
A Maros megyei gazdák kártérítését mi-
hamarabb meg kell oldani – mondta a
megye kormánymegbízottja azon a ma-
rosvásárhelyi megbeszélésen, ahol az
erdélyi autópálya nyomvonala által
érintett települések polgármestereivel
találkozott. 

Június második hetében találkozott Maros
megye főispánja a Közúti Infrastruktúrát Ke-
zelő Országos Társaság (CNAIR), a kataszteri
hivatal képviselőivel, valamint az autópálya
nyomvonalán található közigazgatási egységek
polgármestereivel, akiktől a kataszteri felméré-
sek üteméről tájékozódott. A polgármesterek
beszámoltak a felmérés helyzetéről, mivel ez a
legfontosabb lépés a földtulajdonosok kártérí-

tési igényeinek teljesítéséhez. Amint az iratcso-
mókat a polgármesteri hivatalok összeállították
és a kataszteri hivatal láttamozta, a Közúti Inf-
rastruktúrát Kezelő Országos Társaság felhasz-
nálja a parcelláris dokumentációkat a kártérítési
határozatok és a jegyzőkönyvek kibocsátásá-
hoz. A dokumentáció összeállításánál kitartó
munkára, komolyságra és a határidők

Nyugdíjas birkózószínjáték

Teljes erővel zajlik a szociáldemokraták és a liberálisok „hábo-
rúja” a speciális nyugdíjak kapcsán. Választási évet élünk, és ez a
kérdéskör sok voksot hozhat a pártoknak. Ám ennek az ügynek a kap-
csán a regáti politikai élet két nagy alakulata egy olyan szellemmel
viaskodik, amelyet testvéri összefogással együtt szabadítottak ki a
palackból.

A már korábban is létezett speciális nyugdíjakat pont egy évtizede
törölte el az akkori demokrata kormány, azzal a jelszóval, hogy min-
denki a nyugdíjkasszába való befizetésének arányában részesüljön
a juttatásokban is. Ez így is megy minden tisztességes rendszerben,
de az ország akkori urai sem maguktól voltak ilyen felelősségtuda-
tosak, hanem az akkortájt zajló pénzügyi válság nyomán az ország-
nak mentő hitelcsomagra volt szüksége, és a bankárok kíméletlen
feltételekkel szorongatták a kilengésekre mindenkor hajlamos balká-
niai döntéshozók érzékeny testrészeit. Tehát válság jött, speciális
nyugdíjak mentek, de az alkotmánybíróság nem engedte eltörölni a
magisztrátusok juttatásait. A talárosok akkor is szerették a zsebüket,
és jól ismerik a paragrafusok kis- meg nagykapuit. Aztán a válság-
kezelésbe belebukott az ország fő tengerészének kormányoscsapata,
és a helyét a szociálliberális koalíció vette át 2012-ben. Ez a testvé-
riség sem tartott ki egy törvényhozási ciklus idejéig, de amíg a má-
sológépek doktora fogta a kormányrudat, egymás után alkották meg
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Újabb árvízkárok
a megyében
Az intézmény a nem munkaidőben
levő személyzetet is mozgósította. Az
éjszaka folyamán 23 lakásból, 10
alagsorból, 14 gazdaságból, három
tömbház pincéjéből, 3 istállóból, egy
üvegházból, valamint a petelei iskolá-
ból szivattyúzták ki a vizet a tűzoltók,
fél kilométernyi utat takarítottak le és
egy kidőlt fát távolítottak el.
____________2.
A napokban
igényelhető
a bölcsődei
felügyelet
A napokban jelezhetik igényüket azok
a marosvásárhelyi, illetve marosszent-
györgyi szülők, akik a nyári idényben
bölcsődébe vinnék a gyerekeiket. Az
intézményeknek, amelyek tervezik a
nyitást, eleget kell tenniük az előírt
biztonsági intézkedéseknek, illetve
korlátozott számban fogadhatják a
gyerekeket.
____________4.
A megújuló
gazdaság színei
Eleinte a kinti területeket ültették be,
mostanra 18 ár területen fóliasátorban
nevelik a palántákat. Két éve a fóliá-
ban is megpróbálkoztak biotermesz-
téssel.
____________6.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Benedek István

Az erdélyi autópálya nyomvonalán kisajátított területekre 

Megsürgetnék a kártérítések kifizetését



Elkezdték egy harminc kilo-
méteres kerékpárút terveinek
előkészítését. Az út a Víkend-
Sörpatika környékéről indulna,
és érintené a főbb marosszent-
györgyi látványosságokat, mint
a hamarosan épülő sportkomp-
lexum, a  Máriaffi-kastély, a
sós fürdő, majd Tófalva és
Csejd felé venné az irányt, ahol
esetleg lehetőséget lehetne biz-
tosítani egy farmlátogatásra
vagy az A kategóriás műemlék
templom megtekintésére, majd
a kerékpározók akár a Somos-
tető felé is kanyarodhatnának.

Sófalvi Szabolcstól megtud-
tuk, a kerékpárút látványtervét
most készítik elő, a szempont
az, hogy minden olyan hely-
színt összekössenek a bicikliút-
tal, ami nemcsak a családi
programokra vágyó maros-
szentgyörgyiek és marosvásárhelyiek, hanem az ideérkező
turisták számára is vonzó lehet. 

A megállópontokkal, padokkal megálmodott kerékpárú-
ton való végigtekerés sokak számára kiváló családi hétvégi

program lehetne.  Mivel harminc kilométer hosszú sza-
kaszra gondoltak, óriási összegekre rúgna a beruházás, el-
lenben nem városi környezetben, forgalmas utak mentén
haladó bicikliútról lévén szó, nem kimondottan sima asz-
faltsávot terveznek. (menyhárt)

Újabb heves esőzések okoztak áradást és kárt
Maros megyében. A vészhelyzeti egységeket hét-
főn este 9 órától vetették be, 13 településen
akadt – nem kevés – dolguk: Szovátán, Libánfal-
ván, Petelében, Körtvélyfáján, Marossárpatakon,
Oláhsályiban, Marosbogáton, Mocsáron, Bordon,
Radnóton, Udvarfalván, Marosszentkirályon és
Szászrégenben. 

Éjfél előtt vörös jelzésű árvíriasztást adtak ki a Kis-Kü-
küllő felső, Sóvárad fölötti szakaszára, valamint a Sóvárad
és Balavásár közötti részen patakok áradására figyelmez-
tettek. Több helyen munkába álltak a helyi vészhelyzeti
egységek, de a Küküllő igen magas vízállása ellenére itt
nem volt szükség beavatkozásra, nem volt újabb áradás.
Akadt viszont munkájuk a katasztrófavédelmi egységek-
nek, amelyek hétfő este Szovátára vonultak, ahol a domb-
oldalakról lefolyó csapadékvíz okozott kárt. A Rövid
utcában a félméteres víz két lakóházban tett kárt, ugyanígy
a Parajdi úton, egy-egy gazdaságot érintett a Bălcescu és a
Juhod utcában. A víz a kórház alagsorába is behatolt és el-
öntött egy benzinkutat, illetve egy-egy lakást a Bükkfa és
a Tölgyfa utcában – közölte a megyei vészhelyzeti felügye-
lőség. 

Az intézmény a nem munkaidőben levő személyzetet is
mozgósította. Az éjszaka folyamán 23 lakásból, 10 alag-
sorból, 14 gazdaságból, három tömbház pincéjéből, 3 is-
tállóból, egy üvegházból, valamint a petelei iskolából
szivattyúzták ki a vizet a tűzoltók, fél kilométernyi utat ta-
karítottak le és egy kidőlt fát távolítottak el. A megyei vész-
helyzeti felügyelőség 14 autóval, 11 szivattyúval, két
terepjáróval és 74 fős személyzettel vett részt az esti és éj-
szakai beavatkozásokban és mentésekben, csatlakoztak
hozzájuk a szovátai, mezőbándi, radnóti, erdőszentgyörgyi
és gernyeszegi helyi önkéntes csapatok. A tűzoltók kedden
reggel még dolgoztak a kárelhárításon Udvarfalván, Kört-
vélyfáján, Petelében és Szászrégenben.

A június 13-22. közötti esőzések Maros megye 22 köz-
igazgatási egysége (Gödemesterháza, Gyulakuta, Görgény-
szentimre, Libánfalva, Nyárádmagyarós, Mezőceked,
Marosvécs, Alsóidecs, Magyaró, Tekeújfalu, Erdőszent-
györgy, Nyárádremete, Beresztelke, Marosfelfalu, Mező-
záh, Szászrégen, Mezőtóhát, Ádámos, Csatófalva, Dózsa
György, Déda, Küküllőszéplak) 58 települését érintették –
derül ki a prefektúra hétfői közleményéből. A Maros Víz-
ügyi Hatóság, a megyei Horea vészhelyzeti felügyelőség
és a brassói regionális országúti hatóság Maros megyei
osztálya adatainak összesítése szerint 177 lakóházat és 395
gazdasági melléképületet árasztott el a víz, 4,15 km me-

gyei, 30,72 km községi, 45 km erdei vagy mezei útban és
58 km utcában keletkezett kár, továbbá az áradások 74
hidat és átfolyót, 510 hektár szántóföldet, 170 hektár ka-
szálót és legelőt, 282 kutat érintettek. 

A vízügyi hatóság Nyárádszereda, Görgényszentimre,
Küküllőszéplak, Ádámos, Mezőceked és Marosugra terü-
letén lépett közbe, homokzsák védvonalak építésével, át-
folyók lezárásával, partvédelemmel, elárasztott területek
szivattyúzásával enyhítettek a károkon. A megyei vészhely-
zeti felügyelőség június 15-21. között 128 fős személyzet-
tel, 32 autóval és 29 szivattyúval 148 családi gazdaságban,
51 házban, 22 pincében dolgozott, 25 kilométer utat és 70
átfolyót tett szabaddá. Az útügyi hatóság 37 alkalmazottal,
négy munkagéppel dolgozott a károk helyreállításán, Ma-
rosfelfaluban közel száz méteren megrepedt az úttest és a
padka. (gligor)

Ma IVÁN,
holnap VILMOS napja.
VILMOS: a germán Willihelm
latinos változata, jelentése: erős
akaratú, védelmező.

IDŐJÁRÁS
Zápor, zivatar várható
Hőmérséklet:
max.180C
min.160C

Hatalmas károkat okoznak megyeszerte a szűnni nem akaró esőzések, ára-
dások  Fotó: Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség 

Fotó: Nagy Tibor 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

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

Áradások megyeszerte 
A hétfő esti kiadós esőzések miatt újabb patakok áradtak
meg és léptek ki medrükből megyeszerte, mivel rövid idő
alatt sok – többek között Sárpatakon négyzetméterenként
24 óra alatt 50,7 liter, Gödemesterházán 22,4 liter, Finta-
házán 21 liter, Bándon 22 liter, Szovátán 42,41 liter – csa-
padék zúdult le. A tűzoltók este 9 óra körül 13 helységben,
többek között Szovátán, Erdőlibánfalván, Petelén, Sárpa-
takon, Körtvélyfáján, Mezősályon, Marosbogáton, Udvar-
falván, Marosszentkirályon és Régenben kellett
mentsenek. Petele és Körtvélyfája között mintegy 100 hek-
tár terület, 23 ház, 10 pince, 14 háztáji gazdaság és az is-
kola, három istálló, egy garázs és egy üvegház, a
Marosvásárhely – Szászrégen közötti út mintegy 500 mé-
teres szakasza is víz alá került. A járai út járhatatlanná vált,
mert egy kis hidat is elmosott az ár. Bonyhán a Kund pa-
taka áradt meg, és öntötte el a községközpontot, ahol a
tömbházat homokzsákokkal kellett megvédeni. A védőgá-
tákat Küküllőkirályfalván és Küküllőszéplakon erősítették
meg a vízügyi alkalmazottak. A szovátai, bándi, radnóti,
marosszentgyörgyi, gernyeszegi, szászrégeni és maros-
vásárhelyi egységek közel 80 tűzoltója teljesített szolgála-
tot. Továbbra is piros és narancssárga kódjelzés van
érvényben a Küküllő és a Nyárád mentén.  Csütörtökig to-
vábbi viharok várhatók. 

Nyit a kutyfalvi Degenfeld-kastély 
A Castellum Alapítvány által szervezett kapunyitás első év-
fordulója alkalmából a Pro Castellum Degenfeld Egyesület
és az AntePortum Egyesület megnyitja a kutyfalvi Degen-
feld-kastélyt. Július 27-től minden hétvégén (szombat–va-
sárnap) 11 és 16 óra között idegenvezetéssel egybekötött
kastélylátogatást szerveznek, az udvaron piknikezési le-
hetőség is van. A járványügyi előírások betartása miatt a
kastélylátogatást előzetesen a 0720-416-784-es telefon-
számon kell beütemezni. 

Online kommunikációs tanfolyam 
Az Edutech Consulting Kft. online tanfolyamot tart június
25-én, csütörtökön 9 és 14 óra között Jó tartalmat? Profin
és gyorsan? címmel.  Előadó dr. Kádár Magor kommuni-
kációs szakértő. Jegyek az edutechconsulting.ro honlapon
válthatók. 

Kötetlen beszélgetés 
Szerdán este 7 órától kötetlen beszélgetésre kerül sor,
amelynek témája ezúttal a vízügyi gondok tájépítészeti or-
voslása. Meghívottak: Kovács Lóránt, Komes Dániel, Sik-
lódi Zsuzsanna, Tăslăvan Róbert, Szabó Beáta és
Farczádi Izabella tájépítészek, valamint Klaus Birthler épí-
tész. A beszélgetést Ungvári István Csongor moderálja.
Az online eseményre a http://kozeg.ro honlapon lehet be-
kapcsolódni. 

Ellenőrzött az erdészeti őrség 
Az erdészeti őrség felügyelői május 18. és június 17. között
a hatáskörükhöz tartozó öt megyében – köztük Maros – az
emberek bejelentése nyomán 132 ellenőrző akciót végez-
tek magán- és állami erdőkben, edrőkitermelő és közuta-
kon. 30 felügyelő vett részt rajta. Ennek eredményeként
82 bírságot róttak ki 268.000 lej értékben, összesen 7093
köbméter fát koboztak el. 

Hírszerkesztő: Vajda György 
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Harminc kilométeres kerékpárutat terveznek

Július 1-jétől számos környező országba újraindítja vas-
úti közlekedést a MÁV-START, köztük Romániába is, így
jegyet lehet majd váltani többek között a Nagyváradon,
Kolozsváron, Csíkszeredán át Brassóba tartó Corona IC-

re. Ugyanakkor újraindulnak a vonatok a Békéscsaba–Arad
útirányba is, így Bukarest, Brassó, Nagyszeben, Temesvár
is elérhetővé válik.

A vonatokon is szabály az arcmaszk viselése. 

Újraindulnak a nemzetközi vonatok 

Újabb árvízkárok a megyében



Tíz nap után hazaengedik
a kórházból a tünetmentes
koronavírusos pácienseket

Amennyiben kezelőorvosa is egyetért, tíz nap után
hazaengedik a kórházból a tünetmentes koronavíru-
sos pácienseket, akiknek azonban további négy
napig otthoni elszigetelésben kell maradniuk – írja
egyebek mellett a Nelu Tătaru által kedden aláírt mi-
niszteri rendeletben. A dokumentum szerint a teszte-
lést a beutalást követő nyolcadik napon végzik el. Ha
a teszt pozitív eredményt ad, de a páciensnek nin-
csenek tünetei, akkor tíz nap után hazaengedik és
további négy napig elkülönítésbe kell vonulnia. Az
előírás nem vonatkozik azokra a páciensekre, akik-
nek enyhébb-súlyosabb tünetei vannak, és azokra
sem, akik tünetmentesek ugyan, de a következő pe-
riódusban olyan kezelésre szorulnak (pl. dialízisre),
amit nem lehet otthoni körülmények között elvégezni.
A rendelet szerint a hazaengedett páciens ellenőr-
zése és nyomon követése a családorvos, vagy
ennek hiányában a megyei közegészségügyi intézet
feladata. (Agerpres)

Júliusban lesz a következő
járványkezelő csúcs

Az Európai Unió tagországainak állam-, illetve kor-
mányfőit tömörítő Európai Tanács július 17-én és 18-
án tartja következő, rendkívüli tanácskozását,
amelynek középpontjában a koronavírus-válság
utáni fellendülést szolgáló helyreállítási alap, vala-
mint a 2021-től érvényes többéves keretköltségvetés
szerepel – közölte az Európai Tanács elnökének szó-
vivője kedden. A legutóbbi, június 19-én, pénteken
tartott videotanácskozást követően Charles Michel,
az Európai Tanács elnöke közölte, hogy az előrelé-
pések ellenére megosztottság mutatkozik a tagállami
álláspontok között mind a koronavírus-válság utáni
fellendülést szolgáló helyreállítási alapot, mind az
unió 2021-2027-es hosszú távú keretköltségvetését
illetően. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a nyári
szünet előtti utolsónak tervezett tanácskozás alkal-
mával áttörést érnek el mindkét témában. (MTI)

A lengyelek többsége támogatja
az amerikai katonai jelenlét
növelését

A lengyelek hatvan százaléka támogatja az amerikai
katonai jelenlét növelését – derül ki a Dziennik Ga-
zeta Prawna lengyel napilapban kedden közölt fel-
mérésből. A felmérést egy nappal a washingtoni
lengyel–amerikai államfői találkozó előtt hozták nyil-
vánosságra. Andrzej Duda lengyel és Donald Trump
amerikai elnök a kétoldalú védelmi együttműködés
továbbfejlesztéséről tárgyal, napirendre kerülnek a
kereskedelem, az energiaügy, valamint a telekom-
munikációs biztonság kérdései is. A napilap értesü-
lései szerint akár kétezerrel is nőhet a
Lengyelországba telepített amerikai katonák száma,
miközben a tavalyi lengyel–amerikai biztonságpoliti-
kai nyilatkozat értelmében az állományt ezer katoná-
val emelték volna. Jelenleg mintegy 5 ezer amerikai
katona állomásozik Lengyelországban, a 2017-ben
állandó rotációs jelleggel telepített alakulatokban.
(MTI)

a speciális nyugdíjakat osztogató törvényeket. Jutott a
katonáknak, a parlamenti képviselőknek, aztán a sze-
mélyzetüknek is, de nem maradtak ki a jóból a diploma-
ták és a titkosszolgák sem, egész sor, amúgy sem
szűkmarkúan fizetett állami alkalmazottnak jutott belőle.
Nem azért, mert olyan jól dolgoznának, hanem a politi-
kai klienseket ilyen posztokkal szokás kifizetni, és ha a
poszthoz külön nyugdíj is jár, akkor az illető hűségét
élethosszig meg lehet venni, nem csak egy röpke man-
dátum erejéig. Mindez javarészt a ma egymás nyakát
látszatra szorongató szocdemek és liberálisok koalíciója
alatt zajlott le, de a 2016-os választások utáni három
esztendőben a szocik tovább űzték ezt a műfajt. Csak
azóta ellenzik a speciális nyugdíjakat, amióta kiköltöztek
a kormánypalotából. Amióta ők ellenzékesdit mímelnek,
a liberális kollégáik pedig kormányzósdit, azóta a legós-
dibb amerikai pankrációkat megszégyenítő álbirkózást
vívnak a speciális nyugdíjak felett. Például törvényt fér-
celnek ezek eltörléséről, de az abban érintett rétegek kö-
zött simán ott hagyják a magisztrátusokat, így a korábbi
alkotmánybírósági ítélet okán a talárosoknak csak ujj-
gyakorlat volt ezt sikeresen elkaszálni. Most épp azt
játsszák el, hogy meg akarják adóztatni ezeket a nyug-
díjakat, de ez csak egy újabb felvonás az ócska színjá-
tékban. Valójában nem akarják bántani a juttatásokat.
Majd ha jön a válság, meg ismét a bankárok a harapó-
fogóval, akkor már kénytelenek lesznek.

Nyugdíjas
birkózószínjáték

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Markánsan emelkedik a fejlett ipari gazdaságok ál-
lamadósság-rátája a koronavírus-járvány hatásai-
nak enyhítését célzó intézkedések költségei és a
gazdasági visszaesés miatt – áll a Moody’s Inves-
tors Service hétfőn Londonban ismertetett tanul-
mányában.

A nemzetközi hitelminősítő közölte: az általa vizsgált 14
fejlett gazdaságban a hazai össztermékhez (GDP) mért állam-
adósság-ráták átlagosan 19 százalékpontos emelkedését várja
2020-ra.

A Moody’s hangsúlyozza, hogy ez nagyobb mértékű, gyor-
sabb és szélesebb bázisú adósságnövekedés lenne a 2008-
2009-es globális pénzügyi válság idején tapasztaltnál.

A cég várakozása szerint a GDP-arányos államadósság-ráta
Olaszországban, Nagy-Britanniában és Japánban 25 százalék-
pont körüli mértékben, az Egyesült Államokban, Kanadában,
Franciaországban, Új-Zélandon és Spanyolországban hozzá-
vetőleg 20 százalékponttal növekszik az idén.

A Moody’s azzal számol, hogy az Egyesült Államokban a
kormány által meghirdetett gazdaságélénkítő csomagok költ-
ségei miatt a hazai össztermékhez mért szövetségi államház-

tartási hiány az idén 20 százalék fölé, a GDP-arányos szövet-
ségi államadósság-ráta 100 százalék fölé emelkedik.

Nagy-Britanniában a legutóbbi adatok szerint már az elmúlt
egy évben eddig soha nem mért ütemben emelkedett az ál-
lamadósság és csaknem hat évtizede először meghaladta a brit
hazai össztermék értékét.

A Moody’s hétfői előrejelzése szerint a vizsgált 14 fejlett
ipari gazdaságban a hazai össztermék szintje reálértéken hoz-
závetőleg 5 százalékkal lesz alacsonyabb 2021-ben a korona-
vírus-járvány előtt arra az évre várt értéknél.

A cég szerint ebben a környezetben az államháztartási hiá-
nyok még a jövő év jelentős részében is magasak lesznek: a
Moody’s az Egyesült Államokban 2021-re 13 százalék körüli,
Olaszországban, Spanyolországban, Kanadában és Japánban
5-7 százalék közötti GDP-arányos deficiteket vár.

A hitelminősítő közölte: nem számol az államadósság-ter-
hek gyors csökkenésével, de ha a vizsgálatába bevont 14 ma-
gasan fejlett gazdaságban sikerülne visszatérni a nominális
GDP-növekedéshez, az jövőre már ellentételezné a mély ál-
lamháztartási deficitek hatását, és ebben az esetben az állam-
adósság-ráták 2021-2022-ben stabilizálódhatnak. (MTI)

Moody’s: markánsan emelik a fejlett gazdaságok
adósságrátáját a járványellenes intézkedések költségei

Az Európai Unió (EU) 2030-ra vonatkozó új környe-
zetvédelmi célkitűzései csak nagy nehézségek árán,
az új technológiák tömeges használata melletti ko-
moly elkötelezettség révén és az emberek viselke-
désének alapvető megváltozásával valósíthatók
meg – közölte a Climact nevű belga klímavédelmi
szervezet hétfőn közzétett tanulmányában.

A tanulmány szerint a klímacélok elérhetőek, megvalósítá-
suk azonban drasztikus változást követel az energiafelhasz-
nálás, a mezőgazdaság és a közlekedés terén is.

Egyebek mellett kiemelték, hogy az utóbbi esetében tíz
éven belül az új gépjárművek legalább 60, de inkább 88 szá-
zalékának üvegházhatást okozó gázkibocsátás nélkül kell köz-
lekednie. Az új autók legalább 93 százalékának pedig csak
éghajlatbarát technológiával szabadna készülnie.

A tanulmány készítői azt írták, hogy az új építésű lakóhá-
zak, valamint az üzemek és erőművek energiafelhasználása
esetében, valamint a mezőgazdaság területén is nagy erőfe-
szítésekre lenne szükség a célok eléréséhez. Meglátásuk sze-
rint az EU szénalapú villamosenergia-termelését a jelenlegi
470 terawatt óráról – az Európai Parlament által követelt 55
százalékos célkitűzés eléréséhez – 2030-ra legfeljebb 50 te-
rawatt órára kell csökkenteni, a 65 százalékos célhoz pedig
25 terawatt órára. A lakóépületek 2,3-3,5 százalékát évente
olyan mértékben kell korszerűsíteni, hogy azok energiafel-
használása mintegy 80 százalékkal legyen kevesebb.

A mezőgazdaságot tekintve a klímacélok megvalósítható-
sági forgatókönyve egyértelműen kiemeli a mezőgazdasági
termékek iránti kereslet megváltozásának szükségességét. A
húsfogyasztásnak, különösen a kérődzők húsa fogyasztásának
11-30 százalékkal kellene visszaszorulnia. Ez azt jelenti, hogy
a hétköznapi étrendbe sokkal több növényi eredetű fehérje-
forrás beépítése szükséges. Ehhez azonban technikai és tech-
nológiai átállásra is szükség van a növénytermesztés
terméshozamának jelentős növelése érdekében. A kémiai ösz-
szetételű műtrágyák használatát ezzel egyidejűleg egyre in-
kább kerülni kell – írták.

Az EU és tagállamai a 2015-ös párizsi klímaegyezmény ér-
telmében kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2030-ig az 1990-
es szinthez képest legalább 40 százalékkal csökkentik az
üvegházhatást okozó gázok hazai kibocsátását.

Az Európai Parlament azt kérte az Európai Bizottságtól,
dolgozzon ki olyan tervet, amely 2030-ra 55-65 százalékkal
csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, majd
törekedjen arra, hogy Európa „a lehető leghamarabb, de leg-
később 2050-re” teljesen klímasemlegessé váljon.

A párizsi klímamegállapodás megerősíti azt a célkitűzést
is, hogy a Föld légkörének felmelegedését 2 Celsius-fok alatt
tartja az iparosodás előtti mértékhez képest, és folytatja az
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a felmelegedés legfel-
jebb 1,5 fokos legyen. (MTI)

Nehezen, de megvalósíthatóak
az EU 2030-as klímacéljai
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Nem volt „kézzelfogható eredménye” az Egyesült
Államok és Oroszország között Bécsben lezajlott
újabb nukleáris leszerelési tárgyalásoknak – adta
hírül kedden az osztrák sajtó. A két nagyhatalom az
utolsó nagyszabású nukleáris leszerelési megálla-
podás, az Új START szerződés esetleges meghosz-
szabbításáról tárgyalt az osztrák fővárosban.

Az osztrák külügyminisztérium adott otthont a hétfőn kez-
dődött, több mint tíz órán át tartó tárgyalásoknak. Az Egyesült
Államokat Marshall Billingslea, az amerikai elnök különmeg-
bízottja, Oroszországot Szergej Rjabkov külügyminiszter-he-
lyettes képviselte.

Donald Trump amerikai elnök már korábban világossá
tette: örömmel venné, ha Kína is csatlakozna a tárgyalások-
hoz, a három országnak ugyanis közösen kellene érdemi tár-
gyalásokat folytatnia a nukleáris fegyverkezés korlátozásáról.
Peking azonban mindeddig nem volt hajlandó tárgyalóasztal-
hoz ülni; azzal érvelt, hogy nukleáris programja messze el-
marad Washingtonétól és Moszkváétól; azok ugyanis
együttesen birtokolják a világ nukleáris fegyvereinek több
mint 90 százalékát.

Marshall Billingslea a Twitteren ugyanakkor nagyon haté-
konynak nevezte az Új START leszerelési szerződés megmen-
téséről folytatott tárgyalásokat. Arról számolt be, hogy terveik
szerint munkacsoportokat hoznak létre, és azok szintén az
osztrák fővárosban fognak ülésezni. Az amerikai elnök kü-

lönmegbízottja élesen bírálta ugyanakkor Kínát, amiért nem
vett részt az egyeztetésen. Meglátása szerint Peking nem fogja
felfüggeszteni „titkos, nem átlátható” nukleáris fegyverkezési
programját.

Az Új START szerződést 2011-ben Prágában Barack
Obama, az Egyesült Államok akkori elnöke és Dmitrij Med-
vegyev korábbi orosz elnök írta alá; ez az egyetlen jelenleg
érvényben lévő szerződés Washington és Moszkva között,
amely korlátozza a két fél nukleáris arzenálját. A dokumentum
értelmében mindkét ország egyenként legfeljebb 800 hordo-
zórendszerrel és 1550 atomtöltettel rendelkezhet. A megálla-
podás 2021. február 5-én jár le, és egy alkalommal maximum
öt évre lehet meghosszabbítani. A Stockholmi Nemzetközi
Békekutató Intézet (SIPRI) becslései szerint Oroszország és
az USA a világ atomkészletének 90 százalékával rendelkezik;
a 13 400 atomfegyverből az Egyesült Államok 5 800-at, míg
Oroszország 6 300-at birtokol; Kína több mint 320 atomtöl-
tettel rendelkezhet. Az Egyesült Államok bécsi nagykövetsége
a Twitteren azt írta, hogy továbbra is Ausztria marad a „nem-
zetközi párbeszéd helyszíne”. Oroszország ausztriai nagykö-
vetsége szerint pedig Bécs ismét bebizonyította, hogy
„megbízható konferencia-helyszín”. Alexander Schallenberg
(ÖVP) osztrák külügyminiszter bízik abban, hogy a bécsi ta-
lálkozó egyben egy folyamat kezdetét jelenti, és ismét rend-
szeresen tárgyalóasztalhoz ül majd Oroszország és az
Egyesült Államok. (MTI)

Nem volt előrelépés az Egyesült Államok
és Oroszország bécsi tárgyalásain

a nukleáris leszerelésről



betartására szólította fel a jelenlévő-
ket Mara Togănel főispán, hangsú-
lyozva, hogy a Maros megyei
gazdákat mihamarabb kártalanítani
kell.
Több ezer gazda várakozik

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő
Országos Társaság (CNAIR) kisa-
játításokkal foglalkozó csoportja
szerint a megyében egyrészt a ka-
taszteri felmérések hiánya, másrészt
a telekkönyvi adatok és a helyszí-
nen tapasztalt nehézségek bonyolít-
ják a helyzetet. Ez is egyik oka
annak, hogy mindmáig nagyon ke-
vesen kaptak kártérítést a megyé-
ben. Ami az autópályák átadásában
reménykedők számára türelmetlen
várakozást, az érintett települések
lakóinak egyelőre csak bosszúságot
és anyagi veszteséget jelent. Azok,
akik nem kaptak kártérítést, jogosan
érezhetik még mindig sajátjuknak
az építőteleppé vált termőföldjüket,
amit feldarabolnak a készülgető pá-
lyaszakaszok. Az autópálya-építés-
nek közvetlen hatása van a
nyomvonal által érintett települések
lakosainak életére, tudomásunk sze-
rint a Maros megyei gazdák még
mindig nem kaptak kártérítést a
megélhetésüket biztosító elvett
földterületekre, és rendkívül súlyo-
san érinti a közösségeket azoknak a
földutaknak a felszámolása is, ame-
lyeken eddig meg tudták közelíteni
a szántóföldeket a mezőgazdasági
gépekkel. Az autópályák nyomvo-
nalának tervezése során sok min-
dent figyelmen kívül hagytak, így
azt is, hogy helyenként a földműve-
lésből élők megélhetését veszélyez-
tetik a mezei utak felszámolásával,
a mezőgazdasági területek kisajátí-
tásával. 
Kutyfalván nemsokára befejezik a
felmérést

Kutyfalvát a Radnót–Maroskece
közötti 17 kilométeres autópálya-
szakasz érinti, amelyet, ha végre el-
készülne a – csődeljárás alatt lévő
Straco cégnek egykor odaítélt – ma-
roskecei leszállópálya, át is adhat-
nának. A hónap végéig befejezik a
parcelláris felméréseket, azt köve-
tően pedig a tulajdonosok elkezdhe-
tik a hagyatéki és telekelési eljárást
– tájékoztatott Bükkösi József alpol-

gármester. Mint elmondta, az év
elején írták alá az országos katasz-
terezési programban való részvételi
szerződést, és az autópálya nyom-
vonalán az érintett földterületek fel-
mérését lassan befejezik,
nemsokára a község termőföldjei-
nek a felmérésével is végeznek. Ti-
zenkét éve dolgoznak ugyanazzal a
földmérő céggel, így előnnyel in-
dultak, mivel a cég az évek során
már több parcellát is felmért a köz-
ségben, jól ismerik a helyszínt.
Pluszmunkát jelentett azonban az
autópálya-építő cseréje, mivel a
Bechtel cég tervei szerint hozzáve-
tőleg egy kilométeren tartóoszlopo-
kon haladt volna az autóút a Maros
árterületén, az Astaldi azonban vál-
toztatott a terven, és töltésre építi az
utat, így ott is kellett területeket ki-
sajátítani, ahol eleve nem számoltak
vele. Az országos kataszterezési
program keretében a magánszemé-
lyeknek nem kerül pénzbe a hagya-
téki tárgyalás és a telekelés sem.
Mindezek ellenére nem számíthat-
nak magas kártérítési összegekre,
mivel állítólag 1,25 lejre értékelik a
kisajátított földterületek négyzet-
méterenkénti árát.
Radnót–Aranyosgyéres között
négyezer parcellát érint
a gyorsforgalmi

A Radnót–Aranyosgyéres között
épülő autópálya-szakaszon hozzá-
vetőleg 4.000 földparcellát kellett
kisajátítani az építőtelep miatt,
2.600 esetében a CNAIR kisajátítá-
sokkal foglalkozó csoportja intéz-
kedik, a fennmaradó negyven
százalék kártérítési dokumentáció-
jának az összeállítását az építőcé-
gek vállalták fel. Ezen a szakaszon
sem fizettek még egyetlen földtulaj-
donosnak sem, a parcelláris felmé-
rések csupán 20%-ban készültek el.
Az Ernye–Koronka–Jedd részen el-
kezdett terelőút esetében ötszáz
telek érintett, ezek egynegyedének
van meg a kataszteri felmérése, Jed-
den azonban egyetlen telek parcel-
láris felmérése sem készült el.
Elméletileg tizenegy olyan földte-
rület van, amelyek után kártérítést
lehetne fizetni, de a telkek tulajdo-
nosai bíróságon megóvhatják az
alacsony kártérítési összegekről
szóló határozatokat – tájékoztattak.

Maroskece község polgármes-
tere, Emil Florin Mocan megkere-
sésünkre elmondta, a júniusi
megbeszélésen a parcelláris felmé-
résekről számoltak be a községve-
zetők. Az országos kataszteri és
ingatlan-nyilvántartási program ke-
retében az autópálya nyomvonalán
lévő területek parcelláris felmérésé-
vel és az iratcsomók összeállításá-
val megbízott földmérő cégek
tevékenységét azonban sok minden
hátráltatja. A kisajátítások miatt kár-
térítést a községből egyelőre senki
sem kapott, csupán egyetlen cég,
amelynek az épületeit lebontották.
A jelek szerint azonban a földtulaj-
donosok kevesebb mint 10%-a jut
majd ténylegesen némi anyagi kár-
térítéshez. A legnagyobb gond az
ügyintézéshez szükséges okiratok
hiánya. A legtöbb tulajdonos nem
rendelkezik a tulajdonviszonyt iga-
zoló dokumentumokkal, sok eset-
ben a hagyatéki tárgyalást sem
rendezték. Vannak olyanok is, akik-
nek a 30 ár területéből 10 árat sajá-
títottak ki. A kisajátított
földterületekért tavaly négyzetmé-
terenként 1,2 lejt ígértek, mindent

egybevetve kevesebbet, mint
amennyiért beszerezhették volna a
szükséges hivatalos okmányokat. 
A közjegyzői adásvételek az iránya-
dók

Azok, akik az autópálya-építés
érdekében kisajátított földterüle-
tükre kaptak volna némi kártérítést,
a rendkívül alacsony összegeket ki-
fogásolták. Mint megtudtuk, ezek
az összegek azért alacsonyak, mert
a CNAIR által alkalmazott szakértő
hivatalos forrásokból kell a terüle-
tek áráról tájékozódjon, a törvény
értelmében ugyanis az irányadó te-
lekárakat nem lehet újsághirdetések
alapján megállapítani. Az ár kiindu-
lópontjai a közjegyzőknél található
kartotékok, amelyek a magánsze-
mélyek közötti adásvételi szerződé-
seket, az értékesített földterületek
bejelentett árát tartalmazzák. Az or-
szágos érdekeltségű kisajátításokra
plusz 30%-ot számítanak. A gond
többnyire ott kezdődik, hogy az
évek során az adásvételeknél a ma-
gánszemélyek alacsony árakat ve-
zettek be a közjegyzőnél az állami
illetékek miatt, a kárpótlás kifizeté-
sét azonban a nyilvántartásban sze-
replő adásvételek szerint állapítják
meg.

***

Az agrointel.ro honlap tavalyi
elemzése szerint, amihez az orszá-
gos statisztikai hivatal adatait és az
egy év alatt értékesített földterüle-
tek értékét használták fel, Románi-
ában egy hektár mezőgazdasági
terület átlagára ötezer euró körül
van. A mezőgazdasági szaklap sze-
rint az utóbbi években a külterüle-
tek ára némileg stabil volt. Az
árakat sok minden befolyásolhatja,
többek között a környék mezőgaz-
dasági érdekeltsége, a terület ka-
taszteri helyzete, az, hogy telekelve
van-e vagy sem, a termőföld minő-
sége és az áruba bocsátott parcella
megközelíthetősége. Például Arad,
Temes és Karánsebes megyében
6.000–8.500 euró a hektáronkénti
ár, Szatmár és Bihar megyében
4.000–7.000 euró, Máramaros, Szi-
lágy, Beszterce-Naszód megyében
2.500–5.000, Kolozs, Fehér és Hu-
nyad megyében 3.500–5.500 euró,
Maros és Szeben megyében 4.000–
5.500 euró, Brassó, Hargita és Ko-
vászna megyében 4.000–7.000
euró, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea és
Argeş megyében pedig valamivel
kevesebbet, hektáronként 2.500–
5.000 eurót kérnek a mezőgazda-
sági földterületekért. 

Könyvégetés még nincs, de a szobrok már nagy bajban
vannak. Döntögetnek, feldarabolnak, felgyújtanak emlék-
műveket, főleg az Egyesült Államokban, de nem csak ott.
Ha jobban belegondolunk, a kezdő mondat első fele sem
egészen igaz. Könyvmáglyákat ugyan nemigen mutatott a
média, de az gyakori hír, hogy bizonyos könyveket, filme-
ket, amelyek ideológiailag, hangvételben nem tetszenek a
napjainkban tiltakozóknak, igyekeznek elzárni a nyilvá-
nosság elől. Maradjunk azonban a szobroknál. Az ameri-
kai népharag, az utcai zavargások egyik legfrissebb
áldozata Albert Pike konföderációs tábornok egész alakos
ércmása volt Washingtonban. A magas rangú katonatisz-
tet, a rabszolgaság fenntartását szorgalmazó déliek vezér-
egyéniségét több mint másfél évszázada tisztelték meg
szoborral. Ki hitte volna, hogy ennyi idő teltével kelt pusz-
tító indulatot az USA mai lakosságának tettlegesen tilta-
kozó részében? Ennél elképesztőbb, hogy Minnesota állam
Saint Paul városában Kolumbusz Kristóf főtéri szobrát is
ledöntötték. Ő több mint ötszáz esztendeje fedezte fel az
addig ismeretlen földrészt. Persze bizonyos dolgokért ma
is lehet haragudni rá. De ennyire?! Kényes ügy a szobor-
állítás. Indulatokat képes gerjeszteni, megmételyezheti a
közhangulatot, kortól, társadalmi rendszerektől, hatalmi
pozícióktól, ideológiai, történelmi beállításoktól függően
rendkívül ellentmondásos. Ami az egyiknek tetszhet, vörös
posztó lehet a másik szemében. Aktuális hír például, hogy
egy Lenin-szobor, amelyet a rendszerváltás után Csehor-
szágban eltávolítottak, a németországi Gelsenkirchen
egyik közterére került. Németország Marxista-Leninista
Pártja vásárolta meg, az avatáson pedig azt is megígérték,
hogy Marx szobrát is fel fogják avatni. Néhányan tiltakoz-
tak, nyilván nem Lenin-fiúk, de különösebb megrázkódta-
tást nem okozott a szobor. Németországban ilyesmi is
belefér a társadalmi életbe. Az is, hogy Bismarck biro-

dalmi kancellár vagy a filozófus Kant szobormását össze-
mázolják.

Nálunk sohasem volt indulat- vagy botránymentes a
köztéri szobrok kérdése. Marosvásárhelyen különösen nem.
Össze sem tudom számolni, hogy csak én magam hányszor
írtam, beszéltem róla, próbáltam jobb belátásra bírni mind-
azokat, akik a városkép alakításába döntő módon beleszól-
hatnak, és kedvező hatással lehetnek a közvéleményre.
Falra hányt borsóként gurult a semmibe az egész. Most sin-
csenek nagy illúzióim ilyen vonatkozásban. Mindig újabb
meg újabb akadályok mutatkoznak, amikor a magyar kö-
zösség indít el, karol fel egy szoborállítási kezdeményezést.
Azonnal felmerül a paritás igénye. Állítólag a Bethlen-szo-
bor avatása is azért késik évek óta. Nagyon úgy néz ki, hogy
bárkiről akarnánk is köztéri emlékművel megemlékezni, el-
lenzőink találnának kivetnivalót benne. Egyébként még
saját közösségünk sem egységes abban, hogy vajon elődeink
közül ki érdemelné meg igazán, hogy jelképerejű köztéri szo-
borrá magasodjék. A napokban internetes sajtókezdemé-
nyezésről értesülhettünk, miszerint ilyen vonatkozásban
szóra is szeretnék bírni a közvéleményt. Kíváncsi vagyok,
milyen rangsor alakul ki a javaslatok alapján. Persze a fő
baj nem az, hogy nem tudjuk, Erdélyben kik érdemelnének
szobrot. Hanem az, hogy a szándék elfogadtatása, majd ki-
vitelezése jóváhagyás esetén is szinte megvalósíthatatlan
feladatnak tűnik. Marosvásárhelyen az évek folyamán nem
is csak egy köztéri szobor állítása mellett voksolt az önkor-
mányzat. Jó néhány betervezett mű már rég el is készült,
mások rövid idő alatt elnyerhetnék végső formájukat. Ennyi.
Ennél több nem történik. Ha terítékre kerül, a városvezetés
úgy viszonyul az ügyhöz, mint a három bölcsnek vélt japán
makákó: nem lát, nem hall, nem beszél. És maradunk az
alapvető kérdéssel: meddig lesz még csődtömeg ez a jobb
napokra áhítozó, szerencsétlen település? (N.M.K.)

(Folytatás az 1. oldalról)

Erről jut eszembe Csalásért igen, láz miatt nem volt
kizárás az anyanyelvi érettségin

Romániában 6399-en vettek részt az érettségi keretében anya-
nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgán – tájékoztat az
oktatási minisztérium keddi közleménye. Eszerint a beiratko-
zottak közül 79-en nem jelentek meg a próbán, ugyanakkor
egyetlen tanulónál sem mértek 37,3 Celsius-foknál magasabb
testhőmérsékletet. Csalási kísérlet miatt egyetlen tanulót zártak
ki a vizsgáról, az eset Bihar megyében történt. Kedden magyar,
német, horvát, olasz, szlovák, szerb, ukrán, valamint török nyelv
és irodalomból vizsgáztak a diákok. A tételeket és a megoldási
rácsokat 15 órakor közzétették a subiecte.edu.ro honlapon. Szer-
dán a szaknak megfelelő kötelező, csütörtökön pedig a választott
tantárgyból tartják az írásbelit. Az eredményeket június 30-án
12 óráig teszik közzé a vizsgaközpontokban és a
bacalaureat.edu.ro honlapon. A jegyeket a nevek feltüntetése
nélkül ismertetik. Az óvásokat ugyanaznap 16 és 19 óra között,
illetve másnap, július elsején 8 és 12 óra között lehet benyújtani,
elektronikus úton is. Az óvások utáni végleges eredményeket
július 5-én hozzák nyilvánosságra. A sikeres vizsga feltétele a
6-os átlag, illetve a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizs-
gatárgyból. (Agerpres)

200 fölött az újonnan regisztrált
fertőzöttek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 214 új koronavírusos megbete-
gedést igazoltak Romániában, és ezzel 24.505-re nőtt a fertő-
zöttek száma – közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs
Csoport (GCS). Jelenleg 200 beteget ápolnak az intenzív osztá-
lyon. A fertőzöttek közül 17.187 személyt gyógyultnak nyilvá-
nítottak és kiengedtek a kórházból. A koronavírussal
összefüggésbe hozható 16 új halálesetet regisztráltak Romániá-
ban az elmúlt 24 órában, a halálos áldozatok száma ezzel elérte
az 1539-et. (Agerpres)

Fotó: Nagy Tibor
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A napokban jelezhetik igé-
nyüket azok a marosvásárhe-
lyi, illetve marosszentgyörgyi
szülők, akik a nyári idényben
bölcsődébe vinnék a gyereke-
iket. Az intézményeknek,
amelyek tervezik a nyitást,
eleget kell tenniük az előírt
biztonsági intézkedéseknek,
illetve korlátozott számban
fogadhatják a gyerekeket.

A járványhelyzet a bölcsődék
személyzetét is eddig nem tapasz-
talt kihívás elé állította. Lehetővé
tették ugyan a nyitást – ami, tegyük
hozzá, sok szülőnek nagy segítség
–, és kidolgoztak egy sor biztonsági
előírást, amelyeknek a járványhely-
zet miatt eleget kell tenni, hogy fo-
gadhassák a gyerekeket, azonban
egy-két évesekről lévén szó, kérdés,
hogy a gyakorlatban mindez miként
valósítható meg. Akik gyerekekkel
dolgoznak, tudják, hogy szinte le-
hetetlen elmagyarázni az egy-két
évesnek, hogy nem mehet közel a
pajtásához, nem ölelheti meg, mint
ahogyan azt is nehéz elképzelni,
hogy az elkeseredett apróságot a
dadus a távolságtartási kötelezett-
ség miatt ne vegye ölbe, hogy meg-
vigasztalja.

A marosvásárhelyi bölcsődeigaz-
gatóság a sajtóhoz is eljuttatott köz-
leményben hívja fel az érintett
szülők figyelmét, hogy akik szeret-
nék, hogy a gyereküket a nyár fo-
lyamán fogadják a városbeli
bölcsődékben, azoknak június 23-
tól 26-án déli 12 óráig ki kell tölte-
niük egy saját felelősségre írt
kérvényt/nyilatkozatot, és azt el kell
juttatniuk a bölcsődeigazgatóság e-
mail-címére: administratia.crese-
lor@tirgumures.ro. 

A típusnyomtatvány megtalál-
ható a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal honlapján. Azon
gyerekek esetében igényelhető a

nyári időszakra a bölcsődei felügye-
let, akik a 2019–2020-as tanévben
is jártak. Amennyiben a szülőknek
nehézségeik adódnak a
kérvény/nyilatkozat online benyúj-
tásával, a bölcsődeigazgatóság
0265/245-752-es telefonszámán
kérhetnek segítséget.

Dr. Ferencz Emőke, a marosvá-
sárhelyi bölcsődék igazgatója la-
punknak elmondta, első lépésben, a
héten a kérvények alapján felmérik,
pontosan hány szülőnek lenne szük-
sége a nyári idényben a szolgálta-
tásra. Jelenleg folyamatban van a
procedúrák kidolgozása, hogy mi-
ként szervezik meg a gyerekfel-
ügyeletet az oktatási, egészségügyi,
illetve munkaügyi minisztériumok

által kiadott rendelet előírásainak
alapján.
Játékosan próbálják távol tartani
egymástól az apróságokat

A marosszentgyörgyi Angyalka
bölcsődében is a héten fogadják a
kéréseket. Berekméri Brigitta, az in-
tézmény igazgatója elmondta, a
múlt héten telefonon érdeklődtek a
szülőktől, hogy kinek van szüksége
felügyeletre, a héten pedig a kérvé-
nyeket fogadják. Mint mondta, ta-
valy júliusban is fogadták az
aprónépet, augusztusban pedig be-
zárt a bölcsőde. Tavaly a nyári va-
káció idején mintegy 35 gyereket
vittek be a szülők a tanév idején
járó hatvanból. Az utóbbi napokban
a szülőkkel folytatott telefonbeszél-

getések alapján mintegy húsz-hu-
szonöt gyereknek lenne szüksége az
elkövetkező hetekben bölcsődei fel-
ügyeletre. Érdeklődésünkre az igaz-
gatónő hozzátette, a járványügyi
előírásoknak megfelelően átszerve-
zik a tevékenységeket, mindent
megtesznek, hogy biztonságos kö-
rülmények között fogadják a gyere-
keket. Az elképzelés szerint egy
teremben legtöbb hat gyerekkel
foglalkoznak majd, szerencsére az
épületben nagyok a termek, meg-
oldható a távolságtartás, az étkezés-
nél a kis asztalokat a helyiség
különböző pontjain helyezik el, il-
letve játékos módszerekkel próbál-
ják majd az apróságokat távol
tartani egymástól.

Amint arról már beszámoltunk, a
napokban jelent meg a Hivatalos
Közlönyben a bölcsődék és óvodák
nyári megnyitására vonatkozó, az
oktatási, egészségügyi és a munka-
ügyi minisztérium által kidolgozott
szabályzat, amit a magán- és állami
intézményeknek egyaránt be kell
tartaniuk. Ez előírja, hogy a vakáció
alatt csak szórakoztató jellegű tevé-
kenységek lesznek. A foglalkozások
során a nem fertőtleníthető játéko-
kat nem veszik elő, a gyerekek
sokat fognak a szabadban tartóz-
kodni. A szabályzat értelmében a
gyermekeket egy kijelölt személy-
nek kell fogadnia az intézmény aj-
tajában, a program végén pedig a
szülőnek szintén az ajtóban kell
várnia a gyermeket. A 37,3 Celsius-
foknál magasabb testhőmérsékletű
gyerekeket nem fogadják. Nem vi-
hetnek otthonról játékot, az ágya-
kat, matracokat ugyanazok a
gyermekek használhatják. A neve-
lőknek gondjuk lesz arra is, hogy
minden gyerek legalább 20 másod-
percig mossa a kezét. A program
végén minden tárgyat (asztal, szék,
szekrény, kilincs, korlát, játék stb.),
amihez a gyerekek hozzáérhettek,
alaposan fertőtlenítenek. Ugyanak-
kor naponta kétszer, lefekvés előtt
és a nap végén takarítani kell. A
légkondicionáló berendezések
használata tilos. Továbbá az aszta-
lok helyét megjelölik, csökkentik a
gyerekek számát a csoportokban
úgy, hogy mindenikre jusson leg-
alább 4,5 négyzetméter felület, az
ebédlőben és a hálóban a gyerekek-
nek mindig legtöbb két méter tá-
volságra kell lenniük egymástól.
Az alkalmazottak folyamatosan
arcmaszkot kell viseljenek, ame-
lyeket legtöbb négyóránként cserél-
niük kell. Az intézményen belül
tilos lesz utcai cipőben járni, pelen-
kacserénél pedig egyszer használa-
tos kesztyűt kell használni – áll a
szabályzatban.

Róbert nem tartozott a „problémás” ti-
zenévesek közé. Már gyerekként sem

szerette a feltűnést, csak akkor érezte igazán
jól magát, ha a – gyakran változó, így min-
dig új kihívást jelentő – életterekbe tökélete-
sen beolvadhatott. Sötétebb bőrszíne miatt
nem kellett elviselnie a megkülönböztetés jó
vagy rossz szándékból eredő terheit, az osz-
tályban ugyanis, ahova már harmadik éve
járt, egyáltalán nem számított kirívó, foko-
zott figyelmet igénylő „esetnek”. De legna-
gyobb igyekezete ellenére is mindegyre
sikerült a biztonságos háttérből a közép-
pontba kerülnie. 

– Engem valahogy folyamatosan fel akar-
tak „pártolni” a tanárok. A legtöbbjük meg
volt győződve arról, hogy csakis az ő segít-
ségével lehet könnyebb az életem. Gondo-
lom, abból indultak ki, hogy a szülői
értekezletekre rendszerint apukám ment,
anyukámmal egyszer sem találkoztak –
kezdte történetét hosszas győzködés után a
16 éves fiú, akit a nyolcadikot végzettek har-
madik vizsganapján hívtam meg egy üdítőre. 

– Nem élnek együtt a szüleid? – kockáz-
tattam meg az elsőre túl személyesnek érzett
kérdést, amire beszélgetőtársam a legna-
gyobb természetességgel válaszolt.

– Még kicsi koromban elváltak, nem is
emlékszem, milyen volt, amikor még apu is
velünk lakott. Ő nagyon jó fej, soha nem is
„szállt ki” az életemből, csak amikor egy
évig Németországban dolgozott. De akkor is
küldte rendesen a pénzt, és amikor hazajött
szabadságra, egy csomó szuper „cuccot” is
hozott. Akkor sem fordult el tőlem, amikor
„összejött” a jelenlegi élettársával. Most,
hogy megszületett a mostohatesóm, igaz, rit-

kábban keres, de ha bármire szükségem van,
tudom, hogy rá számíthatok.

– És édesanyád? Vele milyen a kapcsola-
tod? – szólaltam meg a pár perce beállt
csendben.

– Vele sincs baj, csak ő lazábban veszi az
életet. Sokat dolgozik, az igaz, de amikor
nincs munkában, a pasijával tölti az időt.
Persze, engem sem hanyagol el – mint ahogy
sokan gondolják –, finomakat főz, és néha
egész jókat beszélge-
tünk. A tanulásban nem
tud segíteni, de erről
nem tehet. Annak idején
őt sem támogatták
ebben a szülei. – Szusz-
szanásnyira újra megállt körülöttünk az idő,
aztán a tinédzser felnőttes tárgyilagossággal
folytatta történetét: – Régebb azért minden
nehezebb volt. Amíg anyu meg nem állapo-
dott a jelenlegi párja mellett, többször köl-
töztünk, ez pedig környezet- és
iskolaváltással is járt, amit elég nehezen vi-
seltem. Az óvodai ballagásom utáni nyáron
Konstancára költöztünk, anyunak ugyanis
akkoriban nem volt stabil munkahelye, és
egy barátnőjével együtt szezonmunkát vállalt
egy közeli üdülőtelepen. Ott ismerkedett meg
azzal a férfval, aki miatt az ősz is a tenger-
parton ért minket. Úgy volt, hogy végleg ott
maradunk, bár én egy percig sem éreztem
otthon magam abban a távoli, lármás világ-
ban. Persze, idővel az újdonsült nevelőa-
pámnak mindkettőnkből elege lett, és
hazapakolt minket. Kereshettünk új albérle-

tet, a régit ugyanis anyu felmondta, az pedig,
hogy új állásra is szüksége lett, csak bonyo-
lította a helyzetet. Ez az időszak érzelmileg
engem is megviselt, sokat sírtam, dühöng-
tem. Abban az évben nem is tudtam megkez-
deni az iskolát. Akkor egy időre apu
magához vett, de anyukám könyörgött, hogy
engedjen vissza hozzá, mert nem tud nélkü-
lem élni, és apu beadta a derekát. 

– Te is vissza szerettél volna térni édes-
anyádhoz?

– Amíg haragudtam
rá, azt kívántam, bár-
csak apuval maradhat-
nék, de aztán
megsajnáltam. Amúgy

alig voltam hétéves akkoriban, az én vélemé-
nyem így nem sokat számított. Persze, a későb-
biekben is voltak kihívások, anyunak ugyanis
mindig szüksége volt egy férfi támaszára, és
rendszerint már a kapcsolatai elején össze is
költöztünk az aktuális párjával. Egyik sem volt
rossz ember, nem értek nagy traumák, mégis
nehezen barátkoztam meg az új helyzetekkel.
Egy alkalommal falura kellett kitelepednünk,
jó félórára a várostól. Az ottani iskolában volt
a legnehezebb dolgom, az osztálytársaim
ugyanis első perctől kiközösítettek, igyekeztek
megkeseríteni az életem. Egyszer az egyik szü-
netben valaki becsempészte a táskámba az
egyik lánynak a tolltartóját. Csupa márkás
írószer volt benne, ráadásul pénz is, az aznap
kifizetendő munkafüzetek ára. Szerencsémre
becsengetés után észrevettem az idegen hol-
mit, és szóltam is rögtön a tanárnak. Sosem

derült ki a tettes személye, de mivel rajtam
kívül az osztályból mindenki büntetőfelmérőt
írt azon az órán, azután még jobban „rühell-
tek” a többiek. Három éve azonban már nin-
csenek ilyen gondjam. Hatodik osztály elején
kerültem a mostani iskolámba, és itt mindenki
elfogadott olyannak, amilyen vagyok. Még két
barátot is szereztem, ami nagy szó.

– A vizsgák hogy mentek?
– A románon volt egy kis zűr, de szeren-

csére nem lett baj. Apukámtól kaptam egy új
inget erre az alkalomra, és elfelejtettem le-
venni róla az árcímkét. A vizsgateremben
vettem észre, hogy valami nagyon zavar, per-
sze, babrálni kezdtem, a felügyelő tanár meg
azt hitte, hogy puskázni akarok. Végül, per-
sze, tisztázódott a helyzet, de azért eléggé
megijedtem, és nem is tudtam már igazán a
feladatra koncentrálni. Pedig rendes volt az
a tanárnő, akkor sem kiabált, amikor azt
hitte, hogy csalni próbálok. A matekvizsga
sem sikerült valami fényesen, talán a magyar
valamivel jobb lesz. Majd meglátjuk.

– Hol szeretnéd folytatni a tanulást?
– Ezen még nemigen gondolkoztam. Apu

azt mondta, a választásnál írjak majd be
minden szakot, és valahova majd csak fel-
vesznek. Nekem „spéci” ezzel kapcsolatban
sincsenek nagy álmaim.

Szinte egy hét telt el a beszélgetésünk óta.
A vizsgaeredmények kifüggesztésének nap-
ján, a diákjövőt számokban tükröző virtuális
térben rákerestem Róbert iskolájára, de a
jegyek alapján nem tudtam kibarkochbázni,
melyik kódszám rejti az ő nevét. Felhívni
nem mertem, arra számítottam, ha az elvá-
rásainak megfelelő az osztályzat, majd úgyis
jelentkezik. Még mindig erre várok.

A láthatatlanság vágya
Fotó: Nagy Tibor

A napokban igényelhető a bölcsődei felügyelet

Nem lesz könnyű a távolságtartás betartatása
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A 2008-as gazdasági válsá-
got követően a szolgáltatói
ágazat Romániában dinami-
kusan fejlődött, a nemzeti
hozzáadott értékhez való
hozzájárulása szinte a két-
szeresére nőtt. 2018-ban
ebben az ágazatban dolgo-
zott a foglalkoztatottak
25%-a, akik arányukhoz ké-
pest magasabb hozzáadott
értéket állítottak elő, a GVA
44%-át – hívja fel a figyel-
met az Erdélystat friss gazda-
sági elemzése.

Romániában a szolgáltatói szek-
tor fejlettségét alapvetően a régiók
urbanizációs foka határozza meg.
A szolgáltatások súlya a főváros
térségében, illetve a nagyvárosok-
ban és az ezeket övező agglomerá-
ciós településeken koncentrálódik.
A bukaresti értékeket Erdélyen
belül Kolozsvár és Temesvár, il-
letve vonzáskörzetük közelíti meg.
Ugyanakkor Székelyföldnek is vi-
szonylag jó a pozíciója, különösen
az infokommunikációs ágazat
terén. A székelyföldi, relatív ala-
csonyabb értékekben a nagyváro-
sok hiánya tükröződik. Az erdélyi
régiók közül Észak-Erdélyben és a
Partiumban kevésbé fejlett a szol-
gáltatói szektor.

Az Erdélystat elemzése a szol-
gáltatói szektor főbb mutatóit vizs-
gálja az Európai Unióban,
Romániában, az erdélyi régiókban
és megyékben. A szűken értelme-

zett szolgáltatói szektor az unió 28
országában 54%-kal járult hozzá a
bruttó hozzáadott értékhez, Romá-
niában ez az arány 44% volt 2018-
ban. Az elmúlt tíz évet tekintve az
ágazat Romániában jelentősen,
mintegy 94%-kal nőtt, szemben az
uniós 24%-os bővüléssel.

Az ágazaton belül a szellemi
szolgáltatások az EU28 országai-
ban a bruttó hozzáadott érték 29%-
át jelentik, Romániában ez csupán
23%. Az egyéb szolgáltatásokban
az eltérés kisebb (EU28: 25%, Ro-
mánia: 21% 2018-ban).

A szellemi szolgáltatásokon
belül az EU28 átlagán enyhén fe-
lüli részesedéssel rendelkezik a ro-
mániai infokommunikációs szektor
(6,0% vs. 5,2%), viszont jelentősen
kisebb a súlya a pénzügyi és az
egészségügyi szolgáltatásoknak, a
szakmai-tudományos tevékenysé-
geknek, illetve az oktatásnak.

Az elemzés részletesen foglal-
kozik a szolgáltatói szektorban
foglalkoztatottak, illetve az ágazat-
ban működő cégek statisztikáival.
2018-ban az összes romániai fog-
lalkoztatott egynegyede dolgozott
a szolgáltatói szektorban (mintegy
2,2 millió a 8,4 millióból). A szel-
lemi szolgáltatásokban az összes
romániai foglalkoztatott 16%-a
dolgozik, a nemzeti érték 23%-át
állítva elő; az egyéb szolgáltatá-
sokban ez az arány 10% vs. 21%.

Romániában az összes cég 34%-
a tevékenykedett a szűkebben ér-

telmezett szolgáltatói szektorban
2018-ban, ez 178.617 vállalatot je-
lent. A vállalkozói aktivitás inkább
a szellemi szolgáltatásokra kon-
centrálódik (22%), ezen belül
pedig kimagasló a szakmai-tudo-
mányos és a műszaki tevékenysé-
get végző cégek aránya.

Az erdélyi nagyvárosok közül
Kolozsváron, Temesváron és Bras-
sóban vannak jelen kimagasló
arányban a szolgáltató cégek. E
szerint a mutató szerint legkevésbé
jellemző a tercier szektor Nagybá-
nyán, Szatmárnémetiben, Nagyvá-
radon és Aradon. Szeben és
Marosvásárhely átlagos helyzettel
jellemezhetők, Marosvásárhelyen
kiemelkedő arányban fordulnak
elő az egészségügyi szolgáltató
cégek. A kisebb és legalább 35%-
os magyar aránnyal rendelkező vá-
rosok közül a szolgáltatói szektor
aránya a nagyobb székelyföldi te-
lepüléseken kiemelkedő (Csíksze-
reda, Székelyudvarhely és
Sepsiszentgyörgy), ahol arányai-
ban több szolgáltató cég működik,
mint az észak-erdélyi vagy parti-
umi nagyvárosokban. A tudásinten-
zív ágazatok nagyobb arányban
fordulnak elő Csíkszeredában és
Sepsiszentgyörgyön, vélhetően az
ott működő oktatási, felsőoktatási
intézményekhez kapcsolódóan.

Az Erdélystat teljes elemzése az
Erdelystat.ro honlapon olvasható.
(közlemény)

Az utóbbi öt év legszebb ter-
mése várható idén szalmás-
gabonából – véli Bálint Adorján
vajdaszentiványi mezőgaz-
dász, aki családjával több
lábon álló, mindegyre meg-
újuló gazdaságot működtet.
Édesanyját, a zöldség- és nö-
vénytermesztéssel foglalkozó
Bálint Editet és a virágkerté-
szet iránt elkötelezett, egy
ideje váltani készülő testvé-
rét, Edit Andreát korábbi láto-
gatásaink során már
megszólaltattuk lapunkban.
Ezúttal Adorján mesélt meg-
valósításairól és terveiről. 

– Negyven hektár földterülettel
rendelkezem, ennek fele a sajátom,
felét bérelem. Húsz hektáron kuko-

ricát, 10–15 hektáron búzát ter-
mesztek, ezen a két ganbonafajtán
van a hangsúly. Három-négy éve 4–
5 hektárt zabbal is bevetek. A Pro
Economica Alapítvány gazdaság-
fejlesztő programjának első, a Me-
zőségre irányuló kiírásakor éltem a
pályázási lehetőséggel, így 2018-
ban négy új géppel – két vetőgép-
pel, egy szalmással és egy
kukoricavetővel, egy vegyszerező-
vel és egy műtrágyaszóróval – bő-
vült az eszköztáram. Ez nagy
előrelépést jelentett, addig ugyanis
régebbi, kevésbé korszerű gépekkel
dolgoztam.

– Hogyan értékesíti a gabonát?
– Annak idején piacozással

kezdtem, nagy tételben kínáltam
az árut. Nem volt könnyű, de köz-
ben kialakult az állandó vevőkö-
röm. A kliensekkel telefonon és
interneten tartom a kapcsolatot,

nagy hangsúlyt fektetek a kom-
munkációra, ilyen szempontból
úgy is mondhatjuk, hogy a család-
ban én vagyok a „bizniszmen”,
azaz az üzletember. Leginkább
Szászrégenből, Hodákról, Beszter-
céről jönnek a vásárlók. 

– Anyagi szempontból érintette-
e a gazdaságot a koronavírus-
járvány?

– Nem érzékeltem ilyesmit. A
klienseim előre szóltak, hogy az
árut felvásárolják, csak tudjak ele-
get termelni. Ami pedig az időjárást
illeti, a szokásosnál hidegebb tavasz
csupán a kukoricára lehetett rossz
hatással, amúgy az utóbbi évek leg-
szebb termése ígérkezik.

Beszélgetésünk vége felé Ador-
ján párja és kétéves fiacskája, a
kicsi „kertész” is színre lépett. A
gazda lánytestvére nem volt otthon,
édesanyja azonban készségesen tá-

jékoztatott a zöldség- és gyümölcs-
termesztésre vonatkozó újdon-
ságokról, valamint a virágkertészet
helyzetéről.
Könnyebben került munkaerő

Bálint Edit tavaly 12–15 ár terü-
leten biotermesztésű eprest telepí-
tett, a zamatos és egészséges
gyümölcsöt két idénymunkás ottjár-
tunkkor éppen szüretelte. Az ugyan-
ekkora területen öt éve telepített
eprest idén kiszántják – tudtuk meg
Edittől, miközben körútra indultunk
a szépen rendben tartott zöldséges-
gyümölcsösben. 

Mint erről korábban már beszá-
moltunk lapunkban, a család húsz
éve foglalkozik zöldségtermesztés-
sel. Eleinte a kinti területeket ültet-
ték be, mostanra 18 ár területen
fóliasátorban nevelik a palántákat.
Két éve a fóliában is megpróbálkoz-
tak biotermesztéssel. Szabadter-
mesztésben egyebek mellett
káposztát és vinettát termesztenek –
előbbit öt, utóbbit hatvan ár terüle-
ten –, emellett 20 áron szárazpa-
szuly, 27 áron csemegekukorica
terem a zöldségesükben. Ami a
gyümölcskínálatot illeti, 36 ár terü-
leten berkenyét termesztenek, és 20
ár málnásuk is van. 

Az árut – elsőnek az epret, utána
a paradicsomot – egy marosvásár-
helyi piacon értékesítik, Edit férje

látogatásunk idején is ott tartózko-
dott. Vendéglátónk elmesélte, hogy
mivel a karantén ideje nem esett
egybe a piacozással, a járvány gaz-
dasági hatásait – a fiához hasonlóan
– ő sem érzékelte túlságosan. Mind-
össze a növényvédő szerek beszer-
zése okozott némi nehézséget, de a
termés szüreteléséhez például sok-
kal könnyebb volt munkaerőt ta-
lálni, mint a korábbi években,
amikor tömegesen mentek külföldi
idénymunkára a lehetséges napszá-
mosok.
Karanténidőben is elkelt a virág

Edit lánya a tavalyi beszélgeté-
sünkkor említette, hogy a virágok
mellett párjával a málnatermesztés-
sel is megpróbálkoznak. Az édes-
anyjától megtudtuk, hogy
valószínűleg az elkövetkezőkben
számára is a gyümölcs kerül elő-
térbe, a virágokból csak az akasztó-
sakat hagyja meg. Szépséges
palántái egy internetes oldalon a ka-
rantén idején is elkeltek, csak az ár-
vácskát kellett olcsóbban adni, ettől
függetlenül szükségesnek érzi a vál-
tást. Ha erre sor kerül, édesanyja a
málnás mellett a többi szabadter-
mesztésű gyümölcsöt és zöldséget
is a gondjaira bízná, neki és férjé-
nek ugyanis éppen elég lenne a fó-
liasátrak „lakóinak” gondozása. 

Gabona, virág, bioeper
A megújuló gazdaság színei

Fotó: Nagy Tibor

A romániai és az erdélyi szolgáltatói szektort
mérte fel az Erdélystat

Az idén 25 százalékos, a va-
laha regisztrált legnagyobb
mértékű lehet az újautó-el-
adások visszaesése az Euró-
pai Unióban, olvasható az
európai autógyártók szakmai
képviseleti szervezete, az
ACEA kedden publikált éves
prognózisában.

Az ACEA előrejelzése szerint a
2019-es 12,8 millióról több mint 3
millióval, 25 százalékkal 9,6 milli-
óra csökkenhet az idén az eladott
autók száma az Európai Unióban.
Legutóbbi, januári prognózisában
még 2 százalékos csökkenést jelzett
előre a folyó évre az ACEA.

A március közepén bevezetett
járványvédelmi intézkedések miatt
az értékesítések az év elejétől május
végéig 41,5 százalékkal csökkentek
a 2019-eshez képest. Januárban 7,5
százalékos, februárban 7,4 százalé-
kos, márciusban 55,1 százalékos,

áprilisban 76,3 százalékos, május-
ban pedig 52,3 százalékos volt az
eladások éves csökkenése. A hely-
zet azonban a korlátozó intézkedé-
sek fokozatos feloldásának
köszönhetően az év hátralévő részé-
ben már enyhülni fog az ACEA
prognózisa szerint.

Az autóértékesítések szám sze-
rint az idén lesznek a legkisebbek
2013 óta, amikor a 2008-2009-es
pénzügyi válságot követően a leg-
mélyebb pontot érték el az autóipar
eladásai. A százalékos csökkenés
viszont a legnagyobb lesz, amit az
európai autóipari ágazat valaha el-
szenvedett.

Az európai autóipari ágazat 13,8
millió alkalmazottat foglalkoztat
közvetlenül vagy közvetve, az Eu-
rópai Unióban alkalmazásban állók
6,1 százalékát. A feldolgozóipari ál-
lások 11,4 százaléka, 3,5 millió az
autóipari ágazatban van. (MTI)

Negyedével esnek vissza az
idén az autóeladások az EU-ban
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Hindrich Ottó az erdélyi Donnarumma: 17 évesen az 1. ligában

Máris a „romániai Donnarummá-
nak” nevezi a román sajtó a Kolozs-
vári CFR 17 éves kapusát: Hindrich
Ottó szombat este győztes mérkő-
zésen, kapott gól nélkül mutatko-
zott be a labdarúgó 1. ligában, hívta
fel a figyelmet az NSO.

A kolozsvári születésű Hindrich
Ottó, a CFR saját nevelésű játé-
kosa, Mezei János utánpótlás-
edző felfedezettje az elmúlt két
évben Románia U17-es, majd
U18-as válogatottjában is szere-
pelt. Közben pedig Kolozsvár
egyik legkiválóbb magyar 
tannyelvű iskolájának, a János
Zsigmond Unitárius Kollégium-
nak a diákja, aki a januári spanyol-
országi edzőtáborban a tréningek
után az osztálytársai által elküldött
aznapi tananyagot bújta.

Hindrich Ottó ugyan már több
mint egy éve az első keret tagja, és
ebben a szezonban az európai ku-
pákba is nevezte őt a CFR, tétmér-
kőzéseket azonban eddig csak az
utánpótlás-bajnokságokban, illetve
a harmadosztályú tartalékcsapat-
ban játszott. Amikor azonban kide-
rült, hogy a FCSB elleni rangadót
(1-0) parádés védéseivel szinte
egymaga eldöntő litván Giedrius
Arlauskis, a csapat első számú ka-
pusa sérülése miatt nem védhet az
FC Botoşani ellen, Dan Petrescu
edző meglepőt húzott, és nem a ko-
rábbi lengyel válogatott Grzegorz

Sandomierskivel, hanem Hindrich-
hel kezdett.      

Ez nemcsak bizalmi döntés volt
a fiatal kapus irányába, hanem stra-
tégiai is. Az 1. ligában ugyanis a
csapatok kötelesek minden mérkő-
zésen két U21-es játékost nevezni a
kezdőcsapatba, és egynek mindvé-
gig a pályán kell lennie, mutatott rá
cikkében az NSO. Az inkább a ru-
tinra építő Petrescu többször is nyi-
latkozta, hogy nem kedveli a kezét
megkötöző szabályt, olyan is volt,
hogy a szabály kiskapuját kihasz-
nálva már a 40. másodpercben le-
cserélte egyik ifijét. A szezon eddigi
bajnoki mérkőzésein szinte mindig
a szintén saját nevelésű középpá-
lyás, Cătălin Itu, és a 2018 elején a
Dinamótól 700 ezer euróért megvett
balszélső, Valentin Costache volt a
CFR két kezdőként pályára lépő
U21-es játékosa.

„Nem aludtam túl jól a héten,
tudtam, hogy Arlauskisra nem szá-
míthatok. Döntenem kellett aközött,
hogy Sandomierski jól ismert ta-
pasztalatára hagyatkozzak, vagy
pedig bízzam a csapatot egy fiatal-
ember kezére, hogy a mezőnyben
legyen több rutinos játékosunk.
Utóbbit választottam, és jól döntöt-
tem. Amikor védenie kellett, Ottó
kiszedett egy hihetetlen labdát. Ha
akkor 2-1-re módosul az állás,
akkor sokkal nehezebb második fél-
idő várt volna ránk” – nyilatkozta

az idegen környezetben 2-0-ra meg-
nyert mérkőzés után Dan Petrescu.
Csapata Ciprian Deac két korai gól-
jával hamar előnyhöz jutott, majd
viszonylag simán győzött annak is
köszönhetően, hogy Valentin Cos-
tache helyén remekül játszott a
télen érkezett román válogatott Ale-
xandru Chipciu.

A CFR védelme ugyanakkor
mindent megtett, hogy Hindrich Ot-
tónak ne legyen nehéz dolga. A fia-
tal kapusnak csupán egyszer kellett
védenie egy balról belőtt labdát,
amely számára meglehetősen kelle-

metlenül pattant a rövid sarok irá-
nyába.  

Azt egyelőre nem tudni, meny-
nyire súlyos Arlauskis sérülése, és
kap-e még újabb meccset Hindrich
ebben a szezonban. A listavezető
CFR legközelebb jelenlegi legfőbb
riválisát, a CSU Craiovát fogadja
június 28-án. A két csapat között
kedden 7 pont volt a különbség, ám
az oltyánok lapzártánk után pótol-
ták a Botoşani elleni elmaradt mec-
csüket.

Egy érdekes rekordot azonban
mindenképpen beállított a zsinór-

ban harmadik bajnoki címére hajtó
kolozsvári csapat: ebben a szezon-
ban Hindrich Ottó volt a hatodik ka-
pusa, aki tétmérkőzésen védett.
Arlauskis (39 mérkőzés) megkérdő-
jelezhetetlenül az első számú kapus,
ám a bajnokságban négyszer Cos-
min Vâtcă, egy-egy alkalommal
pedig Adrian Rus és Grzegorz San-
domierski védett, míg egyetlen Ro-
mánia-kupa-találkozójukon Jesús
Fernández kapott feladatot. Utóbbi
jelenleg kölcsönben szerepel a
görög Panaitolikosznál, Vâtcă és
Rus pedig már nem a keret tagja.

A következő idényre már bizto-
san érkezik Cristian Bălgrădean az
FCSB-től, viszont Arlauskis egye-
lőre nem döntött, hogy meghos-
szabbítja-e lejáró szerződését –
vagyis a konkurencia továbbra is
hatalmas marad Hindrich számára.

Karanténbeszélgetés a sportról. „A képmutatás netovábbja“
A koronavírus-járványnak a
sportra, ezen belül a helyi
sportra gyakorolt hatásairól
beszélgettünk nemrégiben
két kollégánkkal: Bálint Zsom-
borral (a továbbiakban BZS),
aki rendszeresen közöl lapunk
sportrovatában, egyébként az
Erdélyi Magyar Televízió mun-
katársa, és korábban közre-
működött a Sepsi OSK 1. ligás
mérkőzéseinek rádiós közve-
títéseiben, valamint Szucher
Ervinnel (SZE), aki a Román
Televízió marosvásárhelyi
körzeti stúdiójának adásában
heti rendszerességgel jelent-
kező sportműsort is vezeti,
egyébként pedig a Krónika új-
ságírója. Mai számunkban a
beszélgetés első részét olvas-
hatják. A befejező részt hol-
nap közöljük.

– Munka nélkül maradtatok az
elmúlt időszakban? 
BzS – Munka nélkül éppen nem,

de sport szempontjából valóban
nem volt sok tudósítanivalónk, ami-
óta a járvány beköszöntött. Csak
arról lehetett írni vagy beszámolni,
hogy vajon mikor kezdjük újra a te-
vékenységet. Nem valami szívde-
rítő foglalatosság.
SzE– Én sem maradtam munka

nélkül, hiszen főállásomban sok
egyébbel foglalkozom, értelemsze-
rűen főleg a járványról vagy a jár-

ványból adódó helyzetről írtam az
elmúlt időszakban. Sportról, sajnos,
egyre kevesebbet – illetve amit
írtam, az én esetemben sem szívde-
rítő. Nem csak arról van szó, hogy
teljesen megállt a sportélet, hanem
arról is, hogy egyesek ezt megpró-
bálták kihasználni, lásd a víkendte-
lepi helyzetet. A polgármesterünk
(Marosvásárhely vezetője, Dorin
Florea – a szerk.) azt használta ki,
hogy nem volt aki tiltakozzon, nem
volt aki szót emeljen, és egyik nap-
ról a másikra lebontatta az olimpiai
medence fölötti sátrat. 

– Hogyan éltétek meg ezeket a
napokat? Mivel „töltöttétek meg“ a
rendelkezésre álló médiafelületet,
legyen szó akár műsoridőről, akár
a lapokban rendelkezésetekre álló
felületet?

BzS – Amióta a járvány tart,
azóta a tévénél, ahol dolgozom,
nem voltak sporthírek a híradóban.
Csak esetlegesen, ha valami olyan
történt, ami ezt indokolta. A rend-
szerint sportra szánt adásidőt más
hírekkel töltöttük ki. Ami pedig az
írott sajtót illeti, ott megpróbáltam
olyan információkkal szolgálni,
amelyeket innen-onnan összegyűj-
töttem arról, hogy mi lesz a járvány
után: mikor kezdődik újra a sport-
élet, hogy egyáltalán marad-e még
sport Marosvásárhelyen. Hiszen
tudjuk: a megyeszékhelyen nem
csak a veszélyhelyzetre, de politikai
okokra is visszavezethető a városi
sportklub rossz helyzete.
SzE – A televíziónál még a szük-

ségállapot kihirdetése előtt született
egy eléggé furcsa döntés, éspedig
az, hogy nem lehetett adásba hívni
vendégeket. Egy ideig megtarthat-
tam volna a műsoraimat, de vendég
nélkül, ami nonszensz lett volna.
Három-négy nap után ezen „segí-
tett“ a szükségállapot kihirdetése, és
attól a pillanattól kezdve lefújtak
minden élő adást, kivéve a híradó-
kat és a telesulit. Jelenleg a hétfői
műsorra szánt időt ismétlések töltik
ki, és próbálunk olyan adásokat
megismételni, amelyeknek az aktu-
alitása akár fél év után sem kopott
meg: ezek nem eredményekre,
hanem életutakra, élményekre, ter-
vekre alapoznak. Ami az írott sajtót
illeti, ott jelentek meg sport temati-
kájú írásaim, de ezek telefoninter-
júk voltak, elemzések,
háttéranyagok. Napi aktualitás,
nyilván, nem létezik; esetleg, hogy
némelyik bajnokságot folytatják,

némelyiket lefújták. Ez is olyan,
hogy egyik nap ezt mondják, másik
nap azt döntik. 

– A nagy sporttelevíziók is az em-
lékekből éltek, hiszen azt láthattuk,
hogy fel-felelevenítettek régi mérkő-
zéseket, nagy futamokat, olimpiai
győzelmeket, és még sorolhatnánk.
Ti néztétek ezeket a régi dolgokat?
BzS – Inkább háttértelevízió-

zom, amikor dolgozom, rendszerint
be van kapcsolva a készülék. Ami-
kor mondanak valamit, odafigyelek,
hátha elhangzik egy olyan informá-
ció, amit fel tudok használni. Őszin-
tén szólva engem nem melegített,
hogy tíz-húsz évvel ezelőtti mérkő-
zéseket mutattak, hidegen hagytak
ezek a felvételek. 
SzE – Alkalomszerűen én is

szoktam nézni, de nem vagyok rá-
kattanva. Ha valami érdekel a rég-
múlt időkből, rákeresek az
interneten, és megnézem a You-
Tube-on. Én nagyon szeretem fel-
idézni a régi felvételeket, régi
emlékeket. Annak idején sokszor
megnéztem a Román Televízióban

a Replay című műsort. Most már
egyre kevesebb az időm rá. Valaho-
gyan kimaradtak az életemből az
utóbbi hónapokban ezek a sportköz-
vetítés-nézések. Sokaktól hallom,
hogy most elkezdték nézni a német
bajnokságot – olyanoktól, akik
eddig nemigen követték. Megpró-
báltam egy félidőt én is végignézni.
Annyira lehangolónak találtam,
hogy üres lelátók előtt játszanak,
hogy még akkor is, ha egy jó iramos
meccs volt, elég unalmasnak tűnt. 

– Felmerül a kérdés, hogy kik
jártak el helyesen: akik újraindítot-
ták a bajnokságot, ahogyan a néme-

tek elsőként tették volt, vagy pedig
akik leállították, mint például a
franciák vagy a belgák? Ti hogy lát-
játok, melyik a helyes út?
BzS – Szerintem egyértelműen

le kell játszani. Értem azt, hogy van
egy bizonyos óvatosság a hatóságok
részéről, de most már egy picit át-
estünk a ló túlsó oldalára azzal, amit
a román hatóságok elvárásként
megfogalmaztak az 1. ligás csapa-
tokkal szemben: hogy ti. a bajnoki
rajt előtt két hétig legyenek teljesen
elzárva, hogy nem érintkezhettek
egymás között sem, és még három-
szori tesztelésre is kötelezték őket.
És mindezt miért? Közben kimen-
tünk az utcára, és azt láttuk, hogy
minden olyan, mintha mi sem tör-
tént volna. Akkora szakadék táton-
gott a két realitás között, hogy
egyáltalán nem láttam értelmét a
szigorú rendelkezéseknek. (Ráadá-
sul mindezek dacára mégis regiszt-
ráltak fertőzést két klub – az FC
Botoşani és a Bukaresti Dinamo –
háza táján is, ami miatt mérkőzése-
ket kellett elhalasztani – a szerk.)

SzE – Zsombornak igaza van,
szerintem a képmutatás netovábbja,
ami történt. Tehát elvártuk a har-
mincas kerettől, amelybe beletarto-
zik az összes játékos, edző, gyúró,
orvos, hogy két hétig elkülönülje-
nek, viszont az ország határainál
megengedtük a több ezer, hazatérő
román vendégmunkásnak, hogy
egymás hegyén-hátán tolongjanak.
Mi az, hogy megengedtük: egyene-
sen elvártuk tőlük! És napokon át
nem is próbáltunk javítani a helyze-
ten! Ha nem lenne ennyire tragikus,
akkor egyenesen röhejesnek nevez-
ném, ami Romániában történt.

Fotó: GSP

Szucher Ervin a Román Televízió marosvásárhelyi stúdiójában

Bálint Zsombor a Sepsi OSK egyik mérkőzésén

Európában elsőként a német labdarúgó-bajnokság indult újra. A Borussia Dortmund játékosai
az üres lelátók előtt ünneplik 4-0-s győzelmüket. Fotó: SKY

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rá-

játszás, 5. forduló (hétfői ered-
mények): Academica Clinceni –
Chindia Târgoviște 1-0, Kons-
tancai Viitorul – Nagyszebeni
Hermannstadt 4-1.

Az állás: 1. Viitorul 30 pont/5
mérkőzés, 2. Sepsi OSK 23/5, 3.
Voluntari 21/5, 4. Clinceni 20/5,
5. Nagyszeben 18/4, 6. Târgo-
vişte 17/4 (3-4), 7. Dinamo 17/3
(1-5), 8. Jászvásár 15/5.

Farczádi Attila



Az utóbbi időszakban, a szük-
ségállapot felszámolását kö-
vetően egyre több kerékpár
tűnik el köztérről, lépcsőhá-
zakból. Egyesek számára
ezek munkaeszközök, de a
tolvajlásból élőket ez nem ér-
dekli. Mivel országos jelen-
ség, a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőségtől arról
érdeklődtünk, hogy országo-
san szervezett bűnbandákról
van-e szó, és sikerült-e a tol-
vajok közül valakit elkapni a
megyében?

A rendőrség tájékoztatása sze-
rint mindenekelőtt a bűnmegelőzés
népszerűsítése, az elővigyázatos-
ság mellett a tolvajok azonosítására
és az ellopott tárgyak visszaszerzé-
sére összpontosítanak. 

A rendőrségi szóvivőtől kapott
tájékoztatás szerint június első két
hetében Marosvásárhelyen 13 bűn-
ügyi dossziét állítottak össze ke-
rékpárlopás miatt,
Dicsőszentmártonban pedig hét
esetben jelentették a rendőrségen a
biciklijük eltűnését. A megyeszék-
helyen június 14-én egy 14 éves
kiskorút állítottak elő biciklilopás
vádjával, Dicsőszentmártonban
pedig egy 47 éves férfit, aki egy
üzlet elől tulajdonított el lezáratlan
kerékpárt. Ezt megelőzően május-
ban elfogtak egy olyan személyt,
akit hat kerékpár ellopásával gya-
núsítanak. Jelenleg is zajlik a bicik-
lik tulajdonosainak a felkutatása. 
A lépcsőház sem nyújt védelmet

A rendőrség szerint bárhol is
hagyják a kerékpárt, ajánlott leg-
alább kétféle zárral ellátni. Egy

sodronyból vagy láncszemekből
készült, és egy speciális acélprofil-
ból készült zárat ajánlott használni,
a váz és az első kerék, illetve a váz
és a hátsó kerék is külön-külön sta-
bil és elég magas tárgyhoz legyen
rögzítve, amin nem lehet átemelni
a kerékpárt. Ajánlatos szem előtt
tartani, hogy az olcsó zárak általá-
ban gyenge minőségűek, meg-
könnyítik a tolvaj dolgát. A
rendőrség tanácsai között szerepel
az is, hogy sem az üzlet előtt, sem
a lépcsőházakban, udvarokban
nem szabad szem elől téveszteni a
kétkerekű járgányt, még rövid
időre sem. A kerékpárokat csak az
erre megjelölt helyeken tárolják, a
bringa csomagtartójában ne hagy-
janak csomagot vagy javakat. Éj-
szakára lehetőleg ne hagyják a
lépcsőházban, ha mégis erre szán-
ják  magukat a tulajdonosok, a kor-
láthoz vagy más, stabil elemhez
rögzítsék. 

Eredetigazoló papír nélkül
ne vásároljunk

A lakóknak is szerepük van a be-
surranó tolvajok elbátortalanításá-
ban, amennyiben nem nyitják ki
bárkinek a lépcsőház bejárati ajta-
ját, vagy az idegen, gyanús alakok-
tól megkérdik, kit keresnek, és
követik a távozásáig. A kerékpár-
tolvajok akciói okafogyottá válná-
nak, ha senki sem vásárolna olyan
kerékpárt, amelynek az eredetét
nem tudják bizonyítani.

A kerékpár-tulajdonos a vásárlást
követően őrizze meg a számlát, ké-
szítsen fotót a kerékpárról, jegyezze
fel a váz azonosítószámát, ezzel bizo-
nyítható a tulajdonjog, és megköny-
nyíti a rendőrök munkáját az esetleges
lopást követő folyamat során. 

Amennyiben bárki lopás áldoza-
tává válik vagy tanúja annak, ne
habozzon a rendőrséget értesíteni a
112-es egységes sürgősségi hívó-
számon! (pálosy)

Június 22-étől, hétfőtől meg-
kezdték az elméleti vizsgázta-
tásokat, amelyekre online
időpontkérés alapján lehet
előjegyeztetni. 

Megkeresésünkre a Gépjármű-
bejegyzési és Hajtási Jogosítványok
Hivatalának vezetője, Cămărăşan
Simion főfelügyelő arról tájékozta-
tott, hogy hétfőn és kedden, június
22-én és 23-án 90-90 tanulóvezető
vett részt a KRESZ-vizsgán. Így
azoknak, akik elvégezték a gépjár-
művezetői tanfolyamot, de a koro-
navírus-járvány miatt elrendelt
szükségállapot miatt még nem kap-
tak időpontot az elméleti KRESZ-

vizsgára, újra lehetőségük nyílik
megméretni tudásukat. Az intéz-
ményvezető hangsúlyozta, hogy a
járványügyi intézkedések betartása
érdekében a dossziék benyújtásá-
hoz, illetve bármilyen más ügyinté-
zéshez online időpontot kell
foglalni a hivatal www.drpciv.ro
honlapján, az ügyfélablakoknál na-
ponta akár száz-százhúsz vizsgázó
dossziéját is átvehetik. 

Marosvásárhelyen a  hivatal volt
Kossuth/Călăraşilor utca 26–28.
szám alatti székhelyén június 22-
étől, hétfőtől szerdáig 8–12 és
12.30–15.30 óra között, csütörtö-
kön 8–12 és 12.30–17.30 óra kö-
zött, illetve pénteken 8–13.30 óra
között fogadják az ügyfeleket a
gépjármű-bejegyzési kérelmekkel,

illetve adják ki az okmányokat, az
ideiglenes forgalmi engedélyt, vala-
mint igényelhetik a forgalomból
való törlést és a lejárt érvényességű
vezetői engedélyek megújítását.
Bővebb felvilágosítással a gép-
jármű-bejegyzések kapcsán a
0265/261-686-os telefonszámon, a
hajtási jogosítványt és sofőrvizsgát
érintő kérdésekben a 0265/230-021-
es telefonszámon szolgálnak.

Az elméleti  vizsgákra hétfői és
keddi napokon 8–12 és 12.30–
15.30, valamint csütörtökön 8–12
és 12.30–17.30 óra között lehet on-
line időpontot foglalni. A gyakorlati
vizsgákra szerdai napokon  8–12  és
12.30–15.30 óra, valamint pénteken
8–13.30 óra között lehet időpontot
előjegyeztetni.

Az elméleti és a forgalmi vizs-
gáztatás alatt is előírásszerűen kell
megjelenni, amint hangsúlyozta, a
védőmaszk viselése kötelező a vizs-
gázónak és vizsgáztatónak egya-
ránt, 37,2 C-fokos testhőmérséklet
esetén a jelölt vizsgáztatása elma-
rad, az 1,5 méteres távolságot be
kell tartani a gyülekezési helyen, a
tömeg elkerülése érdekében azon-
ban kísérő nélkül kell érkezni, a
vizsgázó mellett csak a vizsgáztató
és az oktató foglalhat helyet a jár-
műben.

A hajtási jogosítvány és gép-
jármű-bejegyzési hivatalok által ki-
bocsátott okiratok a jelenlegi
rendelkezések értelmében ezután is

érvényesek maradnak, a meghosz-
szabbított készenléti állapot felszá-
molását követő további 90 napig.
Hasonlóképpen érvényesek a gép-
jármű forgalomba való bejegyzésé-
hez, átíratásához, a forgalmi
engedély cseréjéhez szükséges ok-
iratok is.

A szükségállapot és a készenléti
állapot időszakával arányosan meg-
hosszabbították a sofőrvizsgára
való felkészülési időt is, a gépkocsi-
vezető-képző tanfolyam befejezté-
vel ugyanis egy év állt
rendelkezésére a tanulóvezetőnek
jogosítványt szerezni. Ezt az egy
évet most meghosszabbították a
szükségállapot és a jelenleg is tartó
készenléti állapot időszakával.

Akiknek a március 16. – május
17. közötti szükségállapot idején
járt le a tanulóvezető-képző dosszi-
éjuk egyéves érvényessége, auto-
matikusan meghosszabbítják,
akárcsak a dokumentumok érvé-
nyességét – fejtette ki. 

Átlagban hetente ötször tartanak
forgalmi vizsgát, közülük három al-

kalommal Marosvásárhelyen, a lét-
szám függvényében pedig egy-két-
szer Segesváron, Szászrégenben és
Dicsőszentmártonban. Egy-egy
vizsganapon hozzávetőleg nyolc-
van-száz tanulóvezető próbál ki-
sebb-nagyobb szerencsével
járművezetői engedélyt szerezni. 
A vezetői engedély 89,
a forgalmi 49 lej

Június 17-étől a gépjárművezetői
jogosítvány és a forgalmi engedély
kiváltásának új díjszabása van – tá-
jékoztatott az Országos Vezetői Jo-
gosítvány- és Gépjármű-
nyilvántartó Igazgatóság. 

A gépjárművezetői jogosítvány
kiváltása 68 lejről 89 lejre nőtt, míg
a forgalmi engedély kiváltása 37 lej
helyett 49 lejbe kerül. Azoknak,
akik június 17-e előtt befizették a
régi tarifát, és 30 napon belül kivált-
ják az új hajtási és/vagy forgalmi
engedélyt, nem kell különbözetet fi-
zetniük. Azoknak azonban, akik
meghaladják a 30 napos határidőt,
ki kell fizetniük a különbözetet.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Piroska (archív)

Illusztráció

Megemelték a vezetői és a forgalmi engedélyek díját
KRESZ-vizsgák online időpontkérésre
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Elővigyázatossággal és felelős magatartással megelőzhető
Növekvőben a bringalopások száma 

A Hagyományok Háza Népi
Iparművészeti Osztálya,
Heves Város Önkormányzata
és a Hevesi Népművészeti és
Háziipari Szövetkezet idén
huszonkettedik alkalommal
hirdette meg Országos Szőt-
tespályázatát. 

A jelentkezési határidőt meg-
hosszabbították augusztus 26-ig.

Pályázni olyan, esztétikailag, for-
mailag és funkcionális szempontból
is kimagasló színvonalú alkotások-
kal lehet, amelyek a Kárpát-meden-
cei népi szőtteshagyományt tekintik
forrásnak.

A pályázatra a mai életünkben is
használható textiltárgyak és tárgy-
együttesek, esetleg kollekció elké-
szítésével lehet jelentkezni
lakástextíliákkal, közösségi terekbe
készülő textíliákkal, öltözetekkel és
kiegészítőkkel, illetve mindezek
szövött alapanyagaival.

Mindezek alatt olyan tárgyakat
vagy tárgyegyütteseket, illetve kol-
lekciókat értünk, amelyek: vagy a
hagyományos paraszti, parasztpol-
gári kultúrában megszokott funkci-
ójú textíliák másolatai vagy
rekonstrukciói; az előző pontban
említett hagyományból indultak ki
formailag vagy díszítésben, és a
mai divatirányzatoknak megfelel-
nek az öltözködés területén; vagy a
kortárs lakáskultúra vagy épület-
belső bútoraihoz, színeihez, formá-
ihoz illeszkedő textíliák, amelyek a
hagyományból indulnak ki.

A pályázóknak a pályázati adat-
lapon nyilatkozniuk kell arról, hogy
részben vagy teljes mértékben kéz-
zel, avagy géppel szövött textíliát
nyújtottak be. Beküldési határidő:
2020. augusztus 26.

A pályázat mellett rendezik meg
a X. Nemzetközi Szőtteskonferen-
ciát, amelyre valamennyi pályázót
és érdeklődőt várnak. 2020. július
17–19. helyett október 2–4. között
kerül megrendezésre Hevesen. 

A pályamunkákat a következő
helyeken gyűjtik: Hevesi Népmű-
vészeti és Háziipari Szövetkezet,
3360 Heves, Kossuth Lajos út 26–
28., heveshsz@t-online.hu, tel.:
(+36)36-346-838, (+36)30-963-
8602 munkanapokon 8–16 óra kö-
zött, illetve előzetes egyeztetés
esetén hétvégén is. Illetve Hagyo-
mányok Háza Népi Iparművészeti
Osztály,1011 Budapest, Fő u. 6/b,
nepiiparmuveszet@hagyomanyok-
haza.hu, tel.: (+36)1-225-6021,
munkanapokon 9-től 16 óráig, pén-
teken 9-től 13 óráig. A pályázat
eredményhirdetése 2020. október 2-
án lesz Hevesen, a Városi Művelő-
dési Központban (Heves, Erkel
Ferenc u. 2. Tel.: (+36)36/545-234).
A pályázat anyagából kiállítást nyit-
nak. További információ: Illés
Vanda, Hagyományok Háza, Népi
Iparművészeti Osztály,
illes.vanda@hagyomanyokhaza.hu,
tel.: (+36)1-225-6021, vagy a
https://hagyomanyokhaza.hu honla-
pon. (sz.p.p.)

A Kárpát-medencei népi szőtteshagyomány fennmaradásáért

XXII. szőttespályázat

Szer Pálosy Piroska



A Margaret Island zenekart
Lábas Viktória, Törőcsik Kris-
tóf és Füstös Bálint alapította
2013-ban. Első nagylemezük
2015. szeptember 1-jén je-
lent meg Egyszer volt címmel,
két évvel később, 2017-ben
aranylemez lett. Az évek
során több daluk is vezette a
Petőfi Rádió toplistáját, több-
ször is jelölték őket Fonogram
díjra. Dalaik különlegesek,
stílusuk egyedülállónak ne-
vezhető a mai magyar zené-
ben.

Azok, akik azt hiszik, hogy a
nagy zenekarokat – ha úgy tetszik,
sztárokat – nem érinti a koronaví-
rus-járvány, tévednek. A zenekarok
élete is teljesen megváltozott, hi-
szen elmaradtak a koncertek, kiesett
az év egy jelentős része. Szeren-
csére azonban a Margaret Island ze-
nekar kihasználta ezt a periódust is.
A három alapító tag önkéntes karan-
ténba vonult Fonyódra, a Balaton
partjára, ahol egy kis stúdiót ren-
deztek be és új dalokat írtak.

Összeállításunkban Lábas Viki-
vel, Törőcsik Kristóffal és Füstös
Bálinttal beszélgettünk.

– Milyen a zenekar élete és
mindennapjai a koronavírus-
járvány idején?

Lábas Viki: – Elég érdekesen ala-
kult, hiszen három hónappal ezelőtt
hárman úgy döntöttünk, hogy el-
válva a zenekar többi részétől, elvo-
nulunk egy végtelen alkotó-
táborozásba Fonyódra. Egy-két hét-
tel ezelőtt, amikor már megenged-
ték, tartottunk egy stábbulit, amikor
mindenkivel újra találkoztunk.
Nagy élmény volt. Másrészt pedig
sok ismerősünk van itt, a Balaton
partján, úgyhogy nem unatkozunk.

Törőcsik Kristóf: – Most már ta-
lálkoztunk egy-két barátunkkal,
akik meglátogattak minket. Ilyen
szempontból nagyon jó – és a töb-
biek is ezen a véleményen van-
nak –, mivel a nyári periódusban
egyik koncertről megyünk a má-
sikra, és emiatt nem lenne lehetősé-
günk találkozni a barátainkkal,
most pedig megvan erre az alkalom.

Füstös Bálint: – Március-április-
ban szinte végig zenéltünk. Amikor
beütött a válsághelyzet, úgy láttuk
a legjobbnak, hogy a lehetőségeket
úgy tudjuk a legjobban hasznosí-
tani, ha együtt vagyunk, s ezért vo-
nultunk el közösen önkéntes
karanténba.

– Nem olyan rég elindult a #Ze-
nélnénk kezdeményezés. Miről
szól?

Füstös Bálint: – Amikor láttuk,
hogy csökken az új esetek száma, és
újraindul az élet, több zenésszel
együtt úgy éreztük, szeretnénk újra
zenélni, és ezt szerettük volna je-
lezni a közönségünk számára is.

Lábas Viki: – Bennünk is felme-
rült a kérdés, hogy az embereknek
mennyire lesz kedvük kimozdulni,
és mennyire fognak félni a tömeg-
rendezvényektől, de reménykedünk
benne, hogy minden félsz elhárul
idővel. Arról nem is beszélve, hogy
a közönség számára is teljesen más

élményt nyújt az élő koncert, mint
az online. 

– Milyen hangulata volt a He-
gyilevegő online fesztiválnak,
összehasonlítva egy élő rendez-
vény varázsával?

Lábas Viki: – Szerintem nagyon
jól megcsináltuk. Az volt az egyik
kedvenc kezdeményezésünk. Na-
gyon jó fejek a többiek, a teljes csa-
patot kedveljük.

Füstös Bálint: – Az talán a leg-
különösebb, hogy tudjuk, ott van-
nak az emberek, nézik az adást, de

mégsem látjuk őket, nem halljuk a
visszajelzésüket. Amikor pedig be-
fejezünk egy dalt, csend van, ami-
vel nincs semmi baj, csak olyan
furcsa érzés, mert tudjuk, hogy ott
vannak az emberek. 

Lábas Viki: – Nagyon cukik vol-
tak a Bagossyék, mert miután meg-
csináltuk a Hegyilevegő fesztivált,
elneveztek rólunk a kisállatkáik
közül hármat. Azt hiszem, én egy
nyuszi lettem, Kristóf csibe, Bálint
pedig egy macska.

– Milyen tervekkel vágtok neki
az idei nyárnak, ami nem a meg-
szokott formában fog lezajlani?

Lábas Viki: – Pénteken próbál-
tunk a zenekarunkkal. A karantén
ideje alatt új dalok születtek, lassan
abból is elkezdünk csepegtetni. A
zenekarral összepróbáljuk a feszti-
válszettet, különböző koncertekre
fogunk készülni, tehát ugyanazzal
az erővel és energiával vágunk neki,
mint bármelyik eddigi nyárnak,
csak most volt pár hónap szünetünk
előtte, hogy kipihenjük az elmúlt jó
pár évet. Olyan dolgokra volt most
időnk, amikre eddig nem, és ez sze-
rintem sokat segít a felkészülésben
is.

Törőcsik Kristóf: – Szerintem
nem baj, ha van egy kis újraterve-
zés. Van az a mondás, hogy „ember
tervez, Isten végez”, most egy kicsit
ez történt velünk is és az egész
szakmával.

Füstös Bálint: – Adott volt a
helyzet, és megpróbáltuk minél in-
kább az előnyünkre fordítani, olyan
dolgokon is dolgoztunk, amikre a
hétköznapokban nem jut elég idő
vagy energia. Átnéztük a dalainkat,
rendbe raktuk a koncertfelszerelé-

sünket, amire már évek óta nem
volt példa.

– Említettétek, hogy születtek új
dalok is. Miből áll a dalszerzés
folyamata?

Törőcsik Kristóf: – Ez egy érde-
kes folyamat. Eddig úgy volt, hogy
valamelyikünknek volt egy ötlete,
és azt együtt kibontottuk és/vagy mi
írtunk rá szöveget vagy Róbert Sza-
bolcs segített. A karanténban más-
képp történt, most elég sok olyan
dalkezdemény van, ami a közös fo-
nyódi ötletelésből született.

Füstös Bálint: – Nagyon jó, hogy
Fonyódon be tudtunk rendezni egy
házi stúdiót, és a következő dalunk,
ami júliusban meg fog jelenni, tel-
jes egészében itt készült.

Lábas Viki: – Itt doboltunk a pad-
lón, tapsoltunk, szóval minden na-
gyon autentikusnak nevezhető.

– Milyen otthon stúdiózni, ösz-
szehasonlítva egy nagy stúdió-
val?

Füstös Bálint: – Nem kell fél-
nünk, hogy kifutunk a stúdióidőből.
Amikor eszünkbe jut egy ötlet, neki
tudunk fogni próbálkozni. Tehát ki
tudunk próbálni egy ötletet többféle
hangnemben, többféle tempóban és
többféle hangulatban. Ez persze ve-
szélyes is, mert nagyon sokszor
próbálkozunk, hiszen nem tudjuk,
melyik szól igazán jól. De úgy gon-
dolom, nagyon szerencsés helyzet,
hogy van itt egy kis stúdiónk.

Lábas Viki: – Ami még nagyon
jó, hogy le tudunk ülni kényelme-
sen zenélni. Érdekességképpen
mondom el, hogy mi most mind pa-
pucsban ülünk a gép előtt és úgy be-
szélgetünk veled. 

Tegnap azon gondolkoztam, jó
lenne felvenni itt, Fonyódon az
egész albumot, mert annyira más,
szerintem az albumnak is adna egy
plusztöltetet. 

– Visszatérve a dalokra: tisztá-
ban vagyok vele, hogy nehéz vá-
lasztani, de ha egyáltalán lehet,
melyik a kedvenc saját dalotok?

Lábas Viki: – Őszintén meg-
mondva, én nem hallgatom magun-
kat. Elkészítjük a dalokat, és
szabadon engedjük őket, tetszenek,
akiknek tetszenek, szeressék, akik
szeretik. Én mindig azt mondom,
hogy azokat szeretem, amelyekben

Kristóf énekel, mert az nem az én
hangom. 

Törőcsik Kristóf: – Én pedig azo-
kat a dalokat szeretem, amelyekben
Viki énekel. 

Füstös Bálint: – Kedvencet nem
tudnék mondani, azonban minden
dal kötődik valamilyen különleges
szituációhoz, és ezért van az, hogy
mindig van egy-két olyan dal,
amely éppen kedvesebb valamiért
számomra. Ezek általában nem a
legpörgősebb dalok.

Lábas Viki: – Igen, ezek az úgy-

nevezett B oldalas dalok, amiket
senki nem hallgat, de mi nagyon
szeretjük őket. 

– Hogyan készültök fel a külön-
böző méretű, horderejű fellépé-
sekre?

Lábas Viki: – Ez nagyon változó.
Mivel sokan vagyunk, mindenkinek
megvan a saját része. Mi nyilván a
zenéért felelünk, és hogy minél pro-
fibbak és magabiztosabbak legyünk
a színpadon. Van több kicsi csapat
– technikai stáb, menedzserek, fé-
nyesek –, akiknek a munkája össze-
adódik egy-egy koncert során.

Füstös Bálint: – A mi feladatunk
a műsor összerakása és a dalok ki-
választása. Most már háromlemez-
nyi dalból tudunk válogatni,
kiválasztjuk, hogy az adott hely-
színhez milyen dalok találnak. Van
egy fesztiválos műsorunk, amit egy
egész szezonra kitalálunk, nyilván
abban is vannak változtatások a
koncerteken, van egy akusztiku-
sabb, egy ülősebb műsorunk, ott in-
kább olyan dalokat szoktunk
elővenni, amelyeket ritkábban ját-
szunk, vagy amelyek szükségesek
ahhoz, hogy meghittebb, intimebb
legkört tudjunk teremteni. Illetve
most már beszélhetünk szimfonikus
műsorról is, az pedig egy harmadik-
féle gondolkodásmódot igényel.
Frissen tart ez a folyamatos válto-
zás, hogy nem minden este ugyan-
azt játsszuk a színpadon. 

– Hogyan lehet áthangolódni
egyik koncertről a másikra, hi-
szen van olyan, hogy egy nap
különbséggel az ország külön-
böző pontjain vagy éppen más
országokban léptek fel? 

Törőcsik Kristóf: – Nem mindig
ugyanúgy. 

Lábas Viki: – Van amikor köny-
nyebben, van amikor nehezebben.
A tavalyi év volt nehéz, mivel szim-
fonikus koncerteket csináltunk, és
azzal párhuzamosan fesztiválokon
léptünk fel. Tehát egyik este ülős,
odafigyelős műsor, ahol minden
hang számít, a másik percben pedig
fiatalok előtt tomboltunk. Ilyenkor
át kell állítani a fókuszt, és nagyon
kell koncentrálni. 

Füstös Bálint: – Ebben a közön-
ség nagyon sokat segít, mi érezzük,
hogy mennyire vevő arra, hogy mit
csinálunk, és ez minket is tud ösz-
tönözni.

– Milyen érzés, amikor kevesen
vannak a koncerten? Gondolok
itt arra, hogy van olyan, hogy
több ezren, akár tízezren vannak
a fellépésen, és mondjuk eljösz-
tök Szovátára, ahol vannak 100-
an.

Lábas Viki: – Eszünkbe sem jut.
Ha kimegyek egy koncertre, legyen
az a Budapest Park vagy Szováta,
nem érdekel, hogy hol vagyok és
hányan vannak. Ha egy ember
lenne és őt kellene szórakoztatnunk,
az is ugyanolyan lenne, mintha ezer
ember volna jelen, számunkra itt
nincs különbség. Nem is nézzük,
nekem eszembe sem jut, hogy jaj de
kevesen voltak vagy huh de sokan.

Füstös Bálint: – Szerintem a ke-
vesebb néha több. Tehát 100 na-
gyon lelkes ember, aki tényleg ott
van, és énekeli a dalokat, még job-
ban is tud működni számunkra,
mint 1000 olyan, aki csak nézelő-
dik, és látjuk, hogy nem ismeri a da-
lainkat. Éppen az erdélyi
közönségen szoktuk érezni, hogy
hálás és odafigyel, ezért nagyon jó
érzés nálatok koncertezni.

Lábas Viki: – Erdélyben nem az
van, hogy megkérdezitek, hogy
vagytok, és meg sem várjátok a vá-
laszt, hanem titeket tényleg érdekel,
hogyha megkérdezitek. Nekünk
legalábbis ez a tapasztalatunk.

– Nem hiányzik most a pörgés?
Törőcsik Kristóf: – Az az érde-

kes, hogy sok zenészkollégával be-
szélgettünk, és mindenki azt állítja,
hogy nekik sem hiányzik.

Lábas Viki: – Nem. Egyelőre
nem. A karantén előtt éreztem, hogy
már minden nagyon sok, az infor-
máció is nagyon sok mindenről,
mindenki túltolja magát, mindenki
mindenhol ott van, és ez jó, értékes
dolog volt, hogy ennek mi is része-
sei lehettünk, és valamennyire hi-
ányzik is. Azonban 6-7 év után
elfárad benne az ember. Most pél-
dául, hogy beütött a crach, és ki tu-
dunk menni a friss levegőre sétálni,
újra felfedeztük az apró és szép dol-
gokat. Bálint teljesen más, ő már
menne.

Füstös Bálint: – Én is nagyon él-
veztem ezt az időszakot, de az én
meglátásom szerint akkor van
ennek értelme, ha visszatérhetünk
abba, ami előtte volt, hiszen most is
végig arra készülünk, ezért szület-
tek az új dalok. Bennem ez van,
hogy jó lenne végre kipróbálni eze-
ket az új dalokat közönség előtt is,
de az állandó pörgés nem hiányzik.
Jó tanulság lenne a pörgésben is
megtalálni azokat a nyugodt pilla-
natokat, amik a karanténban voltak,
szeretném, ha ez sikerülne.

Nagy-Bodó Szilárd

Forrás: a Margaret Island Facebook-oldala
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Az Európai Parlament a leg-
magasabb kormányzati szin-
ten megjelenő esetleges
összeférhetetlenség feloldá-
sára és az uniós alapok végső
kedvezményezettjei nevének
nyilvánosságra hozatalára
szólít fel. 

A múlt pénteken 510 szavazattal,
53 ellenszavazat és 101 tartózkodás
mellett elfogadott állásfoglalásában
a Parlament sajnálatát fejezte ki,
hogy Andrej Babiš cseh kormányfő
aktív szerepet vállal az uniós költ-
ségvetés végrehajtásában, azzal
egyidejűleg, hogy a hírek szerint az
Agrofert vállalat irányításában is
részt vesz. Az Agrofert az egyik leg-
több uniós forrásban részesülő vál-
lalat Csehországban. A

kormánytagoknak, akik esetében
bizonyított az összeférhetetlenség,
dönteniük kell: feladják üzleti érde-
keltségeiket, lemondanak az uniós
támogatásokról, nem vesznek részt
az érdekeiket is érintő döntéshoza-
talban vagy lemondanak.
Uniós vizsgálat 

A cseh miniszterelnök feltétele-
zett összeférhetetlenségét hivatalos
uniós vizsgálat térképezi fel. A kép-
viselők ragaszkodnak ahhoz, hogy
akiről bebizonyosodik, üzleti érde-
kei összeférhetetlenek a kormány-
zat legmagasabb szintjén betöltött
pozíciójával, annak meg kell szün-
tetnie az összeférhetetlenséget. Ez
az üzleti érdekeltségek felszámolá-
sával, az uniós támogatásokról való
lemondással, vagy az üzleti érdeke-
ket érintő döntéshozataltól való tar-
tózkodással történhet – ez utóbbi a
magas kormányzati tisztséget betöl-

tők esetében a közhivatalról való le-
mondással jár.

A képviselők arra kérik a Bizott-
ságot, hogy dolgozzon ki egy olyan
új uniós eljárást, amellyel megelőz-
hető, hogy összeférhetetlenség me-
rülhessen fel az uniós alapok
kezelésénél. A szabályoknak elő
kell írniuk, hogy az uniós támoga-
tások végső kedvezményezettjeinek
nevét nyilvánosságra kell hozni. A
szabályoknak emellett maximál-
niuk kell a természetes személyek-
nek járó közvetlen kifizetések
összegét. 

A Parlament ugyanakkor elítéli
azt a „gyalázkodó nyelvezetet és
gyűlöletbeszédet”, amelyet Babiš
kormányfő az uniós források elosz-
tására és az összeférhetetlenségre
vonatkozó híreket egy 2020 febru-
ári, csehországi látogatáson kivizs-
gáló képviselők ellen használt. 

Az unió tagállamai védjék jobban
adófizető polgáraik pénzét!

Monika Hohlmeier (EPP, Német-
ország), a parlamenti tájékozódó
küldöttség vezetője azt mondta, ha
bebizonyosodik a cseh miniszterel-
nök összeférhetetlensége, le kell
mondania minden, uniós támoga-
tásban részesülő vállalatban betöl-
tött vezető szerepéről. „Az uniós
támogatások odaítélésénél nem
vehet részt olyan céget érintő dön-
tésben, ahol ő a végső kedvezmé-
nyezett, vagy végső esetben le kell
mondania kormányfői tisztségéről.
A másik megoldás, hogy egyetlen,
a miniszterelnök összeférhetetlen-
sége által potenciálisan érintett vál-
lalat se juthasson többé uniós
támogatáshoz.

Az uniót és tagállamait pedig
arra szólítjuk fel, hogy védjék meg
jobban adófizető polgáraik pénzét
az oligarchikus struktúrákkal szem-
ben. A meglévő védelmi mechaniz-
musok a jelek szerint elégtelenek.”

***
Andrej Babiš (Pozsony, 1954.

szeptember 2.) szlovák származású
cseh üzletember, politikus 2017.
december 13-tól Csehország mi-
niszterelnöke. 

Babiš a második leggazdagabb
ember a Cseh Köztársaságban.
Egyedüli tulajdonosa az Agrofert
csoportnak, amelynek korábban ve-
zérigazgatója is volt. A Forbes ma-

gazin szerint nettó vagyona mintegy
2,6 milliárd dollár volt 2016-ban.

Összeférhetetlenség gyanúja
miatt 2019 januárja óta folyik hiva-
talos európai bizottsági vizsgálat el-
lene. 2019 novemberében a Babiš
miniszterelnök közvetlen vagy köz-
vetett tulajdonában álló cégek szá-
mára az uniós kasszából járó összes
kifizetést felfüggesztették.

2019 decemberében az EU kor-
rupcióellenes hivatala, az OLAF je-
lentését követően a cseh főügyész
uniós forrásokkal való visszaélés
gyanújával újraindította a nyomo-
zást az Agrofert csoport Gólyafé-
szek nevet viselő egyik projektje
ügyében.

Az Agrofert csoport több mint
230 cégből álló konglomerátum, 34
ezernél is több alkalmazottal. And-
rej Babiš a cégcsoport alapítója és
állítólagos tényleges tulajdonosa. A
csoport az egyik legtöbb uniós tá-
mogatásban részesülő vállalat
Csehországban: a képviselők sze-
rint csak 2018-ban 973.284.000
cseh korona (mintegy 36,5 millió
euró) összegű agrártámogatást, a
kohéziós alapokból 2014 és 2020
között pedig további 16 millió eurót
kapott. Jelenleg egyetlen uniós jog-
szabály sem kötelezi a tagállamo-
kat, hogy közzétegyék az uniós
támogatások végső kedvezménye-
zettjeinek nevét.

Mózes Edith
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Monika Hohlmeier Fotó: europarl.europa.eu 

Forrás: europarl.europa.eu 

Andrej Babiš

Az EP-képviselők a támogatások körüli összeférhetetlenség feloldását kérik 

Az uniónak tudnia kell, ki kapja az általa folyósított támogatást 

Megerősítette az Egyesült Ál-
lamok lehetséges legjobb,
„Aaa” szintű államadós-beso-
rolását a Moody’s Investors
Service. A nemzetközi hitel-
minősítő a péntek éjjel Lon-
donban bejelentett döntés
indoklásában kiemelte azt a
véleményét, hogy az amerikai
gazdaság és a dollár domi-
náns világgazdasági szerepe
továbbra is kikezdhetetlen, és
az amerikai gazdaságban a
koronavírus-járvány mély
sokkja sem okoz szerkezeti
károsodást.

A Moody’s az amerikai szuverén
adósosztályzat stabil kilátását is ér-
vényben tartotta.

Elemzésében hangsúlyozta: az
elsőrendű „Aaa” besorolás megerő-
sítésének fő tényezője az Egyesült
Államok kivételes gazdasági ereje,
gazdaságának puszta mérete – ame-
lyet az amerikai hazai össztermék
(GDP) 21 ezer milliárd dolláros ta-
valyi értéke is tükröz –, valamint a
dollár és az amerikai kincstárjegy-
piac által a globális pénzügyi rend-
szerben betöltött egyedülálló és
központi szerep, amely egyéb elő-
nyök mellett rendkívüli finanszíro-
zási kapacitást biztosít.

Az elmúlt évtized halmozódó ál-

lamháztartási hiányai nyomán az
amerikai szövetségi államadósság
mára a legmagasabbak között van a
világon és az „Aaa” besorolású szu-
verén adósok körében is, és a koro-
navírus-járvány okozta mély
gazdasági sokk ezt a folyamatot fel-
gyorsította – áll a hitelminősítő
helyzetértékelésében.

A Moody’s közölte: várakozása
szerint a GDP-arányos szövetségi ál-
lamháztartási hiány az idén meredek
emelkedéssel eléri a 18 százalékot,
és jövőre is még 11 százalék lesz,
nagyrészt a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklését
célzó költségvetési ösztönzők miatt. 

Hosszabb távon a hitelminősítő a
deficit csökkenésével számol, de
még 2030-ra is 7 százalékos GDP-
arányos hiányt valószínűsít az ame-
rikai szövetségi költségvetésben.

Ebben a környezetben a Moody’s
előrejelzése szerint a szövetségi
szintű amerikai államadósság-ráta
2030-ra valamivel meghaladja a
hazai össztermék 120 százalékát, ha
addig nem lesz irányváltás az ame-
rikai költségvetési politikában.

A Moody’s hangsúlyozza, hogy
tavaly a GDP-érték 79 százaléká-
nak felelt meg az amerikai állam-
adósság.

A dollár globális tartalékvaluta-

ként betöltött domináns szerepe
miatt azonban az Egyesült Álla-
moknak sokkal nagyobb az adós-
ságtűrő kapacitása, mint a világ
bármely más szuverén adósának.

A szövetségi kormány kamatfize-
tési kötelezettségei tavaly a költség-
vetési bevételek 11 százalékát, a
hazai össztermék 1,8 százalékát tet-
ték ki, és ez önmagában azt jelen-
tené, hogy az amerikai
államadósság a legkevésbé fenntart-
hatók között van az „Aaa” osztály-
zatú szuverén adósok és a hét
legnagyobb ipari hatalom csoport-
ján (G7) belül egyaránt.

Tekintettel azonban az amerikai
kamatszintek hosszú távú csökke-
nésére, a deficit finanszírozásának
költségei még ebben a környezet-
ben is alacsonyabbak, mint koráb-
ban – áll a Moody’s elemzésében.

Mindemellett a dollár ma is a
világ első számú tartalékvalutája: a
globális devizatartalékok 60 száza-
lékát dollárban denominált adós-
ságeszközökben tartják.

Az amerikai közadósság-állo-
mány értéke 20 ezer milliárd dollár,
és ez azt jelenti, hogy az amerikai
kincstárjegypiac messze a legmé-
lyebb és a legbőségesebb likvidi-
tású állampapírpiac az egész
világon.

Ráadásul az amerikai kincstár-
jegyállomány jelentős hányada nem
rezidens befektetők kezében van, és
ez is tükrözi az amerikai szuverén
adósság elsődleges befektetői me-
nedékstátusát – hangsúlyozza elem-
zésében a Moody’s.

A hitelminősítő szerint a dollár és
az amerikai kincstárjegy mértékadó
globális szerepe elszigeteli az ame-
rikai gazdaságot, a kötvénypiacot és
a pénzügyi rendszert számos lefelé
ható szuverén kockázattól.

Mindezt egybevetve a Moody’s
nagyon valószínűtlennek tartja az
Egyesült Államok gazdasági erejé-
nek érdemi gyengülését a belátható
jövőben.

Az Egyesült Államok viszonylag
gyors kilábalása a 2008-2009-es
globális pénzügyi válság után már
megmutatta, hogy az amerikai gaz-
daság mennyire ellenálló a nagyon
súlyos sokkhatásokkal szemben, és
a Moody’s várakozása szerint az
amerikai gazdaság a koronavírus-
járvány által okozott nagyon mély
sokk időszaka után is ugyanezt az
ellenállóképességet fogja demonst-
rálni.

A cég valószínűtlennek tartja,
hogy az amerikai gazdaságban a
koronavírus-járvány sokkja érdemi
szerkezeti károkat okozna.

Hasonló indokokkal nemrégiben
egy másik nemzetközi hitelminő-
sítő, a Fitch Ratings is megerősítette
stabil kilátással a lehetséges legjobb
– e cég módszertanában „AAA” je-
lölésű – amerikai államdós-osztály-
zatot.

A harmadik globális hitelminő-
sítő, a Standard & Poor’s azonban
– elsőként és eddig egyedüliként a
piacvezető hitelminősítők közül –
már 2011-ben megvonta az Egye-
sült Államoktól az „AAA” állam-
adós-osztályzatot, először azóta,
hogy a szuverén amerikai adósságra
ezt a besorolását a cég 1941-ben
megadta.

A Standard & Poor’s a kilenc
évvel ezelőtti – a globális piacokon
komoly megrázkódtatást okozó –
leminősítés óta az „AAA”-nál egy
fokozattal alacsonyabb, „AA plusz”
besorolással tartja nyilván a hosszú
futamidejű amerikai államadóssá-
got.

Az S&P annak idején azzal a vé-
leményével indokolta a leminősí-
tést, hogy az akkori
adósságlimit-emelési vita lezárása-
ként létrejött államháztartási kon-
szolidációs terv elégtelen a
középtávú amerikai államadósság-
pálya stabilizálásához. (MTI)

A koronavírussokk sem tudja kikezdeni
az Egyesült Államok világgazdasági dominanciáját



Donald Trump amerikai elnök
hétfőn este rendeletet írt alá
a munkavállalói vízumok ti-
lalmának meghosszabbításá-
ról.

A vízumtilalom az eredetileg
megjelölt októberi határidő helyett
az év végéig marad érvényben, és
több, elemzők által kulcsfontossá-
gúnak tartott gazdasági szektorra
kiterjed, sőt, kibővült a technoló-
giai vállalatokra és a multinacioná-
lis cégekre is érvényes tilalommal.

Elemzők szerint az elnök által
aláírt rendelet – amelyet Trump a
koronavírus-járvány miatt különö-
sen nehéz helyzetbe került ameri-
kai munkavállalók érdekeinek
védelmével indokolt – több mint
500 ezer potenciális külföldi mun-
kavállalót érinthet. A Fehér Ház
közleménye szerint az elnöki ren-
delet „biztosítja az amerikai dolgo-
zók elsőbbségét a
koronavírus-járvány gazdasági kö-
vetkezményeiből történő kilábalás-
kor”.

Az átmeneti tilalom alá eső ví-
zumok között van az úgynevezett
H-1B vízum, amely a szakképzett
külföldi munkaerő munkavállalá-
sát és a H-2B vízum, amely a nem
idénymunkások elhelyezkedését
teszi lehetővé, továbbá kiterjed a
kulturális cseréket biztosító J-1 és
a külföldi vezető beosztásúak, me-
nedzserek munkavállalását lehe-
tővé tevő L-1 vízumra is. Az elnöki
rendelet a H-1B vízumot az úgyne-
vezett „érdemek szerint” meg-
adandó vízum kategóriájába emeli,
mint a Fehér Ház közleménye fo-
galmaz: „biztosítva, hogy a legma-
gasabban képzettek” juthassanak
munkavállalási engedélyhez.

A vízumtilalom meghosszabbí-
tása alól ugyanakkor mentesülnek
egyes ágazatok: például az élelmi-
szeripar, s ezen belül is a húsfeldol-
gozói ipar. Mentességet kaphatnak
azok a külföldi egészségügyi dol-
gozók is, akik részt vesznek a ko-
ronavírus-járvány elleni
küzdelemben.

A szóban forgó vízumok egyike
sem bevándorlói vízum, csupán át-
meneti időre engedélyezi a munka-

vállalást az Egyesült Államokban.
Az elnöki rendelet befagyasztja

a külföldön kibocsátott – a már
Amerikában tartózkodók család-
tagjainak kért – zöldkártyák kiadá-
sát is. Ezt ez elnök áprilisban 60
napra fagyasztotta be, a tiltás érvé-
nyessége hétfőn járt le. A zöldkár-
tyával az Egyesült Államokba
érkezők nem amerikai állampol-
gárságot, hanem állandó lakhatási
engedélyt kapnak.

Trump a rendeletben leszögezte:
„nemzetünk bevándorlási rendsze-
rének irányításakor figyelemmel
kell lennünk a külföldi munkavál-
lalók hatására az Egyesült Államok
munkaerőpiacára, kiváltképp a je-
lenlegi különleges helyzetben,
amikor magas a belföldi munka-
nélküliség és pang a munkaerő
iránti kereslet”.

Az új megszorítások nem érintik
a már ilyen vízummal rendelkező-
ket, tartózkodjanak akár az Egye-
sült Államokban, akár az országon
kívül.

Az elnöki rendeletben foglaltak
szerdán lépnek életbe, és december
31-éig maradnak érvényben.

A nagy amerikai techvállalatok,
a Google és a Twitter, valamint az
internetes kereskedelemmel foglal-
kozó Amazon már hétfőn este bí-
rálta az elnöki rendeletet.

Közleményében az Amazon „rö-
vidlátónak” nevezte a döntést, úgy
vélekedve, hogy a magasan képzett
munkaerő beutazásának befa-
gyasztása kárt okoz az amerikai
versenyképességnek.

A Google vezérigazgatója, Sun-
dar Pichai szerint „a bevándorlás
óriási mértékben járult hozzá Ame-
rika és a Google gazdasági sikeré-
hez”.

Megszólalt a Twitter is, amely
közleményében szintén „rövidlátó-
nak” és „az amerikai gazdaság ere-
jét mélyen károsítónak”
minősítette a kormányzati döntést.

Nemtetszését fejezte ki a Trump
egyik fő szövetségesének számító
Lindsey Graham republikánus sze-
nátor is. Ő hétfőn este a Twitteren
úgy fogalmazott: attól tart, hogy ez
a lépés inkább megnehezíti a gaz-
dasági talpra állást. (MTI)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

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

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (7811-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.

0741-699-761. (7831-I)

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

TETŐFEDÉST, szigetelést, kisebb ja-
vításokat vállalunk és fateraszokat
készítünk. Tel. 0769-389-182, András.
(7822-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
június 24-én BÉRES
SÁNDORRA halálának har-
madik évfordulóján. 
Hiányod pótolhatatlan. 
Szerető felesége, fia, menye,
unokái. 
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (7828)

Örök hiányát érezve,
szeretetét és emlékét
szívembe zárva emlékezem
június 24-én drága férjemre,
SZŐCS TIBORRA halálának 7.
évfordulóján. Áldott legyen
emléked, nyugalmad
csendes! Bánatos felesége,
Rózsika. (7856-I)

ELHALÁLOZÁS
„A szeretet soha el nem fogy.”
(Pál I. lev. Kor. 13)
Isten akaratában megnyugodva,
életéért hálát adva, fájdalommal
tudatjuk, hogy a szerető édes-
anya, testvér, felejthetetlen nagy-
mama, anyós, nagynéni, rokon,
jó barát, jó szomszéd és ismerős, 

özv. NAGY KÁROLYNÉ 
született FÁBIÁN IRMA 

folyó hó 18-án, életének 86. évé-
ben nemes lelkét visszaadta Te-
remtőjének. Földi maradványait
2020. június 25-én 13 órakor a
marosvásárhelyi református te-
metőben helyezzük örök nyuga-
lomra. Drága emlékét szívünkben
örökké őrizzük. 

Gyászoló szerettei. (7861-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kollégánknak, Germán-
Salló Zoltánnak szeretett
ÉDESANYJA elhunyta alkal-
mából. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak.  
A MOGYTTE villamosmérnöki
munkaközössége. (p.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki volt kollégánknak, dr. 
Germán-Salló Zoltánnak sze-
retett ÉDESANYJA elhunyta al-
kalmából. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak. 
A Sapientia EMTE Marosvá-
sárhelyi Karának munkakö-
zössége. (sz.-I)

Együttérzünk a gyász nehéz
perceiben a Germán család-
dal a szeretett ÉDESANYA el-
vesztése miatt érzett
fájdalmában. A Procardia
munkaközössége és a Kikeli
család. (-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak gróf
BETHLEN ÁGNES halála al-
kalmából. Szathmáry István
és családja. (7864-I)

Szelíd hullámokat az égbe ve-
zető úton, drága András!
Június 23-án kihunyt egy em-
beri lélek szikrája, egy kedves
lényé, PÁL ANDRÁS mérnöké,
akivel mintha egy egész életen
át kollégák lettünk volna.
Isten adjon örök nyugodalmat
neked!
Gondolatban melletted és
családod mellett vagyunk.
A Gedeon Richter România
Rt. munkaközössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik a szeretett
KÁDÁR ERZSÉBET  temetésén
részt vettek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(7844)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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

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

Forrás: times.com

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

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

TAKARÍTÓNŐT alkalmaz a KOVÁCS PÉKSÉG Marosszentgyörgyre. Tel. 0741-215-738. (64832-I)

MAGÁNCÉG előkönyvelési ismeretekkel rendelkező RAKTÁROST alkalmaz. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0723-244-200. (sz.-I)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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

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

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

a lapkihordóknál vagy a postahivatalokban!

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro


