
A marosvásárhelyi közlekedés és a közszállítás gondjait, il-
letve a jelenlegi helyzet orvoslását célzó korszerűsítési prog-
ramot ismertette Soós Zoltán tegnapi sajtótájékoztatóján,
melyet – nem véletlenül – a Kossuth utca 34-36. szám alatti
forgalmas buszmegállóban tartott, ezzel is érzékeltetve a vá-
rosszerte jellemző siralmas állapotokat. 

Kényelmes, pontos tömegközlekedést terveznek
– Ma Marosvásárhelyen a legnagyobb probléma a közlekedés: a tö-

megközlekedés, az autós és a biciklis közlekedés. Nincsen semmi rend-
szerezve, és nincs elgondolás sem erre vonatkozóan. A nagy
személygépkocsi-forgalom, a dugók miatt a városban erős a légszennye-
zettség is. Az utcaszerkezet is külön problémát jelent, hiszen az utóbbi

A téblábolás ára

Azon morfondírozott a kormányfő, hogy megengedik a vendéglá-
tóhelyek beltéri helyiségeinek újranyitását, ha a vírus is úgy gon-
dolja. Márpedig a vírus úgy fogja gondolni. Mivel elkezdtek
kevesebbet tesztelni, így logikusan rögtön kevesebb lett a bejelentett
fertőzés is, lehet ám a számokkal játszani. És lehet a dologban sze-
repe annak is, hogy a vendéglátósok tiltakozásokat helyeztek kilá-
tásba a múlt héten. Őket érinti leginkább a víruskrízis gazdasági
oldala, amely már számokban is kezd jól látszani.

Mint ismert, a karanténidők elején, márciustól a kormány átvál-
lalta a leállított cégek alkalmazottai bérköltségének háromnegyedét,
és adókötelezettségeket engedett el. Két hónap után viszont ezeknek
a kedvezményeknek egy része megszűnt, miközben egyéb gazdasági
támogató intézkedésekkel a kormány adós maradt. Inkább egy tízéves
gazdaságfejlesztési ábrándot költöttek a hagyományszerűen lehívni
sosem tudott uniós alapokra.

Ennek a botcsinálta gazdaságtámogatási filozófiának az egyenes
következménye a csődbe ment cégek számának alakulásán követhető
le. Ha összevetjük az adatokat a tavalyiakkal, akkor áprilisban 85,
májusban 55 százalékkal volt kisebb a csődöt jelentő cégek száma a
múlt évinél. Ez az említett kedvezmények hatása. Május felétől meg-
szűntek a kedvezmények, így júniusra már megtriplázódott a fizetés-
képtelenséget jelentő cégek száma az egy hóval korábbihoz képest,
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Mezey Sarolta

Elmarad az idén
a Vásárhelyi
Forgatag
Mégsem lesz idén Vásárhelyi Forga-
tag. Több tucat gyűlés, programszer-
vező-találkozó és a közegészségügyi
hatóságokkal való egyeztetés után
hoztuk meg a döntést: a nyolcadik Vá-
sárhelyi Forgatagot nem szervezzük
meg.
____________2.
Kinyithatnak
a beltéri
vendéglátóhelyek?
A múlt héten először csökkent az újon-
nan diagnosztizált koronavírus-fertő-
zöttek száma, a kormány pedig azt
fontolgatja, hogy engedélyezi a ven-
déglátóhelyek beltéri részeinek meg-
nyitását.
____________7.
Ötszáz lejes
értékjegyek 
Anyagi támogatásban részesülnek or-
szágszerte az óvodai, elemi és közép-
iskolai állami oktatásban részt vevő
hátrányos helyzetű gyerekek. A kérel-
meket szeptember 11-ig be kell nyúj-
tani a lakhely szerinti önkormányzatok
szociális osztályán.
____________8.

Fotó: Nagy Tibor

Benedek István

Soós Zoltán a marosvásárhelyi közlekedésről, közszállításról 

Fél évszázados lemaradást
kell behozni



Ma IZSÓ,
holnap GÁSPÁR napja.
GÁSPÁR: bizonytalan ere-
detű, a hagyomány szerint a
három napkeleti bölcs egyiké-
nek neve, de a Bibliában ez a
név nem szerepel, csak a 6. szá-
zadtól bukkan fel. 

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 25 0C
min. 15 0C

Szeptemberben sem népesül be a Liget Fotó: Nagy Tibor (archív)

Új parkolódíjak Marosvásárhelyen 
A marosvásárhelyi tanács 2020. évi 145 sz. határozata ér-
telmében szeptember elsejétől új parkolódíjakat vezetnek
be Marosvásárhelyen, a következőképpen: a 0-s övezet-
ben félórai parkolásért 3, egy óráért 5 lejt kell fizetni; az 1-
es zónában 30 perc 2 lejbe kerül, 60 perc 3 lej, egy napra
pedig 10 lej a parkolási díj. A 2-es zónában 30 perc 1 lej,
egy óra 1,5 lej, egy nap 5 lej. A határozat előírja, hogy
amennyiben az ablaktörlőre helyezett büntetést nem fizetik
ki, napjára 25 lejes büntetőkamatot számítanak fel, a 0-s
övezetben azonban kétóránként számolják fel a 25 lejes
büntetőkamatot. Az aznapi büntetést a kiállításának napján
23.59 óráig lehet kifizetni a piacigazgatóság által admi-
nisztrált piacok, valamint Hadsereg téri piac jegypénztára-
inál. Amennyiben elmulasztják a kifizetést, akkor a
büntetés másnaptól 50 lej, amelyet 48 órán belül kell kifi-
zetni. Ha ezt sem törleszti az érintett, 200 és 500 lej közötti
bírságot kell kifizetnie. 

Őszi felvételi a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem őszi felvételt hirdet.
A felvételizők szeptember 3-tól iratkozhatnak be a fennma-
radt helyekre. Alapképzés: audiovizuális kommunikáció –
forgatókönyv- és reklámírás, média szak, osztályvezető:
Kós Anna (3 költségtérítéses hely); teatrológia szak, osz-
tályvezető: Ungvári Zrínyi Ildikó (6 költségtérítéses hely);
látványtervezés, osztályvezető: Bartha József (6 költség-
térítéses hely); zene szak, osztályvezető: Makkai Gyöngy-
vér (5 költségtérítéses hely). Magiszteri képzés:
művészetek és új média, osztályvezető: Kós Anna (5 költ-
ségtérítéses hely); teatrológia, művelődésszervezés, osz-
tályvezető: Pál Attila (4 költségtérítéses hely); korszerű
zenei koncepciók, osztályvezető: Elekes Márta (3 költség-
térítéses hely). A felvételi vizsgák szeptember 14-én kez-
dődnek. További információk az egyetem honlapján, illetve
az egyetem hirdetőfelületein találhatók (www.szini.ro ,
www.uat.ro). További elérhetőségek: telefon/fax: 0265-
266-281, e-mail: felveteli@uat.ro, székhely: Köteles Sá-
muel utca 6. szám, Marosvásárhely.

Újabb tanfolyamok a Kulturális
és Tudományegyetemen

A Kulturális és Tudományegyetem – az egészségvédelmi
szabályok betartásával – a koronavírus-járvány alatt is
szervezett szakképzéseket és továbbképzőket. Volt számí-
tógépes fémforgácsoló, hegesztő, élelmiszer-kereskedő–
elárusító, beszerzői és számítógépes adatfeldolgozói
tanfolyam. Újabbakat is meghirdetnek, amelyek többek kö-
zött az online felületen történő oktatást segítik. Az egyik
ilyen a videókonferencia alkalmazás, amelyet általános és
középiskolai tanároknak, szülőknek ajánlanak. Egy másik
a Pilot UAV kezdő és haladó szintű drónkezelő kurzus. Az
érdeklődők az intézmény Iuliu Maniu utca 4. szám alatti
székhelyén iratkozhatnak fel a tanfolyamokra. 

Hírszerkesztő: Vajda György 
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Könyvbemutató Kelementelkén 
Első beszélgetősorozatának folytatásaként László Judit
könyvének második kötetében újabb öt sikeres erdélyi
magyar cégvezetőt mutat be. A kötet többek között olyan
témákat boncolgat, mint a cég- és csapatépítés kihívásai,
sikerei, buktatói, a folyamatosan, gyorsan változó romá-
niai körülmények miatt elvárt vezetői rugalmasság. A tör-
ténetek ihletet adhatnak másoknak, és megerősíthetik
őket abban, hogy a kitartó, szorgalmas munkának tényleg
van eredménye. Itthon is. A könyvbemutatón részt vesz-
nek: Varga-Pál Petri Zsolt – Petry cégcsoport, László
Judit szerző, Papp György-László, a Medline tulajdonosa
és vezérigazgatója, Albert Attila – Bioeel, Gorbai Attila –
Tenrom (az első kötetben szereplő vállalkozó), Leitersdo-
fer Edit-Wilma – Kárásztelki Pezsgőpincészet. A bemutató
ma 18 órától lesz a kelementelki Petry borházban. Érdek-
lődni lehet a 0735-206-265-ös telefonszámon. 

Duplakanyar – bemutató 
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata augusztus 29-én, szombaton 20 órától a marosvásár-
helyi nyári színpadon bemutatja Méhes György
Duplakanyar című darabját. Szereplők: Bálint Örs, Benő
Kinga, Csíki Szabolcs, Fodor Piroska, Fülöp Bea, Gecse
Ramóna, Henn János, Kilyén László, Somody Hajnal,
Korpos András, Lőrincz Ágnes, Ördög Miklós Levente,
Ciugulitu Csaba, Nagy Levente, Nagy Péter, Máthé Zsolt,
Zólyomi Endre. Rendező: Gáspárik Attila, jelmeztervező:
Moldován Orsolya, díszlet: Kirápság Alitta, zene: Boros
Csaba. A 12 éven felülieknek ajánlott előadás román fel-
irattal követhető. Jegyeket elővételben a https://www.bilet-
master.ro/hun/Production/440627/Duplakanyar

elérhetőségen lehet váltani, személyesen a színház jegy-
pénztáránál  hétfőtől péntekig 12-18 óra között, valamint
az előadás előtt a helyszínen. Kedvezőtlen időjárás ese-
tén a jegyek felhasználhatóak a következő Duplakanyar
előadáson. 

Pálos kiállítás
Marosszentgyörgyön
Augusztus 31-én 14 órakor nyílik meg a Marosszent-
györgy központjában levő Szent György iskola udvarán
parkoló autóbuszban a Pálosan szép az élet! című ván-
dorkiállítás, amely a pálos szerzetesrend történetét mu-
tatja be. A vándorkiállítás anyaga augusztus 23-án
érkezett Erdélybe. Hargitafürdő (ahol pálos szerzetesek
élnek), Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Kéz-
divásárhely után Marosszentgyörgyön lesz látogatható
szeptember 1-jén és 2-án 10-18 óra között. A kiállítás
célja, hogy útja során ne csak a katolikus, illetve hívő em-
bereket szólítsa meg, hanem mindenkit, akit érdekel a
magyar múlt, a magyar történelem. A kiállítás házigazdája
a marosi-küküllői főesperesség nevében a marosszent-
györgyi plébánia (Baricz Lajos, tel.: 0744 811 688), a láto-
gatókat Bátor Botond pálos szerzetes fogja vezetni. A
belépés ingyenes. A járványügyi előírások betartása köte-
lező.

Kamarazene-koncert
a gernyeszegi kastélyban 
Augusztus 31-én 19 órától újabb kamarazene-koncert
lesz a gernyeszegi Teleki-kastély udvarán. Fellép a Tibe-
rius Quartet és a Neumarkt Brass Quintet. A belépőjegy
30 lej, a bevételt a szervezők a kastély fenntartására for-
dítják. Jelentkezni, érdeklődni a 0723-037-922-es, 0754-
383-485-ös telefonszámon vagy a
telekicastle@gmail.com e-mail-címen lehet.

RENDEZVÉNYEK

Mégsem lesz idén Vásárhelyi Forgatag. Több
tucat gyűlés, programszervező találkozó és a köz-
egészségügyi hatóságokkal való egyeztetés után
hoztuk meg a döntést: a nyolcadik Vásárhelyi
Forgatagot nem szervezzük meg.

Bár a fesztiválszervezők sorra jelentették be, hogy idén
nem rendezik meg nagy tömegeket megmozgató rendez-
vényüket, mi sokáig nem akartunk lemondani a Vásárhelyi
Forgatagról. Arra számítottunk, hogy a tavaszi járványhely-
zet miatt életbe léptetett korlátozások őszire enyhülni fog-
nak, és módunkban áll olyan rendezvényt szervezni, amin
részt tudnak venni a marosvásárhelyiek. Számos forgató-
könyvvel készültünk: minimális közönség, regisztráció, élő
közvetítés, távolságtartás. A Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság illetékeseinek véleményét is megismerve,
valamint más rendezvényszervezők tapasztalataira hagyat-
kozva hoztuk meg a döntést.

Fontos tényező volt, hogy a határátlépési szabályok szi-
gorítása és a karanténkötelezettség miatt minden külföldi
fellépőről, meghívottról le kellett mondanunk, ezért az el-
múlt években megszokott színvonalat sem tudtuk volna
biztosítani. Hisszük ugyanakkor, hogy a Forgatagnak a kö-

zösségben megélt pillanatokról, az együtt elkoccintott po-
harakról, ölelésekről, találkozásokról kell szólnia, ez pedig
az érvényben lévő távolságtartási előírások betartásával ne-
hezen egyeztethető össze.

Feltett szándékunk volt, hogy a fesztivál megszervezé-
sével a helyi zenekarokat, színpad-, hang- és vetítéstechni-
kát biztosító partnereinket, a helyi termelőket és
kézműveseket segítsük, ezt most nem tudjuk teljesíteni.

A legfontosabbnak az emberek biztonságát, egészségé-
nek megőrzését tartjuk. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi
körülmények között nem tudjuk biztonságosan megszer-
vezni a vásárhelyiek kedvenc napjait, a rendezvény lemon-
dását tartjuk az egyetlen felelős döntésnek. A forgatagozók,
vagyis az emberek nélkül a Vásárhelyi Forgatag nem tudja
azt a célt szolgálni, ami miatt nyolc évvel ezelőtt életre hív-
tuk.

Arra készülünk, hogy amint a járványhelyzet enyhül, és
a közegészségügyi szabályozások lehetővé teszik, év köz-
ben igyekszünk pótolni az elmaradt találkozásokat, prog-
rampontokat. Mert a Vásárhelyi Forgatag összeköt minket!

A Vásárhelyi Forgatag
szervezőcsapata

Elmarad az idén a Vásárhelyi Forgatag

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



Támogatás jöhet
az otthon maradó szülőknek

Ludovic Orban miniszterelnök úgy nyilatkozott hétfőn
este a Digi 24 televíziócsatornának, hogy amennyi-
ben a COVID-19-járvány miatt felfüggesztenék az
oktatást valamely iskolában, minden tanuló szüleinek
egyike megkapja fizetése 75%-át, hogy otthon ma-
radhasson gyermekével. „Ha egy osztályban felüti a
fejét a betegség, az oktatást az illető osztályban au-
tomatikusan felfüggesztik 14 napra, és járványtani
ankétot végeznek. (...) Ha egy iskolában több, mond-
juk 3-5 eset bukkan fel, a szóban forgó iskolában fel-
függeszthető az oktatás 14 napra. Ezért jogszabályt
dolgoztunk ki, amelyet már megvitattunk a kormá-
nyon belül, ennek értelmében ugyanazt a segélyt, a
fizetés 75%-át folyósítjuk egyik szülő számára, amit
a szükségállapot ideje alatt is biztosítottunk, hogy a
szülő maradhasson otthon a gyermekkel” – mondta
a kormányfő. (Agerpres)

A helyi választottak külön-
nyugdíjának eltörlését
kezdeményezte az USR

Törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe a Ment-
sétek meg Romániát Szövetség (USR) a polgármes-
terek, alpolgármesterek, megyei tanácselnökök és
tanácselnök-helyettesek 2021. január 1-jétől esedé-
kes különnyugdíjának eltörléséről. Hétfői sajtótájé-
koztatóján Ionuţ Moşteanu USR-s képviselő
rámutatott, 2019-ben az akkor Viorica Dăncilă ve-
zette szociáldemokrata kormány a 2019/57-es sür-
gősségi rendelettel különnyugdíjhoz juttatta a helyi
választott tisztségviselőket. A 2020-as költségvetési
törvényhez benyújtott módosító javaslattal az USR-
nek sikerült elérnie, hogy halasszák 2021. január
1-jére a jogszabály gyakorlatba ültetését, ettől a dá-
tumtól azonban a polgármesterek, alpolgármesterek,
megyei tanácselnökök és tanácselnök-helyettesek
igényelhetik a különnyugdíjat, és ezt a képviselő sze-
rint meg kell akadályozni az erről szóló törvény ha-
tályon kívül helyezésével. (Agerpres)

Orban szerint a választásokért
nyújtott be bizalmatlansági
indítványt a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) azért nyújtott be bi-
zalmatlansági indítványt, hogy „rátegye a kezét a ha-
talomra”, és ellenőrizni tudja a választási folyamatot
– vélekedett hétfőn, a Digi24 késő esti műsorában
Ludovic Orban miniszterelnök. A kormányfő szerint a
PSD-t „cseppet sem érdekli” a kormányzás, nem ér-
dekeltek, hogy helyreálljon a román gazdaság, csak
a hatalmat szeretnék megszerezni, hogy ők szervez-
hessék a választásokat. Orban „felelőtlenségnek” mi-
nősítette, hogy arra törekednek, hogy egy ilyen
kihívásokkal teli időszakban kormány nélkül marad-
jon az ország. (Agerpres)

Hivatalosan is Trump
a Republikánus Párt elnökjelöltje

A Republikánus Párt hivatalosan is Donald Trumpot
jelölte az Egyesült Államok elnökének a párt elnök-
jelölt-állító konvencióján hétfőn az észak-karolinai
Charlotte-ban. Az elnökjelöltséghez a küldöttek 1276
voksára volt szükség, Donald Trump ezt perceken
belül megszerezte. Trump – az előzetes jelzésekkel
ellentétben – személyesen is megjelent az észak-ka-
rolinai városban. A hivatalban lévő elnök beszédében
megköszönte a jelölést, és felidézett kormányzata
eredményei közül néhányat, köztük az új kereske-
delmi megállapodásokat, vagy az egészségbiztosí-
tás javítása érdekében tett döntést, amellyel
kötelezte a biztosítókat a súlyos betegekkel történő
biztosításkötésre is. Trump hangsúlyozta: az Egye-
sült Államok soha nem lesz szocialista ország. (MTI)

és a tavalyi helyzethez viszonyítva is jelentős volt ennek
a szomorú adatnak az emelkedése. Júliusban még to-
vább romlott a helyzet és a trend, ekkor már a múlt évi
azonos hónaphoz képest 55 százalékkal több cég ajta-
jára került lakat. Egyes becslések szerint egy év alatt
150 ezer vállalkozás mehet csődbe az országban, és
ennek fényében teljesen hihetőnek tűnik az a vendéglá-
tóipari elemzés is, amely szerint a hotelek fele zárhat be
az idén. Arra sem sok az esély, hogy a szeptembertől
való újranyitás megmentse őket, hiszen a nyári vakáció
lejárta a nyaralási szezonnak is harangozni szokott, már
ha a vírushelyzet láttán sokaknak lett volna egyáltalán
kedve és pénze hosszabban nyaralni. És a vendéglátó-
ipar nem az egyetlen ágazat, amelyik bajban van, a ke-
reskedők sem viszik sokkal jobban, és ahogy közeleg az
ősz meg a tél, egyre több olyan szektorban lesz baj, ahol
a bevételek főleg a nyári szezonban termelődnek. Most
kezd látszani, hogy a karanténidőkben nyújtott támoga-
tás mellé kiegészítő intézkedésekkel is kellett volna se-
gíteni a gazdaságot. Még most sem lenne késő, csak ész
és pénz kellene hozzá, de ebben a jobb sorsra érdemes
országban egyikből sincs túlkínálat.

A téblábolás ára
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Dokumentumai alapján a fehérorosz ellenzéki ko-
ordinációs tanács nem törekszik együttműködésre
Moszkvával – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml
szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Peszkov elismerte, hogy Moszkvának nincsenek pontos is-
meretei a testület platformjáról és követeléseiről, és azoknak
a fehérorosz belügyekkel foglalkozó részébe nem is kíván be-
leszólni, de úgy látja, hogy egyes, a tanács tagjai által szöve-
gezett, nyilvánosságra került dokumentumokban a hangsúly
eltolódott az Oroszországgal folytatott együttműködéstől, és
„minimális mértékben nyilvánul ki a szövetségesi viszony
folytatásának szándéka”.

A szóvivő szerint nehéz megítélni, vajon az általa emlege-
tett iratok a tanács kiforrott álláspontját tartalmazzák-e. Hoz-
zátette, hogy Moszkvának „jobban imponálnak” a
szövetségesi kapcsolatok folytatásának pártján álló fehérorosz
politikusok.

Egy nappal korábban Szergej Lavrov orosz külügyminisz-
ter kifogásolta, hogy Szvjatlana Cihanouszkaja, a Litvániába

távozott elnökjelölt a honlapján „nyíltan provokatív elemeket
tartalmazó programot” tett közzé, amely rövidesen eltűnt. Ez
egyebek között szorgalmazta Fehéroroszországnak az Eurá-
zsiai Gazdasági Unióból és Kollektív Biztonsági Szerződés
Szervezetéből, valamint a Szövetségi Államból való kilépését,
illetve perspektivikusan az EU-ba és a NATO-ba való belépést
és az orosz nyelvnek a kiszorítását. Cihanouszkaja egyébként
nem tagja a koordinációs tanácsnak.

Peszkov hétfőn azt hangoztatta, hogy Moszkva nem folytat
tárgyalásokat a testülettel, mert az egyet jelentene a fehérorosz
ügyekbe való beavatkozással, és ezt mások esetében is hely-
telennek tartja. A fehérorosz erőszakszervezetek által elköve-
tett túlkapásokat fehérorosz belügynek minősítette.

Az orosz elnöki szóvivő nem kívánta kommentálni, hogy
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök – kiskorú fiával
együtt – felfegyverkezve és golyóálló mellényben mutatkozott
Minszkben. „Nem fogok válaszolni az ön kérdésére” –
mondta az újságírónak, aki azt firtatta, hogy normális reakció
volt-e Lukasenka részéről a géppisztolyos megjelenés. (MTI)

Kreml: a fehérorosz ellenzék nem törekszik
együttműködésre Moszkvával
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Bevetették a Nemzeti Gárdát hétfőn a wisconsini
Kenosha városában, ahol erőszakba torkolló tünte-
tések kezdődtek, miután előző nap rendőrök több-
ször hátba lőttek egy afroamerikai férfit.

A Michigan-tó délnyugati partján fekvő Kenoshában va-
sárnap délután egy családi vitához hívták ki a rendőröket, akik
egyelőre tisztázatlan körülmények között többször hátba lőt-
ték Jacob Blake 29 éves afroamerikai férfit. Blake-et súlyos
állapotban helikopterrel szállították Milwaukee egyik kórhá-
zába, és megműtötték. A kórház hétfői jelentése szerint az ál-
lapota stabil.

A városban vasárnap gyújtogatások és erőszakba torkolló
tüntetések kezdődtek a rendőri erőszak ellen.

Tony Evers, Wisconsin demokrata párti kormányzója már
vasárnap közleményben ítélte el a rendőrök erőszakos fellé-
pését, – mint fogalmazott – „a túlzott erőszakot”. Majd hétfőn
– miután a megmozdulások nem csillapodtak – elrendelte a
Nemzeti Gárda bevetését az erőszak megfékezésére. A kor-
mányzó egyúttal bejelentette, hogy hétfőn rendkívüli ülést tart
a wisconsini törvényhozás, hogy megtárgyaljon egy, a rend-
őrségi problémákkal foglalkozó törvénycsomagot. A rendőrök
elszámoltathatóságáról és egyes rendőri intézkedések, például

a fojtófogás betiltásáról szóló törvénycsomagot egyébként
már egy hónappal ezelőtt előterjesztették.

Hétfőn Evers „empátiára, emberségre és a rendszerszerű
rasszizmus megfékezésére” szólította fel a rendőröket, de Ke-
nosha rendőri szervezetének vezetője, Pete Deates bírálta a
kormányzót, mert szerinte teljesen felelőtlenül, gyorsan íté-
letet mondott a rendőrségről. Deates arra kérte a közvéle-
ményt, hogy várjon, amíg ismertté nem válnak a tények.

Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje hétfőn szintén köz-
leményt adott ki, amelyben az esetben eljáró rendőrök fele-
lősségre vonását szorgalmazta.

A közösségi médiában nyilvánosságra került egy mobilte-
lefonnal készült videófelvétel, amelyen az látszik, hogy Blake
az autójához indult, nyomában két rendőrrel. A rendőrök
egyike megragadta az ingét, éppen akkor, amikor beszállni
készült a vezetőülésbe, majd több lövés dördült el. A videóból
nem egyértelmű, hogy csak az egyik rendőr lőtt-e, vagy mind-
ketten lövéseket adtak le.

Josh Kaul wisconsini igazságügyi miniszter azonnal kény-
szerszabadságra küldte az intézkedésben részt vevő rendőrö-
ket, és vizsgálatot rendelt el az eset körülményeinek
tisztázására. (MTI)

Bevetették a Nemzeti Gárdát
a wisconsini Kenoshában

Románia 175 millió eurónyi vissza nem térítendő
európai uniós támogatást fordít táblagépek, egész-
ségügyi felszerelések és mobilvécék beszerzésére,
hogy a koronavírus-járvány közepette kezdődő új
tanévben a hátrányos helyzetű diákok számára is
megteremtse a megfelelő higiéniai, illetve távokta-
tási feltételeket.

Az erről szóló, hétfőn elfogadott sürgősségi kormányren-
deletet kedden ismertette a sajtó.

Az iskolákat működtető települési önkormányzatok azokat
a kiadásaikat számolhatják el, amelyeket augusztus elsejétől
kezdődően fordítottak a jogszabályban meghatározott célokra.

Az összeg nagyobbik, 100 millió eurós részéből az online
oktatáshoz szükséges táblagépek és más elektronikai eszkö-
zök beszerzését támogatják mintegy félmillió rászoruló diák
számára.

A sürgősségi kormányrendelet által elkülönített uniós for-
rásokból 50 millió eurót fordítanak védőmaszkok és fertőtle-

nítőszerek beszerzésére, 25 millió euróból pedig – kézmosási
lehetőséget is biztosító – mobilvécéket vásárolnak azoknak
az iskoláknak, amelyekben továbbra sincs vezetékes víz. Az
erre fordítandó összeg körülbelül ötezer mobilvécé felszere-
lésére elegendő.

A 2019-2020-as tanév kezdetén Romániában még 1170 ve-
zetékes víz és csatornázás nélküli iskola működött, ahol a di-
ákok és tanárok udvari latrinákra járnak szükségleteiket
elvégezni.

A tanév szeptember 14-én kezdődik. Azokon a települése-
ken, ahol ezer lakosonként több mint egy koronavírus-fertő-
zést észleltek az utóbbi két hétben, a távoktatás bevezetéséről
dönthet a megyei járványügyi operatív törzs. Ha ez a mutató
egy és három között van, akkor részlegesen, ha pedig megha-
ladja a hármat, akkor teljes egészében az internetre költöztetik
az oktatást. Ha a jelenlegi járványügyi helyzet nem változik,
az intézkedés az iskolák mintegy tíz százalékát érintheti.
(MTI)

Táblagépek és mobilvécék beszerzésével készülnek
az új tanévre

Meghaladta kedden a 80 ezret a koronavírus-jár-
vány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma,
és újból megdőlt a napi halálozások negatív re-
kordja.

A stratégiai kommunikációs törzs keddi jelentése szerint
újabb 58 koronavírusos beteg vesztette életét az utóbbi 24 órá-
ban, ezzel 3367-re emelkedett a járvány áldozatainak száma.
Romániában eddig három alkalommal érte el vagy haladta
meg az 50-et a koronavírusnak tulajdonított halálozások
száma, a napi több mint 40 haláleset pedig már csaknem két
hete átlagosnak számít az országban. 

Az utóbbi napon újabb 1060 embernél mutatták ki a koro-
navírust: ez tíz százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától,
és igazolni látszik a hatóságok reményét, miszerint Románia
a járvány újabb tetőzésének szakaszába lépett.

A járványügyi szakemberek szerint nem lehet az esetszám

gyors csökkenésére számítani, és bármikor ismét erőre kaphat
a járvány. Becsléseik szerint a reprodukciós ráta augusztus 5.
után került ismét 1 alá, és azóta 0,94-ig csökkent. Ez a mutató
azt jelzi, hogy egy ember hány másikat fertőz meg, és 1 alá
kell szorítani ahhoz, hogy a járványt meg lehessen fékezni.
Július 10. körül a reprodukciós ráta elérte az 1,21-et.

Az ismert aktív fertőzöttek száma, amely most több mint
41 ezerre tehető, kevesebb mint egy hónap alatt duplázódott
meg. Közülük 7268-an vannak kórházban, 490 súlyos esetet
pedig továbbra is intenzív osztályon ápolnak.

A legtöbb, 229 új koronavírus-fertőzést Bukarestből, Iasi
(55) és Prahova (53) megyéből jelentették. Szatmár megyében
az utóbbi napon nem azonosítottak újabb fertőzöttet, Dolj me-
gyében 3, Hargita megyében pedig 4 új esetet regisztráltak.
Maros megyében a prefektúra keddi közlése szerint az utóbbi
24 órában 12 új fertőzöttet jelentettek, újabb halálesetről nem
számoltak be.

Ismét rekordot döntött a napi halálozások száma



harminc évben szinte semmi válto-
zás nem történt. Marosvásárhely
egyik legforgalmasabb megállójá-
ban tapasztalhatjuk, milyen körül-
mények uralkodnak a köz-
szállításban. A megálló várakozója
nem fedett, nincs menetrend, nem
lehet tudni, mikor jönnek a buszok,
a járatokról sincs tájékoztató.
Mindez egy fél évszázaddal röpít
vissza az időben. A hetvenes-nyolc-
vanas évek állapota köszön itt visz-
sza. Ma az a legfontosabb
feladatunk, hogy a város legtávo-
labbi pontjai buszsávokkal legye-
nek úgy összekötve, hogy gyorsan
és olcsón lehessen közlekedni. Így
Marosvásárhelyen helyreáll a mo-
bilitás, a tömegközlekedés, amit ha
az emberek használnak, csökkenni
fog a légszennyezés is. Ennek érde-
kében három fontos szempontot
vennénk figyelembe a közlekedés
korszerűsítésében: legyen kényel-
mes, pontos és könnyen hozzáfér-
hető. A kényelmes közlekedés
megteremtéséhez elsődleges, hogy
új buszokat helyezzünk forga-
lomba. A kormánytámogatásnak és
az EU-s pénzeknek köszönhetően
korszerű és akadálymentesített bu-
szok érkeznek. Fontos, hogy a fi-

nanszírozás 2022-re megtörténjen,
s ezzel Marosvásárhely buszparkja
több mint 120 új busszal fog bő-
vülni. Másik fontos eleme a kényel-
mes közlekedésnek a modern
buszmegállók léte, hogy ezek a hu-
szonegyedik század elvárásainak
megfelelően napsütésben, esőben
védelmet nyújtsanak az utasoknak,
főként az időseknek és gyermekek-
nek. Természetesen ezeknek a busz-
megállóknak akadálymentesí-
tetteknek kell lenniük. 

A kényelem megteremtéséhez
hozzátartozik az iskolabuszok indí-
tása, ami biztonságossá teszi a gyer-
mekek közlekedését, s mentesíti a
szülőket attól, hogy a reggeli forga-
lomban araszoljanak. Ami a pontos-
ságot illeti, a menetrend betartása
fontos feltétel. Ehhez létre kell
hozni a buszsávokat ott, ahol meg-
engedi az utcaszerkezet. Erre van-
nak szakavatott emberek, akik már
más városban bizonyítottak, meg-
hívjuk őket, hogy készítsék el a ter-
veket a buszsávok megépítésére a
tömegközlekedés felgyorsítása ér-
dekében – fogalmazott Soós Zoltán.
Nincs menetrend és digitális jegy,
ezen változtatni kell!

A közszállításban elengedhetet-
len a pontos menetrend. Jelenleg a

megállókban nincs feltüntetve a já-
ratok menetrendje. A közszállítási
vállalat honlapján ugyan megtalál-
ható egy menetrend, de azt nem
tartják be. A buszok félóránként ér-
keznek, de van úgy, hogy 40 percig
semmi sem fut be a megállóba.
Ezen sürgősen változtatni kell. 

A jó tömegközlekedés harmadik

szempontja a hozzáférhetőség. Ha
elektronikus jegyrendszert vezetünk
be, így akár telefonnal, kártyával,
sms-ben lehet fizetni. Így sokkal
előnyösebb a jegyvásárlás.

– Döntsük el mi, hogy lesz-e vál-
tozás Marosvásárhelyen vagy sem.
Azt szeretném, hogy ne egy hely-
ben topogjunk, hanem lépjünk
előre, és győzzön Vásárhely! – fo-
galmazott Soós. 

A programbemutatón Ungvári
Csongor szoftverfejlesztő, mobili-
tási szakértő kifejtette, hogy Maros-
vásárhely mobilitási terve
fenntartható, fejleszthető kell le-
gyen, ennek alapját pedig a közszál-
lítás kell képezze. Ha ugyanis a
lakosság megtapasztalja, hogy
tiszta, pontosan érkező autóbuszok
vannak a város utcáin, használni
fogja – most tíz autóból nyolcban
csak egy személy ül –, így kevesebb
autó fog közlekedni az utakon, ami
biztonságosabbá teszi a kerékpáro-
zást, a gyalogosok pedig nem ben-
zingőzben kell sétáljanak.
Vasúti infrastruktúra
a helyi közlekedésben

A Népújság kérdésére, hogy a bu-
szokon kívül más típusú tömegköz-
lekedési járművekre gondoltak-e,
Soós Zoltán elmondta, hogy a vas-
úti infrastruktúrát szeretnék hasz-
nálni a helyi közlekedésben, főleg a
város körüli metropoliszövezetben,
hiszen a Nagyernye – Marosszent-
györgy – Maroskeresztúr – Nyá-
rádtő – repülőtér vonalon kb. 30
ezer ember lakik, közülük jelentős

számban reggelente bejárnak a vá-
rosba, és ha a helyi vasúti közleke-
dés beindulna, akkor lényegesen
csökkenne a közutak terhelése és a
közúti forgalom. Erre is elkészült
egy tanulmány, s szeretnék, ha a
jövő év folyamán a tömegközleke-
dés kiegészítéseként beindulna a
vasúti szállítás. 
Biciklisáv gyanánt zöld csíkok 

Újságírók felvetették az autófor-
galmi sávokra felfestett zöld sávo-
kat, melyeket a jelenlegi
városvezetés biciklisávnak szánt. A
Pandúrok útján például a járda mel-
lett egy sávon gépkocsik parkolnak,
melléjük a forgalmi sávból levá-
lasztott zöld sávot festettek. A zöld
sáv keskeny, nem férnek rajta el a
biciklisek, de az autóknak sincs
hely a megmaradt fél sávon! 

– Ezek a sávok veszélyessé tették
a közlekedést mind a biciklisek,
mind az autósok számára. Gyakor-
latilag kampányfogásról van szó, s
nem átgondolt forgalmi megoldás-
sal rukkolt elő a városvezetés. Saj-
nos már egy baleset is volt a Jeddi
úton. Ezeket a jövőben fel kell szá-
molni, s ahol járda szélessége meg-
engedi, ott kell bicikliutat építeni,
nem az autósávra beszorítani –
mondta Soós Zoltán – hozzátéve, ha
a marosvásárhelyiek megelégelték
az egy helyben topogást, és változ-
tatni szeretnének, akkor szeptember
27-én tegyenek azért, hogy a város
kimozduljon a holtpontról. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor
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Újra elérhető
a közgyűjteményekben

az Arcanum Digitális Tudástár
Újra elérhető a jelentősebb
hazai és határon túli közgyűjte-
ményekben az Arcanum Digitális
Tudástár (ADT) a Nemzeti Kultu-
rális Alap (NKA) támogatásának
köszönhetően – közölte a szer-
vezet hétfőn az MTI-vel.

„A Nemzeti Kulturális Alap kiemel-
ten fontosnak tartja a magyar kulturális
örökség digitalizálását és minél széle-
sebb körű elérhetőségének biztosítását.
Ez a törekvés különösen időszerű
2020-ban, a koronavírus okozta jár-
ványveszély idején” – olvasható a köz-
leményben.

Mint írják, az ADT csaknem 30 mil-
lió oldalon több mint 2300 újság és fo-
lyóirat, lexikon és egyéb kiadvány
online elérését teszi lehetővé a felhasz-
nálók számára. Az ADT korábban az
Elektronikus Információszolgáltatás
Nemzeti Program keretein belül volt
elérhető a közgyűjteményeknek, azon-

ban 2020-ban kikerült a támogatott tar-
talmak közül. Ennek következtében
sok közgyűjteményben – és ez különö-
sen a határon túli magyar intézménye-
ket sújtotta – anyagi okokból megszűnt
a szolgáltatás.

A Nemzeti Kulturális Alap 50 millió
forinttal támogatja – a Petőfi Irodalmi
Múzeum Digitális Bölcsészeti Köz-
pontján keresztül –, hogy ez a tartalom
augusztus 15-étől ingyenesen elérhető
legyen az ország minden jelentősebb
közgyűjteményében, a megyei és az
egyetemi könyvtárakban, a megyei
múzeumokban, a levéltárakban, vala-
mint a határon túli magyar gyűjtemé-
nyekben – olvasható a közleményben.

A tájékoztatás szerint több mint 130
gyűjtemény részére fizeti elő a Nem-
zeti Kulturális Alap a szolgáltatást,
amelyet így nem csupán a támogatott
intézmények munkatársai, hanem azok
látogatói is igénybe vehetnek. (MTI)

A Sapientia Alapítvány vásárolta meg
a Kolozsvár főterén álló Melody szállót

A kolozsvári román nyelvű helyi sajtó rosz-
szalló hangnemben számolt be hétfőn
arról, hogy a magyar állami finanszírozású
Erdélyi Magyar Tudományegyetem fenn-
tartója, a Sapientia Alapítvány vásárolta
meg a Kolozsvár főterének sarkán álló Me-
lody szálloda műemlék épületét, mert a
román állam intézményei nem tartottak rá
igényt.

A Ziarul Făclia helyi lap közlése szerint a ko-
lozsvári, a Kolozs megyei önkormányzatnak és a
kulturális tárcának is elővásárlási joga volt az épü-
letre, de egyikük sem élt ezzel a joggal. A Monito-
rul de Cluj helyi lap internetes oldalán a kolozsvári
polgármesteri hivatal sajtóosztályára hivatkozva
közölte, hogy az alapítvány 5,697 millió eurót fi-
zetett a patinás ingatlanért az eladó magánszemély-
nek. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem (EMTE) szenátusának elnöke
üzleti titokra hivatkozva nem kívánta közölni az
MTI-vel a kifizetett összeget.

Elmondta: az egyetem kolozsvári kara kinőtte a
Tordai úti épületét, ezért az októbertől induló nép-
táncoktatói szak számára újabb ingatlanra volt
szüksége. Ezzel párhuzamosan létrejött az Erdélyi

Hagyományok Háza Alapítvány is, mely helyszínt
keresett a kolozsvári működéséhez. A patinás szál-
lodaépület alkalmas e két funkció ellátására, és to-
vábbi fejlesztésekre is lehetőséget nyújt.

Tonk Márton elmondta, az épületben tavaly
decemberig még háromcsillagos szálloda műkö-
dött, tehát kis belső átalakításokkal azonnal hasz-
nálatba vehető. Hozzátette, most zajlik az épület
alapos felmérése, és ez alapján készítik el a hosz-
szabb távú átalakítás terveit. Azt a lehetőséget is
elemzik, hogy a földszinti vendéglő és a második
emeleti szállodaszobák rendeltetését nem változ-
tatnák meg. Mindkettőre szüksége van az egyetem-
nek egyfelől a vendégelőadók elszállásolására,
ellátására, másfelől pedig e funkciók bevételei se-
gíthetik az intézmény fenntartását.

A kétemeletes patinás épület a 19. század első
felében épült Kolozsvár főterének az északkeleti
sarkában, a Bánffy-palota mellett. Kezdetben pénz-
intézet, üzletek működtek benne, majd 1872-ben
szállodává alakították. A Pannónia szállónak, majd
Központi szállónak olyan vendégei is voltak, mint
Jókai Mór, Johannes Brahms vagy Liszt Ferenc. Az
épület az 1891-es felújítása során nyerte el mai his-
torizáló formáját. Ekkor épült saroktornya is. (MTI)

Fél évszázados lemaradást
kell behozni



Edina mindig is szerette a tükröket.
Nem a kézitáskában rejtőző, smink-

igazításnál előkapható, tenyérnyi női kellé-
keket, sem pedig az egész testet keretbe
foglaló, negyed fürdőszobányi üvegvalósá-
got, sokkal inkább a naptári idő tükröződé-
seit, a régmúlt ablakait, amelyekben különös
élmény volt felismerni és megérteni önma-
gát. A nyolcvanas évek voltak a kedvencei,
azokba nézegetett bele a legszívesebben. A
látvány rendszerint jó kedvre derítette – hi-
szen kislányként mindene megvolt, amire a
kommunista Romániában egy gyerek csak
vágyakozhatott, de – mint általában az élet
minden felületén – itt is akadtak kivételek:
egy-két olyan pillanat, amivel közel négy év-
tized múlva sem volt könnyű szembenézni. 

– Ilyenkor, augusztusban rendszerint elém
rajzolódik a 23-ai ünnepség, amire mindig
elvittek a szüleim, az éljenző tömeg, a felvo-
nulás, a Ceauşescu házaspár arcát, nevét
színes ernyőkből kirakó, ,,kiválasztott” fia-
talok műsora. Na meg persze a léggömb,
amit a nap végén, útban hazafelé édesapám
nyakában ,,trónolva” nyújtogathattam az ég
felé – kezdte történetét velem egykorú isme-
rősöm. Hangjából hamar eltűnt a derű. –
Tökéletesen gondtalannak és boldognak
éreztem magam azokon az estéken, a jelen-
ből visszatekintve most is annak látszom. Ha
azonban túl sokáig pihentetem a tekintetem
ezen a képkockán, azon kapom magam, hogy
a múltnak egy egészen más ablakán nézek

befelé, és amit odabent találok, köszönő vi-
szonyban sincs az örömmel.

– Édesapáddal kapcsolatos ez az emlék?
– szóltam közbe.

– Nem, szerencsére. A szüleim viszonylag
sértetlenül vészelték át az ,,aranykort,” nem
kerültek az útjukba koholt vádakat gyártó
,,jóakarók,” igaz, amilyen jámbor, egyszerű
életet éltek, nehéz is lett
volna bármilyen rend-
szerellenes cselekedetet
rájuk kenni. Az emlék-
kép kimondottan rólam
szól, és az emberekbe vetett hitem megingá-
sáról. Talán egyetlen apró részlet, az au-
gusztus 23-ra feldíszített épületek zászlóinak
vörös színe varázsol át menetrendszerűen
ebbe a homályosabb emlékszobába, a sarló-
val és kalapáccsal díszített lobogóról jut
mindig eszembe a kicsi piros nyakkendő,
amit második óvodai évemben, hatévesen
kaptam. Az ünnepség, amikor életem első
legjobb barátnőjével, a szomszédunkban
lakó, tündérien szép kislánnyal ,,a haza sóly-
mainak” soraiba léphettünk, érdekes módon
törlődött az emléktáramból, de azt a mámo-
rító büszkeséget, amit friss ,,felavatottként”
éreztem, most is pontosan fel tudom idézni.
Azelőtt nem szerettem annyira óvodába
járni, de attól a naptól kezdve alig vártam,

hogy reggelente beléphessek a nagy barna
kapun. Az óvónőnk szigorú volt, gyakran ki-
abált, de engem valamiért kifejezetten ked-
velt. A barátnőmet azonban ki nem állhatta,
és ezt minden adandó alkalommal értésére
is adta. Talán ez volt az oka annak, amit az
a lány ellenem elkövetett. Egy délelőtt dia-
filmvetítésre készült a csoport. Az első ilyen

alkalom volt, így mind-
annyiunkat lenyűgö-
zött a fehér lepedőn
megjelenő mesevilág.
A vetítés után az óvónő

utasította a naposokat – pechemre éppen mi
ketten voltunk azok a barátnőmmel –, hogy
tegyünk mindent helyre, amíg a többiek ki-
mennek a mosdóba kezet mosni tízórai előtt.
(Úgy volt, hogy mi majd akkor megyünk, ha
már mindenki visszajött.) Amikor a barát-
nőmmel kettesben maradtunk, ő azonnal a
diákat kezdte rendezgetni, én pedig az egy-
más mellé állított székeket vittem vissza a fal
mellett U alakban sorakozó asztalkákhoz.
Nem tudom, melyik volt az a pillanat, amikor
a kerek műanyag dobozokban lévő mesék be-
kerültek az óvodástáskámba, de amikor el-
jött a közös étkezés ideje, a vajas-ízes
kenyerem helyett az Öreg néne őzikéjét húz-
tam elő. Most is tisztán érzem, ahogy meg-
fagy a levegő a teremben, és az óvónő kérdő

tekintettel lép oda hozzám. Rémületemben
alig jött ki hang a torkomon, és amikor a ba-
rátnőm csengő hangon kezdte magyarázni,
hogy ő látta, amikor elpakoltam a diafilme-
ket, egészen megdermedtem. Az óvónőnk
csak annyit kérdezett tőlem: – Igaz ez?, és
amikor megráztam a fejem, azonnal tudta,
mi történt valójában. Így én nem is kaptam
semmilyen büntetést.

– És a barátnőd? 
– Egy egész órát kellett a sarokban állnia,

arccal a fal felé fordulva, de ez csak a kiseb-
bik rossz volt. A nagyobbik büntetés, a só-
lyomnyakkendőtől való megfosztás, sokkal
jobban megviselte. A barátságunk ezzel per-
sze véget ért.

– Nem kérdezted meg, miért akart bajba
sodorni?

– De igen. Azt válaszolta, hogy játékból
csempészte be a filmeket a táskámba, minden
rossz szándék nélkül, és hazamenés előtt
úgyis visszatette volna valamennyit a polcra,
a vetítő mellé. Azt is kijelentette, hogy áruló
vagyok, amiért nem vállaltam magamra a fe-
lelősséget, én, a ,,kis kedvenc” ugyanis úgy-
sem kaptam volna büntetést. Életre szóló
lecke volt ez nekem, talán túl jól is megta-
nultam. Ha ugyanis a korábbi idők tükrébe
nézek, egy önfeledten bizakodó leánykát
látok, a diafilmes történet utáni önmagam vi-
szont teli van kérdő- és felkiáltójelekkel.
Néha úgy érzem, jó lenne kiradírozni vala-
mennyit.

A ,,sólyom” árulása
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Erről jut eszembe
Szívesen beültem volna a kisvárdai színházi fesztivál

kettéosztott nézőterére augusztus 23-án, nemcsak azért,
hogy megtapasztaljam, miként alakult a Keresztes Attila
rendezte előadás, A nép ellensége a tavaly novemberi
bemutató óta, hanem főleg amiatt, hogy lássam, miként
reagál az ottani közönség a produkció népgyűlésszerű,
véleménynyilvánító mozzanataira, interaktivitást ösz-
tönző hangsúlyaira. Nem lehettem ott, a járvány erősen
korlátozza a határátlépést, lestem tehát a tudósításokat,
a bemutatókat tükröző sajtóvisszhangokat. Nem sokra
mentem vele, a magyarországi média nem fordít túlzott
figyelmet a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Feszti-
váljára, legalábbis nem sieti el az eddig látottakra vo-
natkozó reakciókat. Távol van Budapesttől a határszéli
kisváros. Persze finomkodom a hozzáállást illetően, de
nem akarok itt leragadni, nem erre szeretném kihegyezni
a mai jegyzetet. Nem tudom tehát, hogy a fesztiválkö-
zönség miképpen fogadta az Ibsen-darab Tompa Miklós
Társulata által életre keltett változatát, kellő vehemen-
ciával kapcsolódott-e be a dobogóról kiprovokált vitába,
véleményt nyilvánított-e a színmű felvetette korrupciós
kérdésről, a szólásszabadságról és a véleménynyilvání-
tásról, belement-e a szavazós játékba, és ha igen, ho-
gyan szavazott. Erről a vásárhelyi színészek tudnak a
leghitelesebben szólni majd, amikor hazajönnek. De tu-
lajdonképpen mégis az lenne a legérdekesebb, ha most,
az itthoni választási kampány elején kerülne újra szín-
padra A nép ellensége. Csak hát a járvány… Volna
bőven, amire mi, nézők hatványozottan reagálhatnánk.
A premier óta egyre fokozottabban halljuk melldöngetve,
illetve vádaskodva, hogy ki a nép barátja és ki az ellen-
sége. A koronavírus okozta helyzet még inkább felszínre
dobta mindazt, ami rossz ebben az országban, ami zül-
leszti a demokráciát, apasztja az emberi méltóságot, és
mélyíti a válságot minden tekintetben. Nem kell ide
külön rendelkezés a távolságtartásra, nagyon sokan zsi-
gerből utasítják el a felebaráti egyetértést, a közeledést.
A választások közelsége pedig még inkább szítja az el-
lentéteket. Lopás, rablás, erőszak, gyilkosság, klánhá-
ború lett úrrá Románián, mindennél fontosabbnak tűnik
a politikai hatalomszerzés, a befolyásolás, az anyagi
források megszerzésének lehetősége, a kormányzás ki-
sajátítása. Az sem számít, ha rámegy a lakosság, a nép
egészsége, csak jöjjön be a hatalmon levők számítása.
Országos és helyi szinten egyaránt. A szóban forgó szín-
darab egy norvég kisváros környezetébe helyezte a konf-
liktusos szituációt. A marosvásárhelyi közönség és az
előadás is saját településünk realitásaira fókuszált,
egyértelműen ennek a szebb napokat látott, lecsúszott,
elhanyagolt, lezüllesztett erdélyi megyeszékhelynek a
sorsa miatt aggódva foglaltak állást a szokatlan szín-
padi megjelenítés során a nézők. És szavaztak. Szeptem-
ber 27-én valóságosan is ezt kell tennünk a helyhatósági
választások során. Józanoknak kell lennünk, nehogy a
nyakunkba zúduló ígérgetések megtévesszenek, mert
nem kétlem, hogy ilyenekben a következő pár hétben
igazán nem lesz hiány. És arra aztán még éberebben kell
figyelni, nehogy úgy alakuljanak a dolgok, mint a szín-
házi szavazásnál, ahol a színes szavazólapok egyértelmű
eredményt vetítettek előre, annak pedig éppen a fordí-
tottja derült ki urnabontáskor. Ne feledjük, mire figyel-
meztetett a jó öreg Shakespeare: Színház az egész
világ…(N.M.K.)

Szeptember közepéig vár jelentkezőket
az Erdélyi Politikai Iskola

Októberben az Erdélyi Politikai Is-
kola képzéssorozat negyedik évfo-
lyama indul, amelyre olyan 18-36
év közötti erdélyi magyar fiatalok
jelentkezését várják, akik érdek-
lődnek a politika iránt, és hosszú
távon saját közösségük alakítói,
véleményformálói kívánnak lenni.
A Mathias Corvinus Collegium a
Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetséggel (RMDSZ) és a Magyar
Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT)
partnerségben szervezett ingye-
nes képzésére szeptember 16-ig
lehet pályázni. 

A program nemcsak azok számára
kínál kiváló lehetőséget, akik aktív kö-
zösségi és közéleti szerepvállalásra vágy-
nak, de hasznos azoknak is, akiknek a
munkájához fontos a politika érdekes vi-
lágának behatóbb ismerete. 

A hat hónapos, négy hétvégét felölelő
személyes alkalmakból, valamint e-lear-
ning-tananyagok feldolgozásából és be-
adandók készítéséből álló képzés során a
résztvevők az elméleti tudásuk bővítése
mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert
tehetnek. Az erdélyi magyar fiatalok szá-
mára kivételes lehetőségeket nyújt a kur-
zus, hiszen kötetlen formában
beszélgethetnek magyar és külföldi poli-
tikai döntéshozókkal, valamint olyan tá-
mogató közösség részévé válnak,
amelyben a résztvevők a képzés elvég-
zése után is számíthatnak egymásra.

A felvételi háromfordulós, a jelentke-
zés a program honlapján keresztül törté-
nik, a részvételhez önéletrajz, motivációs
levél, ajánlás és felsőfokú angolnyelv-
tudás is szükséges. 

„Jelenleg 60 főre tehető a végzett diá-
kok száma. Az elmúlt három év tapasz-
talata azt mutatja, hogy a fiatalok
körében igény van az Erdélyi Politikai Is-
kola által kínált praktikus politikai isme-
retekre. A nemzetközi előadókat
felvonultató, határon túli helyszíneken is
zajló gyakorlatorientált képzések rendkí-
vül népszerűek, hiszen a kis csoportok-
ban – 15-18 fővel – működő magas
színvonalú oktatás mellett a résztvevők-
nek szállást és ellátást is biztosítunk a
programhétvégék során” – mondta Jáki
Luca, az Erdélyi Politikai Iskola képzési
koordinátora.

A magyar és angol nyelven zajló kép-
zés tematikája négy pillérre épül: külön-
böző készségfejlesztő tréningekre;
politikai menedzsmentre (pártok működ-
tetése, kommunikációs rendszerek és
kampányok, közvélemény-kutatási mód-
szertan, általános menedzsment, közkap-
csolati és közösségi gazdálkodási
kérdések megvitatása); hazai és külföldi
gyakorló politikusokkal, szakértőkkel
folytatott háttérbeszélgetésekre, valamint
az e-learning alapú oktatásra. 

Az Erdélyi Politikai Iskola képzésso-
rozat vendégelőadói között minden
évben elismert hazai és külföldi szakér-

tők, politikusok szerepelnek. Előadást
tartott már többek között Novák Katalin,
az EMMI család- és ifjúságügyért felelős
államtitkára; David Venter, Nelson Man-
dela volt kommunikációs főtanácsadója;
Malcolm Gillies, a London Metropolitan
Egyetem egykori rektora; Stephen J. Per-
kins, a London Metropolitan Egyetem
volt dékánja; Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter; Orbán Ba-
lázs miniszterhelyettes, parlamenti
államtitkár; Frank Füredi, a University of
Kent szociológus professzora; vagy Ri-
chard Hamilton, a Department for Busi-
ness, Energy and Industrial Strategy
stratégiai igazgatója.

A program 2020 október közepén Ko-
lozsvárott indul, majd a bukaresti, sepsi-
szentgyörgyi és budapesti alkalmak a
következő évben folytatódnak, az utolsó
képzési hétvégére 2021 áprilisában kerül
sor. Amennyiben a vírushelyzet a szemé-
lyes alkalmak megtartását nem teszi le-
hetővé, a képzés távoktatás formájában
valósul meg.

Az érdeklődők 2020. szeptember 16-án
éjfélig adhatják le jelentkezésüket. Az Er-
délyi Politikai Iskoláról és a jelentkezés
feltételeiről bővebb információ a képzés
honlapján (erdelyipolitikaiiskola.mcc.hu)
olvasható.

A programot a Pro Iuventute Egyesü-
let és a magyar Miniszterelnökség támo-
gatja. (közlemény)



Huszonöt éve, 1995. augusz-
tus 16-án tette elérhetővé a
Microsoft amerikai számítás-
technikai óriásvállalat az In-
ternet Explorert, amely
sokáig a világ legelterjedtebb
grafikus böngészőprogramja
volt – nem kis részben azért,
mert a Windows operációs
rendszer része volt. Az MTVA
Sajtóadatbankjának anyaga:

A világháló (World Wide Web)
feltalálója, az Európai Nukleáris
Kutatási Szervezetnél (CERN) dol-
gozó Tim Berners-Lee 1991-ben
mutatta be kollégáinak a NeXT szá-
mítógépre kifejlesztett első böngé-
szőprogramot, amelynek nevét
később Nexusra változtatták, hogy
megszüntessék a szoftver és a világ-
háló azonos elnevezéséből szár-
mazó zavart. A CERN 1993. április
30-án tette mindenki számára sza-
badon és ingyen hozzáférhetővé a
Nexus forráskódját.

Az első tömegesen használt bön-
gésző, a Marc Andreessen által
megalkotott Mosaic már jóval in-
kább felhasználóbarát volt, és
együtt tudta kezelni a képeket a szö-
vegekkel. A Mosaic licencét később
a Spyglass cég vette meg, de a
Spyglass Mosaic böngésző nem
vonzotta a felhasználókat. Ők in-

kább az önállósult Andreessen fej-
lesztette Netscape Navigatort
(1997-től Netscape Communicator)
választották, amely 1994-es megje-
lenése után gyorsan domináns pozí-
cióra tett szert, s 1996-ban a piac
majdnem 80 százalékát uralta.

A Microsoft, a legnépszerűbb
operációs rendszer, a Windows tu-
lajdonosa megkésve nyitott a világ-
háló felé. A redmondi óriás nem is
önálló fejlesztéssel rukkolt elő,
hanem a Spyglass Mosaic licencét
vette meg és fejlesztette tovább. Az
Internet Explorer 1.0 a Windows 95
operációs rendszer megjelenése
után egy nappal, 1995. augusztus
16-án a Microsoft Plus! for Win-
dows 95 csomag részeként (további
50 dollár megfizetése ellenében)
vált hozzáférhetővé, ezzel megkez-
dődött a Netscape-pel vívott, úgy-
nevezett böngészőháború.

A versenyben az Internet Explo-
rer fejlesztésére évi százmillió dol-
lárt költő Microsoft újabb és újabb
újdonságokkal próbálta terméke
népszerűségét növelni. Az IE máso-
dik változatát már ingyen letölthe-
tővé tették, a harmadik az Internet
Mail levelező, a News 1.0 hírolvasó
és a Windows Address Book cím-
jegyzék-alkalmazásokkal bővült,
támogatta a Netscape bővítményeit

és a JavaScript Microsoft-féle vál-
tozatát, a JScriptet. Ebben a verzió-
ban jelent meg a kék e betűt
formázó logó, a böngésző piaci ré-
szesedése 3-5 százalékról 20-30
százalékra nőtt.

A háborúban a döntő fordulatot
az IE 4 hozta meg, amelyet a Mic-
rosoft a Windowsba integrált. A fel-
használók így kéretlenül is
megkapták, és többségük nem is ke-
resett alternatív böngészőt (emiatt
az Egyesült Államokban trösztelle-
nes eljárás indult). A jóval kisebb
anyagi erőforrásokkal rendelkező
Netscape fokozatosan vesztett ré-
szesedéséből, az Internet Explorer
2002-ben egyeduralkodóként 96
százalékos részesedéssel bírt a bön-
gészők piacán. Mindez nem jelen-
tette azt, hogy a felhasználók
kedvelték volna: a súlyos és csak
nehézkesen orvosolt biztonsági
hibák, a támogatás hiánya miatt
minden idők legrosszabb szoftvere-
ként emlegették. Az IE következő,
külön már nem letölthető verzióit az
operációs rendszerrel együtt fejlesz-
tették, a frissítések a Windows fris-
sítéseként jelentek meg.

Érdekesség, hogy az IE 6
„kinyírásában” a Youtube vállalt
döntő szerepet. A Google által nem
sokkal korábban felvásárolt videó-

megosztó fejlesztői 2009-ben meg-
elégelték, hogy a felhasználók húsz
százaléka még mindig az elavult, az
új technológiákat rosszul kezelő, hi-
báktól hemzsegő és biztonsági fe-
nyegetést jelentő böngészőt
használja, különmunkára kénysze-
rítve őket. A Google szabályzatát
kijátszva, önhatalmúlag figyelmez-
tetést helyeztek el az oldalon, mi-
szerint hamarosan felhagynak az IE
6 támogatásával. Szinte hetek alatt
felhasználok tömegei tértek át mo-
dernebb és biztonságosabb progra-
mokra, az akciót a Google utólag
helybenhagyta, sőt még a Microsoft
is örömmel fogadta.

Az újabb böngészőháború 2004-
ben kezdődött, amikor a közösségi
finanszírozású Mozilla alapítvány a
Netscape nyílttá tett forráskódját
felhasználva közzétette a Firefox
böngészőt, majd 2008-ban megje-
lent a Google által fejlesztett
Chrome is. Ezek gyorsan terjedtek,
az Internet Explorer piaci részese-
dése 2011-ben esett 50 százalék alá,
és a következő évben előzte meg a
Chrome. Ehhez az is hozzájárult,
hogy az Európai Bizottság 2009-
ben az uniós versenyjoggal ellenté-
tesnek találta az IE integrációját a
Windowsba, ezért a Microsoft vál-
lalta, hogy 2014-ig az EU-ban for-
galomba hozott operációs
rendszereiben böngészőválasztást
lehetővé tevő ablakot jelenít meg.

Mivel ezt a kötelezettségét nem tar-
totta be, 2013-ban az Európai Bi-
zottság rekordösszegű, 561 millió
euró büntetést szabott ki a válla-
latra.

Az Internet Explorer utolsó, 11-
es verzióját 2013. október 17-én, a
Windows 8.1 operációs rendszerrel
tették hozzáférhetővé, a vállalat ma
már csak az IE ezen változatát tá-
mogatja. Az Internet Explorer
utódja a Microsoft Edge böngésző
lett, amelyet 2015. január 21-én
mutattak be, az „e” logón a könnyű
felismerhetőség érdekében csak ki-
csit változtattak. Az Edge sem lett
igazán népszerű, piaci részesedése
kevesebb mint tíz százalék, szem-
ben a Chrome kétharmadával. A
böngészőt idén a nyílt forráskódú
Chromium motorra építve teljesen
újraírták, így már a Chrome bővít-
ményeit is kezeli. A Microsoft vala-
mennyi Windows 10 operációs
rendszert futtató gépen erre frissíti
a böngészőt, így nem kizárt, hogy
az Edge népszerűsége nőni fog.

Ami igazán meglepő, hogy egy
2019 decemberi felmérés alapján a
felhasználók mintegy három száza-
léka még mindig kitart valamelyik
Internet Explorer mellett, annak el-
lenére, hogy használatuk nemcsak
nehézkes, de más böngészőszoftve-
rekhez képest biztonságtechnikai
szempontból sérülékenyebbek is.
(MTI)

Vizsgálatot indított a német
szövetségi közúti közleke-
dési hatóság (KBA) a Porsche
autógyártó társaság ellen
benzinüzemű motorok mani-
pulációjának gyanúja miatt –
írták kedden német lapok.

A vizsgálatot benzinmotorok-
kal összefüggő lehetséges sza-
bálytalanságok miatt folytatják.
Az érintett gyártmányokat 2017
előtt fejlesztették, az európai pia-
con értékesítették, az aktuális kí-
nálatban nem szerepelnek. A
szabálytalanságok gyanúját a
gyártó jelentette a KBA-nál és az
amerikai hatóságoknál. 

A belső vizsgálatokat még
2016-ban kezdték, az anyavállalat
Volkswagen csoport (VW) név-
adó márkájánál kirobbant dízel-
botrány nyomán. A gyanú szerint
előfordulhat, hogy szabálytalanul,

a gyártási engedélyben rögzített
jellemzőktől eltérően működnek
bizonyosPorsche-modellekben
motorok, motorvezérlő szoftve-
rek, illetve a kipufogógázt elve-
zető és tisztító berendezések.

A sportkocsikat és luxus városi
terepjárókat gyártó Porsche kö-
zölte, hogy mindenben együttmű-
ködik a hatóságokkal, célja a
tények teljes körű feltárása.

A VW dízelbotrányával kapcso-
latban egyszer már elmarasztalták
a Porschét. A károsanyag-kibocsá-
tási előírásoknak nem megfelelő
gyártmányok forgalmazása miatt
535 millió euró  bírság megfizeté-
sére kötelezték 2019-ben. Az érin-
tett gyártmányokat az ugyancsak a
VW-hez tartozó Audi által fejlesz-
tett V6, illetve V8 típusú dízelmo-
torral szerelték. Benzinüzemű
motorokkal összefüggésben eddig
nem tártak fel szabálytalanságot a

Porschénál vagy a VW-csoport
más tagjainál. 

A VW botránya 2015 szeptem-
berében kezdődött, amikor az
Egyesült Államok Környezetvé-
delmi Ügynöksége (EPA) megvá-
dolta a csoportot, hogy olyan
szoftvert telepített több százezer
dízelüzemű járműbe, amely érzé-
keli a mérés körülményeit. Az autó
így a teszteken a valóságos nitro-
gén-oxid-kibocsátás töredékét pro-
dukálja, vagyis csal a vizsgán. A
VW elismerte a csalást. Az ügy vi-
lágszerte a VW mintegy 11 millió
gépjárművét érinti, ezek közül 8,5
milliót az EU-ban adtak el.

A VW a legnagyobb európai
gépjárműgyártó társaság. A névadó
Volkswagen, a Porsche és az Audi
mellett a csoporthoz tartozik a
Bentley, a Bugatti, a Ducati, a
Lamborghini, a Man, a Scania, a
Seat, a Skoda és a Volkswagen ha-
szonjárművek márka. (MTI)

Dízel után benzines botrány?
Vizsgálat indult

a Porsche ellen Németországban

A második negyedévben tör-
ténelmi mértékű zuhanással
rekordalacsony szintre esett
a világkereskedelmi árufor-
galom trendmutatója a Ke-
reskedelmi Világszervezet
(WTO) honlapján szerdán
publikált jelentés alapján.

A felmérés megállapítja, hogy a
világkereskedelmi forgalomban
már jelentkeznek ugyan a javulás
részleges jelei, de az erősödés len-
dületét nehéz lenne még felbecsülni
és a gazdaság sokkal inkább az „L”,
tehát elhúzódó, mint a „V”,
vagyis meredek felépülési mintát
követi majd. A második negyedévre
vonatkozóan a WTO áruforgalmi
trendmutatója, a „Goods Trade Ba-
rometer” 84,5 ponton állt, 15,5
ponttal a hosszú távú trend alapvo-
nalának beállított 100-as érték alatt.
A mostani második negyedéves
érték 18,6 ponttal marad el a tavalyi
második negyedévitől, ami akkor
még kissé a trendvonal felett állt.

A második negyedéves 84,5
pont a legalacsonyabb a mutató
kalkulálásának 2007-es kezdete
óta, és nagyjából megegyezik a
2008/2009-es gazdasági és pénz-
ügyi válság idején kialakult trend
alatti szinttel.

A mutató komponensei közül
mindegyik trend alatti értéken áll,
jó néhány közülük történelmi
mélyponton, néhány viszont már a
stabilizálódás jeleit mutatja.

A legrosszabb helyzetben az au-
tóipar és a légi áruszállítás mutatói
állnak 71,8 és 76,5 ponton. A kon-
téneres áruszállítás forgalma is je-
lentősen visszaesett a 86,9 pontos
mutató tanúsága szerint, az export-
megrendelések 88,4 pontos muta-
tója azonban már némi javulást
jelez.

Az elektronikai alkatrészek és a
nyersanyagok forgalma viszonylag
kismértékű visszaesést szenvedett el
a hosszú távú trendhez képest, a mu-
tatóik 92,8 és 92,5 ponton állnak.

A WTO júniusi statisztikáiban a
világkereskedelmi áruforgalom 14
százalékos csökkenését mutatta ki
az idei első és második negyedé-
vek között. Ezt a Goods Trade Ba-
rometer megállapításaival
összevetve arra lehet következ-
tetni, hogy a WTO áprilisban kia-
dott világgazdasági prognózisában
felvázolt két forgatókönyv közül a
kedvezőbb megvalósulására lehet
számítani az idén.

A kedvezőbb forgatókönyv a vi-
lágkereskedelmi forgalom 13 szá-
zalékos idei csökkenését vetítette
előre a tavalyihoz képest. Hangsú-
lyozva, hogy a 2021-re jelzett „V”
formájú fellendülés viszont túlzot-
tan optimistának tűnik, ehelyett
sokkal valószínűbb, hogy a gazda-
ság „L” formájú helyreállására
kerül majd sor. Vagyis a világke-
reskedelmi áruforgalom volumene
2021-ben még jóval a krízis előtti
szint alatt lesz. (MTI)

Rekordmélységben
a WTO világkereskedelmi trendmutatója
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A kormány jóváhagyta az IMM
Factor programot

A kormány sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyta hétfői
ülésén az IMM Factor programot – jelentette be hétfő késő
este Ionel Dancă, a miniszterelnöki kabinet vezetője.

Dancă szerint az IMM Factor elkerülhetővé teszi, hogy a koronavírus-
járvány miatt likviditás nélkül maradt cégek körbetartozása miatt pénz-
ügyi patthelyzet alakuljon ki.

A faktoring (követelések adásvétele) típusú eljárásban, amennyiben egy
kereskedő egy terméket vagy szolgáltatást szállított egy cégnek, és nem
fizetik ki határidőre (vagy akár határidő előtt) a kiállított számlát, egy
bankhoz (faktorálóhoz) fordulhat, és kéri, hogy azonnal fizesse ki a
számla legtöbb 80%-át. Azért, hogy a kormány ösztönözze ezt a fejlett
gazdaságokban elterjedt gyakorlatot, a kifizetés 50%-áért garanciát vál-
lal.

Egy kedvezményezett legfeljebb ötmillió lejre kérhet garanciát.
A program keretösszege egymilliárd lej. (Agerpres)

Elfogadták
az aszály által sújtott gazdák

támogatási rendszerét
A szárazság által sújtott mezőgazdasági termelők kártalaní-
tását célzó támogatási rendszert szavazott meg hétfői ülésén
a kormány – közölte Ionel Dancă miniszterelnöki kancellá-
riavezető.

Dancă arról tájékoztatott: a kormány elfogadta a szárazság által sújtott
mezőgazdasági termelők kártalanítását célzó állami támogatás rendsze-
rét.

A támogatás összköltségvetése 850 millió lej, ezzel körülbelül 1,6 mil-
lió hektárt megművelő 34 400 gazda számára nyújtanak segítséget. A tá-
mogatás felső értéke 925 lej lehet hektáronként, amennyiben az illető
területet aszály sújtotta – közölte a kormányszóvivő.

Azt is elmondta: miután a sürgősségi kormányrendelet megjelenik a
Hivatalos Közlönyben, a mezőgazdasági termelők beiratkozhatnak a prog-
ramba, és 10 napon belül kérvényezhetik a kártalanítást, amelyet szep-
tember folyamán kézhez is kaphatnak. (Agerpres)

Már negyed évszázados az Internet Explorer



Maros megyében az elmúlt
négy évben több mint 300 ki-
lométernyi megyei útra került
új aszfaltszőnyeg. Emellett
több olyan megyehatáron
lévő útszakaszt is korszerűsí-
tettek, amelyek korábban jár-
hatatlanok voltak. A megyei
utakon zajló munkálatokról
Péter Ferenccel, a Maros Megyei
Tanács elnökével beszélget-
tünk.

– Ha külső szemlélőként kellene
értékelnie az utak állapotát, ho-
gyan látja, Maros megye miként
áll ezen a téren?

– Ha a közúti infrastruktúra egé-
szét nézzük, nem állunk rosszul, de
az is bizonyos, hogy ha az összes
országutat, megyei és községi utat
felújítanánk, az autósok akkor is
elégedetlenek lennének mindaddig,
amíg nem lesznek autópályáink és
körgyűrűink a nagyobb városok
mellett. Szerencsére ezen a téren
van előrelépés, hiszen a kormány
ígéretei szerint az ősz folyamán
újabb autópálya-szakasz lesz átadva

Radnót és Maroskece között, és a
Nyárádtő és Marosvásárhely közötti
szakaszon is intenzíven dolgoznak.
Ellenben Marosvásárhelynek nem
épült meg egyik terelőútja sem, az
egyetlen elkezdett beruházás, a
Jedd és Nagyernye közötti terelőút
kivitelezése pedig évek óta stagnál,
szóval ez eléggé elkeserítő. Ezeket
a nagyberuházásokat sajnos nem
tudjuk befolyásolni, hiszen a buka-
resti hatóságok kezelik őket. A me-
gyei önkormányzat csak a megyei
utak javításán tud dolgozni, és ezen
a téren megtettünk mindent azért,
hogy minél több utat felújítsunk,
mert úgy gondolom, hogy korszerű
úthálózat nélkül nincs fejlődés. 

– Mi az, amit sikerült megvaló-
sítani, és hol vannak még hiá-
nyosságok? 

– A Maros Megyei Tanács egy
több mint 720 km-es megyei úthá-
lózatot kell karbantartson és fel-
ügyeljen. Az elmúlt négy év során a
megyei utak közel felét sikerült új-
raaszfaltoznunk. Emellett több na-
gyobb méretű korszerűsítési

munkálatot is elindítottunk, hiszen
egyes útszakaszokon még mindig a
régi standardoknak megfelelő, kes-
kenyebb utak vannak, amelyeket
szélesíteni kell. Máshol földcsu-
szamlás vagy vízmosások miatt az
utak alapjait vagy az útszéleket kell
megerősíteni. Ezek általában nem
túl látványos, viszont annál költsé-
gesebb munkálatok. Jelenleg ilyen
munkálat folyik a 135-ös megyei
úton Jedd és a nyomáti tető között,
ahol 8,5 kilométeres szakaszon dol-
gozunk az út szélesítésén és meg-
erősítésén. Egy nagyobb méretű
munkálat zajlik Mezőszengyel és
Kisikland között. Itt mostanáig csak
kövezett út volt, amelyet most meg-
erősítünk és leaszfaltozunk. Amikor
négy évvel ezelőtt átvettem a me-
gyei tanács vezetését, Maros me-
gyében a megyehatáron lévő
útszakaszok közül nagyon sok volt
elhanyagolt állapotban, egyes ré-
szeken kövezett út, máshol teljesen
járhatatlan földutak voltak. Ezek-
nek az útszakaszoknak a korszerű-
sítésére egy külön programot
indítottunk. 

– Mi az oka annak, hogy a me-
gyehatáron lévő utakat így elha-
nyagolták? Mennyit sikerült
ezekből felújítani az elmúlt
években?

– A magyarázat egyszerű: mosta-
náig megspórolták ezeknek az utak-
nak az aszfaltozását. A legtöbb
esetben a megye utolsó településéig
volt aszfaltút, majd a megyehatárig
vagy a szomszédos megye első te-
lepüléséig csak kövezett út vagy
aszfaltút vezetett. Hargita és Maros
megye között egyetlen megyei út
sem volt leaszfaltozva a megyeha-
tárig. Ezek az utak voltak a legel-
hanyagoltabb állapotban, de
Szeben, Fehér és Kolozs megye irá-
nyában is voltak olyan útszakaszok,

amelyek nem voltak leaszfaltozva.
Az elmúlt négy évben kilenc me-
gyehatáron lévő útszakaszon indí-
tottunk el korszerűsítési és
aszfaltozási munkálatokat. Ezek
közül öt munkálat be van fejezve, a
többi pedig folyamatban van.

– Hány út van Maros és Hargita
megye között? És ezekből hány
esetében lehet ma már aszfaltú-
ton eljutni a szomszédos me-
gyébe?

– Maros és Hargita megyét hat
megyei út köti össze. Ezekből az
év végéig kettőn lehet majd új asz-
faltúton közlekedni, a többinél fo-
lyamatban vannak a munkálatok,
vagy tervezés alatt. Jelenleg a Sze-
derjes–Erked és a Hargita megye
határa közötti út megyehatár mel-
letti szakaszán dolgozunk egy 12
km-es részen, így hamarosan asz-
faltút köti majd össze Erkedet a
szomszédos Székelyderzzsel.
2017-ban készültek el a bözödúj-
falusi tó mellett haladó megyei út
felújításával. Erdőszentgyörgytől
korábban szintén csak kövezett út
vezetett Hargita megye irányába,

itt is egy több mint 10 km-es út-
szakaszt aszfaltozott a Maros Me-
gyei Tanács. A határ másik oldalán
Hargita Megye Tanácsa is korsze-
rűsítette a rá eső szakaszt, így ma
már aszfaltúton lehet eljutni Erdő-
szentgyörgyről Kőrispatakra. A
bözödújfalusi út egy turisztikai
szempontból is fontos beruházás,
hiszen népszerű székelyföldi tu-
risztikai látnivalókat köt össze, így
lehetővé vált, hogy a turisták az
erdőszentgyörgyi kastély megláto-
gatása után kényelmesen és gyor-
san eljussanak a kőrispataki
szalmakalap-múzeumba, majd
onnan tovább Etéd irányába. Az
erkedi út is hasonló turisztikai je-
lentőségű, hiszen a szász vidéket
köti össze Hargita megyével. De
nemcsak turisztikai szempontok
miatt fontos ezeknek az utaknak a
rendbetétele, hanem az itt élők
életét is megkönnyíti, ha gyorsab-
ban, rövidebb úton juthatnak el a
szomszédos településre vagy egy
közeli városba

A Maros Megyei Tanács
sajtóirodája

Fiz
ete

tt h
ird

eté
s

Aszfaltozzák a Szederjes–Erked–Hargita megye határa közötti 133-as megyei utat 

A bözödújfalusi tó mellett haladó megyei út felújításával már 2017-ban elkészültek 
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Kinyithatnak
a beltéri vendéglátóhelyek?

A múlt héten először csökkent
az újonnan diagnosztizált ko-
ronavírus-fertőzöttek száma,
a kormány pedig azt fontol-
gatja, hogy engedélyezi a
vendéglátóhelyek beltéri ré-
szeinek megnyitását – jelen-
tette be hétfőn Ludovic Orban
miniszterelnök.

„Most már azt mondhatjuk,
megállítottuk a járvány gyorsulá-
sát” – állapította meg a kormányfő,
arra utalva, hogy a több hónapos
növekvő tendencia után most elő-
ször fordult elő Romániában, hogy
az előző hetinél kevesebb megbete-
gedést regisztráltak: míg augusztus
10-16. között 8693, augusztus 17-
23. között már csak 8044 új fertő-
zést diagnosztizáltak az országban.

Bár Klaus Iohannis államfő múlt
héten még azt mondta, a vendéglők
megnyitásáról csak a fertőzések
számának jelentős csökkenése ese-
tén lehet szó, az ágazat képviselői-
nek tüntetése után Ludovic Orban

miniszterelnök most úgy véleke-
dett: a nyári turistaidény lejártával
és a hőmérséklet csökkenése köze-
pette mindenképpen megoldást kell
találni arra, hogyan lehet biztonsá-
gos körülmények között újranyitni
a vendéglőket. „A hegyekben hideg
van ahhoz, hogy egy teraszon szol-
gálják fel a reggelit” – magyarázta.

A rendkívüli állapot feloldása
után csak a kerthelyiségek működé-
sét engedélyezték, a vendéglátóhe-
lyek beltéri részének július elsejére
tervezett megnyitását a hirtelen nö-
vekedésnek indult fertőzésszám
miatt elhalasztották.

A vendéglők megnyitásának kér-
dése az Országos Katasztrófavé-
delmi Bizottság (CNSU) szerdán
esedékes ülésén is téma lesz több, a
választások és az iskolakezdés
megszervezésével kapcsolatos köz-
egészségügyi kérdéssel, illetve
szerdán a vendéglátóipari munkál-
tatók képviseletével is egyeztetni
készül a kormány.

Illusztráció



Anyagi támogatásban része-
sülnek országszerte az óvo-
dai, elemi és középiskolai
állami oktatásban részt vevő
hátrányos helyzetű gyere-
kek. A kérelmeket szeptem-
ber 11-ig be kell nyújtani a
lakhely szerinti önkormány-
zatok szociális osztályán. 

A 2020. évi 133-as számú sür-
gősségi kormányrendelet értelmé-
ben a kártyán kapott, egy tanévre
szóló 500 lejes értékjegyre csak
taneszközök, egyenruhák vásárol-
hatók. A kormányrendelet végre-
hajtásával az önkormányzatokat
bízták meg. Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatalának szociális
igazgatóságán – a Dózsa György út
9. szám alatt, a 8-as irodában – au-
gusztus 20-ától megkezdték a ké-
relmek fogadását a tanévenként
500 lej értékben oktatási támoga-
tásra szánt szociális értékjegyek
megítélésére. Feltétel a többi kö-
zött a marosvásárhelyi lakhely és a
családtagonkénti nettó havi jövede-
lem ez év július hónapra nem lehet
több mint 1.115 lej. Bővebb felvi-
lágosítással a www.tirgumures.ro
honlapon, a marosvásárhelyi szoci-
ális igazgatóság oldalán szolgál-
nak. A133/2020. számú sürgősségi
kormányrendeletnek megfelelően
intézkedéseket foganatosítanak a
hátrányos helyzetű diákok megse-
gítésére, akiknek oktatási támoga-
tást biztosítanak elektronikus
hordozón nyújtott szociális érték-
jegyek formájában, uniós, nem
visszatérítendő pénzforrásból.
Szeptember 15-ig a prefektusi hi-
vatalokban összesítik a támogatási
kérelmeket. A jogszabály értelmé-
ben az anyagi támogatás nélküli,
óvodai, elemi és középiskolai ál-
lami oktatásban részt vevő hátrá-
nyos helyzetű gyerekek, akiknek
családja a minimális szociális jöve-
delemmel rendelkezik, a
2020/2021-es tanévben anyagi tá-
mogatásban részesül elektronikus
hordozón nyújtott szociális érték-
jegyek formájában 500 lej/tanév
értékben. A kártyán kiadott szociá-
lis értékjegyeket csak az óvodai és

iskolai részvételhez szükséges ru-
házat és taneszközök vásárlására
fordíthatják. A jogosultsági feltéte-
lek, amelyeket a kérelmezőknek
teljesíteniük kell, a következők:
lakhelyük/tartózkodási helyük Ma-
rosvásárhelyen van; a családtagon-
kénti nettó havi jövedelem ez év
július hónapjára legfennebb 1.115
lej; igazolással bizonyítják, hogy a
gyermek óvodába vagy iskolába
jár. A 2020/2021-es tanévre vonat-
kozó kérelmeket a család képvise-
lője vagy a gyermek törvényes
képviselője nyújthatja be szeptem-
ber 11-ig a Marosvásárhelyi Szoci-
ális Igazgatóság székhelyén, a
Dózsa György út 9. szám alatt, a 8-
as irodában (az ügyfélszolgálat
nyitvatartása hétfőtől péntekig 8–
12 óra között, kedden és csütörtö-
kön pedig 14-16 óra között is), a
következő igazoló okiratokkal
együtt: a szülők/törvényes képvi-
selő személyazonossági igazolvá-
nya (eredetiben és másolatban);
okirat, amely igazolja a törvényes
képviselő minőséget, eredetiben és
másolatban; a gyermekek születési
bizonyítványai (eredeti és máso-
lat); igazolás arról, hogy a gyermek
óvodába, iskolába jár; a szülők há-
zassági anyakönyvi kivonata, ere-
deti és másolat (eset szerint); szülő
halotti bizonyítványa (esetenként),
eredeti és másolat; a családtagok
jövedelmét igazoló okiratok, a
munkaadótól, az adóhatóságoktól
vagy más illetékes hatóságoktól,
postai átutalási megbízások, bank-
számlakivonatok, a jogosultságot
megállapító határozatok vagy ren-
delkezések (eset szerint). A kérel-

met elektronikus formában is el
lehet küldeni az intézmény követ-
kező e-mail-címeire: social@tirgu-
mures.ro és social4@tirgumures.ro,
és letölthető a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal honlapjáról:
www.tirgumures.ro, az Online szol-
gáltatások, Szükséges okiratok és
típusnyomtatványok, Marosvásár-
helyi Szociális Igazgatóság oldal-
ról. Azoknak, akik szerepelnek a
Marosvásárhelyi Szociális Igazga-
tóság nyilvántartásaiban, csak a
gyermek/gyermekek 2020/2021-es
tanévre érvényes óvodai, iskolai
beíratását igazoló dokumentumot
kötelességük benyújtani. A Maros-
vásárhelyi Szociális Igazgatóság-
nak kötelessége a végső
kedvezményezettek listáját ha-
vonta frissíteni és továbbítani
Maros megye prefektusi intézmé-
nyéhez, ezért a határidő után be-
nyújtott kérelmeket is elfogadják,
ebben az esetben ezek a személyek
a végső kedvezményezetteknek a
kérelem benyújtását követő hó-
napban összeállított listáján szere-
pelnek majd.  Az egy tanévre
vonatkozó szociális értékjegynek
megfelelő pénzösszeg a kiállítás
napjától számított egy éven belül
felhasználható, kizárólag a tulaj-
donos személyazonossági okirata
alapján. Az értékjegyeket kizáró-
lag a tulajdonos lakhelye szerinti
bizonyos üzletekben lehet felhasz-
nálni, ezek listáját minden személy
megkapja az értékjegyek átadása-
kor. Bővebb információk telefo-
non is igényelhetők a
0365/430-859-es telefonszámon.
(pálosy)

A MOL Románia és A Közössé-
gért Alapítvány 560.000 lej
összértékű támogatásban ré-
szesített 607 fiatal sportolót
és művészt a szakmai zsűrik
javaslata alapján. Maros me-
gyéből tizenegy nyertes pá-
lyázó részesült támo-
gatásban.

Az idei kiírás kedvezményezett-
jei közül nagyon sokan elismert
művészek vagy sportolók országos
és nemzetközi szinten. A program-
ban olyan fiatal művészek és spor-
tolók pályázhatnak, akik országos
és nemzetközi versenyeken kiváló
eredményeket értek el, és anyagi tá-
mogatásra van szükségük szakmai
pályafutásuk folytatása érdekében.
Az idei kiírásra 523 pályázat érke-
zett, melyben 1.258 fiatal sportoló
és művész részére igényeltek támo-
gatást. Az 560.000 lejes támogatási
alapból a szakmai zsűri javaslata
alapján 607 tehetséges fiatal része-
sült 203 nyertes pályázat révén. A
művészeti zsűri 56 pályázatot java-
solt összesen 200.000 lej támoga-
tásra, a sportban pedig 108 pályázat
nyert 220.000 lej összértékű finan-
szírozást. A 18 év fölötti korcso-
portban a 140.000 lejes támogatási
alapból 39 pályázat részesült. A
program tizenöt kiírása során, 2006
óta, 2.765 tehetséges fiatal nyert
összesen több mint 4.900.000 lej
támogatást. A részleges vagy teljes

támogatást nyert pályázók névsora
megtalálható a www.kozossegert.ro
és a www.molromania.ro honlapo-
kon.

A MOL tehetségtámogató prog-
ramja keretében egy pályázó leg-
több 10.000 lej támogatást nyerhet
a művészeti vagy sporttevékenysé-
gével kapcsolatos utazási költségek
fedezésére, illetve eszközbeszer-
zésre. Az 560.000 lejes támogatási
keretből 220.000 lej a sport kategó-
ria, 200.000 lej a művészeti kategó-
ria, 140.000 lej pedig azok
rendelkezésére áll, akik az elmúlt
években sikeresen pályáztak, de
időközben betöltötték 18. életévü-
ket.

A MOL-csoport egy integrált,
nemzetközi olaj- és gázipari válla-
lat, budapesti központtal, mely
26.000 fős nemzetközi és dinami-
kus munkaerejével több mint 30 or-
szágban van jelen, és több mint 100
éves iparági múlttal rendelkezik. A
MOL Románia a MOL-csoport
egyik leányvállalata, ugyanakkor
Románia egyik legjelentősebb olaj-

ipari vállalata több mint 20 éves je-
lenléttel a hazai piacon. A Közös-
ségért Alapítvány nonprofit
szervezet, amelyet 2008-ban Ko-
lozsváron hoztak létre azzal a cél-
lal, hogy a tehetség, a szorgalom, a
tudás, a szolidaritás, a közösségben
rejlő értékek kibontakozhassanak
és hozzájáruljanak egy élhetőbb és
humánusabb környezet kialakításá-
hoz. Az alapítvány céljait kulturá-
lis, oktatási, társadalmi,

szabadidős, közösségi és sporttevé-
kenységek szervezésének az előse-
gítésével, tehetséges gyerekek és
fiatalok támogatásával törekszik
megvalósítani, de oda kíván fi-
gyelni a beteg fiatalokra és gyere-
kekre, valamint az őket segítő
szervezetekre is – ismertette And-
rás Imre, az alapítvány ügyvezetője
és Felméri Erzsébet, a  MOL Ro-
mánia PR- és CSR-koordinátora.
(pálosy)

Képünk illusztráció

Fotó: ISU

A Maros megyei nyertes pályázók névsora:

A tarlóégetés megfékezése
érdekében a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) széles
körű ellenőrzéseket jelentett
be a mezőgazdasági területe-
ken. Az agrárgazdasági ható-
ságok a környezetvédelmi
őrséggel és a katasztrófavé-
delmi felügyelőséggel közö-
sen ellenőrzik a rendel-
kezések betartását, és a kihá-
gásokért büntetéseket róhat-
nak ki, akár a területalapú
támogatásokat is megvonhat-
ják a gazdáktól.

A közlemény értelmében a me-
zőgazdasági területek takarításakor
szigorúan tilos a növényi maradvá-
nyok és a tarló égetése a mezőgaz-
dasági területeken. A tilalom
érvényes a kaszálókra és legelőkre
is, tarlót, szénát, kórót, szalmát, ku-
koricacsutkát, napraforgószárat stb.
égetni tilos. Az APIA szakemberei
a megyei katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség és a környezetvédelmi
őrség munkatársaival tartanak el-
lenőrzéseket, hogy meggátolják a
tarlóégetést. Az uniós támogatásban
részesülők kötelesek betartani az
agrárgazdasági és környezetvé-

delmi feltételeket, amely többek kö-
zött tiltja a szántóföldek tarlójának
és az ott található növényi maradé-
kok, valamint az állandó rétek nö-
vényzetének az égetését. A kitűzött
cél a talaj szerves anyagainak meg-
tartása, a tarló, illetve a rét termé-
szetes tulajdonságainak védelméhez
szükséges minimális intézkedések
meghozatala.

A felügyelők munkáját egy újon-
nan kifejlesztett applikáció (interne-
tes alkalmazás) is segíti, amely jelzi
a mezőgazdasági területeken kelet-
kezett tűz pontos idejét, helyét, és a
területen levő vegetációról képet
készít a műholdas mérőrendszerek
segítségével. Mindazok, akik szán-
tóföldi gazdálkodással foglalkoz-
nak, beleértve az ideiglenes réteken
való gazdálkodást is, nem égethetik
a tarlót és/vagy a kultúrák betakarí-
tása után található növényi maradé-
kokat (gabonafélék szalmáját, a
krumpli és más növények szárát,
kukoricacsutkát, napraforgó vagy
repce szárát stb.), valamint az ide-
iglenes réteken a kaszálás után ma-
radt füvet. Ugyancsak tilos az
állandó réteken a növényzet és a ka-
szálás után maradt fű elégetése.
(szer)

A tarlóégetés megfékezése a cél
Elúszhat a támogatás

A MOL tehetségtámogató programjának eredményei
Tizenegy nyertes pályázat Maros megyéből 

Megvan az IMM Invest
program végleges formája

A kormány módosította, majd el-
fogadta hétfői ülésén az IMM In-
vest program végleges formáját –
jelentette be hétfő késő este Ionel
Dancă, a miniszterelnöki kabinet
vezetője.

A kabinet sürgősségi kormány-
rendelettel 15-ről 20 milliárd lejre

emelte a program keretösszegét.
Egy másik módosítás értelmében a
kis- és középvállalkozások a ko-
rábbi egymillió helyett ötmillió
lejes felső határig igényelhetnek ál-
lamilag garantált, kedvezményes
kamatú hitelt a forgótőke finanszí-
rozására. (Agerpres)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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A Celtic Parkban lép pályára a Ferencváros
Ma este a skót Celtic Glasgow

legendás otthonában, a Celtic Park-
ban lép pályára a Ferencváros a
labdarúgó Bajnokok Ligája selejte-
zőjének második fordulójában.

A zöld-fehérek múlt héten, a
kvalifikáció első körében, hazai pá-
lyán magabiztos játékkal, Tokmac
Nguen duplájával 2-0-ra győzték le
a svéd Djurgardent. A koronavírus-
járvány miatti egymeccses párhar-
cok során azonban a második körre
gyakorlatilag a legnehezebb ellen-
féllel, az 51-szeres skót bajnokkal
kerültek szembe. A skótok az iz-
landi KR Reykjavík elleni 
összecsapásukon szinte meg sem
izzadtak, 6-0-s kiütéssel léptek to-
vább.

A találkozó esélyese a papír-
forma alapján a glasgow-i gárda,
amelynek piaci értéke a transfer-
markt.de adatai alapján közel 92
millió euró, szemben a Ferencvá-
rossal, ahol a játékosok összértéke
24 millió euró.

Az ugyanakkor a Ferencváros-
nak segíthet, hogy a pandémia
miatt zárt kapuk mögött rendezik
meg az összecsapást. A Celtic Park
atmoszférája legendás, és gyakran
a skót drukkerek fanatizmusa az,
ami előre hajtja az együttest.

Bogdán Ádám a nyáron igazolt a
Ferencvárosba, a kapus számára
nem ismeretlen ellenfél a Celtic,
korábbi csapata, a Hibernian színe-
iben ugyanis védett is a glasgow-i
együttes otthonában. „Tudjuk,
hogy egy kiváló, nemzetközi szin-
ten is tapasztalt csapatról van szó,
de szerintem van miből erőt merí-
tenünk” – idézte a Ferencváros

honlapja Bogdánt, aki hozzátette:
több videót megnéztek a rivális ko-
rábbi mérkőzéseiről, amelyekből
látszik, hogy a skót együttes játéko-
sai képesek nagy tempóban futbal-
lozni. (Ennek ellenére a Celtic
tavaly a BL-selejtező harmadik kö-
rében a Kolozsvári CFR-rel szem-
ben egy hazai 4-3-as vereséget
követően búcsúzott.)

„A Celtic Skóciában több mint
egy klub, egy hatalmas egyesület,
amelynek az egész világon minde-
nütt vannak szurkolói. Szerintem
óriási dolog, hogy a Celtic ellen
játszhatunk! Egyedül azt sajnálom
egy kicsit, hogy ezúttal zárt kapus
lesz a meccs, de ez akár az elő-

nyünkre is válhat, lehet, utólag azt
fogjuk majd mondani, hogy így a
legjobb. Ez mindenesetre egy nagy
élményt elvesz minden játékostól”
– fűzte hozzá Bogdán.

A találkozó 21.45 órakor kezdő-
dik (TV: M4 Sport), a mérkőzés já-
tékvezetője a holland Allard
Lindhout lesz.

Ha a Ferencváros továbbjut a
harmadik körbe, akkor az ellenfe-
lének kilétére a jövő hétfői sorsolá-
son derül fény. Ha a magyar bajnok
nem jut túl a Celticen, akkor az Eu-
rópa-liga selejtezőjének harmadik
fordulójában folytatja, amelynek
párosításait szintén jövő hétfőn sor-
solják.

Aradon beengednék a közönséget 
a futballmeccsekre

Aradon már pénteken közönség-
gel rendezhetnek 1. ligás futball-
mérkőzéseket. A helyi egészségügyi
igazgatóság ugyanis engedélyt
adott, hogy a város újonnan épült
stadionjának lelátóin 500 szurkoló
helyet foglaljon az UTA meccsein,
amennyiben betartják a vonatkozó
járványügyi intézkedéseket.

Horea Timiş megyei egészség-
ügyi igazgató szerint „Arad az or-
szág egyik legcivilizáltabb
megyéje, s nincs ok arra, hogy a le-
látókon kívül tartsuk a szurkoló-
kat”. Ennek megfelelően már a
pénteki, Voluntari FC elleni mérkő-
zésen lehetne közönség a lelátókon.

Orban Ludovic kormányfő
ugyanakkor nem híve az efféle en-

gedményeknek, szerinte nem lenne
jó beengedni a szurkolókat a stadi-

onba, mert bonyolult feladat ellen-
őrzés alatt tartani őket. (F.A.)

Európai Szuperkupa: nézők előtt rendezik 
a mérkőzést a Puskás Arénában

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése
értelmében nézők előtt rendezik meg szeptember 24-
én az Európai Szuperkupáért kiírt összecsapást a Pus-
kás Arénában.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapjá-
nak keddi beszámolója szerint a nézőtéri kapacitás har-
minc százalékát használhatják ki a Bajnokok
Ligája-győztes Bayern München és az Európa-ligában
diadalmaskodó Sevilla budapesti összecsapásán.

Az MLSZ közleménye szerint az európai szö-
vetség ezen a találkozón vizsgálja meg, hogy mi-
lyen hatása van annak, ha korlátozott számban, a
megfelelő óvintézkedések betartása mellett szur-
kolók is megtekinthetik a nemzetközi találkozó-
kat. Az UEFA megerősítette: ettől eltérő döntésig
minden más nemzetközi mérkőzést zárt kapuk
mögött rendeznek meg.

„Bízunk benne, hogy a budapesti Szuperkupa-
döntő lesz az első lépés ahhoz, hogy a nemzet-
közi mérkőzéseket ismét szurkolók előtt
rendezhessük meg. Szorosan együttműködve
dolgozunk a magyar szövetséggel és a magyar
kormánnyal azon, hogy biztosíthassuk a résztve-
vők és a szurkolók egészségének megóvásához
szükséges intézkedéseket” – fogalmazott az eu-

rópai szövetség közleményében Aleksander Ceferin,
az UEFA elnöke.

A magyar szurkolók jegyvásárlási lehetőségeiről az
UEFA hamarosan tájékoztatja a magyar szövetséget.
Az MLSZ szóvivője, Sipos Jenő szerint „óriási lehe-
tőség és óriási élmény lehet ez a magyar szurkolók szá-
mára, hogy világsztárokat láthatnak testközelből egy
nagyon komoly mérkőzésen”.

A Puskás Aréna befogadóképessége 67 ezer néző.

A magyar bajnokot tisztességes képességű alakulatnak nevezi előzetesében a The Celtic Star
című lap, amely szerint a Djurgarden ellenében két gólt is szerző Tokmac kiemelt figyelmet
érdemel. Fotó: KISZO

A CFR a Dinamo Zágrábot 
fogadja

A Dinamo Zágrábbal találkozik Kolozsváron a román bajnok CFR a
labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörébe jutásért kiírt mér-
kőzésen.

A házigazdák a Floriana La Valettát 2-0-ra legyőzve jutottak be ebbe
a körbe (gólszerzők: Mike Cestor az 53., Cătălin Golofca a 90+7. perc-
ben), a rivális csak ebben a fordulóban kezdi a kvalifikációs sorozatot,
miután az elmúlt évadban a csoportkörben szerepelt.

A horvát médiát nem nyűgözte le a kolozsváriak máltai produkciója.
A Sportnet szerint „nem történt meglepetés. A Floriana nem okozott
gondot a CFR-nek, a Dinamónak pedig nem lesz könnyű dolga. A ro-
mánok ünnepeltek, de nem tűntek ki extra teljesítménnyel. Tény vi-
szont, hogy jobbak voltak, irányították a játékot, és megérdemelték a
továbbjutást. A máltaiak védelmét csak nehezen törték fel, az első gól
az 53. percben született. Aztán a Florianának volt egy jó egyenlítési le-
hetősége, de a helyzet kimaradt, a kolozsváriak pedig végképp felléle-
gezhettek, amikor a hetedik hosszabbításpercben megszerezték a
második találatot is.”

A párharc esélyesének a zágrábiak számítanak. A transfermarkt.de
adatai alapján a Dinamo játékoskeretének értéke 86 millió euróra te-
hető, míg a CFR-é csupán 23 millió euróra.

A horvát csapat a Bajnokok Ligája elmúlt évadjában a Ferencváros-
sal találkozott a harmadik selejtezőkörben, és a hazai pályás 1-1 után
Budapesten 4-0-ra leiskolázta a magyar bajnokot.

A Kolozsvári CFR – Dinamo Zágráb mérkőzés ma este 9 órakor kez-
dődik (TV: DigiSport 1). (F.A.)

Visszatér a Török Nagydíj, 
teljessé vált a Forma–1 

2020-as programja
Újabb négy nagydíj időpontjának véglegesítésével teljessé vált a 17

futamos Forma–1-es bajnoki program.
A sorozat szervezői kedden ismertették a bajnoki évad utolsó verse-

nyeinek időpontjait. Az előzetesen kiszivárgott információkhoz képest
nem történt meglepetés, a naptárba bekerült az F1-es versenyt utoljára
9 éve rendező Isztambul, miközben az évet az egymás után két ver-
senynek otthont adó Bahrein, valamint Abu-Dzabi zárja le, adta hírül
az M4 Sport.

A Török Nagydíjat november 13-a és 15-e között rendezik meg a
Hermann Tilke által tervezett, az F1-et 2005 és 2011 között vendégül
látó isztambuli versenypályán. A létesítmény időközben egy autóköl-
csönző tulajdonába került, ám az F1 visszatéréséről sosem mondtak le.
Törökország már évekkel ezelőtt tárgyalást kezdeményezett a Liberty
Mediával, és a koronavírus-világjárvány most remek lehetőséget biz-
tosított számukra, hogy újra az F1 térképére kerüljenek. Futamuk neve
mellett ugyanakkor még ott a csillag, ami jelzi, a pálya egyelőre várja
az FIA 1-es fokozatú biztonsági minősítését, amely elengedhetetlen a
nagydíjrendezéshez. Ezt várhatóan Michael Masi versenyigazgató pá-
lyabejárása és a szükséges változtatások elvégzése után kapják meg.

A mezőny Imolából egy üres hétvége után érkezik Törökországba,
aztán újabb szünet következik, hiszen a Bahreini Nagydíjért november
29-én lesz verseny. Az ottani futam az év utolsó tripla hétvégéjének
első állomását jelenti, december első hétvégéjén Szahíri Nagydíj néven
rendeznek még egy versenyt a sivatagi pályán, majd december 13-án
jön a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj.

Ezzel a bejelentéssel az is eldőlt, hogy a két arab pályán kívül az F1
idei összes versenyét európai helyszínen rendezik, vagyis az amerikai után
a távol-keleti túra is elmarad, köztük a kínai és a vietnámi nagydíj is.

Az F1 azt is megerősítette, hogy a szezon második felében már nézők
is kilátogathatnak a nagydíjakra.  Hogy pontosan mely helyszíneken
nyílik majd erre lehetőség, az egyelőre nem hivatalos. Legkorábban a
szeptember 13-ai mugellói Toszkán Nagydíj esetében merült föl a
kapuk megnyitásának lehetősége, miközben az oroszországi Szocsi és
a portugáliai Portimao már meg is kezdte a jegyek árusítását.

A kolozsváriak kétgólos máltai sikere nem tett mély benyomást a horvát sajtóra. 
Fotó: DigiSport

Fotó: M4 Sport

Fotó: Sport Pictures

Fotó: MTI
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Új pénzügyi kedvezmény
az online szolgáltatáson keresztül 

A számlatulajdonos nevében más is törlesztheti az adókat 
A Pénzügyminisztérium és az Adó- és Pénzügyi Hivatal új pénzügyi kedvezményeket dolgozott ki, ame-

lyeket az online szolgáltatáson keresztül lehet használni. Az online felületen regisztráló számlatulajdono-
son kívül bárki (magánszemély) törlesztheti az egyéni adónyilatkozat alapján az adókötelezettségeket. 

A saját virtuális tér (SPV) szolgáltatáson keresztül a magánszemélyek adókötelezettsége (Plată obligaţii
fiscale PF), majd a más adózandó személy (În numele altei persoane) új menüablakok megnyitásával lehet
a műveletet elvégezni. Utána ki kell választani az egyéni adókötelezettségvállalás alapján, hogy melyik adót
(impozit pe venit – jövedelemadó, contribuţii de asigurări sociale de sănătate/ contribuţii de asigurări sociale
– egészségbiztosítás/társadalombiztosítás) akarják átutalni. Ki kell tölteni az adózandó személy személyi
számának felületét (adóazonosító), akinek a nevében történik az átutalás, majd meg kell jeleníteni a befize-
tendő összeget. 

Ezt a kedvezményt kizárólag az online szolgáltatáson keresztül biztosítják, a ghiseul.ro internetes elérhe-
tőségen egyelőre erre nincs lehetőség. 

Ugyanakkor az SPV szolgáltatás számláján a magánszemélyek két jelentést is feltölthetnek:
1. Az egyik az adónyilatkozatok története (elérhetővé válnak elektronikus formátumban a magánszemélyek

által időközben feltöltött adónyilatkozatok – eddig csak a jogi személyek esetében lehetett követni időrendi
sorrendben a nyilatkozatokat). 

2. A másik a C168-as űrlap – a fekbérleti kérvények másolata (Cererea de înregistrare a contractelor de
locaţiune).

Az elkövetkezendő időszakban a Pénzügyminisztérium és az Adó- és Pénzügyi Hivatal lehetővé teszi a
jogi személyek számára is az említett adófizetést a ghiseul.ro elérhetőségen.

Emlékeztetjük az érdekeltelteket, hogy a magánszemélyeknek lehetővé tették a  két szolgáltatás közötti
kapcsolatot, így bankkártya segítségével direkt módon az adófizetők saját nevükben a Pénzügyminisztérium
1376/2016-os rendelete alapján meghatározott több mint 30 adót és illetéket fizethetnek ki. A leggyakrabban
a jövedelemadót, a különböző hozzájárulásokat és a büntetőkamatokat törlesztették az érintettek. 

A saját virtuális tér szolgáltatást (SPV) magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem ren-
delkezők használhatják. A felületen keresztül tájékozódni lehet a használók pénzügyi helyzetéről, az igénylők
elektronikus formátumban benyújthatják az adónyilatkozataikat, törleszthetik az adókötlezettségeiket és más
pénzügyi adminisztrációs műveletet is végezhetnek. A SPV szolgáltatáson keresztül továbbított dokumen-
tumok hasonló jogerővel bírnak, mint a postán vagy a ghiseul.ro-n közzétettek. 

A saját virtuális tér szolgáltatás elérhető az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) www.anaf.ro honlapján az
online szolgáltatások – magán- és jogi személyek bejegyzése ablakon (Servicii Online – Serviciul înregist-
rare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual) keresztül. 

A közönségszolgálati és sajtóiroda

A magánszemélyek a saját virtuális tér szolgáltatás (SPV) segítségével 2020. augusztus 21-től
a következő adókat és illetékeket fizethetik ki: 

Be nem jelentett büntetőkamatokat 
Független tevékenységekből származó jövedelemadót 
Javadalmazásból származó jövedelemadót 
Különböző javak használatba adásából (bérbeadás) származó jövedelemadót 
Külföldi beruházási alapok nyomán származó osztalék jövedelemadóját 
Külföldi beruházási alapok nyomán származó osztalékok kamatának jövedelemadóját 
Külföldi nyugdíjból származó jövedelemadót 
Díjak jövedelemadóját 
Különböző értékjegyek, más pénzügyi műveletek értékesítéséből (tőzsdéről) származó jövedelemadót 
Szerzői jogdíjak jövedelemadóját 
Mezőgazdasági, erdészeti és halgazdasági tevékenységből származó jövedelemadót 
Saját tulajdonban levő ingatlanok tulajdonjog-átruházásából származó jövedelemadót
Adókötelezettségek kiegyenlítéséből származó különbözetet 
Alkohol forgalmazásból származó jövedéki adót
Dohány forgalmazásából származó jövedéki adót
Társadalombiztosítást (direkt törlesztés) 
A munkáltató által törlesztendő társadalombiztosítást
Gazdasági tevékenységet folytató engedélyezett magánszemélyek, családi vállalkozók, vagy egyéni
vállalkozók társadalombiztosítását 
Független tevékenységből és gazdasági termelésből származó egyéni társadalombiztosítást 
A munkáltató által munkabaleset és szakmai betegség után járó társadalombiztosítást 
A munkáltatók által befizetendő egészségbiztosítást (alkalmazottanként visszatartott járulék alapján)
A munkáltatók által befizetendő egészségbiztosítást
A munkaadó magánszemélyek szabadságpénze és bérjövedéke után járó hozzájárulást 
A szerzői jogdíjból és a független gazdasági jövedelem után járó egészségbiztosítást
Azon magánszemélyek egészségbiztosítását, akiknek a pénzügyi törvény 180. cikkelye szerint nincs
bevételük 

A különböző javak jogtulajdonának átruházásából, beruházásokból, díjakból és szerencsejátékból szár-
mazó nyereség után járó egészségbiztosítást
Adókiegyenlítést 
Munkanélküli-segélyt 
A munkáltató által befizetendő munkanélküli-segélyt 
A más szakintézmények által kibocsátot bírságokat 
Jogi úton megítélt bírságokat 
Az adócsalásból származó bírságokat és büntetéseket 
Más szakintézmények által alkalmazott bírságokat és büntetéseket 
Az egyéni nyilatozatba foglalt társadalombiztosítást 
Az egyéni adónyilatkozatba foglalt egészségbiztosítást 
Az egyéni adónyilatkozatba foglalt jövedelemadót
Az adótörlesztések részlete után járó büntetőkamatot 

Száz éve zajlott le
a varsói csata

Száz éve zajlott le a varsói
csata, mely – jelentős magyar
segítséggel – hozzájárult
ahhoz, hogy Lengyelország
megvédje az első világháború
végén visszanyert független-
ségét, és megakadályozza az
orosz kommunista forradalom
Nyugatra terjedését.

A visztulai csodának is nevezett,
1920. augusztus 12-25. között ví-
vott ütközetsorozat döntő fordulatot
hozott az 1919-21-es, úgynevezett
lengyel–bolsevik háborúban. Ennek
tétje az volt, hogy sikerül-e Len-
gyelországnak megőriznie az első
világháború végén visszaszerzett
függetlenségét, kialakítania keleti
határait, valamint sikerül-e megvé-
deni Európát Szovjet-Oroszország
tervétől, hogy Németországban új-
jáélessze a forradalom lángját, és
egész Európát bolsevizálja.

Józef Pilsudski, az 1918 novem-
berében 123 éves felosztás után
független államiságát újból vissza-
nyert Lengyelország államfője a ke-
leti szomszédokkal, litvánokkal,
ukránokkal szándékozott konföde-
rációt alakítani. Mindenekelőtt az
Ukrajnával létrehozandó föderáció-
ban látott lehetőséget arra, hogy
Oroszországot meg lehessen fosz-
tani nagyhatalmi ambícióitól.

Pilsudski tudta, hogy ehhez ütő-
képes hadseregre lesz szüksége,
amelyet elsősorban a világháború
alatt a különböző hatalmak hadse-
regeiben harcoló lengyel alakula-
tokból hozott létre. Miután kimerült
a toborzás összes más lehetősége,
úgynevezett Önkéntes Hadsereget
is létrehoztak, melybe több mint
100 ezer civil – köztük sok közép-
iskolás diák – jelentkezett.

Közben Szovjet-Oroszország –
Németország kapitulációja után –
felmondta az 1918 tavaszán kötött
breszti békét, és 1919 januárjában
életbe léptette a „Visztula-hadmű-
veletről” szóló hadparancsot. Ebben
meghirdette a „burzsoá” lengyel
állam munkásainak, parasztjainak
„felszabadítását” és egy németor-
szági vörös forradalom kirobbantá-
sát.

1920 áprilisában Pilsudski – a ke-
leti területeken élő népek önrendel-
kezési jogára hivatkozva, a
föderációs terv ukrajnai részének
megvalósítását célozva – megindí-
totta a „kijevi hadjáratot”, és május-
ban be is vette a várost. Nyáron
viszont megfordult a hadiszerencse,
hatalmas orosz ellentámadás kezdő-
dött, és a Vörös Hadsereg csakha-
mar elérte a lengyellakta
területeket.

Lengyelországra északi és dél-
nyugati irányból támadtak bolsevik
hadseregcsoportok. A főparancs-
nok, Mihail Tuhacsevszkij tábornok
augusztus 12-ére tervezte Varsó el-
foglalását. A lengyelek hősiesen vé-
dekeztek, így a Vörös Hadsereg
csak augusztus 14-én érte el Varsót.

A főváros védői 14-15-én vívták
meg döntő ütközetüket a Varsó
északi peremén fekvő Ossów falu-
ban. A bolsevik haderő ott áttört az
alacsony létszámú hivatásos lengyel
gyalogos egységek első védvona-
lán, így a lengyelek az Önkéntes
Hadsereg alakulatainak bevetésére
kényszerültek. A kétnapos küzde-
lem során az oroszok többször ki-
szorították a nagyrészt diákok,
cserkészek alkotta egységeket, az
önkéntesek nagy áldozatok árán
mégis megtartották a falut a hivatá-
sos gyalogos alakulatok és a tüzér-

ség megérkezéséig, amelyek egy
váratlan művelettel visszavonulásra
kényszerítették az oroszokat.

Az ossówi ütközetet a történé-
szek az egész varsói csatasorozat
sűrített képének, a helyi lakosság el-
szántsága és önfeláldozása példájá-
nak tartják. Jelképe Ignacy Jan
Skorupka tábori lelkész lett, aki egy
sérült ápolása közben esett el.

A varsói csatában kulcsfontossá-
gúnak bizonyult, hogy a lengyel
hírszerzésnek augusztus 13-án sike-
rült megfejtenie az orosz hadsereg
rádiós kódját, így a lengyelek érte-
sültek az orosz hadműveleti utasítá-
sokról. Pilsudski villámgyorsan
átcsoportosította a lengyel erőket,
és Varsó alatt ellentámadásba len-
dült. Augusztus 16-án az oroszok
pánikszerű visszavonulásba kezd-
tek.

A győztes varsói csata nyomán
Lengyelország Szovjet-Oroszor-
szággal 1921-ben megkötötte a
rigai békét, amelynek eredménye-
ként területe 388 900 négyzetkilo-
méter lett, jóval nagyobb, mint
korábban remélték. Lakossága 26,8
millió volt, ennek kétharmada volt
lengyel.

Több lengyel és európai törté-
nész a varsói csatát a nyugati és a
keleti civilizáció összeütközésének
minősítette, a török veszélytől meg-
mentő 1683-as bécsi ostromhoz, il-
letve a 732-es, Európát a móroktól
megvédő poitiers-i ütközethez ha-
sonlította.

A lengyel–bolsevik háborúban a
nyugati szövetségesek csekély köz-
vetítő és támogató szerepet játszot-
tak. A bolsevik propaganda és az
európai baloldali pártok nyomására
1920. július 10. és augusztus 25. kö-
zött Lengyelország csak a magyar-
országi és a magyar közvetítéssel
továbbszállított francia lőszerre szá-
míthatott. Ausztria, Olaszország,
Németország, Csehszlovákia és
Danzig szabad város nem engedte
át a hadianyag-szállítmányokat, a
Szocialista Internacionálé pedig tel-
jes szállítási bojkottot hirdetett Len-
gyelország ellen. A még júliusban
elindított magyar lőszerszállítmány
augusztus 12-én Románián keresz-
tül érkezett meg.

A csepeli Weiss Manfréd Művek
lőszerszállítmányai a lengyel–bol-
sevik háború végéig folytatódtak. A
Magyar Királyság segítségét a Var-
sóban 2011 márciusában felavatott
emléktábla örökíti meg.

Az ütközetsorozat emlékére au-
gusztus 15-ét 1992-ben lengyel ál-
lami ünnepnek nyilvánították, a
lengyel hadsereg napjaként ünnep-
lik. Az idei kerek évforduló alkal-
mából országszerte számos
rendezvényt tartottak. A kulturális
tárca ismeretterjesztő, a
https://bitwa1920.gov.pl/hu címen
magyar változatban is elérhető hon-
lapot hozott létre. A Varsó melletti
Sulejówek községben augusztus
14-én megnyitották a korszerű Pil-
sudski-múzeumot, Ossówban pedig
másnap megkezdték a varsói csata
múzeumának építését. A koronaví-
rus-járvány miatt elmaradt viszont
Varsóban a nézők tömegeit vonzó
katonai díszszemle.

Az évforduló alkalmából augusz-
tus 15-én Mariusz Blaszczak len-
gyel védelmi és Mike Pompeo
amerikai külügyminiszter Varsóban
aláírta a megerősített védelmi
együttműködésről szóló szerződést.
(MTI)



ADÁSVÉTEL

AJÁNDÉKOZOK kiscicát. Tel. 0770-
546-075. (8566-I)

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

LAKÁS

KIADÓ szobát keresek Marosvásár-
helyen hosszú távra. Tel. 0743-592-
547. (sz.-I)

BÉRELHETŐ 2 szobás, nagy előszo-
bás, fedett balkonú, 62 m2-es, első
emeleti lakás Marosvásárhely köz-
pontjában, a 2-es Poliklinikával szem-
ben. Központi fűtés van, teljesen
bútorozott és háztartási gépekkel fel-
szerelt. A bérleti díj 300 euró/hó. Tel.
0756-532-125. (p.-I)

MINDENFÉLE

IDŐS HÖLGY mellé beteggondozó
nőt keresünk a November 7. ne-
gyedbe. Tel. 0724-228-458. (8549-I)

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

HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, teraszt fából, és vál-
lalunk bármilyen kisebb javítást. Tel.
0759-163-860. (8559-I)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
cserépből és lemezből, készítünk hétvégi
házat, manzárdot, kerítést, teraszt, és
vállalunk munka utáni takarítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0749-583-222. (8527)

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

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást, glettolást, festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
mezőkölpényi BORŞA
ILONÁRA (Zsuzsi), akinek
augusztus 26-án van
halálának 25. évfordulója.
Emlékét örökké őrzi két
leánya és azok családja.
Nyugodj békében, drága jó
édesanyánk! (8546)

Szomorú szívvel és szeretettel
emlékezünk augusztus 26-án
a drága jó testvérre, sógorra
és nagybácsira, JÓZSA
KÁROLYRA halálának 9.
évfordulóján. 
Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, amíg élünk, szívünkben
őrizzük emléked.
Nyugodj békében, KARI
bátyus! Szerettei. (8588-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 26-án az
Amerikában 47 éves korában
tragikus hirtelenséggel
elhunyt ifj. SOÓS ÁRPÁD volt
analitikus mérnökre halálának
7. évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük örökké.
Bánatos özvegy édesanyja,
gyerekei, Pika és Tímea.
(8571-I)

ISZLAI ISTVÁNRA, a drága jó
férjre és édesapára, a Bőrgyár
volt karbantartó mesterére
emlékezünk kegyelettel, aki
2012-ben búcsú nélkül
hagyott itt bennünket.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Özvegye, Irmus, leánya, Évi
családjával Németországból.
(sz.-I)

Nagy szeretettel emlékezünk
augusztus 26-án VERDES
ZOLTÁNRA halálának 13.
évfordulóján. Emléke örökké
él a szívünkben. Szülei,
testvérei, nagyszülei. (8564-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
PÁSZTAI ERZSÉBETRE, a
drága édesanyára,
nagymamára, testvérre és
ismerősre, aki egy évvel
ezelőtt távozott el közülünk.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (8584)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesapa, férj, testvér,
vő, sógor, unokatestvér, nagybá-
csi, keresztapa és rokon, a nagy-
ernyei 

FRUNZA JÁNOS 
a Prodcomplex volt dolgozója 

életének 68. évében megpihent.
Temetése augusztus 26-án 13
órakor lesz az ortodox temető-
ben. Nyugodj békében! 

A gyászoló család. (8586-I)

Megrendült szívvel tudatom,
hogy drága jó édesapám, a nagy-
ernyei 

FRUNZA JÁNOS 
életének 68. évében csendesen
megpihent. Temetése augusztus
26-án 13 órakor lesz az ortodox
temetőben. Nyugodj békében,
soha nem feledlek! 

Jancsika. (8586-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Szomorú szívvel emlékezünk
SZÁSZ KÁROLYRA, a szeretett
férjre, édesapára, nagytatára és
apósra, aki egy éve távozott
szerettei köréből. 
Elmentél, de most is velünk vagy
a szívünkben, az emlékeinkben.
A Népújság volt fotóriportereként
sokan ismerték, szerették és
emlékeznek rá.
Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott! 
Szerettei. (sz.-I)

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

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal MÉRLEGKÉPES KÖNY-
VELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
0723-244-200. (sz.-I)

A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS SZOCIÁLIS MUNKÁST alkal-
maz Marosszentgyörgyre. Részletek a caritas-ab.ro/allashirdetesek
honlapon, illetve a 0735-735-171-es telefonszámon. (sz.-I)

TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz. Munkaprogram:
hétfő-péntek 7-15.30 óra között. Bérezés: nettó 1600 lej + étkezési
utalványok + utazásiköltség-térítés. Tel. 0728-298-421. (p.-I) 
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Földi utad egy éve lejárt, 
csillagok útján utazol tovább.
Az idő múlik, a fájdalom
megmarad,
de szívünk mélyén mindig velünk
vagy.
Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk a drága, aranyos,
örökké vidám gyermekre,
testvérre, unokára, ZOLYOMI
ZSOLT DÁNIELRE halálának első
évfordulóján. 
Emléked mindig áldott marad. 
Szeretteid. (8583)

Emléke él, és élni fog, míg a
szívem dobog.
Őrzöm a képét, a mosolyát, 
a hangját és minden gesztusát. 
Mert nem halt meg ő, még mindig
él nekem, 
csak messze távozott, hol meg
nem érinthetem.
Hiányodat nem pótolja semmi, 
szavakkal ki sem lehet fejezni.
Ne gondold azt, hogy semmivé
lettél. 
Őrzöm azt, amit mondtál és tettél.
Jóságodat két marékkal szórtad, 
önzetlenül adtál jónak és
rossznak. 
Mindennap  kérdem, miért kellett elmenned, 
hiszen még annyi mindent kellett volna tenned.
Tudom, hogy a csodát hiába várom. 
Nyugodjál békében, szívemből kívánom!
Szívem fájdalmával, a hiányérzet örök küzdelmével emlékezem
augusztus 26-án, amikor öt éve, hogy egyetlen drága gyermekem, 
FENISER BŰKKŐSI ANNAMÁRIA elhunyt.
Csendes nyugalmad felett őrködik szeretetem.
Szerető édesanyád. (8585-I)
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

Viselj maszkot,
mert

megmentheti
az életed!

Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

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

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

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

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

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

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

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

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

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

• érintsd meg a maszk belső
felét.

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

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,

hogy felelősség-
teljes ember

vagy!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

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

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


