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Biztonságos, előretekintő rendszer

Agenda 2030

Nemes Levente
a Háromszéki
Arcképcsarnokban

Emlékezetes alakítások és remek
egyéni műsorok sora jelzi a Marosvásárhelyen is ismert Nemes Levente
színművész pályájának állomásait.
Nevét nemcsak itthon, hanem a határainkon túl is jegyzik. A Jászai Maridíjas színészt pajkos cinizmusa és
tépelődő mivolta teszi titokzatossá.

____________5.
Virágpalánták
térhódítása

Közel másfél évtized ,,paprikás” múlt
után szó szerint kivirágzott a Blondy
Románia cég Marossárpatak határában működő kertészete. Pár esztendővel korábbi látogatásunkkor a
csípős, hegyes, tölteni való és egyéb
ínyencségek birodalmában már helyet
kaptak a színükkel, illatukkal hódító
növények, mára pedig teljesen átvették az uralmat a hatalmas fóliasátrakban és a kültéri területen.

A felvétel illusztráció

A koronavírus-járvánnyal bebizonyosodott, hogy nagyon sebezhető az emberiség. Még a gazdaságilag fejlett országokban, ahol az egészségügyi szolgáltatás a legkorszerűbb, sem
tudták kezelni a helyzetet. Szükség van olyan valós tényeken
alapuló stratégiákra, amelyekkel adott esetben megelőzhető
a válság kialakulása, illetve amelyek hatékony megoldást
ajánlanak az ilyen helyzetből való kilábalásra. Az Agenda
2030 fenntartható fejlődési stratégia tizenhét nagyobb célkitűzést fogalmazott meg, amely átfogja az élet minden területét, és megpróbál választ adni az elkövetkezendő

Fotó: Vajda György

évtizedek kihívásaira. Romániában az Agenda 2030-at kidolgozó és ennek életbe léptetését követő, a kormány alárendeltségébe tartozó fenntartható fejlődési főosztály
munkálatait Borbély László koordinálja. A járvány következményeinek tükrében a stratégia gyakorlatba ültetéséről beszélgettünk az államtanácsossal.

Vajda György

(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

____________6.
Több mint száz
embert tartóztattak
le Chicagóban
Tömeges fosztogatás kezdődött,
amely órákon át tartó lövöldözésbe
torkollott Chicagóban, ahol helyi idő
szerint hétfő délelőtt több mint száz
embert vettek őrizetbe.

____________10.

Fekete könyv

Előálltak a szociáldemokraták a liberális kormány fekete könyvével, amire a bizalmatlansági indítványukat akarják alapozni. Tulajdonképpen ezt a dokumentumot a választópolgároknak kellett volna
megírniuk, mert ez a regáti országlás fekete könyve, amiben a szereplők bármikor tetszés szerint felcserélhetők. Mert a szocdem kormány ugyanilyen kétbalkezesen intézte volna az ország dolgait.
Ennek itt már évszázados hagyományai vannak, mivel ebben az országban a fennállása óta mindig az összeköttetések szabták meg a
dolgok menetét, nem a szakértelem.
Vegyük csak a vírushelyzet kezelését, mert ez az egyik fő témája
ennek a dokumentumnak. Nem kérdés, a kormány hibát hibára halmozott. Az üzenetek hebehurgyák voltak, a megszólalók sokszor órák
leforgása alatt cáfolták egymás mondanivalóját. Ez kabaréban sikerre ítéltetett produkció lett volna, de a szomorú helyzet az, hogy
mindez a modern idők talán legveszélyesebb járványának idején zajlott le, és csak találgathatunk, hogy hány ember élete ment rá arra,
hogy a balekoskodás láttán nem vette komolyan a vírusveszélyt.
Nagyjából a kommunikációs hibák róhatók fel magának a kormánynak, mert a többi nem rajta múlott. Azt, hogy a kórházakban díjmentesen lehet fertőzést kapni, már a Colectiv-ügy óta jól tudjuk – bár
korábban is sejthettük –, és az egészségügyi rendszert azóta sem sikerült kiásni a bányabéka ülepe alatti sokméteres mélységből.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 18 perckor,
lenyugszik
20 óra 36 perckor.
Az év 225. napja,
hátravan 141 nap.

Ma KLÁRA,
holnap IPOLY napja.
IPOLY: a Hippolit (jelentése:
lovakat kifogó, eloldozó) régi
magyar alakváltozata.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 280C
min. 140C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. augusztus 11.
1 EUR
4,8347
1 USD
4,1033
100 HUF
1,4021
1 g ARANY
262,6798

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Túlélő természet – fotókiállítás

Emeleti galériáiban is újrakezdi kiállításai sorát a marosvásárhelyi Bernády Ház. A járványügyi előírásokhoz igazodó rendezvény két kiállító vendége székelyudvarhelyi
fotós, apa és fia. Dr. Szabó József a Küküllő menti város
fotóművészeti mozgalmának egyik meghatározó egyénisége, Szabó Apor az ifjú fotósnemzedék máris sikeres
képviselője. Mindketten szenvedélyes természetfotósok,
az augusztus 13-án, csütörtökön 18 órakor nyíló tárlatuk
is ezt tükrözi. A Túlélő természet című válogatást és a fotósokat a megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író
ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

Fotópályázat

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

Újabb rövid terápiás program

A júliusi programra való túljelentkezés miatt a Bonus Pastor Alapítvány augusztus 31-e és szeptember 11-e között
újabb rövid terápiás programot hirdet szabadulni vágyó
szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára. Várják
azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
játék vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. Jelentkezni, további részletek felől a
Marosvásárhelyen és környékén élők a 0743-039-255-os
telefonszámon érdeklődhetnek (Adorján Éva).

A megyei kórházban is végeznek
koronavírustesztet

Augusztus 3-ától a Maros Megyei Klinikai Kórház orvosi
szolgáltatásai a SARS-Cov2 vírusfertőzés RT-PCR kimutatási tesztjével bővültek. Az intézménynek napi tíz teszt
elvégzésére van kapacitása. A teszteléshez előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A vizsgálat ára 350 lej. Előjegyzésért hétfőtől péntekig 7.30-8.30 óra között a
0365-882.609-es telefonszám hívható. A teszteredményeket igény szerint román vagy angol nyelven állítják ki – tájékoztatott közleményében a megyei klinikai kórház
sajtóosztálya.

Sánta Csaba kisplasztikái
Marosvásárhelyen

Augusztus 6-án új kiállítás nyílt a marosvásárhelyi Bernády
Házban: Sánta Csaba szovátai szobrászművész munkáit
tekinthetik meg az érdeklődők. Az alkotó három évtizede
szerezte meg hivatásos képzőművészi diplomáját, azóta
a kisplasztikában, a köztéri szobrászatban és a bronzöntésben egyaránt komoly elismerést szerzett. Vásárhelyi
egyéni kiállításán mintegy harminc kis bronzszoborral nyújt
bepillantást a távoli múltba gyökerező, modern hangvételű
alkotói világába.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Búcsúzunk Bogdán Lászlótól

Mély fájdalommal értesültünk,
hogy életének 73. évében elhunyt
szeretett írókollégánk és barátunk,
Bogdán László, a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának
tagja, József Attila-díjas író, költő,
publicista.
Bogdán László Sepsiszentgyörgyön született 1948. március 8-án.
1966-ban érettségizett szülővárosában. 1969-től a sepsiszentgyörgyi
Megyei Tükör napilap belső munkatársa volt, és közben rendszeresen
közölt verset vagy novellát az Ifjúmunkásban, az Igaz Szóban, az
Utunkban, napilapokban. Szerepelt
az 1971-es Kapuállító című antológiában. 1987-től A Hét című bukaresti
hetilap szerkesztője lett, 1989 után a sepsiszentgyörgyi Háromszék című napilapnál dolgozott, politikai, kulturális és
művelődéspolitikai cikkeket írt.
Számos vers- és prózakötete jelent meg, folyamatosan
dolgozott, az irodalomban, az irodalomért élt. Munkásságát
több szakmai díjjal ismerték el. Többek között 2008-ban
Márai Sándor-díjat, 2010-ben József Attila-díjat kapott, és
a Romániai Írószövetség prózadíját kétszer is elnyerte. A
Magyar Művészeti Akadémia 2011-ben tagjává választotta.

Meggyőződésünk, hogy műveivel a diktatúra korának
és az azt követő zaklatott évtizedeknek a későbbi nemzedékek számára is nélkülözhetetlen krónikáját teremtette meg. Életműve maradandó, élete pedig a hűség
példája: hűség szülővárosához, ahol mindvégig élt és alkotott, hűség ifjúkori eszményeihez, hűség az irodalomhoz.
Nyugodjék békében! Emlékét megőrizzük.
A Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja

A legutóbbi jelentés óta három új koronavírusos fertőzést igazoltak a megyében, ezzel a fertőzöttek teljes száma
1094 esetre emelkedett – áll a prefektúra keddi közleményében. Eszerint jelenleg 136 koronavírusos beteget ápolnak a megye kórházaiban. Mostanig 642 fertőzöttet
nyilvánítottak gyógyultnak és engedtek haza a kórházakból, további 233 fertőzött, de tünetmentes páciens távozhatott tíznapi megfigyelés után, és 35 személyt engedtek
ki saját kérésére. Vírusfertőzés gyanújával kedden 52 személy volt kórházba utalva. A vírusfertőzés okozta betegségben eddig 86 személy vesztette életét, kedden két,
hétfőn és vasárnap egy-egy halálesetet jelentettek – áll a
közleményben.
1215 új fertőzött és közel félezer beteg
az intenzív osztályokon
Az elmúlt 24 órában 1215 új fertőzést igazoltak az országban, a nyilvántartott fertőzöttek száma 63.762-re emelkedett – közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs
Csoport (GCS). Összesen 35 új halálesetet jelentettek,
ezzel az áldozatok száma 2 764-re nőtt. A gyógyultak
száma 30 585, így az aktív fertőzöttek száma 30 413-ra nőtt

a hétfői 29 507-hez képest. Jelenleg 485 beteget ápolnak
az intenzív osztályokon. Az elmúlt 24 órában 19511 koronavírustesztet végeztek. A legutóbbi tájékoztatás óta 1215
új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában –
közölte kedden a GCS. Olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Országszerte 613 újratesztelt fertőzött személynek ismét pozitív
lett a koronavírustesztje. Az új esetekkel 63.762-re nőtt a
fertőzöttek száma. 30.585 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak, 6756-an pedig tünetmentesek voltak, így ők tíz nap
után elhagyhatták a kórházat. Eddig 1.404.845 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül
19.491-et az elmúlt 24 órában végeztek el, 11.595-öt az
esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 7896-ot
pedig kérésre. Összesen 7436 személyt ápolnak kórházban
COVID–19-cel. Jelenleg 485 személy szorul intenzív terápiás kezelésre. Románia területén 7161 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 5419-en pedig
intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 20.562 személy
van otthoni, 159 pedig intézményes karanténban.
(hírösszefoglaló)

Három új eset Maros megyében

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, szombaton, a 19 órakor kezdődő szentmise után a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia kertjében
Moldovan Bencze Irén bemutatja Baricz Lajos Lakoma (3x52 szonett) és Az élet szekerén (134 szonett) című köteteit. Közreműködik az egyházközség
Szent György énekkara. A versekből felolvas Pataki
Ágnes.

Autótúra oldtimerekkel

Az európai oldtimer autók fesztiválja keretében a hét
végén, augusztus 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap
kastélytúrát szerveznek. A találkozó a gernyeszegi Telekikastély udvarán lesz augusztus 15-én. 16-án innen indulnak túrára a régi autókkal, megállnak a marosszentgyörgyi Máriaffi-kastélynál, a nagyernyei Bálintittkastélynál, a sáromberki Teleki-kastélynál, felkeresik a
vajdaszentiványi Zichy-kastélyt és az abafájai Huszár-

kastély romjait, majd a marosvécsi kastélynál tett látogatás után visszatérnek Gernyeszegre.

Egylejes könyvek vására

Augusztus 15-én, szombaton 10 órától 13 óráig újra megtartják az egylejes könyvek vásárát a marosvásárhelyi
Arató utca 6. szám alatti Góbé antikváriumban.

Folkest a Teleki Téka udvarán

Augusztus 12-én, szerdán, ma este 8 órától újabb
folkestre várja közönségét a Maros Művészegyüttes a
marosvásárhelyi Teleki Téka udvarára. Műsorukkal nagy
táncos elődeik és népünk virtuóz férfitáncai előtt hódolnak. Az előadást indító bihari muzsika Bartók Béla gyűjtése nyomán maradt fenn. Emellett a nagyérdemű eleki
táncokat, mezőségi férfitáncokat, széki és cigánytáncokat
láthat, válaszúti, vízmelléki, széki népdalokat és cigány
keservest hallgathat. Énekel Kásler Magda, kíséri a
Maros Művészegyüttes zenekara. A rendezvényen a járványügyi protokoll betartásával lehet részt venni, helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A kötelező távolságtartás
miatt a helyek száma korlátozott. Jegyek a helyszínen
kaphatók, előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059594-es telefonszámon.
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Az RMDSZ kiáll
a gyermeknevelési pótlék növelése mellett

„Azt támogatjuk, hogy minél előbb érvénybe lépjen az
RMDSZ által is megszavazott törvény, amely megkétszerezi
a gyermeknevelési pótlékot. A kormány által javasolt húszszázalékos, lépcsőzetesen bevezetett növeléssel nem értünk
egyet, ezért az RMDSZ szenátorai a plénumban a lépcsőzetes
emelést bevezető kormányjavaslat ellen szavaznak” – mondta
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.
Mint ismert, 2019-ben az RMDSZ szenátorainak szavazata
döntő módon járult hozzá ahhoz, hogy a két éven aluli gyermekeknek járó 200 lejes támogatás 300-ra, a két éven felülieknek járó pedig 84 lejről 150 lejre növekedjen. Az RMDSZ
törvényhozói támogatták szavazatukkal a gyermekpénz meg-

duplázásáról szóló kezdeményezést is, amelynek értelmében
600 lejes gyermeknevelési pótlékot kapna minden 2 éven aluli
gyermek, a 2-18 év közöttiek pedig 300 lejt kapnának. A fogyatékkal élő gyermekek, születésüktől fogva 18 éves korig,
600 lej értékű támogatást kapnának – emlékeztetett Derzsi
Ákos szenátor, a felsőház munkaügyi és szociális ügyekkel
foglalkozó bizottságának tagja. A jelenlegi kormány azonban
nem támogatja a gyermeknevelési pótlék megkétszerezését,
hanem a szakaszos, két éven át tartó, húsz-húsz százalékos
emelést javasolta. Az RMDSZ álláspontja világos, az azonnali
megkétszerezést támogatjuk, nem a szakaszos növelést – szögezte le Derzsi Ákos. (közlemény)

Két évvel a román diaszpóra tömegoszlatással végződött kormányellenes tüntetése után is még illetékességi
vita
hátráltatja
a
felelősök
elszámoltatását: hétfőn a bukaresti táblabíróság elhárította illetékességét a vádemelés nélkül lezárt
bűnvádi eljárás részleges újraindításáról szóló főügyészi döntés megerősítését illetően.

erőszakba torkollott kormányellenes tüntetését. A katonai
ügyészség tavaly júniusban átadta az általa összegyűjtött nyomozati anyagot a DIICOT-nak arra hivatkozva, hogy az állambiztonságot érintő bűncselekmények és a szervezett
bűnözés ügyében nincs illetékessége. A dosszié itt megpihent,
majd az eljáró ügyész idén július 15-én vádemelés nélkül lezárta a vizsgálatot mind az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló kísérlet, mind pedig a csendőrségi
vezetők által bűnszövetkezetben elkövetett hatalmi visszaélés
gyanújának tekintetében, a tömegoszlatásban részt vevő csendőrök esetleges túlkapásainak ügyét pedig visszaküldte a katonai ügyészségnek.
A DIICOT eljáró ügyésze egyszer sem idézte be a csendőrségi vezetőket, hanem az iratcsomó áttanulmányozása után
jutott arra a következtetésre, hogy a sötétség beálltával a tömegoszlatás indokolttá vált, mert a békés tüntetők nem határolódtak el a – rendfenntartók testi épségét veszélyeztető –
provokátoroktól, és nem tették már lehetővé kiemelésüket a
tömegből.
Az eljáró ügyész döntését, miszerint a csendőrségi vezetők
ellen beszüntetik az eljárást, a közfelháborodás nyomására
múlt héten Giorgiana Hosu, a DIICOT főügyésze felülbírálta,
és úgy döntött, hogy a dossziénak ezt a részét is (nemcsak az
alacsonyabb rangú beosztottak túlkapásait) visszaküldik a katonai ügyészséghez. A főügyész határozatát azonban a bíróságnak is meg kell még erősítenie: ebben az ügyben alakult
ki újabb illetékességi vita, miután a gyanúsítottak egyike kifogást emelt a bukaresti táblabíróság kompetenciája ellen.
A táblabíróság úgy döntött: a fővárosi törvényszékre tartozik, hogy jóváhagyja a bűnvádi eljárás újraindítását a katonai
ügyészségen a csendőrségi vezetők ellen. (MTI)

Illetékességi vita hátráltatja az elszámoltatást
a két évvel ezelőtti tüntetés ügyében

A külföldön élő román vendégmunkások 2018. augusztus
10-én az akkor kormányon lévő PSD vezetői ellen szerveztek
nagyszabású megmozdulást a kormány épülete előtt. A tömegben elvegyülő rendbontók sorozatos provokációira hivatkozva
a csendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a sok tízezres
tömeg „lecsillapítására”, majd erővel kiszorította a tüntetőket
a térről. A demonstráción 450 ember, köztük 35 csendőr szorult helyszíni orvosi ellátásra, 70 embert kellett kórházba szállítani.
Az ügyet eredetileg a katonai ügyészség kezdte vizsgálni,
miután 700 tüntető az elszenvedett sérülések miatt feljelentést
tett a csendőrök ellen. A katonai ügyészség tavaly májusban
még a nyomozás kiterjesztéséről számolt be, mivel úgy értékelte: a csendőrség indokolatlanul folyamodott tömegoszlatáshoz a tüntetésén, és az aránytalan beavatkozáshoz
szándékosan kreált ürügyet.
Másfelől a csendőrség a szervezett bűnözés elleni ügyészségnél (DIICOT) tett feljelentést az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló kísérlet, illetve az
államhatalom gyakorlásának a nemzetbiztonságot veszélyeztető akadályozása miatt, miután – egy hónappal a nagy médiavisszhangot és európai bírálatokat kiváltó erőszakos
cselekmények után – Liviu Dragnea, a PSD akkori elnöke külföldről pénzelt államcsínykísérletnek minősítette a diaszpóra

Az egyesületek nyilatkozattételi kötelezettsége kapcsán

Az ombudsmanhoz fordul az EMNT

Mint ismeretes, egy nemrégiben elfogadott kormányhatározat értelmében minden Romániában működő egyesületnek
és alapítványnak nyilatkozattételi kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy kik az általuk elköltött pénzügyi erőforrások
valós kedvezményezettjei. Mindez azonban jelentős adminisztrációs és anyagi megterhelést jelent a szervezetek számára, így az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az
ombudsmanhoz (az állampolgári jogok biztosához) fordult,
kérve, hogy az említett határozat kapcsán felmerülő problémákat jelezze az alkotmánybíróságnak.
Az EMNT folyamodványából kiderül: a határozat szerint
évente, valamint minden alkalommal, amikor a szervezetek
vezetőségében személycsere történik, el kell juttatni az illetékes hatóságokhoz a kedvezményezettekről szóló nyilatkozatot, ugyanakkor ez jelentős többletadminisztrációt
jelent, mely akadályozza az egyesületek és alapítványok zavartalan működését. Kása Zsolt, az EMNT országos alelnöke elmondta: egy korábbi felmérés szerint a romániai
egyesületek közel 80%-ának évente kevesebb mint 10.000

lejes összbevétele volt, így e mostani – fölösleges – nyilatkozattétellel járó többletkiadások szintén hátrányosan érinthetik a szervezeteket. Ugyanakkor a nyilatkozattétel
esetleges elmulasztásáért aránytalanul magas bírságot
(5.000 és 10.000 lej közötti összeget) helyeztek kilátásba,
mely esetleges büntetések megpecsételhetik számos, egyébként a közösségért önzetlenül munkát vállaló szervezet
életét. Kása Zsolt jelezte: több európai uniós ország hasonló
rendelkezését is megvizsgálták (így Németországét, Ausztriáét vagy épp Magyarországét), ám azokban nem szerepel
az évi rendszerességű nyilatkozattételi kötelezettség, hanem
kizárólag azokra az alkalmakra szorítkoznak, amikor személyi változások mennek végbe az egyesületek vagy alapítványok vezetőségében. Az ombudsmanhoz eljuttatott
EMNT-s dokumentum rámutat: e mostani romániai szabályozás értelmetlen, s leginkább arra alkalmas, hogy az
egyébként is gyakran nehéz helyzetben tevékenykedő civilek munkáját fölösleges bürokratikus eljárásokkal terhelje.
(közlemény)

Európai viszonylatban Romániában a legmagasabb
a világjárvány miatt elbocsátott szállodai alkalmazottak aránya – ismertette egy sajtótájékoztatón a
Romániai Szállodaipari Szövetség (FIHR) elnöke.

a listán a személyzeti létszám felülvizsgálata. Ile ugyanakkor
felhívta a figyelmet, hogy a szállodatulajdonosok csaknem
fele kénytelen lesz bezárni létesítményét, amennyiben augusztusban is az eddigiekhez hasonlóan alakul az ország egészségügyi helyzete.
„Március vége óta a romániai szállodák 100 százaléka megérezte a válság hatását, és 75 százalékuk bezárta kapuit. Mostanra a hotelek 73 százaléka nyitott újra, 23 százalékuk pedig
még zárva tart, de mindegyik azt tervezi, hogy augusztus végéig megnyitja kapuit. A szállodatulajdonosok 48 százaléka
legfeljebb augusztus végéig bírja el ezt a helyzetet. Ha augusztus is így jár le, nagyon nehezen tudják majd kifizetni a
béreket, a bérleti díjakat, nem tudnak eleget tenni költségvetési befizetési kötelezettségeknek. Ha ebben a formában folytatódik a válság, csak 7 százalékuk marad talpon 2021.
március 21-éig, azaz a válság kezdetétől számított 12 hónapos
időszak lejártáig” – magyarázta. A szakember szerint míg európai viszonylatban a válaszadók 39 százaléka mondta azt,
hogy a pénzügyi fenntarthatóság határán van, addig Romániában 48 százalékos ez az arány. (Agerpres)

Lakat kerülhet a szállodák felére

A Cushman&Wakefield által a FIHR megrendelésére készített felmérés eredményeit ismertetve Călin Ile rámutatott,
ez idáig a romániai szállodaiparban dolgozók 29 százalékát
bocsátották el állásából, és a becslések szerint ez az arány 38
százalékra fog nőni. Összehasonlításképpen Magyarországon
az ebben az iparágban dolgozók 19 százaléka maradt munka
nélkül, és az előrejelzések szerint 20 százalékra nő majd az
arány, európai viszonylatban pedig a szállodai alkalmazottak
24 százalékát menesztették, és a becslések értelmében ez 30
százalékra nőhet.
A szakember kiemelte, a felmérés szerint a romániai hoteleket jelenleg az foglalkoztatja a leginkább, hogy egészségügyi szempontból biztonságos környezetet biztosítsanak
alkalmazottaik és vendégeik számára, másodsorban a lemondott, valamint az új foglalások kezelése, harmadsorban a cashflow-menedzsment, és csak a negyedik helyet foglalja el ezen
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A hét végétől enyhül a kánikula

Továbbra is meleg idő várható, de augusztus 15-e
után már sehol sem lesz kánikula az országban, csapadék szinte naponta kialakulhat – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) augusztus 10-e
és augusztus 23-a közötti időszakra érvényes előrejelzéséből. Erdélyben a jelzett időszak első napjaiban
29 Celsius-fok körül várható a legmagasabb nappali
hőmérséklet, majd ez augusztus 16-a után 27 fok körülire esik vissza. Az éjszakai hőmérsékleti minimumok gyakorlatilag nem változnak, nagyjából 12-15
Celsius-fokra lehet számítani. Kisebb eső akármelyik
nap kialakulhat, jelentősebb csapadék 15-én és 16án lehet. (Agerpres)

Ötmilliárd június végéig
a járvány hatásainak enyhítésére

Június 30-áig ötmilliárd lejt fordított a kormány az állami büdzséből, az önkormányzatok költségvetéséből, valamint a munkanélkülisegély-alapból a
koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos intézkedésekre – derül ki a Számvevőszék keddi közleményéből. Az 5 milliárd lejes összeg 73 százalékát (3,69
milliárd lejt) a kényszerszabadságra küldött alkalmazottaknak fizetett állami támogatás emésztette fel, 13
százalékát (662 millió lej) szintén olyan állami támogatásokra fordították, amelyeket azok kaptak, akik
tevékenységük felfüggesztésére vagy jelentős mértékű csökkentésére kényszerültek a járvány miatt,
5,3 százalékot (266 millió lej) az egészségügyi készlettel kapcsolatos költségekre fordítottak, a többi
pénzt pedig a kockázati pótlékok kifizetésére és
egyéb, a szükségállapottal összefüggésben felmerült
kiadásokra. A jelentés elolvasható a Számvevőszék
honlapján. (Agerpres)

Putyin bejelentette az első
orosz vakcina bejegyzését

Vlagyimir Putyin elnök kedden bejelentette a SARSCoV-2 koronavírus elleni első orosz vakcina hivatalos
bejegyzését. Putyin az orosz kormány tagjaival folytatott videókonferencián hangsúlyozta, hogy a világon először jegyeztek be oltóanyagot az új
koronavírus ellen. Az orosz államfő szerint a vakcina
hatékony és tartós immunitást alakít ki a szervezetben. Közölte, hogy egyik lánya is megkapta az oltást.
„Meg kell kezdenünk a vakcina tömeggyártását, hogy
mindenki, aki csak akarja, igénybe vehesse tudósaink vívmányát” – mondta. (MTI)

Egyharmaddal esett vissza
az autópiac

34,2 százalékkel esett vissza a román autópiac az
év első hét hónapjában a tavalyi esztendő ugyanezen időszakához mérten – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesülete (APIA) által hétfőn
közzétett adatokból. Az APIA adatai alapján az új
gépjárművet (személyautót és haszonjárművet) vásárlók közül a legtöbben a Dacia (20.252 darab), a
Volkswagen (5779), a Renault (5667), a Skoda
(5000), a Ford (4905) és a Hyundai (4064) modelljei
közül választottak. A statisztikai adatok szerint az eladott autók 65,6 százaléka benzinmotoros volt – ez
enyhe csökkenést jelent a 2019 első hét hónapjában
jegyzett 69,5% százalékos arányhoz képest. A környezetkímélő autók eladása 3,6 százalékkal nőtt az
év első hét hónapjában a tavalyi esztendő ugyanezen időszakához mérten – derül még ki a statisztikából. (Agerpres)

Fekete könyv

(Folytatás az 1. oldalról)
De a szakértelem ugyanilyen magaslatain teljesít az állami intézményrendszer többi része is, tehát abban
semmi csoda nincs, hogy a vírus gyakorlatilag azt csinált, amit akart ebben a szép országban. Azok után,
hogy százezres nagyságrendekben találgatták a nagyfiúk, hogy most akkor hány ember is érkezett haza az
elején pont Európának a leginkább fertőzött tájairól, és
itthon a legnagyobb fertőzési gócok egyikének kórház volt
a kiindulópontja, lehetett volna ez sokkal rosszabb is. Nem
ezen a kormányon múlt, és bármelyik párt lett volna a
kormányrúdnál, ugyanezt láttuk volna akkor is. És a jelenség egyformán érvényes a teljes állami intézményrendszer, nem csak az egészségügy vonatkozásában.
És most egyéb sem hiányzik, mint egy újabb politikai
válság, ami egy kormánybuktatással járhat. A szocdemeknek szinte egymagukban is megvan a parlamenti
hátterük a kormány leváltásához, a támogatókkal könynyen összeszedhetik a szükséges számú szavazatot. Csak
éppen azt ne várjuk tőlük, hogy majd valamit jobban csinálnak. A hozzáértéssel is lenne gond, de valószínűleg
nem is az a szándékuk. Inkább arra utazhatnak, hogy a
közelgő választási időszakban a belügyi intézményrendszer legyen ismét a kezükben, mert az kulcsfontosságú a
választások megszervezésében és lebonyolításában.
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Biztonságos, előretekintő rendszer

(Folytatás az 1. oldalról)
– Amikor a politikusok stratégiákról beszélnek, ez az egyszerű emberek előtt valami nagyon távoli
elképzelésként jelenik meg, amelynek – sajnos a tapasztalat igazolja
– nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget. Holott a világjárvány és a
helyzet kezelése igazolta, hogy
szükség van előrelátó, megvalósítható tervezésre, mert akkor talán
nem érnek meglepetések.
– Valóban, a járvány kitörésekor
gyakorlatilag egyik napról a másikra összedőlt a rendszer. Olyan
fejlett gazdasággal rendelkező országokban, mint Olaszország, Spanyolország, Anglia és az Amerikai
Egyesült Államok, a mai napig sem
tudják kezelni a helyzetet. Barabási
Albert-László elmélete igazolja: ha
van egy rendszer, amely bizonyos
mértékben felkészíti az embereket
az ilyen helyzetekre, akkor talán
már csírájában megfékezhető a világjárvány vagy akár egy környezeti
katasztrófa
hatása.
Környezetvédelmi miniszterként ki
akartam dolgozni egy stratégiát a
környezetvédelmi biztonságról.
Nem sikerült megvalósítani, de
azóta beigazolódott, hogy a szándék
előrelátó volt, hiszen ma a környezeti tényezők is szerepelnek a nemzetbiztonsági veszélyek között.
Az Agenda 2030 is egy olyan
előrelátó rendszer, amely az emberiségre kiható, akár a világjárványhoz hasonló helyzeteket előzi meg,
biztonságosabbá teszi az életet. Tizenhét nagyobb célkitűzést és 169

kisebb, de nagyon fontos területet
céloz meg az Agenda 2030, amelynek alapján – a statisztikai hivatal
által rendelkezésünkre bocsátott
mutatók segítségével – elkészítünk
egy diagnózist, és kiépítünk egy
rendszert. Ami ennek a gyakorlati
felépítését illeti, első lépésként
megalakult a kormány alárendeltségébe tartozó fenntartható fejlődési
főosztály, és létrejött egy miniszteri
szintű tárcaközi bizottság, amely a
kormány, illetve a miniszterelnök
közvetlen fennhatósága alatt működik. Ez a bizottság a politikai helyzettől, a kormányváltásoktól
függetlenül fog működni, éves jelentést tesz a parlamentnek arról,
hogy milyen stádiumban van az
Agenda 2030 gyakorlatba ültetése,
és milyen törvényeket kell hozni
ahhoz, hogy érvényesüljenek az
Agenda 2030-ban megfogalmazott
elvek. Hamarosan sor kerül ennek a
bizottságnak a második ülésére.
Az említett politikai testületen
kívül egy konzultatív tanács is megalakul. Összeállítottunk egy jegyzéket, javaslatot azokról a személyekről
– többek között tudósok, egyetemek,
nemkormányzati szervezetek képviselői –, akikkel együttműködtünk és
akikkel továbbra is dolgoznánk
ebben a tanácsban. A múlt héten átadtam a listát a miniszterelnöknek.
Ezt valószínűleg átnézik, kiegészítik,
majd ezt követően pályázat alapján
kiválasztjuk azt a 34 személyt, akik
két évig segítenek majd, hogy egy
európai uniós projekt alapján kidolgozzunk egy akciótervet.

Együttműködünk az Országos
Statisztikai Hivatallal is, amely már
67 mutatót követ. Az év végéig ez
kiegészül, és a közélet mintegy 90
területéről kaphatunk adatokat,
amelyekből kiderül, hogy állunk
ezeken a szakterületeken. Erre alapozva ki lehet dolgozni az akciótervet, ami arra adhat választ, hogy
merre kell haladnunk az Agenda
2030-ban megfogalmazottak szerint. Örvendetes, hogy a kormány
bemutatta a 2030-ig szóló gazdasági programját, amelyet összehangolhatunk az Agenda 2030
célkitűzéseivel. Fontosnak tartjuk
ugyanakkor azt is, hogy a minisztériumokban legyenek olyan alkalmazott szakemberek, akik a szaktárcán
belül követik az Agenda 2030 elveinek a gyakorlatba ültetését.
– Hosszas vita után az Európai
Bizottság a 2021–2027-es költségvetésben Romániának szánt összeg
mellett jelentős anyagi támogatást
nyújt olyan gazdaságélénkítő intézkedésekre, amelyek segítenek
abban, hogy az ország kilábaljon a
vírushelyzetből. Az Agenda 2030
egyik célkitűzése az ún. körkörös
gazdasági rendszer kiépítése, aminek a lényege a környezetkímélő
energia használata és az újrahasznosítás. Ebben talán gyakorlati segítséget nyújthat a főosztály.
– Ha van stratégia és akcióterv,
illetve hozzáértő szakemberek a minisztériumokban, akik tudják, mi a
teendő, könnyebben ki lehet dolgozni olyan programokat, amelyek
alapján a rendelkezésünkre bocsá-

tott pénzt hatékonyabban be lehet
fektetni. Ezt úgy kell beilleszteni a
különböző stratégiákba, hogy működőképes legyen, hiszen látjuk,
hogy a kormány által eldöntött kamatmentes kölcsön folyósítására
nem dolgozták ki megfelelő körültekintéssel a rendszert, így gyakorlatilag az év végéig kevesen jutnak
majd ezekhez a támogatásokhoz.
Egy jó szándék nem elegendő.
Ebben is tudunk segíteni. A főosztályon belül lesz egy szakértői csoport, amely a minisztériumoknak
olyan konkrét javaslatokat tesz,
amelyek alapján a kormány rövid
időn belül hatékony környezetkímélő döntéseket hozhat. És ennek
valóban egyik fontos célkitűzése az
ún. körkörös gazdasági rendszer kiépítése. Nem kell kitaláljuk, hogy
ez miként kell működjön, csupán az
eszközökre van szükségünk, amelyeket az állam teremt meg. Ugyanakkor meg kell változtatnunk a
gondolkodásunkat, az életmódunkat. Láttam egy plakátot, amelyen
azt írta, hogy a körkörös gazdaság
elve falun született. 200 évvel ezelőtt gazdáink is tudták, mit jelent
környezetkímélően élni.
– Nemrég Costel Alexe környezetvédelmi miniszter bemutatta az
EU zöldpaktumát (Green Deal),
amelynek alapján Románia is kidolgozta a sajátját. Ebben is szerepelt
a körkörös gazdasági rendszer kiépítése.
– Románia aláírta a paktumot a
körkörös gazdaságra, a biodiverzitásra, és sorolhatnánk a példákat,

amelyek alapján már 2020-ban kellett volna konkrétumokban gondolkodni, lépni. Létezik még az ún.
taxonómia elve, amelyről nem
sokat beszélnek. Ennek alapján a
kormány, a pénzügyi intézetek azt
ajánlják a gazdasági egységek vezetőinek, hogy a körkörös gazdaság
elveit figyelembe véve foganatosítsanak beruházásokat. Tudomásom
szerint a Beruházási Bank is zöldbankká alakul át, amely nem ad
kölcsönt környezetszennyező iparág területén működő cégeknek.
Az ENEL készített egy felmérést,
amelyet szeptemberben mutatnak
be hivatalosan. Ebből kiderül,
hogy sokkal rentabilisabbak azok
a cégek, amelyek használják a körkörös gazdálkodás elveit. Van
tehát remény arra, hogy – akár a
vírusjárványból okulva – jó
irányba lépjünk a gazdaságfejlesztés terén.
– Hogyan lehetne kamatoztatni
mindazt a tapasztalatot, amelyre
szert tett a főosztály alig néhány
éves működése alatt?
– Romániát az ENSZ és az Európai Unió is regionális központként
tartja nyilván. Azoknak az erőfeszítéseinknek köszönhetően, amelyeket a fenntartható fejlődésre
vonatkozó célkitűzések gyakorlatba
ültetéséért tettünk, az Európai Unió
országaiból egyedüliként választottak ki, hogy részt vegyünk egy globális kísérleti projektben. A
következő évben, németországi példát követve, kidolgozunk egy fenntartható fejlődési kódexet a cégek
számára.
Múlt csütörtökön tárgyaltam az
Európai Alapok Minisztériumában
a tárcavezetővel. A 2021–2027-es
finanszírozási időszakban az egyik
operatív programot a fenntartható
fejlődésre szánják. Elsősorban az
ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésére, a hulladékmenedzsmentre, a
gazdaságilag hátrányos helyzetben
levő zónák fellendítésére, a természetvédelmi területek kezelésre, nagyobb
energetikai
egységek
átalakítására kellene fordítani a
pénzt. A főosztály keretén belül működő konzultatív tanács segíthet
abban, hogy milyen típusú projekteket dolgozzanak ki, aminek alapján meghirdetik a pályázati kiírást.
Ezenkívül két héttel ezelőtt volt
egy találkozó a helyhatóságok szövetségével és a hatóságoknak azokkal a képviselőivel, akik előkészítik
2021–2027-es EU-finanszírozási
időszakra a stratégiákat. A főosztály
a helyhatóságok számára kidolgoz
egy útmutatót, amiben szerepelnek
az Agenda 2030 kitűzései, illetve
néhány konkrét ötlet, hogy ezeket
miként lehet alkalmazni helyi szinten. Reményeink szerint novemberben kézbesítjük a kis könyvecskét.
Két hónap múlva beindítjuk azt a
kommunikációs rendszert, aminek
köszönhetően 2022-ig a lakosokat
rendszeresebben és közérthetően tájékoztatjuk eredményeinkről és terveinkről, abban a reményben, hogy
minél többen csatlakoznak hozzánk, és saját maguk is tesznek
azért, hogy környezetkímélőbben
éljenek, így együtt óvjuk természeti
örökségünket, a Földet.
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Nemes Levente
a Háromszéki Arcképcsarnokban

A Kovászna Megyei Művelődési Központ Háromszéki
Arcképcsarnok sorozatának harmadik részében Nemes
Levente színművész és volt színházigazgató mesél életútjáról, szakmai hitvallásáról augusztus 13-án, csütörtökön 20 órától az intézmény Facebook-oldalán
(https://www.facebook.com/cultcov.ro).
Emlékezetes alakítások és remek egyéni műsorok sora
jelzi a Marosvásárhelyen is ismert Nemes Levente színművész pályájának állomásait. Nevét nemcsak itthon,
hanem a határainkon túl is jegyzik. A Jászai Mari-díjas
színészt pajkos cinizmusa és tépelődő mivolta teszi titokzatossá.
1939-ben született Medgyesen, családja a bécsi döntés
után költözött Kolozsvárra. Akárcsak testvérei, választhatta volna apja hivatását, de az orvosi pálya nem vonzotta. Színészetről álmodott, miközben az építészeti
technikumban tanult. Autodidakta módon pótolta be a
tananyagot, és felvételizett az akadémiára, amely egy különleges világot nyitott meg számára. Világirodalmat,
egyetemes színháztörténetet, filozófiát tanult, és élmény
volt az alkotás folyamata is. Nemes Levente 1962-ben
kezdte színészi pályafutását, tíz évig a marosvásárhelyi
Székely Színház társulatának tagja volt.
Tökéletesen megállta helyét a marosvásárhelyi színházban is, de 1973-ban egy nézeteltérés miatt elszerződött a sepsiszentgyörgyi teátrumhoz, meggyőződve arról,
hogy egy idő múlva innen is tovább fog állni. Az elmúlt
évtizedek alatt színészként, előadóművészként és színházigazgatóként egyaránt arra törekedett, hogy legjobb

tudása szerint szolgálja a teátrumot. Megszólaltatta a magyar történelmi drámák nagyjait, együtt lélegzett Sütő
András szereplőivel, remekelt Shakespeare darabjaiban,
és megküzdött a kortárs szerepekkel is. Pontosságra,
megmunkáltságra való míves törekvés jellemzi a színpadon is, ahogy ő fogalmaz: „saját, hozott anyagból játszom, az idegrendszeremmel.”
Nemcsak színészként, hanem színházigazgatóként is
figyelemre méltó teljesítményt nyújtott, azon túl is,
hogy fő feladatának a színházi ügyek intézését, a minőségi előadásokra való törekvést tekintette. Az intézményvezetők közt példátlan szakmai alázattal ismerte
fel és kezelte a Figura stúdió rendezőjének és hat színészének 1994-es Sepsiszentgyörgyre érkezését, a színházi „vérfrissítés” szükségességét, a háromszéki
teátrum Bocsárdi László nevéhez fűződő sikersorozatát
ő tette lehetővé. Nemes Levente 2008-ban nyugdíjba
vonult, de azóta is folyamatosan játszik, újabb és újabb
szerepekre kérik fel a rendezők. Soha nem volt szerepálma, szerinte a színjátszás társasjáték, egy „fantasztikusan nagy kaland”.
Kiemelkedő művészi teljesítményét elismerések,
díjak is jelzik: 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának életműdíját vehette át, 2007-ben
Szentgyörgyi István- és Jászai Mari-díjat kapott, 2009ben Kaszás Attila-díjat. Kiemelkedő művészi teljesítményét Sepsiszentgyörgy városa Pro Urbe díjjal köszönte
meg – áll a Kovászna Megyei Művelődési Központ közleményében. (Knb.)

Még egy évig zajlik a vajdahunyadi vár felújítása, de
még mindig tartogat meglepetéseket a kutatók, restaurátorok számára. Legutóbb például az Ókaputorony egyik
falán karcolással készült rajzot fedeztek fel, amely egy
lovagi harcjelenetet ábrázol. A kutatók szerint a rajz egy
klasszikus, egy hölgy szívének elnyeréséért vívott lovagi harcot jelenít meg. – Újabb és újabb dolgokat fedezünk fel a vajdahunyadi várban! A munkálatok
előrehaladásával egyre több titkát fedi fel nekünk a vár.
A legújabb felfedezésünk egy középkori „graffiti”,
amely egy lovagi harci jelenetet ábrázol. A falat, amelyen a rajz található, restauráljuk, és amint befejezzük,

a látogatók is megtekinthetik – közölte a vajdahunyadi
vár múzeuma.
Amióta elkezdődött a vár restaurálása, több jelentős
felfedezést is tettek a szakemberek: titkos, fél évezredesnél régebbi falfestményekkel díszített szobákat találtak, föld alatti rejtekhelyekre és eddig nem ismert
kapukra is bukkantak az utóbbi időben. A vajdahunyadi
vár Erdély egyik legfontosabb történelmi múemléke,
amelyet európai uniós támogatásból újítanak fel. A
munkálatok befejezésének határideje 2021. augusztus
31. Érdekes egybeesés, hogy éppen augsztus 11-én van
Hunyadi János halálának 564. évfordulója. (közlemény)

Középkori „falfirkát” találtak a vajdahunyadi vár
egyik kapuján

A

szalmakalapos, bajuszos férfi egy
kövesdombi játéküzlet előtt gyakorolta a meggyőzés művészetét. Kerékpáron szállított kávébarna szőnyeget
szeretett volna a fiatal eladóra testálni, de
nem járt sikerrel.
– Itt, a környéken sokan tudják, hogy Gábornak csak jó áruja van – tett még egy
utolsó kísérletet, aztán – belátva, hogy hiábavaló minden igyekezet –, elköszönt, és továbbindult a biciklivel. Lassan, békésen tolta
járművét a délutáni hőségben. Legfeljebb
pár másodpercig tétováztam, mielőtt megszólítottam. Meglepően hamar elfogadta,
hogy én sem vagyok potenciális vevő, és az
ellen sem volt kifogása, hogy az életéről meséljen. Mindössze annyit kért, hogy ne fényképezzem le, és – látva, hogy ilyesmi nem is
áll szándékomban –, készségesen letelepedett velem a zöldbe, a közeli tömbházak felé
nyújtózó, járdaszéli kis dombra. Valami különös szabadságérzés kerített hatalmába,
amikor pár méternyire a jövő-menők kíváncsi pillantásaitól – azokkal mit sem törődve
– a kalapos férfi történetét hallgattam. Fejünk fölött közel- és régmúlt idők felhői találkoztak. Viharosan szürke és békésen fehér,
égi szigetek.
– Gyergyói születésű vagyok, negyvenvalamennyi éve, kisgyermekként kerültem Vásárhelyre – szólalt meg beszélgetőtársam
jellegzetes, vastag hangján. – Édesapám is
kereskedéssel foglalkozott, gyapjúáruval,

A repülő szőnyeg

szvetterekkel, szőnyegekkel járta az országot.
Ide is így jutott el. Megtetszett neki, hogy itt
nem olyan durvák az emberek, mint otthon,
ezért elhatározta, hogy itt fogunk letelepedni.
Először albérletben laktunk, aztán vettünk
egy házat Vásárhelyhez közel, Ernyében.
Három-négy éves voltam én akkoriban.
– Hányan voltak testvérek?
– Heten. Három
leány és négy fiú.
– Iskolába járt?
– Megmondom őszintén, egy napot sem.
Felnőttkoromban azonban megtanultam olvasni magyarul, románul és cigányul is, de
a legjobban románul tudok. Imádkoztam Istenhez, hogy adjon nekem értelmet a betűk
ismeretére, és úgy is lett. Akkor következett
ez be, amikor elkezdett érdekelni a Bibia. Azelőtt nagyon gyenge életem volt, sokat ittam,
szivaroztam. Ha valaki tíz kocsit adott volna,
akkor sem tudtam volna a szivarról lemondani. De miután megismertem az élet igazi
értelmét, magamtól lemondtam ezekről a
dolgokról.
– Mi késztette a változásra?
– Sok nyomor, nehézség volt az életemben. Húszévesen elvesztettem a családomat,
de erről nem akarok beszélni a világ előtt.
Akkor kezdtem el nagyon sok alkoholt hasz-

Erről jut eszembe
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Nem tűnt fel neked, milyen merev és kedélytelen volt a közönség
a karantén utáni első tárlatnyitón a marosvásárhelyi Bernády Házban? – kérdezett rám a rendezvény végén az egyik jó ismerősöm.
De. Feltűnt. Merev, kifejezéstelen arccal feszíthettem én is a nézőkkel szemben az udvar fölé magasodó lépcsősor tetején, miközben
a kiállító művészt és munkáit méltattam. Rajtam is maszk volt, rajta
is, mindenkin. Kedélyesen is fel lehet fogni a helyzetet, de nem késztet feltétlen nevetésre. Szerencsére a szövegelés előtt és után is beszélgettünk, a jelenlevők örültek az újrakezdésnek, vidámság is
fel-feltört a maszkok alól, noha takart szájjal, fedett orral a hőségben nem lehetett olyan felszabadultan, gond nélkül cseverészni,
mint korábban, a járvány előtti időszakban. Bizarr látvány a sok
maszkos egyenarc. A szemek azonban kifejezőek, beszédesek. A mosoly is visszatükröződik belőlük, ha nem állunk túl távol tőlük. Akár
a nyelvét is nyújtogathatja felénk a maszk mögül valaki, ha a szeme
mosolyog. Az a meghatározó, ami a lélek tükréből sugárzik felénk.
Persze jobb lenne, ha nem kellett volna belekóstolnunk ebbe a
divatba. A fotókon látom, hirtelen mennyire megöregedtem. Az arcomból csak a fedetlen rész látható, az, ahol legtöbb a ránc. Sűrű
szarkalábak a szemek két oldalán, mély árkok a szemöldök fölött,
megviselt, sötét karikák a szemek alatt. Hova lettek a fiatalosabb
arcfelületek? Takarásban szerénykednek, meghúzzák magukat a
nyilvánosság elől. Ezután mindig így lesz? Sikerül-e vajon a járványnak mindannyiunkat arctalanná degradálnia? Ez a kérdés sem
kerül el mostanában. Tudom, a maszk a védekezés egyik legfontosabb eszköze, hordom is, ahol kell, nem csak azért, mert a szabályok előírják. Inkább azért, mivel magam is felmértem a hasznát.
De nem szeretem, nehezen viselem. Az okozott fizikai kellemetlenségeken túl amiatt sem állhatom, hogy elidegenít minket, embereket
egymástól. Megyünk az utcán, keresgélünk az üzletben, ülünk a szabadtéri színpad előtt, és mindenki arcát fehér, fekete vagy tarka vászondarab fedi. Ha napszemüveget hordanak, az ismerősöket sem
biztos, hogy felismerjük. Annál diadalmasabban, magabiztosabban
és maszktalanabbul tekintenek le ránk az utcákon, tereken mértéktelenül elszaporodott óriásplakátokról a helyhatósági választásokra készülő jelöltek. Maszktalanul? Látszólag igen. De többükről
tudjuk, hogy amit most próbálnak felmutatni, az álorca. Valódi kiés mivoltukat már rég felmutatták, cselekedeteikkel hosszú ideje leleplezték magukat. Tudjuk, mennyit érnek, és mennyire lehet hinni
az ígéreteikben. „Velem biztosra mehet!” – biztatja például az embereket kampányszövegében a végre kibukó marosvásárhelyi polgármester, aki ezúttal a megyei tanácselnöki széket szeretné
megszerezni. Ebben az egyben kivételesen biztosak is vagyunk:
ahogy a megyeszékhelyet tönkretette regnálása eltelt két dicstelen
évtizede során, úgy vetné most magát a megyére, hogy immár nagyobb léptékben is úrrá legyen tájainkon a sikertelenség és a békétlenség. De ezt most ne folytassuk, a téma hosszasabban
boncolgatható a máris mind vehemensebb politikai maszkabál, a
választási kampányparádé következő heteiben. (N.M.K.)

nálni. Huszonhét éves koromig menekültem
ebbe az életformába, amíg meg nem kaptam
a kegyelmet. Azóta minden más lett. Az az
igazság, hogy én már gyermekként azon
gondolkoztam, hogy mi értelme a földi létnek, ha egyszer úgyis vége lesz. Amikor az
ember idős korára végre örvendhetne a
kicsi vagyonának, már
temetik is el. Akkor
még nem tudtam, hogy
e mögött az élet mögött egy másik is van,
amit Jézustól kaptunk. Én erről bármikor
szívesen beszélek az embereknek, és tudom,
hogy olyankor a Szentlélek mindig közöttünk
van.
– Régebb mivel foglalkozott?
– Egész életemben szőnyegeket árultam.
Jó ideje ugyanannak a török ,,patronnak”
dolgozom, ő adja a terméket, én elmegyek
vele a piacokra, aztán jövök vissza a pénzzel.
Itt, a környéken sokan ismernek, az élemiszerüzletek alkalmazottai között is vannak
vevőim. Ők csak tőlem vásárolnak szőnyeget,
mert tudják, hogy jó minőségű árut hozok.
– Mindig biciklivel szállítja az eladnivalót?
– Igen. Így munka közben sokat sportolok. Egy hónap alatt ezer kilométert is letekerek.

– Bizonyára csökkent a vevőszám a koronavírus-járvány miatt – vetettem fel.
– Ez főleg a járvány elején érződött. Most
is valamennyivel kevesebb a kliens, mint
régen, de panaszkodni nincs okom. Az emberek kezdenek tisztábban látni, és nem ijednek meg annyira attól, amit a tévében látnak,
hallanak.
Beszélgetőtársam az elkövetkezőkben
hosszú percekig fejtegette a járvánnyal kapcsolatos észrevételeit. Lassan indulnom kellett, ezért megpróbáltam újra személyesebb
vizekre terelni az eszmecserét. Arról érdeklődtem, jelenleg van-e családja.
– Három gyermekem – két lány, egy fiú –
és két fiúunokám van. Szépek mind. Az aszszony, a fiam édesanyja is szép volt, így az
utódok is azok lettek. Ők nem olyan barnák,
mint én – kacagta el magát a kalapos férfi,
aztán még egyszer megkérdezte a nevemet
(találkozásunkkor ugyanis már bemutatkoztam).
– Nézd, Ildikó, milyen fékem van – kiáltotta felém pár perc múlva a bicikliváz elülső
részén lévő szerkentyűre mutatva, miközben
járgányával sebesen gurult lefelé az úttesten.
Nemsokára eltűnt a szemem elől. De, mint
lökhajtásos repülők nyomában a fehér csík,
utána is maradt valami elérhetetlenségében
is megnyugtató. Valami egészen apró, szabad szemmel láthatatlan, éppen csak akkora,
mint egy felhőbe rejtett gondolat vagy egy lélegzetnyi derű.
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Több mint hárommilliárd eurós veszteséget
jelentett a Lufthansa

A Lufthansát, a Swisst, az Austrian Airlinest, az
Eurowingset és a Brussels Airlinest is magába foglaló
német cégcsoport honlapján közölt eredmények szerint
a cégcsoport a fél évet 3,6 milliárd eurós adózott veszteséggel zárta, míg egy évvel korábban 116 millió
eurós mínusz volt a mérleg.
Az árbevétel 52 százalékkal 8,1 milliárd euróra
csökkent, mivel a járvány miatt bevezetett utazási korlátozások okán 66 százalékkal 23 millióra csökkent az
utasforgalom.

A kiadások 34 százalékkal 12 milliárd euróra csökkentek, az üzemi eredmény a tavalyi 417 millió eurós
nyereség után idén 3,4 milliárd euró veszteséget mutatott. Az eredményt némileg javította, hogy a műszaki
szolgáltatásokat nyújtó Lufthansa Technik és az áruszállítási üzletág nagyobb haszonkulccsal tudott működni, mint tavaly ugyanilyenkor.
Elemzésében a Lufthansa-csoport azt írta, bár az év
végéig az európai hálózat 95, a hosszú távú hálózat 70
százalékán helyreáll a közlekedés, az év végén is csak
a tavalyi járatszám fele fog közlekedni.
Emiatt jelentős karcsúsításon esik át a cégcsoport,
22 ezerrel csökkentik a dolgozói létszámot, a felsővezetők körében 20 százalékos elbocsátás lesz, a flotta
méretét pedig legalább száz géppel csökkentik. A csoportnál az év elején 760 gép volt használatban. (MTI)

A Mol-csoport 113,9 milliárd forint (353 millió dollár) tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti
eredményt ért el az idei második negyedévben, ami
dollárban számolva 44 százalékos, forintban 38 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest; a féléves tiszta EBITDA 305,2 milliárd forint
(975 millió dollár) lett, dollárban 15 százalékkal, forintban 6 százalékkal kevesebb, mint tavaly az első hat
hónapban – tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.
A csoport nettó vesztesége a második negyedévben
41,5 milliárd forint (142 millió dollár) volt, a tavalyi
második negyedévi 77,8 milliárd forintos (270 millió
dolláros) nyereség után. Az első fél évet 90 milliárd
forintos (294 millió dolláros) veszteséggel zárták,
szemben a tavalyi hasonló időszak 126,4 milliárd forintos (444 millió dollár) nyereségével.

A Mol-csoport új EBITDA-előrejelzést adott
2020-ra, 1,7-1,9 milliárd dollár közötti értékkel, ami
a kedvezőtlen külső környezet fennmaradását feltételezi a második fél évre is. Az év elején 2,5 milliárd
dollár EBITDA-t várt a társaság, ezt a járványhelyzet és az azt követő gazdasági válság miatt visszavonták.
A társaság közleményében ugyanakkor kiemelte,
hogy az egyszerűsített szabad cash flow továbbra is
pozitív maradt, bár a Mol első féléves eredményére is
erősen hatott a válság.
A közlemény idézi Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatót, aki hangsúlyozta: a Molnak eddig ismeretlen kihívásokkal kellett 2020-ban megküzdenie, és arra is
figyelnie kellett, hogy megőrizze pénzügyi egyensúlyát és erejét. Értékelése szerint a vállalat eddig sikerrel
vette az akadályokat. (MTI)

Hárommilliárd eurót meghaladó adózott veszteségről számolt be a Lufthansa-csoport a
június 30-ával zárult első pénzügyi fél évre,
a társaság 22 ezer dolgozót bocsát el, és
legalább száz géppel csökkenti a flotta méretét.

Szerkeszti: Benedek István

Költségvetés-kiigazításon
dolgoznak

Ezen a héten költségvetés-kiigazítást fogad el a kormány – jelentette
ki hétfőn a miniszterelnök. Ludovic Orban rámutatott, a pénzügyminisztérium véglegesítette az ország gazdasági helyzetét és az államháztartásra vonatkozó jelentését, a hétfői nap folyamán még egyeztetnek a
témában a tárcavezetővel és más miniszterekkel, és még a hét folyamán
elfogadják a költségvetés-kiigazításról szóló tervezetet.
A miniszterelnök szerint több pénzt fog kapni az egészségügyi minisztérium, továbbá az oktatási és a mezőgazdasági tárca, és jelentős
összegű igénylésekkel állt elő a szállításügyi, valamint a fejlesztési minisztérium is. Mivel költségvetési megszorításokra van szükség, a kabinet minden igénylést, minden befektetési tételt alaposan megvizsgál
– tette hozzá.
Arról, hogy mely minisztériumoktól vonnak el alapokat, még nem
született döntés – mondta Orban. (Agerpres)

Megemelik az IMM Invest
program keretösszegét

Megemelik az IMM Invest program keretét, miután az Európai Bizottság jóváhagyta az állami garanciás hitelek nyújtásáról szóló kormányzati program keretösszegének 15-ről 20 milliárd euróra való
emelését.
Ludovic Orban miniszterelnök a döntéssel kapcsolatban elmondta: a
bankok csaknem fele már korábban szorgalmazta, hogy emeljék a program költségvetését.
Július 27-ig a kedvezményes, állami garanciájú hitelhez valamivel
több mint 66 ezer cég nyújtotta be a kérést, ebből 12 329 cég iratcsomóját hagyták jóvá a partnerbankok. (Agerpres)

Piaci rést tölt be a Blondy

Virágpalánták térhódítása

Közel másfél évtized ,,paprikás” múlt
után szó szerint kivirágzott a Blondy
Románia cég Marossárpatak határában működő kertészete. Pár esztendővel korábbi látogatásunkkor a
csípős, hegyes, tölteni való és egyéb
ínyencségek birodalmában már helyet
kaptak a színükkel, illatukkal hódító
növények, mára pedig teljesen átvették az uralmat a hatalmas fóliasátrakban és a kültéri területen.

Nagy Székely Ildikó

Bejelentés nélkül érkeztünk a kertészetbe,
amelynek tulajdonosa, Kluzsán Attila éppen
házon kívül volt. A ,,vidékébresztés” céljával
2001-ben indított létesítmény jelenéről, jövőjéről régebbi terepszemlénken vele és Sógor
Eszter kertészmérnökkel beszélgettünk. A
cég alkalmazottja ezúttal is készségesen állt
rendelkezésünkre.
Jövedelmezőbb a paprikánál
– Mi indokolta a váltást, és hogyan ment
végbe?
– 2016-tól fokozatosan tértünk át a paprikatermesztésről a virágpalánták előállítására
és nevelésére. Úgy tapasztaltuk, hogy ez
utóbbi jövedelmezőbb, a termelés mennyisége szempontjából mindenképpen jobban
megéri. A paprikapalántákat februárban kell
elültetni, és hónapokba telik, mire termést
hoznak. A szedéshez sok munkásra van szükség, főleg a kinti területen, így nőnek a költségek. A virágpalánták előállításához
külföldről hozzuk a gyökér nélküli dugványokat; a gyökeresítés három hetet vesz
igénybe, ezután jöhet a következő széria. Így
egy idényben jelentős mennyiségű palántát
tudunk nevelni. Ugyanakkor, míg kész növényekkel sokan foglalkoznak, virágpalánták
előállításával jóval kevesebben, ez ugyanis
nagy precizitást és speciális berendezést igényel, tehát elég nagy beruházásnak számít.

Jelentősen csökkent a Mol-csoport
eredménye a második negyedévben

Nekünk például saját vetőgépünk és hűtőházunk is van. Egyes virágmagok – közöttük az
árvácska – kicsírázásához 18 C-fokos hőmérséklet kell, ennél melegebb helyen egyáltalán
nem vagy hiányosan kel ki, a fóliasátrakban,
40 C-fokon tehát ezt nem lehetne megoldani.
Részben változott a berendezés
– Milyen átalakításokat kellett elvégezni a
fóliasátrakban a virágpalánták számára?
– A fóliasátrak tíz úgynevezett hajóra vannak felosztva. Az első hármat, amelyek kimondottan virágpalánták termesztésére
valók, tologatós műanyag asztalokkal láttuk
el, a többiben házilag készített asztalok vannak, de azokat is szándékunkban
áll
profi
berendezésre cserélni. A
paprikát tőzegpaplanban
termesztettük, ezt fel kellett
szednünk, a dísznövényeknél ugyanis nem hasznosítható. A szellőző- és
öntözőrendszer megmaradt.
A kinti terület egyik részén,
ahol korábban kizárólag
paprikát termesztettünk,
most pedig nagy cserepekben krizantémokat nevelünk, csepegtetőtűvel oldjuk
meg az öntözést. Ennek a
módszernek az a hátránya,
hogy a növények ki vannak
téve a természeti viszonyoknak, jégesőnek, korai fagynak, az elmúlt három évben
azonban ilyesmi egyszer
sem fordult elő.
– Beszéljünk kicsit a kínálatról. A krizantémok mellett
mi minden található még a
marossárpataki kertészetben?
– Télen az egynyári palántákkal kezdünk, ezzel egy

időben muskátlipalántákat is nevelünk.
Ennek a növénynek a leghosszabb a szezonja. Az egynyáriak után a krizantémpalánták következnek, amelyeknek most járt le
az idénye. A megmaradt palántákat kész növényként neveljük. Az egynyári virágokból
– petúniából, bársonyvirágból, verbénából
– is mindig maradnak el nem adott palánták, amiket mi nevelünk tovább. Azonban,
mint említettem, a hangsúly nem ezen,
hanem a palánták előállításán van. Az évelő
növények között említhetem az árvácskát,
aminek ősszel van a legnagyobb keletje. A
három legfontosabb növénypalántánk tehát
a muskátli, a krizantém és az árvácska.
Emellett tölcsérjázmin (Mandevilla) is kapható nálunk.
– Mennyire széles a piac?
– Megrendelésre az ország minden részébe
szállítunk virágpalántát, illetve kész növényt.

Ráijesztett a kertészekre a járvány
– Érintette-e a kertészetet a koronavírusjárvány miatt kialakult helyzet?
– A szükségállapot idején, attól való félelmükben, hogy ha bezárnak a piacok, nem
fogják tudni értékesíteni az áruikat, a kertészek sok rendelést visszamondtak. Így a kész
palánták ránk maradtak. A kertészetünk azonban egy percre sem zárt be, ha csökkentett
létszámmal is, de végig dolgoztunk. A növényeket nem lehet magukra hagyni, folyamatosan gondozni, öntözni kell őket, ezért
nagyon bíztunk benne, hogy nem születik
olyan intézkedés, ami elkerülhetetlenné teszi
a munka leállását. Ez hatalmas veszteséggel
járt volna. Szerencsére nem került rá sor, mi
több, a szükségállapot után volt egy időszak,
amikor több vásárlónk lett, mint máskor.
Főleg a kész növényekre volt kereslet akkoriban. Aztán elkezdődött a krizantémszezon,
ami tovább javított a helyzeten.

Fotó: Nagy Tibor
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Fehérorosz elnökválasztás

Morawiecki rendkívüli uniós csúcs összehívását sürgeti
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Az Európai Unió (EU) rendkívüli
csúcstalálkozójának
összehívását
sürgeti Mateusz Morawiecki lengyel
kormányfő abban a levélben, amelylyel hétfőn a fehéroroszországi helyzet miatt Charles Michelhez, az
Európai Tanács és Ursula von der
Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordult – közölte a lengyel kormányszóvivő.

A levélről beszámoltak a lengyel miniszterelnöki hivatal honlapján is. A vasárnapi
fehéroroszországi elnökválasztás után „a hatalom erőszakot alkalmazott az országban a
változásokat követelő állampolgárokkal
szemben” – olvasható a közleményben.
Morawieckinek az uniós csúcstalálkozó
összehívására tett kezdeményezését a közlemény azzal indokolta, hogy „szolidárisan támogatni
kell”
Fehéroroszország
állampolgárainak szabadságtörekvéseit.
Hétfő délután a PAP hírügynökség uniós
forrásokra hivatkozva közölte: Morawiecki
a nap folyamán von der Leyennel és Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédságpolitikai és bővítési biztosával
egyeztetett, Charles Michel pedig arról tájékoztatta Morawieckit, hogy Fehéroroszország ügyét a szeptemberre tervezett uniós
csúcstalálkozón napirendre tűzik.
A fehérorosz választási bizottság hétfőn
ismertetett, a nap folyamán kismértékben
módosított előzetes adatai szerint a vasárnapi
elnökválasztáson a hivatalban lévő Aljakszandr Lukasenka győzött a szavazatok
80,08 százalékával. A fő ellenzéki jelölt,
Szvjatlana Cihanouszkaja 10,9 százalékot
szerzett. Az ellenzék kétségbe vonja a választás tisztaságát. A hivatalos exit poll-eredmények közzététele után az országban több
helyszínen is összecsapások törtek ki a rendőrség és ellenzéki tüntetők között, többen
megsérültek, sokakat őrizetbe vettek. Lukasenka cáfolta, hogy halálos áldozata is lenne
a rendőri beavatkozásnak.
Még vasárnap éjjel kiadott közös nyilatkozatában a demokratikus elvek betartására
szólította fel a minszki hatóságokat Andrzej
Duda lengyel és Gitanas Nauseda litván
elnök, és aggodalmát fejezte ki hétfő reggeli
nyilatkozatában a lengyel külügyi tárca is.
Később a PAP hírügynökségnek adott interjúban Jacek Czaputowicz külügyminiszter

közölte: javasolta Josep Borrellnek, az unió
kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének
az EU Tanácsa miniszteri szintű értekezletének sürgős összehívását, akár videókonferencia formájában.
Az EU-nak „egységes, erős hangon kell
kimondania, hogy Európában már nem lehet
az állampolgárokkal gumilövedék és vízágyú segítségével párbeszédet folytatni” – jelentette ki Czaputowicz. Felidézte: az EU az
utóbbi években határozottan kinyilvánította,
hogy kész az együttműködésre Fehéroroszországgal, egyebek között a keleti partnerség
keretében.
A PAP úgy értesült, hogy az uniós külügyminiszterek informális augusztusi berlini
értekezletükön vitatják meg a fehéroroszországi helyzetet. Hamarosan pedig a 27 tagállam nevében „határozott állásfoglalást”
fognak kiadni – mondta el a lengyel hírügynökségnek egy brüsszeli forrás.

Elhunyt Brent Scowcroft
volt amerikai
nemzetbiztonsági tanácsadó

Virginiai otthonában péntekre virradóra 95 éves korában
elhunyt Brent Scowcroft volt amerikai nemzetbiztonsági
tanácsadó – jelentette be pénteken Jim McGrath, a család
szóvivője.

A mérsékelt republikánusként számontartott Scowcroft két amerikai elnöknek – Gerald Fordnak és George H. Bushnak – is nemzetbiztonsági tanácsadója volt, s több mint négy évtizeden keresztül
részese a külpolitika alakításának Washingtonban.
Scowcroft Richard Nixon kíséretében volt az elnök 1972-es
kínai látogatásakor, felügyelte az amerikai katonák evakuálását Vietnamból a Ford-kormányzat idején 1975-ben, részt vett a stratégiai fegyverzetek korlátozásáról folytatott amerikai–szovjet
tárgyalások előkészítésében Jimmy Carter elnök mellett 1979-ben,
tanácsadója volt Ronald Reagannek az interkontinentális ballisztikusrakéta-program kidolgozásában, és őt tartják az 1991-es öbölháborúban idősebb Bush elnök által követett stratégia egyik
kidolgozójának is.
Egyike azoknak a külpolitikai szakértőknek, akik részt vettek a
Szovjetunió szétesése utáni, posztkommunista Oroszországgal kapcsolatos amerikai politika kialakításában. Azon kevés vezető republikánus közé tartozott, aki ellenezte Irak lerohanását 2003-ban.
Emlékezetes a The Wall Street Journal című lapban akkoriban megjelent véleménycikke, amelynek címe – Irak akkori vezetőjére utalva
– az volt: Ne támadjátok meg Szaddámot!
Amerikai sajtóinformációk szerint részt vett Barack Obama elnök
nemzetbiztonsági csapata „összeválogatásában” is.
A Columbia Egyetemen végzett Scowcroft több könyvet írt, több
egyetemen oktatott, 1993-tól pedig saját tanácsadó céget működtetett.
(MTI)

Cihanouszkaja Litvániában tartózkodik
Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelölt elhagyta Fehéroroszországot, és Litvániában tartózkodik – írta Linas Linkevicius
litván külügyminiszter a Twitteren kedden,
hangsúlyozva, hogy Cihanouszkaja Litvániában biztonságban van.
Olga Kovalkova, Cihanouszkaja egyik
kampányképviselője a Tut.by hírügynökségnek elmondta, hogy az ellenzéki elnökjelölt
külföldre távozását a fehérorosz hatóságok
bonyolították le. Kovalkova azt mondta, hogy
a politikusnak, aki a korábban őrizetbe vett
stábfőnökével, Marija Morozzal együtt utazott el, „nem volt más választása”, de „csapatának egy része továbbra is túsz marad”.
Maga Cihanuouszkaja a YouTube-on videóüzenetet tett közzé, amelyben arról beszélt, hogy „önként” hozta meg „nagyon
nehéz” döntését, amit azonban konkrétan
nem indokolt meg. Hétfőn Valerij Vakulcsik,

Bányai István:
Fejlesztés alatt Jedd község!

Jedd községben az elmúlt négy évben olyan szintű
fejlődés ment végbe, amely során sikerült a fejlesztések és infrastrukturális téren igencsak elmaradott községet felzárkóztatni. A nagy projektek egyike a
vízhálózat bővítése és karbantartása volt, amelyet a
PNDL kormányprogram keretében kezdtek el. A közintézményeket rácsatolták a vízhálózatra, és a rendszert átadták az Aquaserv vízszolgáltató vállalatnak,
remélhetőleg az idén sikerül teljesen befejezni a projektet. A fontosabb beruházások között szerepel az
óvoda bővítése, teljesen új, modern épület és korszerű
játszótér várja a község legapróbb lakóit. A közintézmények épületeinek modernizálása nem merült ki csupán az óvoda épületének teljes felújítási
munkálataiban, hiszen a kultúrotthont is felújították,
új tetőzetet kapott, központi fűtést vezettek be, és új
bútorzatot vásároltak. A polgármesteri hivatal épületének felújítását is befejezték, valamint uniós forrásból
sikerült a sportöltözőt is felújítani. Jedd történetében
először készült el a leltár, ami azt jelenti, hogy pontosan tudja az önkormányzat, hogy mi van a tulajdonában és mi nincs. Bár eddig is megvolt papír
formájában, most a realitás is tükrözi a papírformát.

(Fizetett hirdetés)

a fehérorosz Állambiztonsági Bizottság
(KGB) vezetője bejelentette, hogy 120 fős
egységet rendelt ki az egyesült ellenzéki
kampánystáb védelmére, mert úgy értesültek
a testülettől és egy elfogott üzenetből is,
hogy merénylet készül Cihanouszkaja ellen.
A politikusnőt csapata azóta nem tudta elérni, hogy hétfőn elhagyta a választási bizottság épületét. Az ellenzéki elnökjelölt
azért kereste fel a hivatalt, hogy több választókerületben a szavazatok újraszámlálását
vagy a voksolás megismétlését követelje. Az
ellenzéki jelölt bizalmasai elmondták: megpróbálják elérni, hogy újraszámlálják a leadott
voksokat
azokban
a
szavazókörzetekben, ahol problémák merültek fel. Egyúttal szeretnének tárgyalni a hatóságokkal a hatalom békés átadásáról, de ha
kell, készek hosszú távra az utcákra vonulni,
hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek.
(MTI)

Számos olyan megvalósítás látott napvilágot, amely a
helyi közösség érdekeit helyezte előtérbe, mint például
a közvilágítás modernizálása, a községi utak aszfaltozása, bővült a község egészségügyi kínálata egy fogászati rendelővel.
„Jedd község polgármestereként, az első mandátumom végén, úgy érzem, sikerült elhelyezni az alapokat
egy olyan községben, ahol 2016-ban sem vezetékes
víz, sem csatornahálózat nem volt. Az állandó tevékenységek mellett főleg a pályázatokra való felkészülés és a pénzalapok lehívása volt fontos, ugyanakkor
minden lehetőséget kihasználva igyekeztünk modern,
élhető községgé alakítani Jeddet” – fogalmazott Bányai István, Jedd község polgármestere.
„Úgy gondolom, hogy 2016-ban jó kezekbe került
Jedd község. Ha valaki párhuzamot von az elmúlt négy
év megvalósításai és a 2016 előtti időszak megvalósításai között, akkor azt mondhatja, hogy az eredmények
önmagukért beszélnek. Egy Marosvásárhely szomszédságában levő községben elengedhetetlenek az
olyan beruházások, fejlesztések, amelyek a 21. században megélhetési alapfeltételeket biztosítanak a közösségnek. Bányai István polgármester ezen alapelvek
mentén dolgozik és fejleszti Jedd községet!” – fogalmazott Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke.
Nekünk Maros megye az első!
Az RMDSz Maros megyei szervezetének
sajtóirodája
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Beutazási korlátozások a koronavírus-járvány miatt

Karantén, elkülönítés, PCR-teszt…

Múlt hét végétől 26-ra nőtt azoknak
az európai országoknak a száma,
amelyek valamilyen formában korlátozzák a román állampolgárok beutazását, ebből 17 ország az Európai
Unió tagja. Az információk azonban
naponta változhatnak, ezért utazás
előtt érdemes tájékozódni az illető ország külképviseletén.

Ezek az államok a következők: Ausztria,
Belgium, Bosznia-Hercegovina, Ciprus,
Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,
Görögország, Hollandia, Írország, Izland,
Lettország, Litvánia, Magyarország, Moldovai Köztársaság, Montenegró, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország,
Oroszország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia és
Ukrajna.
Július 15-től a Magyarországra érkező
román állampolgárok egészségügyi vizsgálaton esnek át, és ha felmerül a fertőzés gyanúja, nem léphetnek be Magyarországra. Ha
nem fertőzésgyanúsak, kötelezően 14 napos
karanténba kell vonulniuk. Nem kötelező a
karantén, ha az utazást megelőző 5 napban
két, 48 órás különbséggel elvégzett negatív
koronavírustesztet mutatnak fel. Az ezt igazoló dokumentum magyar vagy angol nyelvű
kell legyen.
Litvánia és Finnország területére Romániából érkező román állampolgárok – néhány
kivételes esettől eltekintve – nem léphetnek
be. Ciprus, Dánia és Oroszország sem engedi
be a romániai turistákat. A többi állam negatív teszteredmény felmutatásához köti a határátlépést, illetve kéthetes karanténra
kötelezi a Romániából beutazókat – olvasható a https://korona.rmdsz.ro honlapon.
Németország járványügyi szempontból
biztonsági kockázatot jelentő térségek jegyzékébe sorolt hét romániai megyét – közölte
a bukaresti külügyminisztérium. Az augusztus 7-től, múlt péntektől érvénybe lépett rendelkezés értelmében az Argeş, Bihar, Buzău,
Neamţ, Ialomiţa, Mehedinţi és Temes megyéből Németországba érkező személyeknek –
állampolgárságtól függetlenül – az országba
érkezésük előtt legtöbb 48 órával készült negatív teszteredménnyel kell igazolniuk, hogy
nem koronavírus-fertőzöttek, vagy az érkezésüket követő 72 órán belül alá kell vetniük
magukat egy ingyenes tesztelésnek. Ezt a repülőtéren is elvégezhetik, de családorvosnál
vagy a helyi egészségügyi hatóságoknál is
igényelhetik. Azoknak, akik negatív teszteredményt mutatnak fel az országba érkezésükkor, nem kell elkülönítésbe vonulniuk,
azok esetében azonban, akik Németországban végeztetik el a tesztet, karanténban kell
maradniuk az eredmény kézbesítéséig. Ha
ezeknek a kötelezettségeknek nem tesznek
eleget, a német hatóságok megtagadhatják
beengedésüket az országba, vagy lakhelyi elkülönítést rendelnek el – szögezi le a minisztérium. A kockázatot jelentő térségekből
érkezőknek ugyanakkor egy űrlapot is ki kell
tölteniük.
Augusztus 8-ától Svájc is korlátozza a Romániából érkezők beutazását – derül ki a

román külügyminisztérium szerdai közleményéből. A tájékoztatás szerint a svájci hatóságok Romániát is felvették a fokozott
járványügyi kockázatot jelentő országok listájára, ezért mindenkinek, aki Románia területéről érkezik Svájcba, 10 napra karanténba
(lakhelyi elkülönítésbe) kell vonulnia. A karanténba vonulóknak az országba való belépésüktől számított két napon belül
kötelességük felvenni a kapcsolatot az illetékes kanton hatóságaival, és követniük kell
azok utasításait. A szabályozás szerint a karanténidőszak nem szakítható meg negatív
koronavírusteszt esetén. Az intézkedések be
nem tartása 10 ezer svájci frankig terjedő bírságot vonhat maga után. A karanténkötelezettség alól mentesülnek azok a tünetmentes
személyek, akik áru- vagy személyszállítás
okán tartózkodtak magas járványügyi kockázatot jelentő országban; akik csak átutaznak
Svájcon; akik csak átutaztak Románián vagy
más magas járványügyi kockázatot jelentő
országon, kevesebb mint 24 órát töltve ott; a
svájci egészségügyi rendszerben és/vagy
közbiztonsági és rendvédelmi rendszerben
dolgozók; akik munkaügyben vagy egészségügyi okból utaznak Svájcba. Olaszország július 24-től 14 napos karantént vezetett be a
Romániából érkező utazókkal szemben. Az
intézkedés szeptember 7-éig érvényes, ez alól
kivételt képeznek az áruszállítást végző személyzet tagjai. Július 15-től Norvégia arra
kötelezi a területére belépő román állampolgárokat, hogy 10 napig karanténba vagy elkülönítésbe vonuljanak.

Az átutazók mentesülnek
a karantén alól

Július 27-től szeptember 30-ig a Romániából Ausztriába érkezőknek egy 72 órásnál
nem régebbi, német vagy angol nyelven kiállított negatív teszteredménnyel bizonyítaniuk kell a határon, hogy nem fertőzöttek.
Negatív teszteredmény hiányában 10 napra
karanténba kell vonulniuk lakhelyükön vagy
szálláshelyükön. Ha ezalatt készítenek egy
tesztet, amelynek eredménye negatív, a 10
napos elkülönítést felfüggesztik. Ha sem a
negatív teszteredményt, sem a szállásigazolást nem tudják bemutatni a határnál, nem
léphetnek be Ausztria területére. Nem kell 10
napos elkülönítésbe menni, ha a román állampolgárok megállás nélkül átutaznak
Ausztrián egy másik ország felé. A tranzit
esetében az osztrák hatóságok igazoló iratokat kérhetnek, ugyanakkor egy tranzitnyilatkozatot is ki kell tölteni,
A Görögországba utazó román állampolgároknak utazás előtt 24 órával ki kell tölteniük elektronikus formában egy adatlapot.
Július 15-től pedig egy 3 napnál nem régebbi
negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk
ahhoz, hogy belépjenek az országba. A turistákat ugyanakkor szúrópróbaszerűen még
tesztelhetik a határon.
Július 28-ától kötelező felmutatni a Romániából Görögországba utazóknak a reptéren
az érkezés előtt legtöbb 72 órával elvégzett,
negatív PCR-tesztet – tájékoztatott a román

Gyerekek jelentkezését
várják

Táborozás
Bedében

Illusztráció

külügyminisztérium. A tesztet akkreditált laborban kell elvégezni, és az eredményt angol
nyelvű dokumentumban kell bemutatni, aminek tartalmaznia kell az illető személyes adatait is. A külügy kiemeli, a teszteredmény
felmutatása nem zárja ki a görög hatóságok
által kért online kérdőív (Passenger Location
Form – PLF) kitöltésének kötelezettségét, illetve a szúrópróbaszerű tesztelés lehetőségét
sem.

Cipruson csak bizonyos kategóriák
nyaralnak

Ciprusba július 23-tól nem utazhatnak
román állampolgárok turisztikai céllal. A beutazás csak a tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek, valamint bizonyos kategóriába
tartozó személyek számára engedélyezett.
A tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek
szükségük van utazási engedélyre. Az utazást
24 órával az indulás előtt kell regisztrálni. Az
engedélyhez ki kell tölteni egy kérdőívet, és
fel kell tüntetni a repülés adatait. A beutazáshoz szükséges még negatív koronavírusteszt,
amelyet vagy Romániában, 72 órával az utazás előtt készítenek el, vagy a megérkezés
után, a ciprusi repülőtéren lehet elvégezni 60
euróért. Szükség van még ugyanakkor a tartózkodást igazoló iratra is. Ciprus megengedi
még bizonyos kategóriába tartozó személyeknek, hogy beléphessenek az országba
(pl. sportolók, diplomaták, munkavállalási
engedéllyel rendelkező szakértők, hozzátartozó temetésén való részvétel). Számukra van
egy plusz beutazási feltétel is: a ciprusi külügyminisztérium
által
kibocsátott
különleges
engedély,
amelyet
a
covid19@crmd.moi.gov.cy e-mail-címen kell
kérvényezni. Ugyanakkor egy 72 órásnál
nem régebbi koronavírusteszt, valamint az
utazási engedély szükséges a belépéshez.
Ciprus a legmagasabb járványtani kockázati
országok közé sorolta Romániát. A külügyminisztérium honlapján olvasható, hogy
az országba érkező minden román állampolgárnak 14 napig karanténba kell vonulnia.

Dániába csak nyomós indokkal

Augusztus 1-jétől Dánia sem engedi be a
Romániából érkező turistákat, az országba
csak nyomós indokkal léphetnek be a román
állampolgárok. Negatív koronavírustesztet
nem kér a dán állam, a tüneteket mutató
román személyeknek viszont tilos a belépés.
A Romániából érkezőknek beutazáskor határozottan ajánlják a 14 napos karantént. A turisztikai céllal történő átutazás lehetséges, ha
felmutatnak egy Dánián kívüli szállásfoglalást, vagy ha más alapos indokkal utaznak
Dánián keresztül egy másik országba. A tüneteket mutató személyeknek a tranzitálást

A Solidaris Egyesület a rendkívüli járványügyi helyzetben is gondol azokra a 6–14 éves
gyerekekre, akiknek nem adatott meg a nyaralás
lehetősége, és nem hagyhatták el megszokott, városi környezetüket. Az egyesület XII. alkalommal hirdet táborozást, idén kirándulás
formájában augusztus 20–23. között a nyárádmenti Bedében. Szeretettel várják a marosvásárhelyi gyerekek jelentkezését augusztus 15-ig a
0751 55 55 55-ös telefonszámon. Az esemény
főtámogatója a Bioeel.

Fotó: police.hu

sem engedélyezik. A dániai külügyminisztérium ugyanakkor azt javasolja az állampolgárainak, hogy lehetőleg kerüljék a
Romániába való utazást.
Nagy-Britannia és Írország is kötelezi a
román állampolgárokat arra, hogy a belépés
után vonuljanak karanténba vagy elkülönítésbe 14 napig.
Kéthetes elkülönítést javasolnak a holland
hatóságok is azoknak, akik Romániából érkeznek. A holland egészségügyi minisztérium rendelete értelmében a hollandiai
repülőterekről induló, oda érkező vagy ott átszálló utasoknak kötelező módon ki kell tölteniük egy egyéni egészségi nyilatkozatot.
A Szlovákiába utazó román állampolgároknak kötelező az elkülönítés. Ötödik nap
után el kell végezniük egy koronavírustesztet,
ami ha negatív, folytathatják az útjukat. A
román állampolgárok áthaladhatnak Szlovákián, de csak megállás nélkül, és legtöbb 8
órán belül el kell hagyniuk az országot.
Szlovéniában is kötelező a 14 napos elkülönítés a román állampolgároknak. Az országon való áthaladást nem korlátozzák, de 12
órán belül ki kell lépniük Szlovéniából.

Belgium vörös régióba sorolt erdélyi
megyéket

Belgium augusztus 1-jétől 24 romániai megyét vörös régióba sorolt, ami azt jelenti,
hogy az innen érkezőknek kötelező a 14
napos karantén és a koronavírusteszt. Több
erdélyi megye is szerepel közöttük: Fehér,
Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben,
ezenkívül Brăila, Buzău, Konstanca, Galac,
Tulcea, Vrancea, Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Dolj,
Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea. A többi megye
a narancsszínű régióban maradt, az innen érkezőknek javasolt a 14 napos karantén és a
tesztelés. Ugyanakkor 48 órával az országba
való beutazás előtt ki kell tölteni egy űrlapot.
A román állampolgárok csak a belépés
előtt legfeljebb 48 órával elvégzett, negatív
koronavírusteszttel utazhatnak be BoszniaHercegovinába. Átutazáshoz nem kell teszt,
ám ezt csak a Horvátország – Bosznia-Hercegovina – Horvátország útvonalon lehet
megtenni.
A már érvényben lévő döntés három csoportra osztja az államokat: zöld (innen minden megszorítás nélkül lehet beutazni),
narancssárga (a hatóságok különleges intézkedéseket rendelhetnek el, egyelőre kiemelt
figyelemmel kísérik a beutazókat), és piros
színű kategóriára (az innen beutazók esetében
kötelező a koronavírusteszt elvégzése és a karantén). Románia a narancssárga színű csoportba került. (szer)

Ingyenes ivartalanítás
Nagyernyében

Augusztus 15-én, szombaton 9
órától Nagyernyében, a községgazdálkodási épületben – Rendelő
utca, saroképület – kutyák és
macskák ingyenes ivartalanítására
kerül sor. A Robin Hood Egyesület
által támogatott ivartalanítási kampány célja az állatok nem kívánt
vemhességének megelőzése és a
kidobott kölyökállatok számának
csökkentése. A beavatkozásokat
előzetes programálás alapján végzik. Bejelentkezni a 0740-806-184es telefonszámon lehet.
Fotó: Save&Smile Állatmenő Egyesület
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Idővel megszűnnek az Azomureş körüli szóbeszédek

Közel hatvan éve jelen van a marosvásárhelyiek életében
az Azomureş kombinát. A gyár jót és rosszat is jelentett:
sokak számára stabil munkahelyet biztosított, a vegyészeknek kiváló alkalmat teremtett az érvényesüléshez, ugyanakkor környezeti gondot is okozott, amikor a törvények
ezen a téren engedékenyebbek voltak.

A levegő minősége

Nitrátion a Marosban, tonna/év

csökkentésének globális trendjét követve az Azomureş a jövőben további beruházásokat tervez, amelyekkel folytatja
a technológiai folyamatok felújítását és biztonságosabbá
teszi az ipari telepet.
A vízszennyezés csökkentése az EU által elfogadott
legjobb paramétereknek megfelelően

Ammóniumion a Marosban, tonna/év

Ammóniakibocsátás, tonna/év

Porkoncentráció, tonna/év

A környezeti tényezőkön túl – amelyeknek meg kell felelniük a szigorú törvényeknek –, az Azomureşt gazdasági
szempontok szerint is meg kell vizsgálnunk. A kombinát az

ország legnagyobb földgázfogyasztója, ennek felhasználásával
a mezőgazdaság számára igen hasznos műtrágyát állít elő. A
román gazdák által használt műtrágya 50%-át Marosvásárhelyen gyártják, a többit behozatalból fedezik. Ez egy olyan iparág, amely hozzáadott értéket termel egy olyan gazdasági
láncolatban, amelynek végső célja a lakosság élelmezése. (x)
(Fizetett közlemény)

Szennyezőanyag-kibocsátás a levegőbe

A helyzet azonban napjainkban megváltozott, látványosak az eredmények. A svájci Ameropa cég 2012-ben megvásárolta az Azomureşt, és betartotta ígéreteit,
megvalósította a tervezett beruházásokat. A jogszabályok
szigorításával lépést tartva korszerűsítette a kombinát berendezéseinek egy részét, s ennek köszönhetően látványos
eredményeket ért el. A beruházások miatt a levegő ammóniatartalma és porkoncentrációja jelentősen csökkent. A
Maroskeresztúron épített saját szennyvíztisztító állomásnak
köszönhetően a műszaki folyamatokhoz szükséges ipari víz
minősége is érezhetően javult. A környezetszennyezés

Szennyezőanyag-kibocsátás a levegőbe

Dinitrogén-oxid-kibocsátás,
tonna/év

Bajnokok Ligája

PSG–Atalanta összecsapással
rajtol a negyeddöntő

A francia bajnok Paris Saint-Germain és a Serie A harmadik helyezettje,
az Atalanta negyeddöntős összecsapásával kezdődik szerda este a labdarúgó
Bajnokok Ligája lisszaboni végjátéka.
A két csapat közül inkább a bergamói van játékban, mivel az olasz bajnokság küzdelmeit folytatták a
koronavírus-járvány miatti leállás után,
a Ligue 1-et ugyanakkor idő előtt lezárták. A PSG így a március 11-i, Borussia
Dortmund
elleni
BL-nyolcaddöntő óta csak július 24-én
a Saint-Étienne-nel szembeni Francia
Kupa-döntőben, illetve egy héttel később az Olympique Lyonnal játszott
Ligakupa-fináléban lépett pályára tétmérkőzésen. Mindkét összecsapás a
párizsiak sikerével zárult.
A ma (szerda) esti találkozó előtt
nagy kérdés, hogy a PSG-ben játszhate Kylian Mbappé, a francia világbajnok
támadó
ugyanis
a
Saint-Étienne-nel vívott mérkőzésen
bokasérülést szenvedett, ami elsőre súlyosnak tűnt, de aztán kiderült, hogy
csak három hetet kell kihagynia. A 21
éves futballista hétfőn együtt edzett
társaival Lisszabonban.
Tomas Tuchel vezetőedző és a szakmai stáb – benne Lőw Zsolttal –
ugyanakkor biztosan nem számíthat az
eltiltott Angel Di Maríára, valamint a
sérült Marco Verrattira.
Az Atalanta ebben az idényben nagyon eredményes támadófutballt mutatott be, a Serie A-ban 98 gólt
szerezve végzett a harmadik helyen, a
PSG viszont a BL mostani szezonjának
legjobban védekező csapata, mindöszsze négy gólt kapott.
A párizsiak hagyományosan szenvednek olasz riválisokkal szemben az

európai kupasorozatokban: a francia
gárda eddig 20 mérkőzést játszott
olasz csapatokkal a nemzetközi porondon, ezek közül mindössze kettőt
nyert meg, 1996-ban a Kupagyőztesek Európa Kupájában a Parmát,
1992-ben az UEFA-kupában a Napolit
győzte le.
A PSG hatodszor szerepel a legjobb
nyolc között a BL-ben, de eddig csak
egyszer, az 1994/95-ös idényben a
Barcelona búcsúztatásával jutott elődöntőbe.
A párharc továbbjutója a Gulácsi Pétert, illetve Willi Orbánt foglalkoztató
RB Leipzig és a címvédő, angol bajnok FC Liverpoolt búcsúztató Atlético
Madrid csütörtöki összecsapásának
győztesével találkozik.
A BL végső tornájának összes mérkőzését Lisszabonban rendezik, a
Sporting, illetve a Benfica stadionjában, zárt kapuk mögött. A szerdától
szombatig tartó negyeddöntős szakasz
után jövő kedden és szerdán lesz a két
elődöntő, a fináléra pedig 23-án, vasárnap kerül sor. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el. (MTI)

Bajnokok Ligája, negyeddöntő,
Lisszabon:
szerda:
Atalanta (olasz) – Paris Saint-Germain (francia) 21.00
csütörtök:
RB Leipzig (német)-Atlético Madrid
(spanyol) 21.00
péntek:
FC Barcelona (spanyol)-Bayern
München (német) 21.00
szombat:
Manchester City (angol)-Olympique
Lyon (francia) 21.00

A klubelnök szerint négy hónap alatt
200 millió eurótól esett el a Barcelona

„Európában minden nagyobb klub hasonló
nagyságrendben érintett. És nem egy évig tart
majd, amíg egyenesbe kerülünk, hanem háromnégy esztendeig” – mondta Bartomeu a Sport
című lapnak. A klubvezér a 2020–21-es szezonról
szólva hozzátette, hogy 1,1 milliárd eurós bevételre számítottak, de ennek talán a 30 százalékát
érik majd el.
„Amennyiben nem javul a világban a járványhelyzet, akkor továbbra sem lesznek nézők a stadionokban, nem nyithatnak ki a múzeumok, a
boltok, így az a pénz, amire számítottunk, amivel
terveztünk, továbbra sem jut el hozzánk” – közölte. Hozzátette: mindez a klubvezetés részéről
a közeljövőben a lehető legszigorúbb gazdálkodást követeli meg.
„Alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy mely
beruházások nélkülözhetetlenek és melyeket halaszthatjuk el” – mondta az elnök. Az ilyen beruházások közé tartoznak a nagy igazolási

transzferdíjak is, Bartomeu ezekkel kapcsolatban
is nyilatkozott.
„Neymar? A jelenlegi helyzetben lehetetlen a
megszerzése, és a Paris Saint-Germain sem akarja
őt eladni” – mondta a brazil játékos szerződtetéséről Bartomeu. Neymar 2017 nyarán hagyta el a
katalánokat, és igazolt világrekordot jelentő 222
millió euróért a PSG-hez. A támadóval kapcsolatban már tavaly nyáron is írtak esetleges barcelonai visszatéréséről, amelyből aztán nem lett
semmi. A téma rövid ideig idén nyáron is terítékre
került a sportsajtóban.
Sokáig az argentin Lautaro Martinez szerződtetése tűnt az FC Barcelona legnagyobb nyári
fogásának – olasz sportlapok tényként közölték
a megállapodást –, az Internazionale játékosának megszerzésére azonban egyre kevesebb az
esély.
„A Barcelona egyeztetett az Interrel Lautaróról, de a tárgyalások megszakadtak. A helyzet
nem igényelne nagy befektetést” – mondta.
A Barcelona az újrakezdést követően hullámzóan teljesített a bajnokságban, így végül a második helyen zárt a nagyot hajrázó Real Madrid
mögött. (MTI)

A Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) megállapodott az országok kormányaival arról, hogy a kontinens nemzetközi
kupasorozataiban érdekelt csapatokra ne vonatkozzon a kéthetes karanténszabály egy-egy mérkőzés előtt. Az első és második számú
dél-amerikai kupában, azaz a Libertadores-kupában, illetve a Copa Sudamericanában tíz ország
64 csapata érdekelt, előbbi szeptember 15-én,
utóbbi október 27-én rajtol. A döntés értelmében

egy csapat maximum 72 órát tartózkodhat idegenben, ez idő alatt pedig szigorúan csak a repülőtér, a szálloda és a mérkőzés helyszíne között
mozoghat. A szervezet egyúttal jelezte, élnek a
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által
felkínált lehetőséggel, így a következő szezonban
is öt cserelehetőségük lesz az együtteseknek.
Dél-Amerikában már több mint négymillió koronavírusos megbetegedést regisztráltak, és közel
150 ezer ember hunyt el.

Josep Maria Bartomeu, az FC Barcelona
klubelnöke szerint a katalán együttes a
márciustól júniusig terjedő, négy hónapos időszakban 200 millió eurótól esett
el.

CONMEBOL: megállapodtak,
nincs karanténkötelezettség
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Orosz vezérkar: rakétatámadásra atomcsapás
lesz a válasz

Oroszország működésbe hozza nukleáris potenciálját egy területe ellen intézett rakétatámadás
esetén – figyelmeztetett az orosz védelmi minisztérium hivatalos lapjában, a Krasznaja Zvezdában pénteken közölt cikkében Andrej Sztyerlin
vezérőrnagy, az orosz vezérkar operatív főcsoportfőnökségének vezetője és Alekszandr Hrjapin, a vezérkari akadémia katonai-stratégiai
kutatóintézetének munkatársa.

„Bármely támadó rakéta nukleáris robbanótöltettel
felszerelt rakétaként lesz pozicionálva. A rakéta indítására vonatkozó információ automatikusan Oroszország katonai-politikai vezetése elé kerül, amely a
kialakult helyzet függvényében állapítja meg a nukleáris erők válaszlépésének nagyságrendjét” – írták. A
szerzőpáros szerint most először konkretizálták nyilvánosan a nukleáris fegyver Moszkva általi bevetésének feltételeit azóta, hogy Vlagyimir Putyin elnök
június elején jóváhagyta az orosz nukleáris elrettentési
politika alapjait. Sztyerlin és Hrjapin szerint ezekben
az alapelvekben Oroszország kijelölte azokat a határokat, amelyeket senki sem léphet át, ellenkező esetben
a potenciális ellenségnek azzal kell számolnia, hogy „a
válasz kétségtelenül megsemmisítő lesz”.
„Az első feltétel az Oroszország és (vagy) szövetségesei területét támadó ballisztikus rakéták indítására
vonatkozó hiteles információ beérkezésével áll összefüggésben. Magát a ballisztikus rakéta indítását rögzíti
majd a rakétatámadásra figyelmeztető rendszer. Emellett nem lesz mód megállapítani felszereltségének
(nukleáris vagy nem nukleáris) típusát” – áll a publikációban. „Arra a feltett kérdésre, hogy mi a célja a
jelentős nukleáris potenciállal rendelkező Oroszország

elleni agressziónak, konkrét válasz adható: Oroszország mint állam megsemmisítése” – írták a szerzők.
Szerintük éppen ezért fognak orosz részről minden
rakétát nukleárisnak tekinteni, ezért a válasz felől nem
lehet kételye egyetlen szakértőnek sem, de annak mértékét az orosz vezetés fogja meghatározni.
Putyin június 2-ai, Oroszország nukleáris elrettentési
politikájának alapjait megfogalmazó rendelete értelmében Moszkva atomfegyverrel válaszolna egy, az ország kritikus fontosságú kormányzati vagy katonai
infrastruktúráját célba vevő, hagyományos fegyverrel
végrehajtandó csapásra is. Az orosz hadászati tervezés
alapját jelentő dokumentum mindemellett leszögezte,
hogy a nukleáris feltartóztatás orosz politikája védelmi
jellegű, célja a nukleáris erők képességének olyan szinten tartása, amely elégséges a potenciális ellenség feltartóztatására. Egyúttal szavatolja az ország
szuverenitásának és területi épségének védelmét.
A Putyin által jóváhagyott politika értelmében
Moszkva akkor is kész nukleáris fegyvert bevetni, ha az
ellenség „hatást gyakorol” a kritikus fontosságú állami
és katonai objektumaira, amelyek kiiktatása a nukleáris
erők válaszlépéseinek meghiúsításához vezet, valamint
olyan, hagyományos fegyverekkel végrehajtott agreszszió esetén, amely az orosz állam létét veszélyezteti.
Sztyerlin és Hrjapin rámutatott, hogy a júniusi dokumentum a Szovjetunió és jogutódja, az Oroszországi
Föderáció történelme során első alkalommal fejtette ki
nyilvánosan Moszkvának a nukleáris feltartóztatásra
vonatkozó hivatalos álláspontját. A szerzőpáros emlékeztetett rá, hogy július 27. és 30. között Bécsben
orosz–amerikai szakértői konzultációkat tartottak a
kétoldalú stratégiai párbeszéd keretében. (MTI)

Több mint száz embert tartóztattak le Chicagóban

Tömeges fosztogatás kezdődött, amely órákon át tartó lövöldözésbe torkollott Chicagóban, ahol helyi idő szerint hétfő délelőtt több
mint száz embert vettek őrizetbe.

A város elegáns üzleti negyedében randalírozók ablakokat törtek be, üzleteket fosztottak ki és nekitámadtak a kivonuló rendőröknek. A helyi rendőrség
vezetője, David Brown hangsúlyozta: „nem szervezett
tüntetésről volt szó, ezek kifejezetten köztörvényes
bűncselekmények voltak”. A rendőrségi vezető elmondta: a bűnözőkkel folytatott tűzharcban 13 rendőr
sebesült meg, és biztonsági őrök, valamint járókelők is
belekeveredtek a lövöldözésbe, közülük senki nem sebesült meg.
Mintegy 400 rendőrt vezényeltek a belvárosba,
ahova – a közösségi médiában megjelent, ellentmondásos információkat követően – egy autókaraván igyekezett, és a gépkocsikból is lövéseket adtak le a
rendőrökre.
Hétfő délután sajtótájékoztatót tartott Lori Lightfoot
polgármester. A demokrata párti politikus hangsúlyozta, hogy a mostani fosztogatásnak és erőszaknak
nincs köze a korábbi, a rendőri erőszak ellen meghirdetett megmozdulásokhoz. Hozzáfűzte, hogy a mostani
fosztogatások elkövetői „nem szegény emberek, akik
élelmiszert lopnak maguknak és a családjuknak”.
Lightfoot védelmébe vette a rendőröket, mondván,
joguk van ahhoz, hogy „félelem nélkül dolgozzanak”,
és ne kelljen attól tartaniuk, hogy „megdobálják vagy
lelövik” őket.
A polgármester bejelentette azt is, hogy a részben
lezárják az üzleti negyedet, és fokozott ellenőrzést vezetnek be a belvárosban.
Az Egyesült Államok több nagyvárosában az elmúlt
hónapokban elharapódzott a bűnözés. A The Wall
Street Journal című napilap a napokban terjedelmes

elemzést közölt e városok közbiztonsági helyzetéről,
és megállapította, hogy az idén meredeken emelkedett
a gyilkosságok száma: az 50 legnagyobb városban 24
százalékkal nőtt a gyilkosságok aránya, és jelentősen
nőtt a fegyveres bűncselekmények száma is.
Az elemzés kiemelte Philadelphiát, Detroitot, az újmexikói Albuquerque-t, a wisconsini Milwaukee-t, a
missouri Kansas Cityt, az ohiói Clevelandet és Chicagót, amelyet közbiztonsági szempontból az egyik legrosszabb helyzetben lévő nagyvárosként jelölt meg.
Chicagóban július 26-áig 433 gyilkosságot követtek el.
Több rendőrségi szakembert és kriminológust megkérdezve a lap leszögezte: a megnövekedett bűnözés a
koronavírus-járványnak is betudható. A szakemberek
ugyanakkor megjegyezték, hogy a rablások és a nemi erőszakok aránya csökkent, szerintük azért, mert a koronavírus-járvány miatt minden korábbinál jobban kiürültek az
utcák, a bárok és más nyilvános helyek. Kevesebben próbálkoztak meg például lakások kirablásával, mivel az
emberek általában otthon tartózkodtak. A rendőri jelentések szerint a gyilkosságok az alacsony jövedelmű,
többnyire fekete és spanyol ajkú lakosságot sújtják a
leginkább. Az erőszakos bűncselekmények a külvárosokra és elővárosokra jellemzőek, és nem a városközpontokra, ahol a rendőri erőszak elleni tüntetéseket
szervezik. A lap idézte Donald Trump elnököt, aki szerint azokban az amerikai nagyvárosokban nőtt meg az
erőszak, amelyeket demokrata párti vezetők irányítanak.
„Jóllehet Amerika legnagyobb városait demokraták
irányítják, a gyilkosságok növekedése kétpárti probléma” – fogalmazott a The Wall Street Journal, kiemelve, hogy két számjegyű a gyilkosságok arányának
növekedése olyan, republikánusok irányította nagyvárosokban is, mint a floridai Miami, a kaliforniai San
Diego, a nebraskai Omaha, vagy az oklahomai Tulsa.
(MTI)

Rágcsáló- és rovarirtás

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy (a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján) augusztus 12-14. között
rágcsálóirtásra kerül sor a város magánterületén és rovarirtásra
a köz- és magánterületén. Rossz idő esetén az időpont módosulhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a brodifacoum, a cypermetrin és a diflubenzuron, amelyek az Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn)
és irritálónak (Xi) minősülnek.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és
fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64908-I)

MUNKARUHÁzATOT GYÁRTÓ CÉG SZAKKÉPZETT VARRÓNŐKET alkalmaz lineáris varrógépre. Munkaprogram: hétfő-péntek
7-15.30 óra. Fizetés: 1800-2200 lej + étkezési utalványok + utazási
költségtérítés. Tel. 0728-298-421. (p.-I)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz iroda-, illetve lakástakarításra. Munkaprogram hétfőtől péntekig 7-15.30 óra. Fizetés: 1500
lej + étkezési utalványok + utazási költségtérítés. Tel. 0728-298-421.
(p.-I)

Az AN FEED CÉG RAKTÁROS MUNKATÁRSAT keres nyárádtői
munkapontjára. Elvárások: precizitás, csapatszellem, jó szervezői készség, a román és a magyar nyelv ismerete. Érdeklődni a 0730-001-160as telefonszámon. Az önéletrajzokat az anfeed@anfeed.ro e-mail-címre
várjuk. (64941-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Holtmarosra

VITA IBOLYÁNAK

születés- és névnapja

alkalmából jó egészséget
és mielőbbi gyógyulást
kíván férje,

Miklós és a család.
(8436)

ADÁSVÉTEL
ELADÓK demizsonok, PVC-hordók,
Dacia-gumi. Tel. 0365/448-371. (8413)

LAKÁS

KERESEK egy- vagy kétszobás, udvaros
lakást megvételre vagy albérletbe. Tel.
0773-345-605. (8368)

MINDENFÉLE

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

KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket
árulunk. Tel. 0765-385-595. (8356)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből és cserépből, festést, meszelést,
szigetelést
polisztirénnel,
készítünk kéményeket. Tel. 0769389-182. (8358-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást,
glettolást,
festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és beltéri
munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

KÉSZÍTÜNK új tetőket Lindab lemezzel,
valamint
kerítést;
vállalunk
cserépforgatást, szigetelést kátránnyal,
festést, meszelést és hegesztést. Tel.
0740-651-354. (8243)

Minden augusztus 12-én szomorú szívvel emlékezünk a dolgos
kezű,
áldott
lelkű
édesapánkra, a szentgericei KUTI
ORBÁNRA halálának 15. évfordulóján.
Az idő múlásával egyre jobban
hiányzol nekünk. Nyugodj békében, drága édesapánk! Gyászoló
szerettei. (8423-I)

Nehéz az életet leélni nélküled,
Feledni téged soha nem lehet.
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél,
Tudjuk, hogy már nem látunk,
de mégis oly nagyon várunk,
hazudva magunknak, hogy nagyon ne fájjon.
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 12-én a székelybósi születésű
NAGY
ÁRPÁD
marosszentkirályi lakosra, aki
már 20 éve itthagyott bennünket.
Emlékét őrzi felesége, Jozefa, két
nevelt fia, három unokája, valamint testvérei és azok családja.
Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (8419)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal, de Isten akarata előtt fejet hajtva tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
MÁRKOS ZSÓFIA
2020. július 31-én, életének 86.
évében elhunyt. Temetése 2020.
augusztus 13-án de. 11 órától
lesz a marosvásárhelyi római katolikus temetőben.
A gyászoló család. (p.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan értesültünk ked-

ves

szomszédasszonyunk,

KŐSZEGI MARGITKA ny. férfi-

fodrász elhunytáról. Nyugod-

jon

békében!

Szeretteinek

őszinte részvéttel vigasztaló-

dást kívánunk. Az Argeşului u.
10.

(8442)

sz.

lakóközössége.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik VARGANCSIK ISTVÁN

temetésén részt vettek, sírjára
virágot

helyeztek

és

fájdal-

munkban osztoztak. Gyászoló
családja. (sz.-I)

Szeretnénk hálánkat kifejezni és
megköszönni
kardiológia

elsősorban

főorvosainak,

a

dr.

Benedek Imrének és dr. Benedek
Theodorának,

valamint

dr.

Kovács Istvánnak, úgyszintén a

sebészeti és érrendszeri osztály

orvosának, dr. Keller Rékának és
csapatának
odaadó

köszönettel
(8440-I)

lelkiismeretes,

munkájukat.
az

Isa

Hálás

család.
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Viselj maszkot,
mert
megmentheti
az életed!
Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd a füledre.
• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.
• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat takard el.
• maradjon rés a maszk és az
arcod között.
• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.
• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.
• érintsd meg a maszk belső
felét.
• távolítsd el a maszkot, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,
hogy felelősségteljes ember
vagy!

KOBAK KÖNYVESBOLT

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

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

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

