozott – nyugdíjának havi 7000 lejt meghaladó részére.

A havi 2000 lejnél nagyobb nyugdíjak 2000 lej feletti (7000
lejig terjedő) részét 10 százalékkal akarták megadóztatni.

A sajtó által luxusnyugdíjakként emlegetett kiemelt járan-
dóságok progresszív megadóztatása ellen az ombudsman és
a legfelsőbb bíróság emelt óvást.

Szerintük a törvény a jövedelemadóval terhelt különnyug-
díjakra vet ki újabb adót, a kettős adóztatás pedig sértené a
diszkrimináció tilalmát. Az ily módon 95 százalékot is elérő
adóteher gyakorlatilag az érintettek nyugdíjának „leplezett ki-
sajátítását” jelentené, és sértené a méltányos közteherviselés
alkotmányos elvét.

Az alkotmánybíróság májusban már megakadályozta a kü-
lönnyugdíjak teljes eltörléséről januárban elfogadott törvény
hatályba lépését. A parlament ezért úgy akarta megkerülni a
szerzett jogok eltörlését tiltó alkotmányos elvet, hogy nem
megszüntetni próbálja, hanem – a 85 százalékos adóval – visz-
szaküldené a költségvetésbe az „arcátlanul magas” nyugdíjak
7000 lejt meghaladó részét.

Az átlagos nyugdíjak többszörösére rugó luxusnyugdíjak
ügye a helyhatósági és parlamenti választások közeledtével
vált ismét központi témává Romániában: a pártok egymásra
licitálva próbáltak politikai hasznot húzni abból, hogy az em-
berek többsége által méltánytalannak tartott extra juttatások
eltörlését szorgalmazták, illetve egymást vádolták a kiváltsá-
gosok védelmével.

A koronavírus-járvány miatt júniusról elhalasztott önkor-
mányzati választásokat szeptember 27-re tűzték ki.

Médiaértesülések szerint az alkotmánybíróság, amely eddig
már két ízben meggátolta a bírák és ügyészek járandóságának
lefaragását, kedden azért halasztotta el a határozathozatalt a
luxusnyugdíjakat megadóztató törvény ügyében, mert nem
kapta meg a jogszabály által érintett többi szakma képviselő-
inek állásfoglalását. (MTI)

Csak az önkormányzati választások után döntenek 
a luxusnyugdíjak progresszív megadóztatásáról
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Továbbra is gyorsuló, napi 600 új esetet meghaladó
ütemben terjed a koronavírus-járvány, kedden a
kórházban kezelt fertőzöttek száma is meghaladta
az áprilisi első csúcsot.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése
szerint az utóbbi 24 órában – az utóbbi két hét átlagánál több
mint 40 százalékkal több – 637 új fertőzést azonosítottak, mi-
után múlt héten négy napon is a 600-at közelítette vagy meg
is haladta az új esetek száma. A diagnosztizált újabb fertőzé-
sek ritmusa az utóbbi két napon csak azért esett 500 alá, mert
a hét végén a szokásos 13-14 ezer tesztnél jóval kevesebb
tesztet értékeltek ki.

Az utóbbi 24 órában kiugróan sok, 30 újabb áldozatot kö-
vetelt a kór: ez az adat az utóbbi időszak átlagának másfél-
szerese, a súlyos esetek közül pedig 234-et továbbra is a
kórházak intenzív terápiás osztályain ápolnak.

A járvány kezdete óta Romániában több mint 33 500 koro-
navírus-fertőzöttet azonosítottak, közülük több mint 1900-an
meghaltak, több mint 1800-an meggyógyultak.

Bár most már nincs minden fertőzött kórházban, vagyis tíz
nap után akkor is hazaengedik a tünetmentes fertőzötteket, ha
nem nyilváníthatják gyógyultnak őket (volt két egymást kö-
vető tesztjük negatív), a kórházak terheltsége meghaladta a

járvány első, április végi tetőzésekor regisztrált eddigi rekor-
dot: kedden már 7856 Covid-19-ben szenvedő beteget ápoltak
kórházban. A GCS szerint 658 fertőzöttet saját kérésére en-
gedtek haza, mivel július harmadika óta egy alkotmánybíró-
sági határozat következtében senkit sem lehet akarata ellenére
kórházi kezelésre vagy karanténra kötelezni.

A járvány elleni védekezést nehezítő joghézag felszámolása
érdekében a kormány múlt hétfőn törvénytervezetet terjesztett
a parlament elé, amelyet azonban az alkotmányos szabadság-
jogok sérülésére hivatkozva vonakodik megszavazni a tör-
vényhozás baloldali többsége.

Klaus Iohannis államfő kedden a szenátusban többséggel
rendelkező ellenzéki Szociáldemokrata Pártot (PSD) bírálta
azért, hogy a „karanténtörvény” elfogadásának hátráltatásával
megfosztja a kormányt a járvány elleni küzdelem egy fontos
eszközétől, szerinte a PSD ezáltal román állampolgárok szá-
zainak haláláért tehető – legalábbis erkölcsileg – felelőssé.

Az államfő élesen bírálta azokat, akik bagatellizálják a ko-
ronavírus jelentette veszélyt, vagy éppenséggel tagadják a 
kórokozó létezését, és újabb felhívást intézett a parlamenthez,
hogy mielőbb fogadja el a járványhelyzetben vagy biológiai
veszély esetén elrendelhető közegészségügyi intézkedésekről
szóló törvénytervezetet. (MTI)

Továbbra is napi 600 új esetet meghaladó ütemben
terjed a fertőzés

Mózes Edith



A koronavírus-járvány miatt
elmaradt a 22. marosszéki
népzene- és néptánctábor
(is). Pontosabban a hagyomá-
nyos formában maradt el.
Mert a szervezők ragaszkod-
tak idei megtartásához is,
ezért teljesen új formában
adták elénk idén a rendez-
vényt.

Az ilyenkor nyüzsgő, muzsikától
hangos Jobbágytelke most csendes,
a táborlakók nem itt vertek szállást,
hanem online térbe költöztek né-
hány nap néhány órájára. Ha már
felelőtlenség lett volna egymással
szemben a fizikai találkozás, érint-
kezés, ölelés, tánc, a szervezők, a
marosvásárhelyi Folk Center alapít-
vány lelkes csapata az internet
révén hozza közel a tábort és han-
gulatát azokhoz, akik az idén is Job-
bágytelkén szerettek volna tölteni
egy hetet. Naponta egy órára kötik
le az érdeklődőket, de akinek ideje
van, akár órákat is eltölthet ebben a
térben, saját és mások emlékeiből
idézheti fel a valós tábor hangulatát
az újabb találkozásig.
Nagy lehetőség, nagy felelősség

Az idei tábor varázslatos lehető-
ségnek tűnt, ezért új ötletekkel,
nagy reményekkel, lelkesedéssel
láttak munkához a szervezők. Egy
különlegest tábort álmodtak meg.
Amikor megjelent a vírus, azt gon-
dolták, olyan lesz, mint a többi, jön
és megy, ezért sokáig fel sem me-
rült a rendezvény elmaradásának le-

hetősége. A vírus azonban maradt,
és az események felelősségteljes
döntésre kényszerítették a szervező-
ket. Mert mindenekelőtt felelősség-
gel tartoznak a falu lakóinak, akik
huszonegy éven át szeretettel fo-
gadták őket, segítségükre voltak, és
nem lehetett visszaélni a bizalmuk-
kal, szeretetükkel, védtelenségük-
kel. Ugyanígy felelősséggel
tartoznak az ide látogatók, a vissza-
térők és az újonnan érdeklődők
egészségéért is. Ugyanakkor egy
másfajta felelősség is terheli őket a
rendszeres visszatérőkkel szemben,
akik évek óta jelen vannak a törté-
netben, akik ehhez a táborhoz mérik
az időt, ez jelenti számukra az év-
fordulást, a nagy találkozást, a nagy
beszélgetést, éneklést, táncolást, a
nagy ölelést és sok minden mást.
Nem akartak azonban űrt hagyni
maguk után, megszakítani a folyto-
nosságot, ezért döntöttek úgy, hogy
az idén is megszervezik a tábort,
csupán másként, máshol, pontosab-
ban a világhálón. Ez volt az egyet-
len módja annak, hogy vigyázzanak
mindannyiuk egészségére – vallotta
be az egyik szervező, Puskás Attila
Barna.

Tisztában vannak azzal, hogy az
igazi semmivel nem pótolható, de a
valami is sokkal több a semminél.
Az online térben való táborozás me-
rőben más, mert senki nem fog ki-
venni egy hét szabadságot, hogy a
számítógép képernyője előtt ücsö-
rögjön egész nap, és Jobbágytelke
nyugalma nem hasonlítható össze a
digitális világ sebességével. Meg-
próbáltak tehát a szervezők alkal-

mazkodni az új helyzethez, napi
egyórai anyagba próbálták belesű-
ríteni az emlékeket, hangulatképe-
ket, az új ismereteket.

„Én azt gondolom, hogy az idei
tábor is egy kiváló lehetőség lehet
arra, hogy bebizonyítsuk, ha szét-
szórva is élünk a Kárpát-medencé-
ben és azon is túl, mégis
összetartozunk! Egy dolog sajnos
elmarad. A sok-sok ölelés. De a sze-
retet, ami mindvégig velünk lesz,
erőt fog adni, és annál szebb és mé-
lyebb élmény lesz majd a szemé-
lyes találkozás” – mondta el a
szervező.
Tanulás, tanulás, mulatozás

A heti program elérhető a Folk
Center honlapján, bárki előre el-
döntheti, hogy az egész „napi”
programot vagy annak csak egy ré-
szét szeretné követni. Ugyanis a
szervezők minden este 8 órakor fel-
töltik ide a napi egyórás programot.
Ez egy ideig itt is fog maradni, azaz
bármikor visszakereshető annak is,
aki éppen akkor nem ér rá meg-
nézni, gyakorolni – akár szabadság
alatt vagy után is élvezheti a tánctá-
bor egész hetét. A szervezők egy él-
ménytár megnyitásával lehetőséget
adtak, hogy bárki feltölthesse ide
kedvenc emlékeit, kép- és hang-
anyagait, amit a jobbágytelki tánc-
tábor kapcsán őriz az előző
évekből, így nemcsak felidézheti,
hanem másokkal is megoszthatja
azokat. Továbbá egy interaktív ve-
télkedőt is indítottak, egy sor kér-
désre kell válaszolni szombat
éjfélig, a feleleteket pedig mind
meg lehet találni a világhálón, ha

ügyesen szörfözünk rajta. A díjak
pedig „habosan fognak folyni” a
legközelebbi élőben szervezett tá-
borban – ígérik a szervezők.

A napi anyagban új ismeretanyag
és archív felvételek egyaránt vissza-
adják a táborok programját. Kádár
Elemér egy nagy kalandként fogja
fel azt, hogy első alkalommal kell
ilyen módon táncokat oktatnia,
ezért több gyakorlatot mutat be,
amit időről időre visszanézhetnek
vagy akár órákig is gyakorolhatnak
a táncokat tanulók, s mindemellé
egy linkről zenei anyag is letölthető.
Új énekek tanulhatók Kásler Mag-
dától is, ő a Bartók Béla által gyűj-
tött nyárádmenti dalanyagból
választott egy-egy darabot minden
napra. Gasztroperceket is találunk a
programban, amikor a helyi Be-
reczki Anna (aki 17 éven át volt a
tábor szakácsnője) hagyományos
recepteket és azok elkészítési mód-
ját mutatja be a konyha kedvelői-
nek. A Kézművespercek idén
kimondottan jobbágytelki népi
mesterségekre összpontosít, s a
szalma útját járja be: aratás, fonás,
kalapkötés. Mindezek a felvételek
az idei tábor számára készültek. 

Régi felvételekkel idézik fel vi-
szont a tábor kötetlen, mulatós ré-
szét, naponta újranézhetők a
nyárádmagyarósi, nyárádselyei és
természetesen a jobbágytelki ha-
gyományőrző csoportok néptáncai
a tábor archívumából, ugyaninnen a
Magos és Dzseztán együttes kon-
certjei is előkerültek, és viszonylag

új előadása látható a jobbágytelki
fiatalok mai táncnemzedékének. Az
elmaradhatatlan esti táncházakban
a magyarpéterlaki Csiszár Aladár és
bandája húzza a talpalávalót,
ugyancsak egykori tábori felvétele-
ken. A vasárnapi táborbontás, él-
ményértékelő tartalma termé-
szetesen nem lesz jelen a honlapon,
az mindenki saját „fehér foltja”
marad. 

A szervezők több részletet nem
árultak el, a meglepetések a maguk
idejében derülnek ki, de remélik,
hogy a tánc- és énekoktatás lesz az
a napi programpont, amelyre a leg-
többen bekapcsolódnak.
Fontos a helyi közösségnek is

Székelyhodos község polgármes-
tere, Barabási Ottó is úgy véli, fe-
lelősségteljes döntést hoztak a
szervezők, hogy ilyen módon kerül
sor az idei táborra, mert azt szeret-
nék mindannyian, hogy a sorozat ne
szakadjon meg: a helyi közösség
számára igen sokat jelent a tánctá-
bor, amint a hagyományőrzés is.
Mivel az igazi tábor jó hangulatát
nem pótolja semmi, a házigazda
elöljáró arra ösztönözte vasárnapi
megnyitóbeszédében az érdeklődő-
ket, hogy töltsék fel a régi emlékei-
ket az értéktárba, hogy azok ne
merüljenek feledésbe, adjanak erőt
és könnyítsék meg a várakozást,
mert nagyon remélik, hogy 2021-
ben ismét élőben lesz élvezhető a
jobbágytelkiek nyelvén „fesztivál”-
nak nevezett egyetlen nyárádmenti
tánctábor.

Remélhetőleg Jobbágytelkén a következő nyáron már lehet mulatni a táncházban Fotó: Gligor Róbert László/archív
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A helyszín változott, a rendezvény maradt
A világhálón zajlik a jobbágytelki néptánctábor

Gligor Róbert László



ezért a tavaly megfogadtuk, megpróbáljuk
újraszervezni, és nem csak a járvány
miatt. Az eddigi társszervező Soós Zoltán
az idén a kampánya miatt nem tud részt
venni a szervezésben, így új fesztiváligaz-
gatót köszöntünk a csapatban: a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színházban kifejtett
munkája kapcsán is ismerős Pál Attila az
új igazgatónk. A tapasztalata segít nekünk
abban, hogy mit lehet megvalósítani és
mit nem a korlátozások közepette. A prog-
ramfelelősünk ezúttal társat kap: Molnár
Imola mellé Molnár-Sántha Ágnes tér
vissza. Ezúttal együtt fognak gondos-
kodni arról, hogy olyan program legyen,
ami okot ad arra, hogy a közönségünk ki-
mozduljon a falak közül. Köszönöm Soós
Zoltánnak a munkát, amit az elmúlt nyolc
esztendőben kifejtett, és remélem, hogy
jövőre polgármesteri minőségben nézi
végig a Forgatagot. 

– Köszönöm a bizalmat, de félek – tette
hozzá Pál Attila. – Óriási felelősségnek
tartom azt, amibe belevágtunk. Nagy fe-
lelősséget róttak rám, a tapasztalatomra
alapoznak. Mindig is féltem a magasság-
tól, de szerettem volna bunjee jumpin-
gozni. Ez most épp ilyen helyzet, hiszen
nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Érdekeség-
ként azonban elmondhatom, hogy az idén
először a Forgatag törté-
netében saját produkció-
val is megjelenünk: a
Marosvásárhelyi Filhar-
móniával, illetve a Nem-
zeti Színházzal készül
egy olyan előadás, amit
közösen hozunk létre. A
mostani, járvány okozta
helyzet újdonság nekünk
is, partnereiknek is, a né-
zőknek is, de megteszünk
minden tőlünk telhetőt.
Ugyanakkor el kell mon-
danom, hogy nyertünk
egy pályázatot, amelynek
keretében a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hi-
vatal 41.000 lej értékben
támogat, ám ezt az össze-
get kimondottan csak a
marosvásárhelyi és a na-
gyon közeli művészekre
költhetjük. Idén erre épít-
jük a Forgatagot. 

– Az első négy Forga-
tag alkalmával nagyon
nagy lendülettel kezd-

tem a családi és gyermekprogramok szer-
vezését, e négy év alatt három helyszínen
zajlottak a programok – mondta Molnár-
Sántha Ágnes. – Szenvedélyes marosvá-
sárhelyiségem adja a lendületet nekem.
Nem volt nagy szervezői tapasztalatom,
de ez a rendezvény találkozott az érdek-
lődési körömmel, a vágyaimmal. Az ötö-
dik évben már úgy éreztem, hogy nem
tudok megújulni, és az eseménynek is
szüksége van formaváltásra, így átadtam
az eseményszervezést Bálint Erika kollé-
ganőmnek. Az idéntől azonban újra prog-
ramfelelősként koordináljuk a
programokat. A Forgatag dátuma ez
évben az eddigi augusztus végi időpont-
ról szeptember 11-13-ra tevődött át tech-
nikai okok miatt. A leendő
korlátozásokról még nem sokat tudunk,
de a programunk úgy készült, hogy nincs
olyan programelem a régiekhez képest,
amely elmaradna. Lesznek családi és
gyerekprogramok, sportesemények, foci-
kupa. A kézművesvásár sorsa még bi-
zonytalan. A hangsúly az idén a helyi
jellegen lesz. Helyi művészek, vásárosok
érkeznek majd, és ismét segítségünkre
vannak azok a helyi civil szervezetek,
amelyekkel eddig is együttműködtünk,
de számítunk például a Duna Művész-
együttes fellépésére is. Azon leszünk,

hogy a járványügyi előírásokat betartsuk,
ennek a formáján továbbra is dolgozunk.
Bejelentenivalóm is van: az idén gyer-
mekeknek hirdettünk meg rajzpályáza-
tot: az összes résztvevő alkotásait a
helyszíneken kifüggesztjük, a nyertese-
ket pedig pénzjutalomban részesítjük. Az
első Forgatag óta szorosan együttműköd-
tünk a Teleki Tékával, ez az idén is így
lesz: a Tékaforgatagra is számíthat a kö-
zönség, itt kerül sor a kerekasztal-beszél-
getésekre is. Ami a helyszíneket illeti,
olyan helyszíneket tervezünk belakni,
amelyek eddig is a programunkban vol-
tak, partnerek voltak. Kicsit decentrali-
záltabbnak tervezzük az idei Forgatagot
– ha lesz is egy központi helyszínünk, az
együttműködő szervezetek a saját helyszí-
neiken is bonyolítanak programokat.

Ami a támogatást illeti, nem a polgár-
mesteri hivatal lett sokkal barátságosabb,
hanem egy pályázatot tettünk le – árulta
el Portik Vilmos. – Az irodavezetőnk,
Nagy Éva rengeteget dolgozott azon,
hogy e pályázatot ne vágják ki azonnal.
Továbbra sem kergetünk illúziókat azon
helyszínek vonatkozásában, amelyek fö-
lött a hivatal rendelkezik, ám a közterü-
let-használati törvényeket ismerjük,
betartjuk, és remélem, hogy nem gördíte-
nek elénk akadályt.

Aplatinaszőkére festett haj apró vé-
kony fürtökben ragyogta be az idő
fő- és mellékutcáival keresztezett

arcot. A kora délutáni fényben olyan volt a
hatvanas éveitől lassan búcsúzó asszony,
mint egy megöregedett Marilyn Monroe.
Csak darabos járása nem emlékeztetett dí-
vára, és élelmes természetre valló, élénk te-
kintete sem. Rendszerint gyorsan beszélt,
mintha szavai versenyfutásra keltek volna a
másodpercekkel, közben szemével többször
is felmérte a terepet. Semmi nem kerülte el a
figyelmét, az elejtett aprópénz és az ismeret-
len eredetű fémdarab egyformán fontosnak
bizonyult, és a markába kívánkozott. 

– Nem hallotta, mikor nyit ki újra az
„ócska”? – foglalta el a kérdező szerepét be-
szélgetésünk elején, a lakótelepi buszmegál-
lóban. – Ejsze a nyáron már nem – jegyezte
meg, mielőtt válaszolhattam volna, aztán fel-
tételezéséhez magyarázatot is adott. – Ebben
a helyzetben nem is lehet „fickándozni”,
annyi a rendetlen, fegyelmezetlen ember. A
múltkor a buszon négy-öt utast is láttam
maszk nélkül. Mind jól öltözöttek, úri kiné-
zetűek voltak. Aztán felszállt egy cigányasz-
szony, akinek a kendője jól körbe volt tekerve
a fején, az orrát és a száját is eltakarta vele.
Bezzeg ő odafigyelt a védekezésre, magam-
ban meg is dicsértem – szusszanásnyit pi-
hent, aztán hangja vágyakozóbbra váltott: –
Pedig milyen jó volt, amikor vasárnap haj-
nalban fogtam a kicsi szekerem, és indultam
árulni. Tíz-húsz lej délre majdnem mindig
összegyűlt, közben beszélgetőtárs is került.

Sokszor olyan jól eldiskuráltam valamelyik
ószeres ismerőssel, hogy mire észbe kaptam,
szedhettem is össze a cókmókom. De így is
jó volt, a társaság megérte. Egy asszonnyal
úgy összebarátkoztam, hogy egy idő múlva
foglaltuk egymásnak a
helyet. Amelyikünk ha-
marabb érkezett, úgy
szétterítette az eladniva-
lóját, hogy oda más ne
férjen, aztán mikor az árustárs megjött, ösz-
szébb húzódtunk. 

– Mit szokott árulni? – vettem át a gondo-
latfonalat.

– Mikor mit. Horgolt terítőket, kötött hol-
mit. Leánykoromban sokat kézimunkáztam,
van miből válogassak. Az unokám kinőtt ru-
háiból is gyakran vittem az ószerre. A fiam
Hollandiában él a családjával. Jóravaló er-
délyi lányt vett el, nem sokkal a lakodalom
után egy kinti állásajánlat miatt telepedtek
ki. Engem valamiért még a kapcsolatuk ele-
jén megszeretett a menyem, azt mondta,
olyan vagyok neki, mint egy második anya.
Tudja, hogy nagy „ócskázós” vagyok, így
rendszeresen küldi a kislánya levetett hol-
miit, hogy legyen mit áruljak. De nem csak
ebben segítenek a fiatalok. Legutóbb a szü-
letésnapomra olyan kávéfőzőt postáztak
nekem, ami „hét nyelven beszél”. Pedig nem
várok el tőlük semmi ilyesmit. A nyugdíjam-
ból „kibogozom” az életet. Tudja, mi a tit-

kom? – pihentette meg az arcomon repdeső
tekintetét. – Sosem indulok el otthonról
annyi pénzzel, amennyit el tudnék költeni. A
kevesebb valahogy jobban megmarad. Most
is pár lejt hoztam csak magammal, arra az

esetre, ha megkívánok
egy fagylaltot.

– Az ócskapiacozás
mellett még mivel tölti
szívesen az időt? – szó-

laltam meg újra.
– Rendezem a virágaimat. Legutóbb va-

lami bogár támadta meg őket, ecetes perme-
tet használtam ellene, úgy néz ki, hogy
használt. Van egy kicsi bekerített területem
a tömbház mellett, ahol élek, a rózsáim ott
nagyon jól érzik magukat. Hetente többször
is viszek belőlük a temetőbe az uramnak.
Kora tavasszal hóvirágom, ibolyám is nyílik,
aztán a tulipánok is megérkeznek. Azokkal a
kijárási tilalom miatt idén nem tudtam meg-
lepni az uram, de majd jövőre bepótoljuk.
Árvácskával és más apró virágokkal ültettem
be a nyughelyét, azokat szinte mindennap
megöntözöm. Megviselte szegényeket, ami-
kor két hónapig nem mehettem arra, de most
már szerencsére szabadon koslathatok. Most
is öntözni indultam.

– Nehezen bírta a bezártságot?
– Még annál is nehezebben – kacagta el

magát az idős asszony. – Nekem nincs otthon
számítógépem, sem „faltól falig tévém”, nem

is vágytam soha ilyesmire, a rádiómmal
bőven megelégszem. De a karantén alatt egy
képernyőt is szívesebben bámultam volna,
mint a négy falat. Hajnalban és késő este ki-
kiszöktem a lakásból egy rövid sétára. Pár-
szor meg is állítottak a rendőrök, de nem
büntettek meg, csak szépen megkértek, hogy
tartsam be az idősek levegőzésére megsza-
bott délelőtti órákat. Volt, hogy szót is fo-
gadtam, de nem bírtam a tömeget, ami
olyankor elárasztotta az utcákat. Pedig az
ócskapiacon sosem zavart a sok ember lát-
ványa.

– A fiáék milyen gyakran látogatják?
– Nyáron mindig itt töltöttek egy-két hetet,

most a vírushelyzet miatt ez elmarad. A fiam
is, a menyem is sokat dolgozik, nem enged-
hetik meg maguknak a 14 napos kényszerpi-
henőt a visszautazásuk után. De telefonon
hetente többször is felhívnak. Akartak kül-
deni nekem egy „okosmobilt”, amin látha-
tom is őket, de mondtam, hogy én azt úgysem
tudnám használni. Nincs is rá szükségem.
Elég, ha behunyom a szemem, és már ott is
vannak velem a nagyszobában.

Lassan, komótosan közeledett a busz,
amire beszélgetőtársam várt. Szapora moz-
dulattal húzta elő nejlonszatyrából a védő-
maszkot, harciasan az arcára rögzítette,
aztán elköszönt. A felszállásnál szüksége volt
némi segítségre, de a pillanatnyi elbizonyta-
lanodás után magabiztosan ereszkedett le a
legközelebbi ülőhelyre. Marilyn Monroe-s
fürtjei átragyogtak az ablakon, ahogy távo-
lodott.

Ószeres álmok
Fotó: Nagy Tibor
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Erről jut eszembe
Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta… Bizony be-

sárgultunk egészen, és persze ostobán. Elkerülhető
lett volna, ha idejében villan a sárga lap minden
téren és mindenki előtt, aki arra rászolgált. De
ahhoz azok is kellettek volna, akik valóban jogosul-
tak arra, hogy felmutassák a figyelmeztető, fegyel-
mezésre hivatott jelzést. És rendelkeznek is azzal a
törvény adta felhatalmazással meg erkölcsi hitellel,
ami erre őket alkalmassá teszi. Na, ezt egy kicsit el-
bonyolítottam, de értik, miről beszélek. Hogyne ér-
tenék, hiszen mindannyian ebben az össztársadalmi
katyvaszban élünk már hosszú ideje! A mindinkább
elterjedő sárga jelzés pedig semmi jót nem jelent.
Sem a meteorológiában, sem a sportban, sem a köz-
lekedésben, sem más olyan életjelenségekben, ahol
ezt egyre elterjedtebben használják. Egyébként nem
tudom, miért éppen ettől a színtől kell libabőrösnek
lennünk, de a történelemben komoly hagyománya
van. Gondoljunk csak a sárga veszedelemre, a sárga
házra, a sárga csillagra és így tovább. Hamar elju-
tunk a vörösig, ami még tragikusabb helyzeteket,
történeteket idéz. De maradjunk a sárgánál, talán a
piros jelzőt mégsem érdemeljük ki újra. A mostani
kiújult sárga is elkerülhető lett volna, ha – mint az
elején mondtam – nem lettünk volna ennyire osto-
bák. Mindannyian: mi, akiket vezetnek és azok, akik
vezetnek. A járvány nem tett okosabbá, ellenkezőleg.
Mintha mindenki agyát összeszorítaná a ránk tele-
pedő korona, és kifacsarná belőle a józanság, ész-
szerűség, megfontoltság minden cseppjét.
Végtelennek tűnik a karanténos bohózat vagy szo-
morújáték, a járványügyi kalamajka, az emberek,
embercsoportok, etnikumok, vallási közösségek egy-
másnak ugrasztása, fokozódóban a gátlástalan po-
litikai, hatalmi harc, és közben egyre többen
betegednek meg, érnek tragikus véget, és igazából
már az sem tudható, kinek, minek higgyünk a pan-
démiát illetően. Noha a türelmünk vészes fogyatko-
zást mutat. Menni kéne, menni kéne, duruzsol valami
legbelül. Még akkor is, ha nem is készülnénk sehova.
Most, már ha akarnánk, sem igen lehetne átlépni a
határt. Besárgultunk országként is, ügyelni kell ve-
lünk, sehol sem látnak szívesen minket, romániaia-
kat, veszélyt jelentünk más országbeliekre. Még
szomorúbb, hogy a határokon belül is veszélyesek
vagyunk egymásra, rengeteg a felelőtlen alak, és na-
gyon sok a vezetésre, irányításra alkalmatlan poli-
tikacsináló, tisztségviselő. Ezért kell tudatában
lennünk, hogy veszélyhelyzet van, akár meghosszab-
bítják azt hivatalosan, akár nem, és ehhez érdemes
igazítanunk az életmódunkat. Lelkileg is erre kell
építenünk, hasznosítva mindazt az emberi értéket,
amihez hozzáférhetünk, kihasználva minden olyan
lehetőséget, ami segít, hogy hangulatilag, érzelmileg
se kelljen színt váltanunk. Az sem baj, ha olykor ránk
mondhatják, hogy zöldek vagyunk. Mer aszongya,
hogy: Sárgaja csikóóó, sárgaja nyereeeg rajta!
(N.M.K.)

(Folytatás az 1. oldalról)



Idén 10 éves a Magyarok kenyere program

Júniusban nőtt 
az éves inflációs ráta

Júniusban 2,6 százalékra nőtt az éves inflációs ráta az egy hónappal
korábbi 2,3 százalékról – közölte pénteken az országos statisztikai inté-
zet.

A vizsgált időszakban leginkább az élelmiszerek drágultak 5,35 száza-
lékkal, a szolgáltatások 2,78 százalékkal kerültek többe, míg a nem élel-
miszerek ára 0,7 százalékkal emelkedett.

Májushoz képest a fogyasztói árak 0,08 százalékkal emelkedtek.
Tavaly decemberben 4 százalék volt az éves inflációs ráta, amely ja-

nuárban 3,6 százalékra mérséklődött, majd folyamatosan csökkent máju-
sig. Most megtört ez a csökkenő irány, a fogyasztói árindex szinte
visszakerült az áprilisban mért 2,7 százalékra. A központi bank május
végén ismét mérsékelte 25 bázisponttal az alapkamatot, amely így a tör-
ténelmi mélypontnak számító 1,75 százalékra csökkent, legutóbb 2018
elején volt ilyen alacsony az irányadó kamat. A jegybank az idén 2,8 szá-
zalékos fogyasztói árindexre számít, 2021-ben 2,5 százalékos inflációval
számol. (MTI)

Jelentősen csökkent 
májusban az ipari termelés

Májusban a nyers adatok szerint 30,6 százalékkal csökkent az ipari ter-
melés az egy évvel korábbihoz képest – közölte kedden az országos sta-
tisztikai intézet.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adat szerint a visszaesés 28
százalékos volt, ugyanakkor májusban az előző hónaphoz mérten a nyers
adatok szerint 22,2 százalékkal nőtt az ipari termelés, a szezonális és nap-
tárhatással kiigazított érték szerint pedig 15,1 százalékkal.

Az első öt hónapban az ipar kibocsátása 17,4 százalékkal csökkent az
előző év azonos időszakához mérten, a kiigazított adat szerint 17,2 szá-
zalékos volt a visszaesés. A január és május közötti időszakban mindhá-
rom nagy ágazatban csökkenést jegyeztek, így a feldolgozóipar
kibocsátása 19,7 százalékkal esett vissza, a bányaiparban a termelés 9,8
százalékkal mérséklődött, míg az elektromos, hőenergia és gáz termelése,
illetve szolgáltatása 6,1 százalékkal zsugorodott.

Az első öt hónapban az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele
14,9 százalékkal volt kisebb a tavalyi év azonos időszakához mérten.

Az új megrendelések 14,9 százalékkal csökkentek a tavalyi év azonos
időszakához mérten. Májusban 32,7 százalékkal kevesebb új megrendelés
volt a tavalyi ötödik hónaphoz mérten, ugyanakkor áprilishoz képest 19,1
százalékos növekedést jegyeztek fel. Tavaly egész évben 2,3 százalékkal
csökkent az ipari termelés a nyers adatok szerint az előző évhez mérten.
(MTI)

Visszaesett az export
Az első öt hónapban 19 százalékkal, 23,752 milliárd euróra csökkent

a román export, miközben az import is 13,5 százalékkal, 31,093 milliárd
euróra mérséklődött – közölte pénteken az országos statisztikai intézet.

A külkereskedelmi mérleg hiánya az első öt hónapban elérte a 7,340
milliárd eurót, amely 11,25 százalékkal, 742,3 millióval haladta meg a
tavalyi év azonos időszakit.

Májusban a kivitel 3,755 milliárd euró volt, 40 százalékkal kevesebb,
mint tavaly májusban, a behozatal pedig 35,4 százalékkal 5,006 milliárd
euróra esett vissza. Tavaly egész évben 14,3 százalékkal, 17,280 milliárd
euróra nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya az előző évhez mérten. Ro-
mánia 2019-ben 1,9 százalékkal többet, 69 milliárd euró értékben expor-
tált, miközben 4,2 százalékkal többet, 86,283 milliárd euró értékben
importált a 2018-as évhez képest. (MTI)

Nőtt a világ dollármilliomosainak
összesített vagyona

A világ dollármilliomosainak összesített vagyona tavaly 8,6 százalék-
kal 74 ezer milliárd dollárra nőtt a Capgemini pénzügyi tanácsadó cég
éves jelentése szerint.

A World Wealth Report szerint a legalább egymillió dollár befektetéssel
rendelkező magánszemélyek száma 8,8 százalékkal 19,6 millióra emel-
kedett tavaly.

A jelentés összeállítói szerint a vagyonosok számának és vagyonuk
gyarapodásának elsődleges oka az értékpiacok szárnyalása volt. Érdekes-
ségként megjegyezték, hogy 2012 óta tavaly először nőtt nagyobb mér-
tékben a milliomosok vagyona Észak-Amerikában, mint az ázsiai és
csendes-óceáni térségben.

A dollármilliomosok száma tavaly Észak-Amerikában 10,9 százalékkal
6,3 millióra, a Közel-Keleten 9,3 százalékkal, Európában 8,7 százalékkal,
az ázsiai és csendes-óceáni térégben 7,6 százalékkal, Afrikában 6,1 szá-
zalékkal, Latin-Amerikában pedig 2,7 százalékkal nőtt.

A milliomosok vagyona Észak-Amerikában 11 százalékkal 21 ezer 700
milliárd dollárra nőtt, ami minimálisan meghaladta az Egyesült Államok
tavalyi 21 ezer 400 milliárd dolláros GDP-értékét. A milliomosok va-
gyona a Közel-Keleten 10,2 százalékkal, Európában 8,7 százalékkal, az
ázsiai és csendes-óceáni térségben 7,9 százalékkal, Afrikában 6,5 száza-
lékkal, Latin-Amerikában pedig 4,4 százalékkal bővült. (MTI)
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Ez évben is gyűjtik a gazdáktól a búzaado-
mányt az idén 10 éves Magyarok kenyere
program keretében. Ezúttal 89 ponton lehet
leadni a felajánlásokat, amelyeket 20 ma-
lomban őrölnek majd meg – tájékoztatták a
program felelősei csütörtökön közleményben
az MTI-t.

Mint a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) írja, a Magyarok kenyere – 15 millió 
búzaszem elnevezésű program keretében Magyar-
ország területéről és a Kárpát-medence magyar-
lakta régióiból ajánlanak fel búzát határon belüli
és túli, magyar gyermekeket segítő szervezetek
számára.

Külön aktualitással bír ez a 2020-as esztendőben,
amelyet az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évé-
nek nyilvánított – jegyzik meg. A koronavírus okozta
helyzetben kiemelten számítanak a pénzadományokra

is, hogy idén is több tízezer gyermek ellátását bizto-
síthassák – teszik hozzá.

A Magyarok Kenyere Alapítvány egyik célkitű-
zése, hogy a Kárpát-medencei magyarok mellett a
nyugati, tengerentúli diaszpóra magyarságot is bevon-
ják az adományozásba. Tavaly első alkalommal a
szórványmagyarságba, New York, Calgary, Cork
vagy Bécs magyar közösségébe is eljuttatták a Ma-
gyarok kenyere jelképes lisztadományát – olvasható
a közleményben.

Tavaly közel 5700 magyarországi és határon túli
magyar gazda vett részt az adományozásban, mintegy
800 tonna búzát adva össze a hazai és határon túli
gyermekeknek és rászorulóknak.

Idén július 1-jétől augusztus 20-ig lehet leadni az
étkezésibúza-adományokat. A Kárpát-medencei bú-
zaösszeöntés ünnepét július 31-én tartják a szarvasi
szárazmalomban. A programmal kapcsolatos további
információk a www.magyarokkenyere.hu oldalon ta-
lálhatók. (MTI)

A Mol gázt és gázkondenzátumot talált 
Pakisztánban

A Mol-csoport ismét gázt és gázkondenzátu-
mot talált Pakisztánban, ez tovább erősíti a
társaság kutatás-termelési nemzetközi tevé-
kenységét – közölte a Mol kedden az MTI-
vel.

A lelőhely az északi TAL koncessziós területen
van, amelynek a Mol az operátora.

A Mamikhel-S-1-es kúton elvégzett fúrás mélysége
mintegy 5 kilométer, és a tesztelés során a kút naponta
6516 hordóval egyenértékű szénhidrogént termelt. A
kút további tesztelése folyamatban van – írják.

Berislav Gaso, a Mol-csoport kutatás-termelési
ügyvezető igazgatója a közleményben elmondta, a 
legújabb pakisztáni lelet a TAL koncesszió mélyebb
rétegeiben nyit újabb lehetőséget, emellett a Mamik-
hel S-1 felfedezés tovább erősíti a térség energiabiz-
tonságát.

A Mol operátorként naponta mintegy 90 ezer hor-
dóval egyenértékű szénhidrogént termel ki a TAL
koncesszióban, amelyben 8,4 százalékos a részese-
dése. A magyar vállalatnak a konzorciumban három
pakisztáni állami és egy magán olajvállalat a partnere.

A közleményben ismertetik, hogy a Mol 21 éve van
jelen az ázsiai államban, ahol 4 szénhidrogénblokk-
ban van érdekeltsége. A mostani a Mol 13. lelőhelye

Pakisztánban, a magyar vállalat által működtetett TAL
koncesszió az ország második legnagyobb PB-gáz és
olajtermelője, a 200 milliós Pakisztán gázellátásának
csaknem 9 százalékát adja.

Hangsúlyozzák, a Mol célja kutatás-termelési üz-
letágának nemzetközi erősítése, három hónapon belül
ez a Mol második lelőhelye, márciusban a Mol Norge
az Északi-tenger norvég részén bukkant olajra.

A Mol-csoport kutatás-termelés üzletága 14 ország-
ban van jelen, melyek közül 9 államban termel.

A közép-európai tevékenység mellett a Mol ott van
a Független Államok Közösségében, Közel-Keleten,
Afrikában, Pakisztánban és az Északi-tengeren.

Felidézik, a Mol-csoport áprilisban jelentette be,
hogy megvette az amerikai Chevron azerbajdzsáni ér-
dekeltségét a világ egyik legnagyobb olajmezőjében.
A 9,5 százalékos ACG mezőbeli részesedés napi 
20.000 hordóval erősíti a cégcsoport termelését, ami
a jelenlegi termelés csaknem ötöde.

A nemzetközi terjeszkedés célja a készletpótlás, hi-
szen a Mol szénhidrogén-termelésének mintegy 60
százaléka a régióból – Magyarország és Horvátország
– származik. A helyi mezők kimerülőben vannak, idő-
vel egyre kevesebb szénhidrogén termelhető ki belő-
lük – írják a közleményben. (MTI)

Michel 1074 milliárd eurós keretköltségvetést
javasol

Charles Michel, az Európai
Tanács elnöke pénteken
brüsszeli sajtótájékoztatóján
1074 milliárd eurós uniós ke-
retköltségvetést javasolt az
Európai Unió számára a
2021-től kezdődő hétéves
időszakra. A koronavírus-jár-
vány okozta gazdasági és
társadalmi károk helyreállí-
tásával összefüggésben azt
javasolta, hogy az újjáépítési
alap költségvetése 750 milli-
árd euró maradjon.

Michel a 2021 után érvényes hét-
éves költségvetésre vonatkozóan
legutóbb februárban nyújtott be az
előző pénzügyi időszakhoz képest
mintegy 12 milliárd euróval maga-
sabb összegű javaslatot, amely sze-
rint az uniós büdzsé 1094,8
milliárd eurót tett volna ki. A belga
politikus pénteken bemutatott ja-
vaslata mintegy 2,36 százalékkal
marad el az Európai Bizottság által
május végén benyújtott 1100 mil-
liárd eurót kitevő tervezettől.

Az uniós tanács elnöke azt
mondta, kompromisszumos javas-
latában, amelyet a jövő hétre terve-
zett uniós csúcstalálkozón terjeszt
a 27 tagállam vezetője elé, azt szor-
galmazza: Németország, Hollan-
dia, Ausztria, Svédország és Dánia
esetében őrizzék meg a közös ag-
rárpolitikához (kap) kapcsolódó
kompenzációs mechanizmus által
biztosított kedvezményeket.

„Megpróbálom áthidalni az el-
térő véleményeket a javaslatom-
mal, amelynek célja nem a pénz
elégetése, hanem a befektetések és
a reformok sikerének előmozdí-
tása. Ideje cselekedni, ideje dön-
teni” – fogalmazott.

A javaslat egyebek mellett a
migráció kezelésére és a határvé-
delemre korábban javasolt 21,9
milliárd eurós összeget megtar-
totta, ahogy a kohéziós és agrártá-
mogatásokra szánt 373,2 milliárd
eurós összeget is. Növelné az
egészségügyre szánt összeget, va-
lamint szintén emelné az innováci-
óra, a kutatásra, a digitalizációra, a
belső biztonság növelésére, vala-
mint az oktásra szánt tételeket is.
Csökkentette a védelemre és a biz-
tonság fokozására, valamint a
szomszédságpolitikára szánt tétele-
ket, azonban megtartaná azon ja-
vaslatát, hogy a költségvetésnek
jelentős összegeket kell fordítania
az éghajlatváltozás elleni küzde-
lemre.

Michel emellett ötmilliárd eurós
tartalékalap létrehozását javasolta
a Brexit miatt az uniós tagországo-
kat esetlegesen érintő „váratlan kö-
vetkezményeinek” leküzdésére.

„A brexit mindannyiunk szá-
mára kihívást jelent, ezért javasol-
juk az úgynevezett brexit-tartalék
létrehozását” – fogalmazott.

Az elnök az uniós pénzek kifize-
tését a jogállamiság kritériumainak

betartásához kötné. Továbbá ará-
nyos intézkedések meghozatalát
helyezi kilátásba az uniós források
nem megfelelő felhasználása vagy
az uniós értékek tiszteletben tartá-
sának elmaradása esetén.

Az uniós költségvetésre vonat-
kozó javaslatainak bemutatását kö-
vetően Michel azt mondta, jónak
tartja és elfogadását javasolja az
Európai Bizottságnak az EU hété-
ves költségvetésére épülő 750 mil-
liárd eurós helyreállítási tervét. A
koronavírus-járvány okozta gazda-
sági és társadalmi károk helyreállí-
tását célzó csomag finanszírozná a
felépülést szolgáló uniós politiká-
kat, valamint hitelgaranciaként
szolgálna a tagállamok számára, és
beruházásaikat is ösztönözné. A bi-
zottság tervei szerint az alap költ-
ségvetésének nagyobbik része
vissza nem térítendő támogatások-
ból, egyharmad része pedig hite-
lekből állna. A kölcsönfelvétel
önkéntes a tagállamok számára,
míg a támogatásokból minden tag-
ország részesülne. Michel az úgy-
nevezett „takarékos négyek” –
Ausztria, Hollandia, Svédország,
Dánia, amelyek a közös uniós költ-
ségvetés egy főre vetített legna-
gyobb befizetői között vannak –
javaslatát figyelembe véve azt ja-
vasolta, a hitelek visszafizetését
már 2026-ban kezdjék meg a tag-
államok az Európai Bizottság által
javasolt 2028-hoz képest. (MTI)



Ambrus András református lelkész a Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet-
ben folytatott tanulmányai elvégzése
előtt automatizálás és ipari informa-
tika szakon szerzett mérnöki okleve-
let a marosvásárhelyi Petru Maior
Egyetemen. Jelenleg a Cintoshoz tar-
tozó Csekelaka 250 tagú református
gyülekezetének lelkésze.

Elmondása szerint az emberi viszonyok
szempontjából igazi „falunak” számító ma-
rosvásárhelyi tömbháznegyedben nőtt fel,
ahol mindenki beszélő vagy baráti viszony-
ban volt a szomszédokkal, jártak egymáshoz.
Középfokú tanulmányait a Papiu Ilarian kö-
zépiskola magyar tagozatán végezte, ahol
nagy tisztelettel emlegetett tanárai, Tőkés
András és Dáné Károly szerettették meg vele
a reál tantárgyakat, de ugyanúgy kedvelte a
történelmet és a magyar nyelvet is. Egyetemi
hallgatóként került a cserealji református if-
júsági közösségbe, ahol lelkileg olyan töltetet
kapott, amely választás elé állította: szakma
vagy hivatás, és ez utóbbi akkoriban felülírta
az anyagi szempontokat. Mivel volt egy idő-
szak, amikor második egyetemként interjú
alapján lehetett felvételt nyerni a kolozsvári
teológiára, néhány társával, akik érettebbek
voltak a frissen végzetteknél, sikerrel jelent-
keztek. Az Intézetben csalódottan vette tudo-
másul, hogy akkoriban „többen még a múlt
rendszerből visszamaradt tanárok” is oktat-
tak, jobbára XIX. század végi és XX. század
eleji teológiát. Ez mára már megváltozott,
mivel sok tehetséges fiatal tanárral bővült az
oktatók sora. Az egyetem elvégzése után a
mezőségi Kidén kezdte a lelkészi hivatás
gyakorlását, majd Csekelaka következett,
ahol azóta is figyeli a falu átalakulását, azokat
a folyamatokat, amely átrajzolják – sokszor
nem kedvező irányban – az erdélyi kis közös-
ségek életét.

– Amikor ide jöttünk, döbbenten tapasztal-
tam, hogy Csekelaka már akkor nem olyan
volt, mint a városban megtapasztalt nagy
„falu”, ahol összejártak az emberek. Kezdet-
ben nem is értettem, hogy mi történik itt. A
környező tanyák lakóit az 1970-es években
rákényszerítették, hogy a faluba költözzenek,
ami megbontotta a korábbi faluszerkezetet. A
mezőgazdasági jellegű településen az 1970-
es években indult el a kivándorlási hullám –
emlékezik a kezdetekre. 2004-től pedig első-
sorban két hollandiai farmra mennek dol-
gozni a helybeliek három-hat hónapra,
többen egy egész évre is. Egyre jobban meg-
indult a megélhetés és a pénz utáni hajsza,
ami gondolkodásukban változtatta meg a falu
lakóit, és egy idő után már nem azok az em-
berek jöttek vissza, akik elmentek. Ezt itthon-
ról nem értettem, amíg én is oda nem
mentem. A pénz elvadító szerepe mindinkább
meglátszik. A faluban mindig is jelen levő
egészséges versengés most korlátok nélküli
hajszává fokozódott, ami sok feszültséget
szül. Ennél súlyosabb, hogy a családok lélek-
ben szétszakadtak, s a külföldön dolgozó fér-
jek elidegenedése mellett nőtt a gyermekek
kiszolgáltatottsága is. Több talpraesett fele-
ség, amikor megérezte ennek a nyomorúsá-
gát, nem engedte többet férjét külföldre.
„Megélünk valahogy itthon is” – mondták, és
tényleg megélnek.

– Ezt hogyan kell érteni?
– Ahogy teltek az évek, egyre nyilvánva-

lóbbá vált, hogy az apahiány mellett azzal is
küszködnek, hogy nincs, aki kézben tartsa a
családot. Sok gyermek számára én voltam a
pótapa, az iskolában vallásórákat tartottam,
és az egyedüli a faluban, aki egy kicsit többet
foglalkozott velük. Sokuk életében volt egy
időszak, ameddig elfogadtak, aztán valami
történt, és a gyermekek elindultak, hogy más

irányban keressék meg, ami otthon hiányzik.
Ez a folyamat a mai napig tart. Eleinte hiá-
nyolták az apát, de amikor harmadszorra
ment el, már kevésbé érdekelte őket. Ezt azért
tudtam követni, mivel Magyarózdra is bedol-
goztam, a terápiás központba, ahol volt egy
kollégánk, aki három évig Angliában vállalt
munkát. Ő számolt be arról, hogy a külföldi
munkán levő férj, apa is mennyire elidegene-
dik a családjától, és a család is tőle, és meny-
nyire nehéz visszailleszkedni, és a családnak
visszafogadni. Vannak kamionsofőreink is,
akiknek szerintem a legkeményebb az életük.
A családból és a közösségből is kiszakadva
nomád vándorokként utaznak Európa útjain,
és már sehol nem érzik otthon magukat. Ál-
landóan bennük van a dilemma, hogy kint
milyen jó, és mennyire rossz itthon. Ezért, ha
itthon vannak, alig várják, hogy visszamen-
jenek, onnan pedig folyton hazavágynak. Ki-
alakul a se veled, se nélküled, a se nem itt, se
nem ott állapot, és ez a teljes fokú elégedet-
lenség a mi búsmagyar lelkünknek nem sokat
használ. 

– Asszonyok is mennek külföldre dol-
gozni?

– Az asszonyok nem jártak munkába a régi
rendszerben, most viszont a fiatalabbak mun-
kát vállalnak a kábelgyárakban, ami többlet-
terhelést jelent, mert a gyermekek az apjuk
után az anyjukat is részben elveszítik. Három
váltásban foglalkoztatják a nőket, így kiszá-
míthatatlan, hogy mennyit és mikor vannak a
gyermekekkel. Folyton fáradtak, mert a
három váltásban végzett munkához nincse-
nek hozzászokva. Jó néhányan megbeteged-
tek, a szervezetük nem bírta azokat az
anyagokat, amelyekkel a kábeleket kezelik.

Amikor mi ide érkeztünk, akkor kezdődött
a mezőgazdaságból való kihátrálás, sokan el-
adták vagy kiadták a földjüket, pedig koráb-
ban nagyon erős volt az állatok és a föld iránti
szeretet, a csekelaki emberek a legszorgalma-
sabbaknak számítottak a környéken. De még
mindig vannak farmok, csakhogy a körülbe-
lül 400 szarvasmarha és 2.500 juh kevés
gazda kezében van. Korábban 20-30 család-
ban is két-három tehenet tartottak, de mára
már egyre kevesebben vannak, akik kibírták
azt a nehéz időszakot, amikor 50 banit adtak
egy liter tejért. Aki a mezőgazdaságban meg-
állta a helyét, az reménység szerint bírni
fogja, mert ma már az állami és az uniós tá-
mogatások is segítenek a gazdáknak.

– A házak, az udvarok azt tükrözik, hogy
módos emberek lakják Csekelakát.

– Ma már anyagilag nincsenek különösebb
gondok, sok házat felújítottak, új házak is
épültek, ami változtatott a faluképen. A több,
külföldön ledolgozott év meghozta anyagi
gyümölcsét még akkor is, ha nagy árat kellett
fizetni érte. A járvány miatti veszélyhelyzet

idején a szomszédok segítették egymást, így
egy család sem kért támogatást. 

– Milyen a helybeli reformátusok kapcso-
lata az egyházzal?

– A csekelakiak nem voltak nagy templom-
járók. Az 1980-as évek közepén megszűnt a
vasárnap és azelőtt a szombat délutáni isten-
tisztelet. Van egy alapréteg, akik rendszere-
sen jelen vannak a vasárnapi istentiszteleten.
A beszélgetésünket megelőző vasárnap pél-
dául az átlagnál jóval többen voltunk, mert a
kikérdezett kiskonfirmálóknak kiosztottuk az
okleveleket, és volt egy felnőttkonfirmáci-
ónk. Az idei konfirmáció sajnos eltolódott, az
újkenyér ünnepén szeretnénk megtartani. Tíz
konfirmálónk van, ennyi nem volt rég, és
egyelőre nem is lesz. Közöttük van a középső
és a nagyobbik fiunk is. A faluban egy pün-
kösdista közösség működik, fele román, fele
magyar, de az istentiszteletek románul zajla-
nak. Nagyon erős közösség volt, amikor a fa-
luba jöttünk, de a globalizáció új hullámai ezt
is megtépázták.

Csekelakán mezőségi típusú emberek
élnek, akiknek a gondolkodása mindig is más
volt. Hosszú időre volt szükségem, amíg
megértettem, hogy a magyar kultúrán belül
nagyon sok színes folt van. Nem lehet egy
lapon emlegetni például a szilágysági, a szé-
kelyföldi, a Kolozsvár környéki, az enyedi
magyarokat. Az itt élőknek az utóbbi 100-150
évben sokat kellett szenvedniük, a község-
központ lakói kiemelkedően magyarellene-
sek voltak és maradtak. Mindent megtettek,
hogy a csekelakiakat megtapossák. Nagyon
nagy csapás volt, amikor a hatvanas évek
vége felé a magyar V–VIII. osztályt felszá-
molták, és román tannyelvűvé tették az isko-
lát, holott a gyermekek többsége magyar volt.
Mivel a negyedik osztály elvégzése után min-
denki románul tanult tovább, ezért a szülők,
nagyszülők közül sokan, akik mezőségi
nyelvjárásban beszéltek, nem tudnak írni-ol-
vasni rendesen magyarul, és így a gyerme-
keknek sem tudtak segíteni. Idejövetelünk
után egypár évvel a szomszédunk ragaszko-
dott ahhoz, hogy a gyermekek magyar isko-
lába járjanak, a tanító néninek a nagyobbik
fia is magyarul végzett Ludason, és hosszú
évek után ők voltak az elsők, akik 2012-ben
magyarul érettségiztek.

– A tanítónő szerint az is akadály, 
hogy Ludasig sokba kerül a bérlet.

– Összetett problémáról van szó. Egyrészt
a szülő részéről jelentős anyagi áldozatot kö-
vetel, hogy Ludasra járassa magyar iskolába
a gyermekét, miközben Cintosra ingyen
vinné a polgármesteri hivatal által biztosított
iskolabusz. Ráadásul a ludasi gyerekek és
néha a tanárok sem viszonyulnak úgy a vi-
déki gyermekekhez, hogy megnyerő legyen
oda járni. A mi fiainkat is támadták, hogy fa-
luról vannak, és egyforma szinten vagy job-
ban teljesítenek, mint a városiak. Emellett
továbbra is uralkodó az a nézet, hogy aki
román iskolában végez, az jobban érvényesül
az életben, ami szerintem nem igaz, de a he-
lyiek erről vannak meggyőződve. E több ösz-
szetevőjű kérdésnek ma már az a
következménye, hogy több család, amelyik
nincs megelégedve a gyengécske szintű cin-
tosi román tanítással, de nem látja értelmét a
magyar nyelvű taníttatásnak, az Ludasra viszi
be a gyerekét román tagozatra tanulni. 

Érdekes ugyanakkor, hogy például Ma-
gyarbükkössel összehasonlítva, Csekelaka
soha nem volt egy, a tanulást nagyra értékelő
falu, a szomszéd és a tanító néni gyermekeit
leszámítva nagyon kevesen végeztek egyete-
met. A tanulás nem volt cél, ezért maradt a
falu többségében magyar, mert a fiatalok itt-
hon maradtak. Dolgozni időszakosan elmen-
nek ugyan, de a faluhoz ragaszkodnak. 

– Milyen érzés mérnöki oklevéllel lelkész-
ként dolgozni? 

– Pénzügyi szempontból a mai napig
bánom, hogy nem gyakorolom a mérnöksé-
get, amivel nagyobb kereset járna. Három
fiunk van, a feleségem, aki Csíkszeredában
nőtt fel, Ludason sajnos nem talált munkát az

ő szakmájában, bár turizmust, közgazdaságit
és vallástanárit is végzett. Kiváló nyelvér-
zéke van, és angol, spanyol, héber és hol-
land nyelvórákkal egészíti ki a családi
jövedelmet, és ezt szeretné folytatni a jövő-
ben is.

A közeljövőbeni terveink között az szere-
pel, hogy a hétköznapokra beköltözünk Ma-
rosvásárhelyre, mert így könnyebb lenne
munkahelyet találni a feleségemnek, és az is-
koláztatás is egyszerűbb lenne a két kisebb
gyermekünknek. A nagyobbik egy éve a
nagyenyedi kollégiumba jár, ahol nagyon jól
érzi magát. Úgy tervezzük, hogy minden hét-
végére Csekelakára jövünk, ő úgyszintén.
Úgy érzem, hogy az évek során sok áldozatot
hoztunk, hogy a gyülekezet körében legyünk,
most a családra is gondolnunk kell, de
mindez még sok mindentől függ. 

– Mi a helyzet a csekelaki templommal?
– Ez külön gondot jelent. Még jobban

tönkrement, mint az istvánházi. 2006-ban
volt felújítva, és érkezésünkkor azt mondta
az esperes, hogy itt már csak a lelki építke-
zéssel kell foglalkozni, aztán három év múlva
kiderült, hogy a templom olyan állapotba ju-
tott, mint azelőtt. A fúrásokból az derült ki,
hogy 800-900 évvel ezelőtt, amikor építették,
hordtak egy mesterséges dombot az eredetire,
így a talaj állandó mozgásban van. A nagyob-
bik gond, hogy a gyülekezeti tagok nem sze-
retnek felmászni a hegyre a templomhoz.
Emellé társul az is, hogy mivel a csekelakiak
nagyon szeretik keresni és megtalálni az
„igaz vallást”, a reformátusságukban pedig
kételkednek, hogy az igazi vallás lenne, töb-
ben is csak háttérből figyelik az egyházi
életet. Az istentiszteleteket tehát a gyüleke-
zeti teremben tartjuk, csak konfirmáláskor, il-
letve nagy ünnepeken használjuk a
templomot, ami magasan van, és az idősek
nehezen jutnak fel a dombra. Azon is gondol-
koztunk, hogy átalakítsuk kápolnává, mivel
a temető közepén áll, de a polgármesteri hi-
vatal is építeni akar egy ravatalozót. Sajnos
továbbra is repednek a falak, és közben meg-
dőlt a torony, ezért a harangoknak haranglá-
bat építettünk. Azóta stabilizálódott a helyzet,
de kérdéses, hogy mi legyen hosszú távon a
templom épületével. Mindezt figyelembe
véve nem tűnik bölcs dolognak egy nagyfokú
befektetés egy jórészt használatlan épületbe.

Van itt a faluban egy régi iskolaépületünk,
amit nem adtak vissza. Azt szerettük volna át-
alakítani vagy bérbe adni, és a parókia udva-
rára egy új templomot építeni. A helyiek
annyira szeretik az imaházat, hogy kevésbé
gondolkodnak a templomban. 

– Állítólag a nőszövetség nagyon tevé-
keny.

– Mire elkészült a nőszövetségi zászlónk,
a járvány nem tette lehetővé, hogy méltókép-
pen felavassuk. 

– Említette korábban külföldi tapasztala-
tait.

– Közel egy évig tartózkodtunk tanul-
mányúton Hollandiában, ahol a gyülekezeti
tagjainkat is meglátogattuk. Döbbenetes volt
számomra azt a rabszolgamunkát látni, amit a
mieink Hollandiában végeznek. Igaz, jól meg-
fizetik az itthoni szinthez képest, és a pénzért
örömmel tódul a fiatalság külföldre, de pár
hónapig nem tudtam magamhoz térni, amikor
rájöttem, hogy az unióhoz való csatlakozással
mi Nyugat-Európa gyarmatává váltunk. Az
idénymunkások biofarmokon dolgoznak, ahol
kézzel gyomlálnak, mások csarnokokban
zöldséget válogatnak, csomagolnak, s előfor-
dul, hogy 16 órát is kell a szalag mellett állni.
Mivel megfizetik, számukra ez nem gond, de
én nem tudnám ezt sokáig csinálni.

Visszatérve az itthoni helyzethez, mivel a
falu közel van Ludashoz, és az infrastruktu-
rális felszereltsége lassan, de javul, jó esély
van arra, hogy a helyi közösségünk életképes
maradjon, sőt mi több, fejlődjön és erősöd-
jön. A Zsidókhoz írt levél szavaival zárnám e
beszélgetést: „De mi nem a meghátrálás em-
berei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a
hitéi, hogy életet nyerjünk.”
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Csekelaki látlelet 
Mérnöki szemmel, lelkészszívvel 

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor



Július 12-én, vasárnap
húszra nőtt azoknak az euró-
pai országoknak a száma,
amelyek valamilyen formá-
ban korlátozzák a Romániá-
ból történő beutazást, ebből
14 ország az Európai Unió
tagja. 

Ezek az államok a következők:
Ausztria, Bosznia-Hercegovina,
Ciprus, Dánia, Észtország, Finnor-
szág, Görögország, Hollandia, Ír-
ország, Izland, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta,
Moldovai Köztársaság, Monte-
negró, Nagy-Britannia, Norvégia,
Szlovákia és Szlovénia. Litvánia,
Málta és Finnország területére Ro-
mániából érkező román állampol-
gárok – néhány kivételes esettől
eltekintve – nem is léphetnek be. A
többi állam negatív teszteredmény
felmutatásához köti a határátlépést,
illetve kéthetes karanténra kötelezi
a Romániából beutazókat.

Legutóbb Magyarország veze-
tett be korlátozásokat Romániával
szemben. Mától, július 15-étől a
román állampolgárok egészség-
ügyi vizsgálaton esnek át, és ha fel-
merül a fertőzés gyanúja, nem
léphetnek be Magyarországra. Ha
nem fertőzésgyanúsak, kötelezően
14 napos karanténba kell vonulniuk.
Nem kötelező a karantén, ha az uta-
zást megelőző 5 napban két, 48 órás
különbséggel elvégzett koronavírus-
teszt negatív eredményét mutatják
fel. Az ezt igazoló dokumentum ma-
gyar vagy angol nyelvű kell legyen
– tájékoztatnak az RMDSZ ko-
rona.rmdsz.ro honlapján.

A Romániából Ausztriába érke-
zőknek egy 4 napnál nem régebbi

negatív teszteredménnyel kell bi-
zonyítaniuk a határon, hogy nem
fertőzöttek. Negatív teszteredmény
hiányában 14 napra karanténba
kell vonulniuk lakhelyükön vagy
szálláshelyükön. Ha sem a negatív
teszteredményt, sem a szállásiga-
zolást nem tudják bemutatni a ha-
tárnál, nem léphetnek be Ausztria
területére. Nem kell 14 napos elkü-
lönítésbe menni, ha a román állam-
polgárok megállás nélkül
átutaznak Ausztrián egy másik or-
szág felé. Ugyanakkor az áruszál-
lító kamionosokra sem vonatkozik
az elkülönítés.

A Görögországba utazó román
állampolgároknak utazás előtt 24
órával ki kell tölteniük elektronikus
formában egy adatlapot. Július 15-
től pedig egy 3 napnál nem régebbi
negatív koronavírusteszt-ered-
ményt kell felmutatniuk ahhoz,
hogy belépjenek az országba. A tu-
ristákat ugyanakkor szúrópróbasze-
rűen tesztelhetik a határon.

Ciprus is csak egy 72 órásnál
nem régebbi negatív tesztered-
mény birtokában engedi be a
román állampolgárokat.

Észtországba és Lettországba
14 napos karanténba vagy elkülö-
nítésbe kell vonulniuk a román ál-
lampolgároknak, Litvánia viszont
július 13-tól lezárta a határait a
román állampolgárok előtt. A kor-
látozás nem érvényes az országon
átutazókra, illetve a litván kül-
ügyminisztérium honlapján megje-
lölt más kategóriákba tartozókra
(https://urm.lt/default/en/impor-
tant-covid19). 

Finnország is néhány kivételtől
eltekintve megtiltotta a román ál-

lampolgárok belépését az or-
szágba. Beléphetnek azok, akik-
nek tartózkodási engedélyük van,
munkahelyi szerződéssel rendel-
keznek, elsőfokú rokont látogat-
nak, vagy egy finnországi
tanintézménybe járnak. Megenge-
dett ugyanakkor az országon való
áthaladás.

Málta teljesen lezárta a határait
a román állampolgárok előtt.

A Dániába való beutazás felté-
tele egy legalább hat éjszakára
szóló foglalás felmutatása egy dá-
niai szálláshelyen.

Nagy-Britannia és Írország is
kötelezi a román állampolgárokat
arra, hogy a belépés után vonulja-
nak karanténba vagy elkülönítésbe
14 napig.

Kéthetes elkülönítést javasolnak
a holland hatóságok is azoknak,
akik Romániából érkeznek. A hol-
land egészségügyi minisztérium
rendelete értelmében a hollandiai
repülőterekről induló, oda érkező
vagy ott átszálló utasoknak köte-
lező módon ki kell tölteniük egy
egyéni egészségi nyilatkozatot.

A Szlovákiába utazó román ál-
lampolgároknak kötelező az elkü-
lönítés. Ötödik nap után el kell
végezniük egy koronavírustesztet,
ami ha negatív, folytathatják az út-
jukat. A román állampolgárok átha-
ladhatnak Szlovákián, de csak
megállás nélkül, és legtöbb 8 órán
belül el kell hagyniuk az országot.

Szlovéniában is kötelező a 14
napos elkülönítés a román állam-
polgároknak. Az országon való át-
haladást nem korlátozzák, de 12
órán belül ki kell lépniük Szlové-
niából. (pálosy)

A használt elektromos háztar-
tási gépeket begyűjtő orszá-
gos elektronikai hálózat
(SNC) július elsején tombola-
húzással díjazta a júniusi kör-
nyezetvédő akcióban részt
vevő marosvásárhelyi lakoso-
kat. 

Amint a cég Maros megyei kép-
viselője, Ionela Gligor megkeresé-
sünkre elmondta, a júniusi
környezetvédő akciójuk keretében
több mint 150 alkalommal szállítot-
tak el régi, működésképtelen ház-
tartási gépeket, elektronikai
berendezéseket. Az elektronikai

hulladék begyűjtése folyamatos,
egyelőre nem szerveznek díjazást,
de a tombolanyeremény nélkül is
arra ösztönzik a lakosságot, hogy
vegyék igénybe azt a szolgáltatást,
amely révén a lakásból ingyenesen
elszállítják a használt elektromos
háztartási gépeket és berendezése-
ket. A tombolahúzáson három darab
Philips vasalót, két Tristar turmix-
gépet, két Candy mikrohullámú
sütőt és egy Philips porszívót sorsol-
tak ki marosvásárhelyi lakosok kö-
zött. Moldovan József porszívót,
Böjte Éva és Uilacan Elena mikro-
hullámú sütőt, Muntean Maria,
Szász Zsolt és Antal Károly vasalót,
Berecki Ibolya és Pop Ilie turmixgé-
pet nyert. A régi, használhatatlan

elektronikai eszközök elszállítása
érdekében a 0756-036-756-os vagy
a 0741-754-708-as telefonszámot
hívhatják előzetes egyeztetés végett.
A tévhitek eloszlatásáért hangsú-
lyozták, hogy a Maros megyei cég-
csoport – a hulladék mennyiségétől
függetlenül – akár egy porszívó el-
szállításáért is kiszáll. A magánlaká-
sok mellett az irodaházak, vállalatok
székhelyén is megszabadulhatnak a
fölöslegessé vált elektronikai eszkö-
zöktől. A kéréseket online is elküld-
hetik a https://e-deseu.ro/contact/
vagy a https://www.colecteaza.ro/
honlapon, a begyűjtőhálózat csapa-
tai előzetes egyeztetést követően ki-
szállnak és a tárgyakat ingyen
elszállítják. Az országos begyűjtő-

hálózat (Sistem Naţional de Colec-
tare) nagyernyei székhelyén az
elektromos és elektronikai hulladék
szelektív gyűjtését végzik. Egyelőre
a legkényelmesebb megoldás, hogy
háztól elszállítsák az elromlott vagy
lecserélt elektromos berendezést, ha
az országos begyűjtőhálózat Nagy-
ernye 256A szám alatti telephelyé-
hez fordulnak. 

Amint a cég ügyvezetője, Ale-
xandru Paru kifejtette, az elektro-
nikai hulladékok begyűjtésével és
újrahasznosításával foglalkozó cég-
csoport népszerűsítő akciók kereté-
ben próbálja felhívni a figyelmet a
környezetszennyezés következmé-
nyeire, elősegíteni az együtt gon-
dolkodást és a közös cselekvést, a
fenntartható fejlődés eszméjét ter-
jeszteni. A Sistem Naţional de Co-
lectare (SNC) gyűjtőnév alatt
tevékenykedő cégcsoport integrált

hulladékkezelési szolgáltatást nyújt
elektromos és elektronikai berende-
zések – hűtőszekrények, fagyasztó-
ládák, mosógépek és
mosogatógépek, bojlerek, légkondi-
cionáló berendezések, fénymáso-
lók, nyomtatók, televíziók,
képernyők, személyi számítógépek,
laptopok, vonalas telefonok és tele-
fonközpontok, porszívók, mikro-
hullámú sütők, hajszárítók, vasalók,
mobiltelefonok, elektromos szer-
számok, neoncsövek, energiataka-
rékos izzók stb. – mellett használt
akkumulátorok és elemek begyűjté-
sében és kezelésében. 

A polgármesteri hivatalokkal
együttműködve gyűjtéseket is szer-
veznek. Vidéken általában pénteken
és szombaton zajlanak a gyűjtési
akciók, de ha igény van rá, a hét
többi napján is megszervezik, előtte
természetesen meghirdetik.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska

Használt elektronikai gépekért
Tárgynyereményeket vehettek át
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Már húsz európai ország 
Korlátozza a román állampolgárok beutazását

A turisztikai irodák megkezdték
a Covid–19 elleni 

utasbiztosítás bevezetését
A Cocktail Holidays turisztikai iroda ingyenesen ajánl Covid-
19-cel kapcsolatos utasbiztosítást minden charter-
csomagra és körutazásra – jelentette be hétfőn Maria Goi-
cea, a cég marketingigazgatója.

Goicea szerint a biztosító már nem tekinti világjárványnak a koro-
navírus-fertőzést, és az ajánlatot kiterjesztik visszamenőleg a korábbi
foglalásokra is. 

Az igazgató szerint a biztosítás konkrétan azt jelenti, hogy amennyi-
ben a turista, illetve ennek férje, felesége vagy elsőfokú rokona koro-
navírussal fertőződik meg, vagy karanténba kerül a betegség gyanúja
miatt, és nem tud elmenni a befizetett kirándulásra, a biztosító vissza-
fizeti a turisztikai csomag teljes árát. 

Amennyiben a biztosított az utazás során kapja el a Covid–19-et – a
vásárolt csomagban szereplő nemzetközi egészségbiztosítás szerint –
teljes körű orvosi ellátásban részesül. Az orvosi ellátás magában fog-
lalja a 24 órás sürgősségi ügyeletet, valamint az egészségügyi költségek
fedezését.

A biztosítási kötvénynek lehet olyan pontja is, amely a Covid-19-cel
való megfertőződés miatt megszakított nyaralás esetén biztosítja a
külön hazaszállítást. 

Ha a biztosított személyt az utazás során értesítik arról, hogy házas-
társa vagy elsőfokú rokona megbetegedett, és az életét veszélyezteti a
koronavírus-fertőzés, az utazásszervező támogatást nyújt a hazatérés-
hez, és megtéríti az utazás költségeit.

A Covid utazási biztosítás fedezi azokat a költségeket is, amelyek az
üdülési célállomásra történő későbbi érkezéssel vagy az utazásból való
későbbi visszatéréssel járnak, ha az utazó személyt beszálláskor eluta-
sítják a koronavírussal való fertőzés gyanúja miatt.

Az utazásszervező azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az utazási
figyelmeztetéseket, az utazástól való félelmet és a súlyos gondatlansá-
got továbbra is a kizáró tényezők közé sorolják az általános biztosítási
feltételek (CGA). Például ha egy utazásszervező lemond egy utazást a
Covid–19-járvány miatt, ezt az eseményt kizárják a biztosítási fedezet-
ből.

A biztosítás nem fedezi a következő eseményeket: utazás olyan
országokba/területekre, amelyekre vonatkozóan a hatóságok utazási
figyelmeztetéseket adtak ki, utazástól való félelem, a desztináción
érvényes szabályok betartásának megtagadása vagy súlyos gondat-
lanság, valamint koronavírussal való szándékos fertőzés. 
(Agerpres)



Gyenge színvonalú mérkőzésen
létfontosságú három pontot szerzett
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a
labdarúgó 1. liga alsóházának 9.
fordulójában. Miután az utóbbi
három fordulóban csak egy pontot
gyűjtött Leo Grozavu csapata, ami
miatt a bili is kiborult az öltözőben,
s ennek az edző fizetése látta a
kárát, kötelező volt a siker a sereg-
hajtó Chindia Târgoviște ellen,
hogy a kiesési övezetből eltávolod-
jék a csapat.

Az első félidőben főként a kö-
zéppályán zajlott a játék, az OSK
talán többet próbálkozott, de rend-
szeresen elakadt a vendégek sűrű
védelmében. Váratlan segítséget ka-
pott a háromszéki csapat, amikor a
Mr. Színes Lapnak is becézett Se-
bastian Colțescu játékvezető négy
perc alatt két sárgát mutatott fel a
Chindia játékosának, Ivančićnak.
Az emberfölény is azonban csak né-
hány vérszegény helyzetet eredmé-
nyezett, míg végül a mérkőzés első
kapura tartó lövése meghozta a ve-
zető gólt. Deaconu éles labdáját a

43. percben Aioani
bravúrral hárította,
és a leshatáron álló
Karanović formasá-
got teljesített.

Szünetben az

OSK azonnal lecserélte mindkét
sárga lapos játékosát, nehogy
Colțescunak eszébe jusson kom-
penzálni a túlbuzgóságát, aztán
pedig a hátvédek közötti passzokkal
és a pálya széltében sétáltatott lab-
dával múlatta az időt. A Chindia
képtelen volt többre a védekezés-
nél, de igen szerény képességű hát-
védjeivel szemben is csak ritkán
került helyzetbe a hazai csapat, ezek
közül Dimitrov jobb oldali betörése
érdemel említést, amikor Fülöp Ist-
ván az ötösön belebotlott a labdába,
aztán pedig a 78. percig kellett
várni, amikor Achahbar 16 méteres
lövése a kapufáról kipattanva haladt
át keresztben az ötösön. 

A meccs a 85. percben dőlt el
végleg, a Chindia egyetlen szögletét
követően. Achahbar kihasználta,

hogy az ellenfél védősorának nem
volt ideje visszarendeződni, és
meglódult a pálya hosszán, majd a
tőle jobbra érkező Šafranko elé tá-
lalt, a szlovák csatár pedig, bár ki-
csit késlekedett a lövéssel, végül
mégis a rövid alsóba küldte a lasz-
tit.

A 87. perc tartogatott még egy
kis izgalmat, a Chindia első igazán
veszélyes akciója során azonban
Florea lesen vette át a lábdát, hiába
maradt egyedül Niczulyjal.

Ezzel a sikerrel a Sepsi OSK 27
pontig jutott, és statisztikailag 2-3
pontra lenne még szüksége a benn-
maradáshoz, bár lehet, hogy az idén
ennél többre lesz szükség.

A háromszéki csapatnak a héten
először nem kell hétközi meccset
játszania, így kicsit megszusszan-
hat. Szombaton Nagyszebenbe, az
FC Hermannstadthoz látogat a szé-

kelyföldi gárda, jövő szerdán pedig
kupadöntőt játszik – hogy ki ellen,
az a fegyelmi bizottság mai ülésén
dől el: a pályán az FCSB jutott to-
vább, de ellenfél lehet a Dinamo is,
amely óvást nyújtott be a szerintük
eltiltását töltő Andrei Vlad kapu-

Azzal, hogy a Ferencváros a
világ különböző tájain élő magyar
közösségek egyik legkedveltebb
klubja, amelynek futballcsapatát
nemzetközi szinten is jegyzik, nem
mondunk újat, hiszen Amerikától
Ausztráliáig, a Kárpát-medence
magyarlakta területein át rengeteg
magyar ajkú ember szurkol a Fradi-
nak. 

Erdélyben is sok FTC-rajongó él,
ezt bizonyítja, hogy a klub létezése
óta az alakulat több alkalommal ját-
szott barátságos mérkőzéseken Er-
délyben. László Csaba és Prukner
László edzősége idején a csapat
Szovátán edzőtáborozott (2005. ja-
nuár 19-27-e között és 2011. január
17-23-a között), sőt a parajdi sóbá-
nyát is meglátogatták a fiúk, mi
több, a sóbánya történetében először
tartott edzést a mélyben egy sport-
együttes. A 2011-es edzőtáborral
egybekötve Szászrégenben barátsá-
gos mérkőzést is játszott a Fradi az
egykori élvonalbeli Marosvásárhe-
lyi FCM ellen (az eredmény 2-3).
Egy község, melynek apraja-nagyja
Fradi-szurkoló

A  Ferencváros Torna Club után-
pótlásának szakmai igazgatója,
Prukner László felmenői a Maros
megyei Mezőpanitból származnak
(édesanyja Mezőpanitban született,
nagyszülei onnan menekültek ki
Magyarországra a II. világháború
alatt – hallottuk a helyiektől). A te-
lepülésen van egy közösség, amely-

nek tagjai az FTC-vel szimpatizál-
nak: falunapok, helyi ünnepnapok,
sportrendezvények alkalmával
zöld-fehérbe öltöznek mintegy 20-
30-an, trikót, nadrágot, sportszárat
és sálat viselve Fradi-himnuszt éne-
kelnek, és szívük a zöld-fehérben
játszó Ferencvárosért dobog. 

A 2018-as mezőpaniti falunapok
alkalmával találkoztunk velük, né-
hányan közülük szívesen meséltek
Fradi-szurkolói mivoltukról, a leg-
inkább meglepő mégis az volt, ami-
kor az akkor  mindössze 6 eszten-
dős Barabási Réka szüleivel együtt
hibátlanul elénekelte a Fradi-him-
nuszt.
Honvéd, MTK, Vasas..., de a legtöbb
bajnokságot a Fradi nyerte

A helyi Fradi csapat korábbi gól-
vágója, Sikó „Tika” Antal véletle-
nül cseppent bele az ottani
Fradi-közösségbe. 

– Már a rendszerváltás előtt, de
utána is utcák közötti minifoci-baj-

nokságokat szerveztek a községben.
Hívtak az egyik csapathoz, úgy is-
merkedtem meg a településsel. Ké-
sőbb megnősültem, és ott vettem
lakást, ahol a Ferencváros-szurko-
lók laknak, velük jó barátságba ke-
rültem. Azt mondták nekem, ha már
odaköltöztem, az ő együttesükben,
azaz a Fradiban kell tovább játsza-
nom, ha nem, az utcában nincs ke-
resnivalóm... Ezt viccnek vettem,
de a bogarat beültették a fejembe,
így végül elfogadtam a meghívásu-
kat. Szívemhez is nőtt a Fradi-szel-
lem, én is „megfertőződtem” a
zöld-fehér-érzelmekkel – mondta el
Sikó ,,Tika” Antal, aki 1995-ben ke-
rült a mezőpaniti Fradihoz, éppen
abban az évben, amikor a Ferencvá-
ros első magyar csapatként a BL
csoportkörébe került, és csak kevé-
sen múlt a továbbjutás a Real Mad-
rid, az Ajax és a Grasshoppers
társaságában. 

– A kispályás bajnokság találko-
zóit oda-vissza alapon a helyi nagy-
pálya egyik elkerített, fűrészporral
megvonalazott részén rendezték.
Abban az időben a Honvéd, MTK,
Vasas vagy Fradi elnevezések mel-
lett kitalált nevű csapatok is létez-
tek, mint a Denter vagy a
Dohánygyár Ifjúsági Csapata, a
DICS is. Minden együttesnek meg-
volt a maga  szurkolótábora, mégis
a Fradival szimpatizáltak a legtöb-
ben. A legtöbb bajnokságot is a
Fradi nyerte, habár nem mi voltunk
a legjobb együttes a bajnokságban,
hiszen Marosszentkirálynak és a vá-
sárhelyi MTK-nak is jobb alakulata
volt abban az időszakban. Egy biz-
tos, nagyon odaadóan, elszántan és
tiszta szívvel fociztunk – közülünk

sokan még nagypályán is bizonyí-
tottunk –, így ma is büszkén visel-
tük és viseljük a zöld-fehér mezt” –
idézte fel a sok éve történteket Sikó
„Tika” Antal.  
A Fradi-himnuszt még esküvőkön is
énekelték

A 51 éves mezőpaniti Máthé
János a hajdani sikerekről, bajnoki
címek elnyeréséről, az egykori
drukkerrigmusokról mesélt. 

– A Fradit az akkori helyi öreg-
fiúk alapították – akik most átlago-
san 60 évesek –, én még
kisgyermekként drukkoltam nekik.
A győzelmeket hol egyik-másik
csapattárs háza táján, hol a szövet-
kezeti kocsmában ünnepeltük meg.
Volt olyan is, hogy egy bajnoki cím
elnyerése után felkerestünk minden
egyes volt csapattagot, éjjelizenét
adtunk nekik – amely a Fradi-him-
nusszal kezdődött és végződött –,
majd a hajnali órákban érkeztünk
haza. Sőt, olyan esküvők is voltak
Mezőpanitban, amelyeken a csapat-
tagok Fradi-himnusszal köszöntöt-
ték az ifjú párt, miközben a közösen
vásárolt ajándékokat adták át nekik
– emlékezett a nem mindennapi tör-
téntekre Máthé János. 

– Már 11-12 évesen Fradi-szur-
koló voltam, és tagja lettem a druk-
kertábornak is: házilag gyártott

petárdákat készítettünk, amelyeket
földhöz vágtunk, hogy robbanjanak,
mellette füstbombákkal „keltettünk
hangulatot”, és buzdítottuk a pályán
elszántan focizó fiúkat. Sőt egy
Majak magnetofonról lejátszottuk a
Fradi-indulót is a győzelem érdeké-
ben. Azok voltak a szép idők! – ára-
dozott Máthé János. Azt is
elmondta, hogy a mezőpaniti Fradi-
szurkolók nagy része több alkalom-
mal volt Budapesten, az Üllői úton
lévő Grupama Arénában Ferencvá-
ros-mérkőzésen. 

Arra a kérdésre, hogy miért szűnt
meg a Fradi futballcsapat Mezőpa-
nitban, kissé elkeseredve válaszolt:

– A kétezres évek elején már nem
igazán volt igény a kispályás labda-
rúgásra a községben sem. Ennek
oka az elektronikus világ terjeszke-
désében keresendő: az okostelefo-
nok, táblagépek megjelenése a
helyi, amatőr sportéletet is ve-
szélybe sodorta, a fiatalok ugyanis
apránként elpártoltak a sporttól. Ma
már nem biztos, hogy egy utcából
tudnánk egy csapatra való fiatalt to-
borozni, mint egykoron. Ami vi-
szont örvendetes, hogy még van
egy öregfiú-együttesünk, amely he-
tente egyszer ellabdázgat a helység
műfüves pályáján. Ennek tagjai
szinte mind fradisták – fejezte be a
beszélgetést Máthé János.

Fradi-szívek dobognak Maros megyében is

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 9. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Chindia Târgoviște 2-0 (1-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Sebastian
Colțescu (Craiova) – Radu Ghinguleac (Bukarest), Alexandru Vodă
(Gyulafehérvár). Tartalék: Sorin Costreie (Buftea). Ellenőr: Liviu 
Ciubotariu (Galac).
Gólszerzők: Karanović (43.), Šafranko (85.).
Sárga lap: Ștefănescu (12.), Deaconu (38.), illetve Ivančić (30.), Rață
(34.), Dumitrașcu (60.), Dangubić (90+3.).
Kiállítva: Ivančić (34.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Bouhenna, Fl. Ștefan, Kovács,
Vașvari (87. Kovács), Deaconu (46. Fülöp István), Ștefănescu (46.
Diaz), Achahbar, Carnat (81. Csiszér), Karanović (66. Šafranko).  
Chindia: Aioani – Martac, Benga, Pițian, Corbu, Șerban (57. Dangu-
bić), Dumitrașcu, Rață (57. Yameogo), Neguț (70. Florea), Bic, Ivan-
čić.

Marosvásárhelyen a Ferencváros öregfiúi
Klósz Bálint Hol vagy, te vén lizsé, ti régi álmok című könyvében

arról írt, hogy a Ferencváros öregfiú-csapata a „deresedő futballbarátok
szórakoztatására” 1971. szeptember 19-én megyeszékhelyünkre láto-
gatott egy „fröccspartira”, a sűrű koccintásokat megelőzően pedig meg-
mérkőzött a Ligetben a város oldboys-csapatával, és 3-1-re alulmaradt. 

A futballkönyv szerint a Fradi színeiben akkor pályára lépett Gulyás,
Rudas, Szabó M., Mátrai, Simon, Dr. Dékány, Sári, Dr. Fenyvesi, Ko-
csis Gy., Finta, Gyetvai, Horváth Gy., Kuna, Gerendás, Neuman, Szabó
L. és Láposi, míg a vásárhelyiek részéről többek közt Ördögh Attila,
Boné Tibor (mindketten az AS armata egykori sikeredzői), Gierling
György, Józsi Dezső és Incze II. László (őket a hatvanas évek legjobb
vásárhelyi játékosaiként tartották számon) jeleskedett. 

Eredményjelző
Labdarúgó 1. ligás rájátszás:
* felsőház, 7. forduló: FC Bo-
toșani – Gyurgyevói Astra 0-0,
CSU Craiova – Bukaresti FCSB
2-1, Kolozsvári CFR – Medgyesi
Gaz Metan 2-0;
* alsóház, 9. forduló: Konstancai
Viitorul – Academica Clinceni 
5-0, Nagyszebeni Hermannstadt
– FC Voluntari 2-1, Bukaresti Di-
namo – Jászvásári CSM Politeh-
nica 1-1, Sepsisszentgyörgyi
Sepsi OSK– Chindia Târgoviște
2-0.

2020. július 15., szerda   _________________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Ranglista
Felsőház
1. Craiova               7        6       0       1        14-11          41
2. CFR                     7        4       2       1        11-6            40
3. Astra                    7        2       3       2        8-8              30
4. Botoșani              7        1       3       3        6-8              29
5. FCSB                  7        1       3       3        12-12          28
6. Medgyes             7        0       3       4        4-10            25

Alsóház
1. Viitorul                9        5       3       1        19-9            38
2. Voluntari             9        5       3       1        11-4            28
3. Sepsi OSK          9        2       4       3        13-13          27
4. Nagyszeben         8        4       2       2        10-10          27
5. Clinceni               9        5       0       4        8-14            26
6. Jászvásár             9        3       2       4        11-10          22
7. Dinamo               7        1       1       5        5-9              21
8. Târgoviște           8        1       1       6        3-11            17

Bálint Zsombor

Nem a minőség, a győzelem a fontos

Czimbalmos Ferenc Attila 

Fotó: Pro Sport

A Marosszentgyörgyről elszármazott Csizmadia Csaba (jelenleg az újonc NB I-es Budafok ed-
zője) a letűnt Marosvásárhelyi FCM védőinek gyűrűjében

Falunapokon zöld-fehérbe öltözik a mezőpanitiak egy része
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Erősödnek az aggodalmak és
viták az Egyesült Államokban
a novemberi elnökválasztás
lebonyolítása miatt a korona-
vírus-járvány szorításában –
erről készített összeállítást
az amerikai közszolgálati
rádió (NPR) pénteken.

A rádió michigani, ohiói és 
georgiai választási tisztségvise-
lőkre hivatkozva arról adott hírt,
hogy ezekben a tagállamokban
több településen a választás lebo-
nyolításáért felelős tisztségviselők
azt szeretnék, ha a levélben leadott
szavazatok feldolgozását felgyor-
sító gépeket kapnának. Több he-
lyütt sürgetik a voksok
számlálásának ellenőrzését és a jár-
vány miatti óvintézkedések erősí-
tését is.

Georgiában több településen a
távszavazáshoz szükséges doku-
mentumok korábbi kiküldését
szorgalmazzák, és az említett
három tagállamban több pénzt is
kérnek a választások lebonyolítá-
sához. A szövetségi törvényhozás
idén, a koronavírus elleni küzde-
lemre elfogadott csomagtervben
400 millió dollár szövetségi támo-
gatást különített el a választások le-
bonyolításának megkönnyítésére.
Az összegből a többi között a pos-
tán beérkező szavazatokat szám-

láló és válogató új gépeket lehet
vásárolni.

A kommentárok ezzel kapcso-
latban megjegyezték, hogy több
tagállamban, különösen a járvány
közepette tartott előválasztásokon
zűrzavar alakult ki: a választók
hosszú sorokra kényszerültek a
kevés nyitva tartó választási helyi-
ség előtt, problémák voltak a pos-
tán elküldött voksok
kézbesítésével és a szavazatszám-
lálással is.

A republikánus és a demokrata
párti politikusok között élénk a vita
a levélben lebonyolított szavazást
illetően. A demokraták a koronaví-
rus-járványra hivatkozva sürgetik
a távszavazást, és Amy Klobuchar
és Ron Wyden demokrata párti tör-
vényhozók márciusban elő is ter-
jesztettek a republikánus többségű
szenátusban egy törvényjavaslatot,
amely a természeti katasztrófák és
rendkívüli állapotok esetére felül-
írná a tagállamokban érvényes szö-
vetségi választási törvényeket.
Demokrata párti politikusok és az
előző first lady, Michelle Obama is
nyilvánosan a támogatásáról bizto-
sította a tervezetet.

A republikánusok ellenzik a le-
vélben lebonyolított szavazást,
arra hivatkozva, hogy ez a vokso-
lási mód „ösztönzi” az úgyneve-

zett „voksbetakarítást”, ami azt
jelenti, hogy a választóktól be-
gyűjtött voksokat harmadik fél (a
postás) továbbítja a választási bi-
zottságokhoz. Donald Trump
elnök szintén ellenzi a szavazás-
nak ezt a módját, arra hivatkozva,
hogy tág teret enged a választási
csalásoknak. Ken Paxton, Texas
állam igazságügyi felelőse május
végén az egyik nyilatkozatában
igazat adott az elnöknek. „Ez va-
lódi probléma” – mondta, és utalt
a 2017-ben Dallasban tartott vá-
lasztásokra, amelyekről kiderült,
hogy csaltak a távszavazásokon.

A The New York Times című
napilap csütörtökön adott hírt arról,
hogy Nyugat-Virginiában egy 47
éves postás a szövetségi bíróságon
elismerte, hogy a májusi előválasz-
tásokon három városban a távsza-
vazáshoz kért, kikézbesítendő
szavazócédulák némelyikén vál-
toztatni próbált, de lebukott.

A RealClearPolitics című portál
– még áprilisban közzétett és a
Szövetségi Választási Bizottság
adatbázisára támaszkodó – ri-
portja szerint 2012 és 2018 között
több mint 28 millió, levélben be-
küldött szavazat maradt megszá-
molatlanul, vagyis ennyi
állampolgár hiába adta le a voksát.
(MTI)

Egyesült Államok: aggodalmak és vita 
a novemberi elnökválasztás lebonyolítása miatt

Hiperszonikus fegyverek hordozására alkal-
mas F-15EX típusú vadászgépeket rendelt
meg az amerikai védelmi minisztérium, a
Pentagon a Boeing cégtől – közölte maga az
amerikai repülőgépgyártó vállalat.

A hétfői tájékoztatás szerint a légierő már megkö-
tötte az első részletében 1,2 milliárd dollárról szóló
szerződést az óriáscéggel, ennek keretében nyolc
ilyen korszerű gépet gyártanak le St. Louisban lévő
üzemükben, Missouri középnyugati államban.

Az F-15EX típus több fegyver hordozására képes,
mint osztályának bármelyik képviselője, és alkalmas
mintegy hét méter hosszú és 3,2 tonnányi súlyú hi-
perszonikus fegyver indítására is – derült ki a közle-
ményből.

Megállapodás született ezenkívül arról is egy ha-
táridő nélküli, 23 milliárd dollár értékű szerződés ke-
retében, hogy meg nem határozott mennyiségben
fognak repülőgépeket leszállítani az említett típusból.
A tervek 144 vadászgép legyártását helyezik kilá-
tásba.

Egy, az amerikai légierő honlapjára kitett közle-
mény szerint az első nyolc ilyen típusú vadászgép a
floridai Eglin légitámaszponton állomásozik majd,
ahol kísérletekben vesznek részt. A tervek szerint az
első két gépet 2021 második felében gyártják le,
többi hatot 2023-ban. Ezek a gépek fogják majd le-
váltani a korábbi, F-15C/D típusokat az amerikai lé-
gierőnél.

A National Interest című, konzervatív amerikai kül-
politikai folyóirat azt írta, hogy az új típusú vadászgép
a többi korszerűbb géptől, beleértve az F-35-öt is,
abban különbözik, hogy sebessége meghaladhatja a
háromszoros hangsebességet, a 3 Mach-ot. Ez lehe-
tővé teszi azt, hogy kezdeti gyorsulást teremtsen a hi-
perszonikus fegyver indításához.

Az egyik legkorszerűbb vadászgép, az F-35 azért
nem alkalmas hiperszonikus fegyver hordozására,
mert egyrészt sebessége kétszer kisebb a létrehozandó
típusénál, másrészt pedig az említett méretű fegyver
nem férne el fegyverhordozón – derült ki az írásból.
(MTI)

A Pentagon hiperszonikus fegyverek hordozására
képes vadászgépeket rendelt a Boeing gyártól

A franciaországi repülőtereken ezentúl auto-
matikusan szűrik a koronavírusra a vörös jel-
zésű, azaz a járvány szempontjából
súlyosnak számító országokból érkezőket –
jelentette be vasárnap Gabriel Attal kor-
mányszóvivő a BFM hírtelevízióban.

„Rendszeresítjük a tesztelést a repülőtéren minden-
kinek, aki vörös jelzésű országból érkezik, azaz olyan
helyről, ahol a leginkább terjed a vírus” – mondta a
kormányszóvivő jelezve, hogy napi kétezer ilyen szű-
réssel számol a kormány.

„Akik meg tudták oldani a tesztet a származási or-
szágban, azoknak nem kell újra elvégeztetniük érke-
zéskor Párizsban, illetve Franciaországban. De be kell
mutatniuk egy igazolást, hogy átestek a teszten” –
tette hozzá. Elmondta, hogy az általános és ingyenes
repülőtéri szűrés „néhány napon belül” megkezdődik
a párizsi Roissy-Charles-de-Gaulle és az Orly repü-
lőtereken.

A tesztelés viszonylag kevés utast fog érinteni,
miután a vörös jelzésű országokból csak halasztha-
tatlan okból, külön engedéllyel fogad beutazókat
Franciaország. Ebbe a kategóriába az Európai
Unión kívüli országok tartoznak, és nem tartozik
közéjük az a 13 ország, amelynek állampolgárai az
uniós ajánlások alapján beléphetnek Európa terüle-
tére.

Arra a kérdésre, hogy a kormány tervezi-e kötele-
zővé tenni a maszkviselést minden nyilvános zárt tér-
ben, a kormányszóvivő elmondta: „a franciák
felelősen viselkednek, és amikor ajánlásokat kapnak,
azokat a nagy többség be is tartja”. Jelezte ugyanak-
kor, hogy a kormány „folyamatosan értékel, és alkal-
mazkodik a helyzethez”.

A kérdés azért merült fel, mert 14 neves orvos
szombaton felhívást tett közzé a Le Parisien című lap-
ban, amelyben a maszkviselés kötelezővé tételét kér-
ték a nyilvános zárt terekben annak érdekében, hogy
a koronavírus ne kapjon új erőre. Úgy érzékelik
ugyanis, hogy az emberek többsége egyre kevésbé
tartja be az egészségbiztonsági előírásokat (maszkvi-
selés, fizikai távolságtartás, kézfertőtlenítés).

Franciaországban a koronavírus-járvány halálos ál-
dozatainak száma péntek este elérte a 30 ezret, de a
járvány kezdete óta először csökkent ötszáz alá a sú-
lyos betegek száma. Az egészségügyi hatóságok a két
hónapig tartó nagyon szigorú karanténidőszak után,
május vége óta több mint háromszáz járványgócot tár-
tak fel, és többségüket már teljesen felszámolták. Az
egészségügyi minisztérium péntek esti közleménye
ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt
hetek visszaszorulása után a SARS-CoV-2 vírus gyor-
sabb terjedésének jelei érzékelhetők, jóllehet annak
szintje továbbra is alacsony. (MTI)

A francia repülőtereken automatikusan és ingyen
tesztelik a vörös jelzésű országokból érkezőket

Törökország óva intette az
Európai Uniót a belügyeibe
avatkozástól a Hagia Sophia
mecsetté nyilvánításával kap-
csolatban. A török külügymi-
nisztérium szóvivője köz-
leményben hangsúlyozta,
hogy senki sem sértheti meg
Törökország szuverén jogait –
jelentette kedden az Anadolu
török állami hírügynökség.

Hami Aksoy arra reagálva adott
ki közleményt, hogy az EU-tagor-
szágok külügyminiszterei előző nap
elítélték az isztambuli látványosság
– volt ordodox székesegyház – me-
csetté minősítését.

Aksoy hangsúlyozta: az épület
Törökország tulajdona, státuszának
megváltoztatása pedig csakis Tö-
rökország szuverén joga.

A külügyi szóvivő rámutatott,
hogy a mecset minden látogató előtt
nyitva áll, vallásra való tekintet nél-
kül. Egyúttal jelezte: a Hagia 
Sophián belül végrehajtandó változ-
tatások nem fogják sérteni az épület
világörökségi státuszának feltéte-
leit.

Aksoy aláhúzta: a mecset to-
vábbra is „mindenkit átölelve”
megőrzi voltát az emberiség közös
kulturális örökségeként.

Josep Borrell, az Európai Unió
kül- és biztonságpolitikai főképvi-

selője hétfőn Brüsszelben, az uniós
külügyminiszterek tanácskozását
követően a Hagia Sophia-ügy kap-
csán úgy fogalmazott: a döntés el-
kerülhetetlenül felgyorsítja a
bizalmatlanságot, elősegíti a vallási
közösségek közötti megosztást, alá-
ássa a párbeszédre és az együttmű-
ködésre irányuló erőfeszítéseiket.

Pénteken a török legfelsőbb köz-
igazgatási bíróság semmisnek mi-
nősítette azt az 1934-es
minisztertanácsi döntést, amely a
Hagia Sophia múzeummá alakításá-
ról szólt. Recep Tayyip Erdogan
török elnök rövid időn belül rende-
letet adott ki az újbóli mecsetté ala-
kításra vonatkozóan. A rendelettel
az épület irányítása a török vallás-
ügyi hivatalhoz (Diyanet) került.

Erdogan később bejelentette,
hogy a nem muszlimok előtt is
nyitva fog állni a mecset, amelyben
az előkészületek befejeztével július
24-én tartják majd az első muszlim
közösségi imádkozást.

A török döntés nyomán számos
keresztény vallási vezető és nyugati
politikus ellenérzését fogalmazta
meg.

Mevlüt Cavusoglu török kül-
ügyminiszter hétfőn azt mondta,
hogy Ankara tájékoztatni fogja az
UNESCO-t az Hagia Sophiát ille-
tően tervezett lépésekről. (MTI)

Törökország óva intette az EU-t 
a belügyeibe avatkozástól 

a Hagia Sophia ügyével kapcsolatban

Több amerikai milliomos nyílt
levélben a gazdagokra kisza-
bott adók emelését sürgette,
de nemcsak az amerikai,
hanem a világ kormányainál
annak érdekében, hogy az így
befolyó összegből megsegít-
hessék a koronavírus-járvány
által sújtott, szegény sorsú
embereket.

„Miközben világszerte pusztít a
Covid-19, az olyan milliomosok-
nak, mint nekünk, kulcsfontosságú
a szerepünk a világ gyógyulásában”
– írta a CNBC amerikai televízió
által hétfőn ismertetett nyílt levelé-
ben a 83 milliomos.

Az aláírók, akik Milliomosok az
emberiségért néven hívják magu-
kat, a gazdagokra kivetett adók ál-
landósított emelését javasolták. A
csoport tagjai között van például
Abigail Disney, a Disney-biroda-
lom örököse, Jerry Greenfield, a
jégkrémeket, sörbeteket, fagylalto-
kat árusító Ben & Jerry vállalatbi-
rodalom társalapítója, de
csatlakozott hozzájuk mások mel-
lett Richard Curtis brit forgató-
könyvíró-filmrendező és Sir Step-
hen Tindall, Új-Zéland egyik leg-

gazdagabb embere is. Levelükben
leszögezték: a koronavírus-járvány
olyan nagy károkat okozott, hogy
ezeket már nem lehet egyszerű ada-
kozással orvosolni. „Nem számít,
mi milyen nagylelkűek vagyunk” –
fogalmaztak, s kiemelték, hogy a
világban mindenütt kormányzati fe-
lelősségvállalásra van szükség.
Hangsúlyozták, hogy az egészség-
ügyi vagy az oktatási rendszerek
megfelelő finanszírozása csakis a
gazdagok állandó adóemelésével
biztosítható.

„A világ tízmillióival ellentétben
nekünk nem kell aggódnunk mun-
kánk és lakásunk elvesztése vagy
amiatt, hogy nem tudjuk többé el-
tartani a családunkat” – írták az ag-
gódó milliomosok. Majd
hangsúlyozták, hogy szükség van a
világ egyensúlyának újrateremté-
sére, „még mielőtt túl késő lenne”.

A nyílt levéllel kapcsolatban
elemzők megjegyzik: nem ez az
első alkalom, hogy ez a csoport ma-
gasabb adókat javasolt kivetni a
gazdagokra. Az idén januárban a vi-
lággazdasági fórumon már megje-
lentettek egy hasonló értelmű nyílt
levelet. (MTI)

Több amerikai milliomos 
a gazdagokra kiszabott adók

emelését sürgeti



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701. (8025)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (8025)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.

(8058-I)

LAKÁS

KIADÓ tömbházlakás a Kövesdom-

bon. Tel. 0740-268-833. (sz.-I)

TÁRSKERESÉS

NYUGDÍJAS, özvegy hölgy vagyok. A jó

szó, a szeretet, a kölcsönös tisztelet

nekem sokat ér. Talán rám is vár még

valaki. Szeretnék sok szép napot eltölteni

egy olyan kedves emberrel  a harmadik

korosztályból, aki szeretne boldog lenni.

Tel. 0757-798-959. (8065)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22103-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen

cseréppel, cserépforgatást, kültéri és

beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737-

660. (7953)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502. (8029)

FŰNYÍRÁST, permetezést, metszést

vállalunk. Tel. 0770-621-920. (8027-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel

vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab

cserépből, cserépforgatást, külső és

belső munkálatokat, javítást, kerítés- és

kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-

747. (8027-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen

cseréppel, cserépforgatást, kültéri és

beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737-

660. (7953)

MEGBÍZHATÓ nőt keresünk idős

asszony gondozására. Érdeklődni

hétköznap 4 óra után a következő te-

lefonszámon: 0770-781-245. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCS FERENCZNÉ MARTON
GIZELLA emlékére
Kegyelettel és a majdani találkozás
reményében emlékezünk 2017.
július 15-ére, Édesanyám földi
életének utolsó napjára. Szeretet-
teli, jóságos lénye, mély bölcses-
sége tovább él minden jó
szándékú gondolatban, minden
ünnepben és hétköznapban, az
otthon melegében, a virágzó
rétek illatában, az ég kékjében és
végtelenségében…
Fogadjon be és emeljen magához
Téged az Úr, örökkévaló, drága
Lélek!
Szeretteid. (sz.-I)

Édesapánk, SZÉKELY SÁNDOR
születésének 120. (1900. július
15.), halálának 29. évfordulóján
emlékezünk, és elmélázva gon-
dolunk az elszállt földi évekre,
megbizonyosodva a mennyei bi-
rodalom biztosságában. 
Szerettei. (7998-I)

ELHALÁLOZÁS

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,

nyomában égő seb fakad, 

de vér-rubintól fényes útja

örökre fáj a fény alatt.” 

(Wass Albert)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, após,
apatárs, rokon, jó szomszéd,
barát, 

ERCSE GYÖRGY 
életének 76. évében július 12-én
elhunyt. 
Földi maradványait július 15-én
14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a szászrégeni református
temetőben.

A gyászoló család. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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

A KOVÁCS PÉKSÉG NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmaz a
marosszentgyörgyi péküzembe. Tapasztalat nem szükséges. Ajánla-
tunk: vonzó bérezés, 8 órás munkaidő, ételjegyek, utazási költségek
megtérítése. Jelentkezni a 0744-403-114-es telefonszámon. (64875-I)

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

KFT. SEGÉDMUNKÁST alkalmaz asztalosműhelybe. Tel. 0721-458-
860. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján július 15-31. között rovarir-
tásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen, magánterületen,
tulajdonosi társulásokhoz tartozó területeken egyaránt. Rossz idő
esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cypermetrin és a difluben-
zuron, amelyek az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezet-
tek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi)
minősülnek. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyet-
len engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtle-
nítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál,
magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

Viselj maszkot,
mert

megmentheti
az életed!

Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.

• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füled-
ről.

• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületek-
től.

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat takard el.

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.

• érintsd meg a maszk belső
felét.

• távolítsd el a maszkot, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,

hogy felelősség-
teljes ember

vagy!


