
Maros megyébe
több mint ezerszáz
dózis érkezett
Múlt héten tette közzé az egészség-
ügyi minisztérium, hogy országszerte
40 ezer dózis, a méhnyakrákot okozó
HPV (humánpapiloma-vírus) elleni ol-
tóanyagot osztottak ki a megyei köz-
egészségügyi igazgatóságoknak. 
____________4.
A vállalati hitelek
és betétek 
alakulása…
Az elmúlt tizenhárom évben, a 2008-
as válságot követően, a romániai vál-
lalatok tartalékai a duplájára nőttek, a
hitelállomány viszont csak a negyedé-
vel bővült, és ezzel az infláció alatt
maradt – mutat rá az Erdélystat válla-
lati hitel- és betétállományt vizsgáló
friss elemzése.
____________6.
Jogi segítségnyújtó
szolgálat 
Marosvásárhelyen
A Nép Ügyvédje intézmény marosvá-
sárhelyi területi irodájában újrakezdik
a jogi segítségnyújtó szolgáltatást.
2021. június 2-ától fogadóórák kereté-
ben, a járványügyi óvintézkedések be-
tartása mellett várják a Maros és
Hargita megyei polgárokat. 
____________8.
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LXXIII. évfolyam 
117. (20793.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Ákosfalva központjában, a 13-as országút és a 151D megyei
út kereszteződésében a tavalyi jelzőlámpás korszerűsítés el-
lenére is nehézkes az áthaladás. A nagy teherforgalom miatt
az átadást követően folyamatosan megrongálódnak a jelző-
lámpák, -táblák, oszlopok, mivel körülményes az országútról

a megyei útra való be- és kitérés, a sávelválasztók takarása
miatt pedig gyakori a koccanás.

(Folytatás a 4. oldalon)

Körforgalom kiépítését szorgalmazták Ákosfalván

A villanyrendőr torlódást okoz

Fotó: Nagy Tibor

Francia vészcsengő
A hitelminősítők közelmúltbeli jelentéseitől elöntötte az optimizmus

a kormányfőt, már szinte két számjegyű GDP-százalékos idei gazda-
sági növekedésben reménykedett egy keddi rádiónyilatkozatban. Pedig
rossz hírből is van bőven. Egyrészt a kontinens húzómotorjának szá-
mító német gazdaság teljesítménye csökkent, aminek a hatása ide is
elérhet. Ám ennél rosszabb, pláne hosszabb távra nézve, hogy az or-
szág legnagyobb vállalatának anyacégénél gyülekeznek a bajok.

A koronaválság az autóipart is súlyosan érintette, és ezt a hétköz-
napi emberek számára autót gyártó tömegmárkák érezték meg a leg-
jobban. Közülük a szép hazánk nemzeti márkáját is birtokló nemzetközi
csoport már a koronavírus előtt sem volt fényes helyzetben, és a kon-
szern új vezetője drasztikus költségcsökkentő programmal igyekszik
megzabolázni a veszteségeket. A dolog annyira komoly, hogy a cég
egyik francia szakszervezete petíciót indított annak érdekében, hogy a
gall piacon legjobban fogyó típusok gyártását helyezzék vissza bel-
földre a földrész keleti fertályáról. Átszervezésekkel kapcsolatos hí-
resztelések már évek óta terjengenek a konszern háza tájáról, de most
úgy tűnik, a francia munkavállalói érdekképviselet komolyan elkezdte
félteni tagjainak munkahelyeit.

Számunkra ebben csak annyi a gond, hogy miközben a gyártóüzem
és az alkatrész-beszállítók révén több mint százezer munkahely függ
ettől a csoporttól, szép hazánk kormányai már több mint húsz éve

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Szer Pálosy Piroska



Kettős könyvbemutató
A Mentor Könyvek Kiadó újabb két kiadványát mutatják
be  május 27-én, csütörtökön 18 órától Marosvásárhe-
lyen, a Bernády Házban (Horea utca 6. szám). Káli Ist-
ván Áll az ördög, s csodálkozik című novelláskötetét
Miklóssi Szabó István, Sebestyén Mihály Európa ma-
gánföldrajza című novelláskötetét Nagy Miklós Kund
méltatja.

Az Ariel színház műsora
Az Ariel színház május 25-30. között három előadásra
várja nézőit a Nyomda utcai nagyterembe. A helyek
száma korlátozott, telefonos foglalás szükséges a
0740-566-454 mobilszámon, naponta 9-13 óra között.

Belépés kizárólag maszkkal lehetséges, a bejáratnál
történő érintésmentes testhőmérés és kézfertőtlenítés
után. 6 év alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kö-
telező. A műsor: május 26., szerda, 18:00 – Hoppláda
(közönséggel). Rendező: Kolozsi Angéla. Május 28.,
péntek, 18:00 – Volt egyszer egy (közönséggel). Az elő-
adás 2019-ben elnyerte a FUX FESZT – Erdélyi Hiva-
tásos Bábszínházak Fesztiválja nagydíját és a
gyerekzsűri díját. Május 30., vasárnap, 11:00 – Csipike
(közönséggel). Rendező: Király István. Június 30-ig fo-
lyamatosan elérhető online előadás: Lázár Ervin – A kis-
fiú meg az oroszlánok (online gyerekelőadás Puskás
Győző előadásában). Rendező: Barabás Olga. Rész-
letek, online jegyvásárlás, videó: https://bit.ly/A_kisfiú
Az Ariel színház májusi programja elérhető a honlapon:
http://bit.ly/NAPTÁR

IDŐJÁRÁS
Eső várható
Hőmérséklet:

max. 20 0C
min. 14 0C

Ma FÜLÖP és EVELIN, 
holnap HELLA napja.
HELLA: lehet a Helga német
változata, akkor jelentése: egész-
séges, vagy a Heléna ugyancsak
német rövidülése, ebben az eset-
ben a Nap vagy a Hold szóból
ered. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. május 25.

1 EUR 4,9246
1 USD 4,0189

100 HUF 1,4150
1 g ARANY 243,4340

Örmény építészek 
a szultán szolgálatában 

Örmény építészek a szultán szolgálatában – a Balyan csa-
lád címmel tart előadást dr. Kálmán Attila történész május
26-án, szerdán, ma 18 órai kezdettel a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében. Az előadás a Balyan
család ismertetésén keresztül vezet be a török szultánok és
az örmények eddig ismeretlen kapcsolatába, amit megpe-
csételtek az örmények elleni anatóliai pogromok és az
1915-ös örmény genocídium. A rendezvényre a belépés díj-
talan. Szervező: a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kultu-
rális Egyesület. 

Részletes kiértékelés sportolók 
számára az orvosi egyetemen 

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem új kezdemé-
nyezéseként amatőr és profi sportolók számára biztosítanak
különböző, az általuk űzött sportágakkal kapcsolatos tesz-
teket, kiértékeléseket, amelyek segítségével az adott spor-
tolót felkészítő, edző személyzet felmérheti a sportoló
állóképességét. Az analíziseket az egyetem orvosi és gyógy-
szerészeti kutatóközpontjának laboratóriumában végzik a
legmodernebb eszközökkel. Az eredményeket az adott spor-
tolónak vagy klubnak részletes elemzésként adják át. Az ér-
deklődők a programról a secretariatadministrativ@umfst.ro
e-mail-címen tudakozódhatnak.

Újra kinyit a Cineplexx mozi 
Május 28-án, pénteken újra kinyitnak a romániai Cineplexx
filmszínházak, így a marosvásárhelyi Shopping Cityben mű-
ködő is. A megnyitó alkalmával péntektől vasárnapig családi
filmek maratonja várja a nézőket kedvezményes, 8 lejes
jegyárral, amelyhez ingyen jár a pattogatott kukorica és az
üdítő. A mozitermeket a járványügyi intézkedések szigorú
betartásával készítik elő a közönség fogadására. A vetíté-
sek programja, illetve a jegyárakkal és kedvezményekkel
kapcsolatos tudnivalók a www.cineplexx.ro honlapon, vala-
mint az ingyenes telefonos applikációk segítségével (IOS,
Android) érhetők el.

Új terápiás lehetőség 
A Bonus Pastor Alapítvány június 10-13. között négynapos
terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegek-
nek és hozzátartozóknak Szentkatolnán. A program célja az
absztinencia elkezdése, információszerzés a függőséggel
kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. Ezeket a
célokat csoportfoglalkozások, workshopok, személyes ta-
nácsadás, igei csendességek, valamint fölépült szenvedély-
betegek élettörténeteinek meghallgatása által érik el. A
felvétel előzetes interjú alapján történik. A jelentkezéseket
június 7-ig az alábbi telefonszámokon várják: Bartha Éva –
0740-056-691, McAlister Magdolna – 0742- 653-331 (Ma-
rosvásárhely). 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

26., szerda
A Nap kel 

5 óra 38 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 1 perckor. 
Az év 146. napja, 

hátravan 219 nap.

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A járványhelyzet kedvező alakulása lehetővé
tette, hogy újra közönség előtt játszhasson egy
gyergyói turné keretében a Maros Művészegyüt-
tes. 

Az első fellépésre május 19-én délelőtt 10 órától a XVII.
Hargitai Megyenapokon, Gyergyócsomafalván került sor, a
Borsos Miklós művelődési otthonban, ahol az együttes a Má-
tyás király álruhái című táncos-mesés előadást mutatta be.

Délután 2 órától a gyergyóújfalui Lázár István művelő-
dési központban a Vetettem violát című népzenei koncertet
adták elő. A Maros Művészegyüttes zenekara és Kásler
Magda előadásában küküllőmenti, bonchidai, kőrispataki,
mezőkölpényi és gyergyói hangszeres és énekes zenét, va-
lamint a juhait kereső pásztor történetének magyarpalatkai
változatát hallhatta a gyereksereg.

Színes volt a programkínálat, Gyergyószentmiklóson, a
Figura Stúdió Színházban 19.30-tól a Marx József Fotó-
klub Tájak, emberek, szokások című etnográfiai jellegű fo-

tókiállítását lehetett megnézni, közreműködött a Maros
Művészegyüttes. A kiállítást Barabási Attila Csaba nyitotta
meg. Ezt követően 20 órától a Kányádi Sándor emlékét
idéző Valaki jár a fák hegyén… című műsor került bemu-
tatásra. A műsor Kányádi Sándor szellemiségét idézte meg,
verseivel, elévülhetetlen gondolatvilágával, nézeteivel,
megjelenítette a tájakat, szülőföldjét és szépségeit. A vi-
dékeket, amelyben Kányádi Sándor különleges esemé-
nyekkel teli életét élte, táncok mutatták be.

A XVII. Hargitai Megyenapok részeként a gyergyódit-
rói Kőrösi Csoma Sándor művelődési házban május 20-án
délelőtt 10 órától újra bemutatta a művészegyüttes a Má-
tyás király álruhái című mesés-táncos előadást, amiben
felelevenítettek hármat a gyerekek által legkedveltebb Má-
tyás-történetek közül: A kolozsvári bíró, Egyszer volt
Budán kutyavásár, valamint az Igazmondó juhász című
történeteket.

Kiss Emőke (Maros Művészegyüttes)

Gyergyói turnén vett részt 
a Maros Művészegyüttes

115 millió lejt ítélt oda a regionális operatív
program keretében a fejlesztési, közigazgatási
és közmunkálatokért felelős minisztérium hét er-
délyi magyar település fejlesztésére – jelentette
be Cseke Attila.

Felújítják és korszerűsítik a maroshévízi kórházat, a be-
fektetésre közel 11 millió lejt ítélt oda a minisztérium.
Szintén Hargita megyében, Gyergyószentmiklóson 20 mil-

lió lejes támogatásból finanszírozhat az önkormányzat te-
lepülésfejlesztési befektetéseket. Szászrégenben egy isko-
lát és egy utat újítanak fel, és a támogatásból új,
népművészeti részleggel bővül a tordai történelmi mú-
zeum. Brassó megyében a Feketehalomhoz közeli kirán-
dulóhelyet korszerűsítik, a Fehér megyei Topánfalván is
munkálatok kezdődnek. Szeben megyében Kiskapus ré-
szesül 11 millió lejes finanszírozásban. (közlemény)

Hét erdélyi magyar település kap kormányzati 
finanszírozást a fejlesztési minisztériumtól

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _________________________________________ 2021. május 26., szerda

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

Székelyföldi sajtok nyomában – az Erdély TV-ben
Kevés olyan ember van, aki nem szereti a sajtot. Sőt,

egyre ínyencebbek vagyunk e téren, hiszen amikor
csak tehetjük, különleges kézműves sajtokat kóstolunk
meg. Nem kell messzire mennünk, hogy hasonló él-
ményben legyen részünk, hiszen Székelyföldön a kéz-
műves sajtok egyre gazdagabb kínálatával

találkozhatunk. Az Erdélyi Magyar Televízió Jó
napot! Megjöttem... című műsorában Badics Petra
műsorvezető egy Maros megyei sajtmanufaktúrába ka-
lauzolja el a nézőket, ahol Varga István sajtkészítő tör-
ténetét mutatja be szerdán este 9 órától tévéképernyőn
és a YouTube-csatornán.



gúnyt űznek belőlük. Azóta ígérik az autópálya-össze-
köttetést a nyugati határral számukra, mióta visszavá-
sárolták az itteni üzemüket. Pálya még bő két évtized
után sincs, és a lassú szállítás évente többmillió eurós
nagyságrendű veszteséget okoz a cégnek. Ráadásul
amióta itt sztrádaépítéssel hitegetik őket, azóta ők Ma-
rokkóban felhúztak egy komplett gyárat a tengerparton,
kikötő közelében, ahonnan a legyártott autók hamarabb
megérkeznek a nyugatibb európai szalonokba, mint
innen tehervonaton. Ha holnaptól azt mondanák, hogy
áthelyezik az itteni gyártást a marokkói üzembe, tulaj-
donképpen egy rossz szót nem lehetne szólni rájuk ezért
a döntésért. Egy ilyen helyzethez most közelebb állunk,
mint bármikor az utóbbi húsz évben, mert ha tényleg
meg kell húzniuk a nadrágszíjat, először az itteni gyá-
rukat építhetik le.

Remélhetőleg ez nem következik be, mert az százezer
családnak jelentene csapást, és akkor még nem esett szó
az egyéb gazdasági következményekről. Ámde ha az it-
teni politikusok nem a szócséplésben, hanem a munká-
ban jeleskednének, akár az sem lett volna lehetetlen,
hogy a marokkói telepítés helyett a konszern az itteni
létesítményeit bővítse ki, újabb tíz- vagy százezres nagy-
ságrendben hozva létre új állásokat. És az esetben egy
esetleges átszervezésnél is kedvezőbben mérlegelték
volna az itteni üzem helyzetét, mint ahogy fogják. Így
jut nekünk, adófizetőknek kormányaink hanyagságáért
a bizonytalanság és az elmaradó lehetőségek.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Francia vészcsengő

Kedden átlépte a harmincezret a koronavírus-jár-
ványnak tulajdonított romániai halálesetek száma,
a fertőzés terjedésének üteme és az elhalálozások
száma azonban továbbra is csökkenő tendenciát
mutat.

A stratégiai kommunikációs törzs keddi jelentése szerint az
elmúlt napon 63 koronavírusos beteg vesztette életét.

Az elhalálozások tekintetében a járvány harmadik hulláma
április végén tetőzött. Az azóta eltelt egy hónap alatt a – meg-
előző két hétben regisztrált – napi halálesetek mozgóátlaga
162-ről 67-re csökkent.

Ami az újonnan diagnosztizált fertőzötteket illeti, a kéthetes
mozgóátlag az április elsejei csúcs töredékére csökkent: akkor
napi 5600 eset számított átlagosnak, míg most kevesebb mint
650. A fertőzöttek száma múlt csütörtök óta az 500-at sem éri
el. A keddi jelentés szerint az utóbbi 24 órában 381 új fertő-
zöttet diagnosztizáltak.

Az országban eddig 1 millió 76 ezer fertőzöttet diagnoszti-
záltak a koronavírus-járvány kezdete óta, jelenleg 3332 fertő-
zött szorul kórházi kezelésre, közülük 545-öt intenzív terápián
ápolnak. További 8444 igazolt fertőzött otthoni elkülönítésben
várja gyógyulását. (MTI)

Meghaladta a harmincezret 
a járvány halálos áldozatainak száma Vincze Loránt az EP Alkotmányügyi

Bizottságának új alelnöke
Az RMDSZ európai parlamenti képviselőjét, Vincze
Lorántot az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO)
alelnökévé választották. „Jelen kell lenni azokban a
testületekben, ahol alakíthatjuk Európa és benne az
őshonos közösségek jövőjét. Az AFCO az EP egyik
legrangosabb szakbizottsága, amely felügyeli az eu-
rópai integrációs folyamat intézményi vonatkozásait,
különösen a szerződések végrehajtását és szükség
esetén a módosításukat. Ide tartozik az európai pol-
gári kezdeményezések kérdésköre és az Európa jö-
vőjéről szóló konzultációsorozat. Alelnökként még
intenzívebben folytathatom ezt a munkát” – nyilat-
kozta Vincze Loránt a megválasztása után. Az
RMDSZ képviselőjét az Európai Néppárt jelölte a
tisztségre, és 21-5 arányban szerezte meg a szava-
zatok többségét a finn jelölttel szemben. (közlemény)

Oltóközpont nyílt 
a magyar–román határon

Koronavírus elleni oltóközpont nyílt az Ártánd–Bors
határátkelőhely romániai oldalán – közölte kedden a
Bihar Megyei Egészségügyi Igazgatóság. Az oltóköz-
pontot egy konténerben alakították ki, amelyet az or-
szágúti határátkelőhely Romániába tartó sávja
mellett, a határtól mintegy ötven méterre helyeztek
el. Az oltóközpont naponta romániai idő szerinti 8–20
óra között tart nyitva, és a jelentkezőknek előjegyzés
nélkül beadják a Johnson&Jonhson vakcinát, amely
egyetlen dózissal biztosít védettséget a koronavírus-
fertőzés ellen. Az oltás ingyenes, az oltóközpont sze-
mélyzetét a temesvári katonakórház biztosítja – áll a
közleményben. A beoltottaknak helyben átnyújtják a
romániai oltási igazolást. Korábban az Arad megyei
hatóságok közölték, hogy oltóközpont nyitására ké-
szülnek a magyar–román államhatár romániai olda-
lán, a Nagylak–Nagylak 1 és a Csanádpalota–
Nagylak 2 határátkelőhelyen. A döntést azzal indo-
kolták, hogy egyre több külföldön dolgozó román ál-
lampolgár tér haza csak azért, hogy előjegyzés nélkül
beoltathassa magát. Az Arad Megyei Egészségügyi
Igazgatóság illetékese kedden az MTI-nek elmondta:
dolgoznak még a nagylaki oltóközpontok megnyitá-
sán, ezeket egyelőre még nem sikerült létrehozni.
(MTI)

Elégedetlen a helyreállítási 
tervvel a PSD

„Aggodalomra ad okot” az, amit a kormány helyreál-
lítási tervként (PNRR) bemutatott – jelentette ki hét-
főn a Szociáldemokrata Párt (PSD) szóvivője. Radu
Oprea azt mondta, miután a helyreállítási tervről tár-
gyalt az európai ügyek minisztériumában: a PNRR
„inkoherens dokumentumok összessége”, amelyben
egyik fejezet nem függ össze a másikkal, nincs is le-
födve minden terület, és „aggodalomra ad okot”, hogy
ezt a tervet alig egy héten belül be kell nyújtani az
Európai Bizottságnak. Hozzátette: a bemutatott ter-
vezetnek nincs sem költségvetése, sem ütemterve,
semmi olyan elemet nem tartalmaz, amely egyértel-
műen meghatározna egy hatékony és koherens ter-
vet, ahogyan az más európai országok tervében
megjelenik. (Agerpres)

Ország – világ

Első fokon három év felfüggesztett börtönbünte-
tésre ítélte a bukaresti ítélőtábla az Alexandru Ioan
Cuza Rendőrakadémia volt rektorát és helyettesét,
mert halálosan megfenyegettek egy oknyomozó új-
ságírót, aki az egyetem doktori iskolájában zajló so-
rozatos plágiumokról írt.

A hétfőn közölt verdikt szerint Adrian Iacob egykori rektort
és Mihail Macroci volt rektorhelyettest három év felfüggesz-
tett börtönbüntetésre, közmunka végzésére és kártérítés meg-
fizetésére ítélte a bíróság. A korrupcióellenes ügyészség
2019-ben emelt vádat az egyetem két volt vezetője ellen, akik

egy beosztottjuk révén halálosan megfenyegették Emilia Ser-
can oknyomozó újságírót, aki rendszeresen beszámolt az
egyetem doktori iskolájában elkövetett plágiumokról. A most
kihirdetett ítélet nem jogerős, az érintettek fellebbezést nyújt-
hatnak be. Tavaly októberben a hatóságok bezárták a rendőr-
akadémia két – jogi és közbiztonsági – doktori iskoláját,
miután több plágiumügyre derült fény az újságíró leleplezései
nyomán. A döntést Monica Anisie volt oktatási miniszter
hozta meg, aki a szaktárca etikai kérdésekkel foglalkozó bi-
zottságának javaslatára megvonta öt évre a rendőrakadémia
doktori iskoláinak működési engedélyét. (MTI)

Egy újságíró megfenyegetése miatt felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték a rendőrakadémia volt vezetőit

Az Európai Tanács tagjai megállapodtak hétfőn,
hogy újabb büntetőintézkedéseket, köztük gazda-
sági jellegűeket vezetnek be Fehéroroszországgal
szemben, és szankciókkal sújtanak fehérorosz tiszt-
ségviselőket is válaszként arra, hogy a fehérorosz
hatóságok vasárnap minszki leszállásra kényszerí-
tették a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba
tartó járatát, és őrizetbe vették a fedélzeten tartóz-
kodó Raman Prataszevics ellenzéki újságírót, vala-
mint barátnőjét, Sofia Sapegát.

Az uniós tagállamok vezetői egyben felszólították az euró-
pai légitársaságokat, hogy járataik kerüljék el Fehéroroszor-
szág légterét, és felkérték a Nemzetközi Polgári Repülési
Szervezetet (ICAO), hogy indítson vizsgálatot az ügyben.

Emellett sürgették a tagállami minisztereket tömörítő Ta-
nácsot, hogy fogadjon el intézkedéseket az Európai Unió lég-
terének és repülőtereinek lezárására a fehérorosz
légitársaságok által üzemeltetett járatok előtt.

Az uniós vezetők Prataszevics és Sapega azonnali szabadon
bocsátására szólítottak fel, illetve szolidaritásukat fejezték ki
Lettországgal a lett diplomaták Fehéroroszországból való in-
dokolatlan kiutasítása miatt. 

Minszk külföldi szakértőket hív, hogy vizsgálják meg 
a Ryanair-incidenst

Minszk meghívta a nemzetközi légiforgalmi és biztonsági
szervezetek, valamint az Európai Unió és az Egyesült Álla-
mok képviselőit, hogy vizsgálják meg a Ryanair járatával va-
sárnap történt incidenst – közölte kedden a fehérorosz
közlekedési és tájékoztatási minisztérium légiforgalmi hiva-
tala.

A közlemény szerint a meghívás a Nemzetközi Polgári Re-
pülési Szervezet (ICAO), a Nemzetközi Légi Szállítási Szö-
vetség (IATA), az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
(EASA), valamint az EU és az Egyesült Államok polgári köz-
lekedési hatóságai képviselőinek szól.

A fehérorosz hatóságok vasárnap pokolgépes fenyegetésre
hivatkozva leszállásra kényszerítették Minszkben a Ryanair
ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát. Az akcióban
részt vett a fehérorosz légierő egyik MiG-29-es vadászgépe
is, amely a minszki repülőtérre kísérte a Boeing-737-est. A
Ryanair járatán utazott Raman Prataszevics, a fehérorosz kor-
mány által szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csa-
torna volt főszerkesztője is, akit a minszki leszállás után
őrizetbe vettek. A leszállás és a repülőgép ellenőrzése után a
bombáról szóló információ nem igazolódott be. (MTI)

Az Európai Tanács újabb szankciókat vezet be 
Fehéroroszországgal szemben

Az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health
England, PHE) friss vizsgálati eredményei szerint az
Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár,
illetve a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vak-
cinái egyaránt nagyon hatékonyak a koronavírus in-
diai variánsa által okozott betegség kialakulásának
megakadályozásában.

A PHE vasárnap ismertetett adatai szerint a két vakcinaféle
majdnem olyan magas hatékonysággal akadályozza meg a hi-
vatalosan B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott, közkeletűen
indiai variánsként emlegetett változat okozta Covid-19 beteg-
ség szimptomatikus kifejlődését, mint a Délkelet-Angliában
korábban feltűnt, Nagy-Britanniában dominánssá vált kenti
variáns esetében.

A közegészségügyi szolgálat vizsgálata kimutatta, hogy a
Pfizer/BioNTech-oltóanyag a második dózis beadása után két
héttel 88 százalékos hatékonyságú a tünetekkel járó megbe-
tegedés kialakulásával szemben. Ugyanez a vakcina 93 szá-
zalékos hatékonysággal akadályozza meg a Covid-19
betegség kifejlődését a B.1.1.7 megjelölésű kenti variáns ese-
tében.

Az Oxford/AstraZeneca-vakcina a PHE vizsgálata szerint
két dózis beadása után 60 százalékos hatékonysággal veszi
elejét a tünetekkel járó koronavírusos betegség kialakulásá-
nak. Ennek az oltóanyagnak a hatékonysága a Covid-19 be-
tegség kifejlődésével szemben 66 százalékos a kenti
vírusváltozat esetében.

Jenny Harries, a brit egészségügyi minisztérium egészség-
ügyi biztonsági hivatalának (UK Health Security Agency,
UKHSA) vezérigazgatója a BBC televízió vasárnapi politikai
magazinműsorában elmondta: a két vakcina hatékonysága kö-

zött mutatkozó látszólagos különbség abból ered, hogy a vizs-
gálat minden korcsoportra kiterjedt, viszont a Pfizer/BioN-
Tech-oltóanyag nagy-britanniai alkalmazása jóval előbb
kezdődött, és fiatalabb korosztályokra, főleg a közegészség-
ügyi ellátásban dolgozókra összpontosult.

Az Oxford/AstraZeneca-vakcina hónapokkal később került
forgalomba, főleg az idősebb korosztályokra terjedt ki, és a
vizsgálati adatminta számottevően kisebb, mint a másik oltó-
anyagé – hangsúlyozta Harries professzor.

A Public Health England vasárnap ismertetett vizsgálati be-
számolója kiemeli: a két oltóanyag az indiai variáns okozta
Covid-19 kórházi kezelést igénylő súlyos formáinak kialaku-
lását, valamint a betegség okozta halálozást valószínűleg még
magasabb hatékonysággal akadályozza meg, mint a szimpto-
matikus – vagyis érzékelhető tünetekkel járó, de kevésbé sú-
lyos kimenetelű – betegség kifejlődését.

A PHE hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a B.1.617.2 variáns
nem okozott olyan nagy számú, súlyos vagy halálos kimene-
telű megbetegedést, hogy a két vakcina ilyen esetekkel szem-
beni hatékonyságát pontosan meg lehessen állapítani.

Mary Ramsay professzor, a PHE oltási programokért fele-
lős igazgatója a vizsgálati eredmények vasárnapi ismertetésé-
hez fűzött nyilatkozatában közölte: a kutatás megnyugtató
módon igazolja, hogy mindkét vakcina magas szintű védelmet
nyújt a B.1.617.2 variáns okozta szimptomatikus megbetege-
dések kialakulása ellen.

Ramsay professzor is hangsúlyozta, hogy a két oltóanyag
várhatóan még nagyobb hatékonyságúnak bizonyul a kórházi
kezelést szükségessé tévő súlyos megbetegedések és a halá-
lozások megakadályozásában, éppen ezért életfontosságú,
hogy mindenki mindkét oltási dózist megkapja. (MTI)

Brit vizsgálat szerint az AstraZeneca- és a Pfizer-vakcina nagyon
hatékony az indiai variáns okozta betegséggel szemben



Osváth Csaba polgármester to-
vábbra is nehezményezi, hogy az
országutakat ügykezelő társaság el-
vetette az eredeti tervet, a körforga-
lom kiépítését, mivel a
községközponton áthaladó és időn-
ként feltorlódó nagy teherforgalom
tönkreteszi az ingatlanokat, utakat,
hidakat, beállókat. Mint kifejtette,
könnyítés helyett balesetveszé-
lyessé tették az útkereszteződést, a
sávelválasztó oszlopok akadályoz-
zák a közlekedő járművek beméré-
sét, ami főként a személyautók
esetében okoz nehézséget és gya-
kori koccanást. Május 21-én, pénte-
ken délelőtt is újabb helyreállítási
munkálatokat végeztek a megyei út-
ügyisek a községközpont útkeresz-
teződésében. Évekig késett a
tervezett körforgalom megépítése,
és amikor úgy tűnt, elfogadták, az
Országos Autópálya- és Közútke-
zelő Társaság hirtelen változtatott a
terven, körforgalom helyett villany-
rendőrt szerelt és sávelválasztókat.
Párszor kísérleti jelleggel műkö-
désbe is helyezték, azonban mind-
annyiszor torlódás alakult ki, a
községközponti útkereszteződésben
egyértelműen nem életképes a jel-
zőlámpás forgalomirányítás. Az elé-
gedetlenség egyik forrása, hogy az
önkormányzat nem leszűkített jel-
zőlámpás közlekedést, hanem kör-
forgalom kiépítését szorgalmazta.
Ehhez tanácsi határozattal megsza-
vazták az önkormányzat szomszéd-
ságában lévő kultúrotthon
lebontását is. Az elöljáró hangsú-
lyozta, hogy az a terület elegendő
lett volna a szükséges körív kialakí-
tására, meggyőződésük, hogy nem

kellett volna más épületet kisajátí-
tani és lebontani, amint azt megke-
resésünkre az útügyi hatóság állítja.
Az átadás óta a Nyárádtő irányába
kanyarodó szakaszon jelentős károk
keletkeztek, díszkorlátokat törtek
le, egyértelmű, hogy nem a legjobb
megoldás született, és nem mente-
sítették a községet a nehézgépjár-
művek által okozott kellemetlen-
ségektől sem – mondta a polgár-
mester. A marosvásárhelyi bíróság-
ról pedig több átiratot is kaptak a
balesetekben kárt szenvedett ügyfe-
lek miatt, amelyekben magyaráza-
tot kérnek az önkormányzattól,
hogy milyen lépéseket tett annak ér-
dekében, hogy az útkereszteződés-
ben az ismétlődő közúti baleseteket
megakadályozza. Amint kifejtette,
az évek során több kezdeménye-
zést, civil megmozdulást, autó-
számlálást is szerveztek, de sok
eredménye nem volt, mindannyi-
szor háttérbe szorult a helyi közös-
ség érdeke. A többféle változat
közül a kerülőút lett volna a leg-
megfelelőbb, amely a házak mö-
gött, a város felőli részen haladt
volna. A levelezések a minisztéri-
ummal nem vezettek eredményre, a
megyei tanács és a kormány által tá-
mogatott terv azonban rendre meg-
hiúsult. A Cioloş-kormány idején
akadt el a körforgalom terve is
pénzügyminisztériumi szinten. A
nagy átmérőjű körforgalom és a le-
ágazó sávok egy része átkerült
volna a megyei útra, az országos ér-
dekeltségű útügy azonban nem ru-
házhat a megyei útba, és túl
költségesnek találták az országúttá
való nyilvánítás miatti beruházáso-
kat is. Általuk korszerűnek mondott

útkereszteződést építettek ki, hogy
felgyorsuljon a forgalom, de egyál-
talán nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket – fejtette ki az elöljáró. 
Ezt a változatot 
sikerült megvalósítani

– Van-e arra vonatkozó terv,
hogy az Ákosfalva központjában
lévő útkereszteződésen az áthala-
dást megkönnyítsék? Miért nem épí-
tettek ki körforgalmat, amint azt
tervezték? – kérdeztük a Regionális
Út- és Hídügyi Igazgatóság vezető-
ségét.

– Egy szabványos körforgalom-
hoz nem lett volna elegendő a kul-
túrház lebontása, hanem másik két,
magántulajdonban lévő ingatlant is
le kellett volna bontani, mivel a
nyergesvontatók befordulásához
jóval nagyobb szöget kell kiépíteni.
A tanulmányok nyomán több válto-
zatot is terveztek, amelyekkel a ki-
sajátításokat el lehetett kerülni,
Ákosfalva központja azonban
egyetlen nagy körforgalommá ala-
kult volna. A körforgalom kiépítése
érdekében a magántulajdonban lévő
ingatlanok kisajátítási eljárása és az
azzal járó kiadások is az útügyi
igazgatóságot terhelték volna. A je-
lenlegi útkereszteződést az 1997.
évi 43-as számú kormányrendelet
előírásai szerint alakították ki,
ennek értelmében kettőnél több út
kereszteződését úgy kell kialakítani,
hogy a magasabb kategóriába tar-
tozó út forgalmi rendje, jelen eset-
ben az országút elsőbbsége
megmaradjon – fejtették ki. A beru-
házás költségeit az út- és hídügyi
igazgatóság állta, annak ellenére,
hogy a rendelet 26. cikkelye értel-
mében a módosítást igénylőt ter-

helné a beruházás. „Olyan gazda-
sági vagy más jellegű létesítmények
esetében, amelyekhez az útszakaszt
kell megváltoztatni, esetleg a geo-
metriai alakzata vagy az út szerke-
zete, szilárdsága változik, az illető
út ügykezelőjének beleegyezésével
lehet végezni, a változtatással járó
kiadásokat azonban az igénylő –
jelen esetben a megyei utat ügyke-
zelő megyei tanács – kellene finan-
szírozza, az építési engedélyezés
tiszteletben tartásával” – áll a ren-
deletben. Tisztában voltunk azzal,
hogy nem helyi, hanem áthaladó
forgalomról van szó, ezért is vállal-
tuk fel a beruházást. Azért valame-
lyest mégiscsak javult a helyzet,
mert eddig egy sávon zajlott a for-
galom, most azonban két-két sávon.
A forgalom ennek ellenére nő, és
mindenki tudatában van annak,
hogy a községek úthálózata egyre
nehezebben birkózik meg az átha-
ladó járműforgalommal. Ebben az
esetben ez bizonyult a leggyorsab-
ban kivitelezhető és anyagilag is
kedvezőbb megoldásnak – tájékoz-
tatott Elekes Róbert sajtóképviselő. 
Növekvő forgalom a Nyárádmentén

Amint az Országos Autópálya- és
Közútkezelő Társaság felméréséből
kiderült, naponta több mint 5141
gépjármű halad át az Ákosfalva–
Nyárádtő közötti 151D megyei
úton, ezek 35%-a nyergesvontató,
60%-a személyautó, a többi sze-
mélyforgalmat bonyolít le.

Három éve az Országos Autópá-
lya- és Közútkezelő Társaság fel-
mérést készített a Maros megyei
151D út forgalmasabb csomópont-
jaiban, ahol minden irányban mér-
ték az áthaladó forgalmat. A
hétköznap és hétvégeken, nappal és
éjszaka egyaránt készített felmérést

nyolc csomópontban végezték, egy-
részt a megyei út megterheltségé-
nek elemzése érdekében, másrészt
az épülő A3-as erdélyi autópálya
végett. A tanulmány szerint Ákos-
falva, Nyárádkarácson és Dózsa
György községek járműforgalmá-
nak 90%-át a településeken átha-
ladó forgalom képezi. Az Ákosfalva
felé haladó járművek esetében az
úti cél Segesvár, a Nyárádtő felé ha-
ladóké pedig Kolozsvár irányába
mutatott. A Nyárádtő irányából ér-
kező járművek 76%-a Segesvár felé
tartott, a nyergesvontatók 91%-a is
az ákosfalvi útkereszteződésnél a
Segesvárra vezető útra kanyarodott. 

Az előző felmérésekkel összeha-
sonlítva 2010–2015 között 35%-kal
nőtt a gépjárműforgalom, a felmé-
rés nyomán készített előrejelzés
szerint évente 6,1%-kal nőhet a
közúti forgalom a 151D megyei
úton. 2025-re elméletileg naponta
15.000 áthaladó járműre lehet szá-
mítani az Ákosfalvát Nyárádtővel
összekötő szakaszon. Az Országos
Autópálya- és Közútkezelő Társa-
ság által elrendelt felmérés valójá-
ban azt jelzi, hogy országos
érdekeltségű úttá kellene nyilvání-
tani ezt a megyei utat. Erre azonban
a fővárosi vezetőség ellenérve,
hogy ahhoz teljesen újjá kellene
építeni, korszerűsíteni, kiszélesíteni
az útszakaszt, amire jelen körülmé-
nyek között nincs anyagi fedezet.
Ha az országos útügyi igazgatóság
ügykezelésbe venné a 151D megyei
utat, annak az átépítésével sem vé-
geznének gyorsabban, mint ahogy
megépülne az autópálya, amely már
lassan, de biztosan jelét mutatja
annak, hogy mégiscsak elkészül –
válaszolták az országos hatóság il-
letékesei.
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A villanyrendőr torlódást okoz

Múlt héten tette közzé az
egészségügyi minisztérium,
hogy országszerte 40 ezer
dózis, a méhnyakrákot okozó
HPV (humánpapiloma-vírus)
elleni oltóanyagot osztottak
ki a megyei közegészségügyi
igazgatóságoknak. Az oltó-
anyagokat továbbosztják a
háziorvosoknak, mivel ők
végzik az immunizálást.
Maros megye 1130 dózist ka-
pott, és a szaktárca oltáskam-
pánya keretében most azok
azok a 11 és 14 év közötti lá-
nyok kaphatják meg az ingye-
nes vakcinát, akiknek a szülei
ezt a tavaly kérelmezték. A
szülők, akiknek serdülő lá-
nyuk van, és szeretnének élni
az ingyenes oltás lehetőségé-
vel, kérésükkel a családorvos-
hoz kell forduljanak, majd az
továbbítja a kérést a megyei
közegészségügyi igazgató-
sághoz.

A mostani oltáskampányban
azok a 11–14 éves korú lányok kap-
ják meg a HPV elleni ingyenes vé-
dőoltást, akiknek a szülei a 2020-as
év folyamán a háziorvosuknál igé-
nyelték ezt, ugyanakkor beadják
azoknak a lányoknak is, akik az
igénylés idején még az említett kor-
csoportba tartoztak, de azóta már
elmúltak 14 évesek. Azok a lányok,
akiknek a szülei például idén kérel-
mezték a védőoltást, egy későbbi
oltóanyag-szállítmányokból kapják
azt meg – tájékoztatta lapunkat a
Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság. Mint megtudtuk,
Maros megye 1130 adag HPV el-
leni vakcinát kapott, ezeket június-

ban fogják eljuttatni a családorvo-
soknak, az igények függvényében.
Jelenleg az igénylést térképezik fel,
a családorvosok segítségével meg-
erősítést szeretnének nyerni arról,
hogy a szülők, akik az elmúlt év fo-
lyamán kérték az oltást, még min-
dig igényt tartanak rá, ugyanis
előfordult, hogy elküldték a család-
orvosoknak a kért oltóanyagokat, és
akkor derült ki, hogy voltak szülők,
akik időközben meggondolták ma-
gukat. Értesüléseink szerint Maros
megyében a tavaly mintegy 1600
serdülőkorú lány szülei kérték az
oltást.
A serdülőknek immunizálás, 
a felnőtt nőknek szűrővizsgálat

Az országos statisztikák szerint
2020-ban Romániában több mint 28
ezer 11–14 év közötti lány kapta
meg a HPV-oltást, ez volt az első
olyan esztendő közel egy évtized
után, amikor nagyobb mozgósítás
volt ebben az oltáskampányban.
Nagy szükség is van erre, hiszen
európai viszonylatban Románia
élen jár mind a méhnyakrák előfor-
dulása, mind a betegség okozta el-
halálozási számok tekintetében. 

Az immunizálásra ugyan csak a
serdülőknek van lehetőségük, in-
gyenes szűrővizsgálatra azonban
háziorvosi küldőpapírral a felnőtt
nőknek is lehetőségük van. A
Babeş–Papanicolau-tesztként is-
mert, fájdalommentes, gyors szűrő-
vizsgálattal könnyen kiszűrhető a
HPV jelenléte, a kóros elváltozá-
sok, a méhnyakrák nagyon korai
stádiuma is.

Romániában évente több mint
3300 nőt diagnosztizálnak méh-
nyakrákkal, és az esetek több mint
felében a páciens életét veszti a be-
tegség miatt – derül ki az egészség-
ügyi minisztérium március 4-én, a

világnap alkalmával közzétett fi-
gyelmeztetéséből. Az Országos
Közegészségügyi Intézet honlapján
fellelhető információk szerint euró-
pai viszonylatban Romániában a
legmagasabb a méhnyakrák előfor-
dulási, valamint halálozási aránya.
Az új esetek előfordulási gyakori-
sága körülbelül 3,5-szer nagyobb az
uniós átlagnál, az Európai Unió or-
szágaiban diagnosztizált összes új
méhnyakrákos eset 7,5%-a. Évente
mintegy 1740 romániai nő hal meg
méhnyakrákban. A magas elhalálo-
zási számok hátterében a szakem-
berek szerint az áll, hogy az esetek
nagy részében már a betegség elő-
rehaladott stádiumában állítják fel a
diagnózist. Ezért a szakemberek
nem győzik hangsúlyozni, hogy a
rendszeres szűrés életmentő lehet,
hiszen a méhnyakráknak a korai
stádiumban nincsenek tünetei, és
minél előbb ismerik fel a betegsé-
get, annál nagyobb a gyógyulás esé-
lye.

Romániában 2012 óta létezik hi-
vatalos országos szűrőprogram – a
maga hiányosságaival, ugyanis vol-
tak évek, amikor akadozott az erre
szánt finanszírozás –, amelynek ke-
retében a 25–64 év közötti, tünet-
mentes nők jogosultak az ingyenes
szűrésre, mégis az elmúlt években
alig 12%-uk élt a lehetőséggel. Fő-
ként vidéken nagyon sok a negyve-
nes-ötvenes éveiben járó nő, akik
soha nem jártak nőgyógyásznál,
nem vettek részt szűrővizsgálaton.
Vagy azért, mert nincsenek tudatá-
ban annak, hogy ez mennyire fon-
tos, vagy pedig félreeső településen
élnek, és nem hajlandók vagy nem
engedhetik meg maguknak, hogy
elmenjenek a legközelebbi rende-
lőbe, ahol adott a lehetőség a min-
tavételre.

Maros megyébe több mint ezerszáz dózis érkezett
Negyvenezer adag HPV elleni oltóanyagot 

osztott szét a szaktárca

Menyhárt Borbála

Forrás: RMDSZ

(Folytatás az 1. oldalról)

Borbély László államtanácsos: 
A szén-dioxid-kibocsátás

40%-a az épületeknél felhasznált
energetikai szolgáltatásokból

származik

Az üvegházhatású gázok csök-
kentése az Európai Unió egyik 
legambiciózusabb célja a követ-
kező évekre. Az egyik országos
szintű intézkedés, amellyel a ha-
tóságok hozzájárulnak e cél eléré-
séhez, a nemzeti hosszú távú
épületfelújítási stratégia. A straté-
gia megvalósítását koordináló tár-
caközi bizottság első ülésére a
héten került sor.

„Egészségünk szorosan össze-
függ a belélegzett levegővel. A
szennyezés csökkentése, elsősor-
ban a városokban, nagymértékben
függ az épületek energiahatékony-
ságától. A szén-dioxid-kibocsátás
40%-a az épületeknél felhasznált
energetikai szolgáltatásokból
származik. Az építkezés jövője
szorosan kapcsolódik ehhez az
elemhez, mivel fontos finanszíro-
zási lehetőségekről is beszélünk.
Meggyőződésem, hogy a tárca-

közi bizottság révén hatékony cse-
lekvési tervet dolgozunk ki az épí-
tőipar támogatására” – mondta
Borbély László államtanácsos, a
Fenntartható Fejlődés Főosztály
koordinátora.

A Fenntartható Fejlődés Főosz-
tály vállalta fel a tárcaközi bizott-
ság titkárságának biztosítását. A
bizottság tagjai a Fejlesztési, Köz-
munka- és Közigazgatási Minisz-
térium és a Kormány
Főtitkárságának képviselői, mi-
nisztériumok szakemberei, vala-
mint kutatóintézetek és
egyetemek képviselői is. Az első
ülésre online került sor, Zaho-
ranszki István kormányfőtitkár-
helyettes elnökletével. A
megbeszélés során bemutatták az
épületfelújítási stratégia végrehaj-
tásának fő kihívásait és elfogadták
a bizottság működési szabályza-
tát.



A nyárádszeredai főtéri református gyü-
lekezetben a konfirmáció hagyományos
időpontja a pünkösdvasárnapi ünnepi is-
tentisztelet. Az elmúlt hét végén hét ifjú
térdelt le az úrasztala körül fogadalomté-
telre.

A konfirmáció a protestáns egyházak szertar-
tása, amely a serdülőkorú fiúkat és lányokat a
gyülekezet teljes jogú, felnőtt tagjaivá avatja. A
konfirmációt rendszerint hosszabb-rövidebb okta-
tás előzi meg, amikor a konfirmandusok áttekintik
a református keresztyén hit alaptanításait. A foga-
dalomtételnél a konfirmandus elkötelezi magát,
hogy Jézus Krisztus igaz követője, és a református
egyház hűséges, úrvacsorával élő tagja lesz.

Az idén a gyülekezetben három lány és négy
fiú jelentkezett fogadalomtételre, a presbitérium
az elmúlt héten megtartott kikérdezés után mind-
annyiukat alkalmasnak nyilvánította erre, így va-
sárnap a lelkész és gondnok vezetésével
bevonulhattak a gyülekezet elé. Tőkés Attila lel-
kész azért mondott imát, hogy a Szentlélek alá-
szálljon ezekre az ifjakra, majd az
anyaszentegyház rendtartása szerint a konfirman-
dusok bizonyságát adták annak, hogy „Krisztus
tudományában” megfelelő jártassággal bírnak.
Miután vallást tettek hitükről, és fogadalmat
Krisztushoz és az anyaszentegyházhoz való hűsé-
gükről, első alkalommal vették magukhoz az úr-
vacsorai jegyeket. Fábián Ferenc gondnok
köszöntötte az ifjakat, akik a maguk során köszö-
netet mondtak a lelkésznek a felkészítő munkáért,
illetve szüleinek és a gyüleke-
zetnek az imáiért. Ezt követően
megkapták a gyülekezet aján-
dékát, egy-egy Bibliát, a kon-
firmációi oklevelet, valamint a
családjuk családfáját. Ezzel
György Hanna, Siklódi Réka,
Pompel Bernadett Zsanett,
Nagy Gergő, Lampa Keve,
Lunka József és Kilyén Magor
a gyerekek közül a gyülekezet
felnőtt tagjai sorába lépett, és a
következő héten már el is kez-
dődnek számukra az ifjúsági
bibliaórák.

„Hosszú út volt, de mégsem
volt elég hosszú” – mondta a
lelkész, hiszen az előző évek
csoportjaihoz képest – a volt
lelkész nyugdíjba vonulása és
az új lelkész meghívása között
eltelt idő miatt – idén csupán
három hónap maradt a konfir-
mációi felkészítőre.

„A konfirmáció tulajdon-

képpen folytatása annak, ami elkezdődik a gyer-
mek keresztelésekor: a megkeresztelt gyermek
szülei felvállalnak bizonyos dolgokat, míg a kon-
firmáció alkalmával ezt a vállalást erősítik meg
az ifjak azzal, hogy önként fogadalmat tesznek
Isten és egyházunk iránti hűségükről. Különböző
egyházközségekben valamelyest különbözik a
konfirmációi gyakorlat, mi úgy éreztük, hogy a
konfirmációnak nem lehet „kényszeríze”, ne azt
várják az ifjaink, hogy már túl legyenek rajta,
hanem ellenkezőleg, inkább szeressék, ami a kon-
firmáció körül történik. Fontos az ismeret, hogy
mi az egyház, mi a hit, de sokkal fontosabb, hogy
mi zajlik az ifjak szívében – és mi erre fektettük
a hangsúlyt. Rövid volt az idő a felkészülésre,
nem is kértünk sok ismeretet tőlük, inkább meg-
próbáltuk őket Jézushoz és az egyházhoz közelí-
teni. Ez volt idén az elsődleges célunk, és ezután
is ez lesz” – írta a lelkész a gyülekezeti lap pün-
kösdi számában. A rövid időt pótolandó, az ápri-
lisi iskolai szünetet is kihasználva a
konfirmandusokat egy háromnapos tanulmányi
kirándulásra vitte a lelkész, ahol az intenzív káté-
tanulás mellett a közösségépítés is célja volt az
együttlétnek: nem mindegy az, hogy hetente egy-
szer találkoznak az ifjak kátéóra alatt, vagy napo-
kon át „sülve-főve” együtt vannak. Nagyon jó
közösségépítő alkalom volt, pozitív tapasztalatok-
kal tértek haza, és beigazolódott, amit reméltek:
összeforrt a csapat, rögtön hazaérkezés után igé-
nyelték a folytatást, egymás társaságát. Szívesen
jelentkeztek énekelni a gyülekezet előtt, ami nagy
dolog az ő korukban, és azután is többször talál-
koztak a parókia udvarán közös tevékenységeken
– tudtuk meg a lelkésztől.
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Azöld végtelenjében alig érzékelhető
a hófehér sziget mozgása. Mintha
az égbolton gyülekező égi vándorok

ereszkedtek volna le a szelíd domboldalra,
hogy lassan, ráérősen, egymáshoz simulva
körbejárják, megismerjék, birtokba vegyék.
Hangjuk, járásuk nem hallatszik át a szem-
közti esztenához, ezért is tűnnek onnan any-
nyira légiesnek. De a juhásztanyán sem
hétköznapi a világ, a városi lármából jött
szemlélődő számára legalábbis semmikép-
pen nem.

A kunyhószerű, többrészes építmény köze-
lében három juhászkutya pihen. Fülük botját
sem mozdítják az idegen léptek neszére.
Egyikük különösen mély álmot láthat, lépés-
nyi távolságból jól kivehető a gyors, mohó
szuszogás. Mintha nem győzne eléggé elme-
rülni a kézzelfoghatatlanban. A bundás őr-
zőktől nem messze békésen legelészik egy
tehén. Kőhajításnyira tőle egy kecske réved
bele a tájba. Ő sem töri meg a földöntúlinak
tűnő békét, rezzenéstelenül álldogál a cölöp
mellett, amihez odakötötték. Meghatározott
ritmus szerint ad hangot létezésének, mint
valami furcsa, tévedhetetlen időjelző. Pedig
ide csak vendégségbe jön az idő – megpi-
henni, újra önmagára találni, rádöbbenni,
hogy az iránytűként mindig előre mutató,
folyton változó vonalak helyett sokkal inkább
sajátjai a biztonságot nyújtó, véget nem érő
körök. 

Talán éppen ez a tapintható csend, az élet
ismétlődő, nyugodt lüktetése csábította ide,
a Felső-Maros menti dombok közé 17 évvel

ezelőtt a vajdaszentiványi Topor Sándort.
Hívatlanul érkezem, az 54 éves férfi arcán
még sincs nyoma a meglepetésnek, mintha
számított volna a látogatásomra. Nemrég ké-
szült el a zsendicével – mondja, aztán sajtot
és friss ordát tesz kint az
asztalra, azzal kínál. 

Lassan, ráérősen
indul a beszélgetés,
mint minden ezen a vi-
déken. Sándor rövid,
egyenes válaszokat ad a kérdéseimre, fontol-
gatás nélkül fűzi egymásba a szavakat.

– Mindig is juhokkal foglalkozott? – tuda-
kolom mindenekelőtt, úgy sejtvén, hogy be-
leszületett ebbe a mesterségbe.

– 1997-ig teherautó-sofőr voltam Szász-
régenben. Aztán visszakaptuk a földeket, ak-
koriban kezdtem azon gondolkozni, hogy jó
lenne váltani. 2004-től vagyok itt kint a ju-
hokkal, minden évben nagypéntektől Szent
Miklós napjáig.

– Mekkora állománnyal kezdte?
– Nyolc juhval. Most 116 a sajátom, a

többi a falubelieké. Összesen négyszáz állat.
Mellettük két fejőstehenem és három tinóm
van, meg hét nagy kutya. Földekkel is ren-
delkezem, kukoricát, búzát, zabot termesztek,
az állatoknak pedig ott van a kaszáló.

– Ez a terület is a magáé?
– Nem, ezt az egyháztól bérelem.
– Hogyan telik egy napja?

– Munkával. Hajnali 5-kor fejjük meg elő-
ször a juhokat a társammal, aki most ott le-
geltet a domboldalon – int fejével a távolban
mozgó fehérség felé. – Felváltva megyünk,
ezúttal rajta volt a sor. Két óra és egy ne-

gyed, mire megva-
gyunk a fejéssel,
azután megszűrjük a
tejet. Negyven perc
kell, hogy megaludjon.
Elkészítem az ordát,

zsendicét, aztán legtöbbször lemegyek a föl-
dekhez. Délután 5, 6 óra körül már itt van-
nak a juhok, akkor újra megfejjük őket,
utána sajtot, ordát, zsendicét készítünk.

– Mikor ér véget a napi munka?
– Éjfél előtt egy órával vagy éjfél körül.

Az éjszakát odébb, az erdő szélén töltjük,
azokban a kis házakban – vált irányt a ju-
hász tekintete. – Komárnyiknak hívják az
ilyen építményt, abban alszunk.

– Nem veszélyes ott éjszakázni? 
– Megvan a kockázata. A múltkor is erő-

sen járt a medve, egy nagy berbécset szétté-
pett, egy másik juhot odavágott. Régebb
farkasok is megfordultak errefelé, az idén
még nem láttam. 

– Nem szokott félni?
– Ha félnék, nem lennék itt. 
– Gondolom, a napi program teljesen füg-

getlen az időjárástól.
– Igen. Jégesőben is kint vagyunk a juhok-

kal. Ami még ,,belő” nekünk, az a szárazság.
A falu végén van egy csorgó, aszályos idő-
ben, ha kiszáradnak a kutak, onnan kell hor-
dani a vizet.

– December 6-án elköszönnek az esztená-
tól. Milyen az élete a téli hónapokban? 

– Amikor lejár a legeltetés ideje, kiválaszt-
juk a falu juhait – mindeniknek van valami
ismertetőjegy a pofáján vagy a fülén –, és
minden gazda visszakapja a sajátját. Egy ál-
latért 70 lejt fizetnek, felét akkor, amikor
hozzák, a többit, amikor elviszik a jószágot.
Aztán mi is hazamegyünk, és idővel elkezdő-
dik a „bárányozás”. Munka otthon is akad
bőven, az állatokat továbbra is el kell látni.
Időnként adok el belőlük, többnyire helybé-
lieknek, de néha máshonnan jött ,,biznicá-
roknak” is, igaz, azok kevesebbet fizetnek.

Beszélgetésünk vége felé a családról ér-
deklődöm. Sándornak van egy fia, de ő nem
érzi a sajátjának apja létformáját, így nincs
akinek átadni a mesterséget.

– Nekem ez hobbi. Mindig is szerettem
volna ilyesmivel foglalkozni, azért csinálom.
Én vagyok az első és minden bizonnyal az
utolsó juhász a faluban – foglalja keretbe
történetét a középkorú férfi. 

Búcsúzás előtt nem állom meg, hogy rá ne
kérdezzek a békésen sziesztázó kecskére.

– Elvesztette a látását, azért van kikötve –
magyarázza beszélgetőtársam. Távolodóban
még utolér az állat jellegzetes, tájba simuló
hangja. Éppen olyan, mint a hirtelen felria-
dóé, aki szeretné világgá kiáltani, szórni vég-
telen álma legszebb képeit.

A béke birtokosai

Nemcsak az ismeret, hanem a megélés is fontos
Konfirmáció a Szentlélek erejével „Táltos volt – szólt egy csorba vén –,/

a mesebeli harmadik királyfi, ki megha-
sadt egünk ívén/ szivárványként fog
mindig állni.” Jékely Zoltán Tamási
Áron emlékére írt verséből idéztem e
sorokat. 1966. június 4-i keltezésű a
költemény, az író május 26-án hunyt el,
55 évvel ezelőtt, Budapesten. Készült a
halálra, de haza is, maga jelölte ki a
helyet szülőfalujában, Farkaslakán,
ahol „a nagy út kanyarulatában, a
templom háta mögött, arccal kelet felé”
zavartalanul pihenhet. Sokan és sok-
szor írtak, beszéltek erről, a holttest ha-
zautaztatásának kálváriája is ismerős
sok-sok ember számára, bár teljes bizo-
nyossággal sohasem tisztázódott
mindaz, ami akkor történt. Nem térek ki
rá, de mi másról szólhatnék ezen a
napon, mint a magyarság e rendkívül
népszerű emlékhelyéről? Akárhányszor
arra járok, ha csak néhány percre is,
megállok az országút mentén egyre lát-
ványosabban terjeszkedő parkolóhe-
lyen, bemegyek a hatalmas cserefák
közé, elsétálok halhatatlan tollforga-
tónk sírjához, ki maga vallotta, hogy
„Törzsében székely volt,/ Fia Hunniá-
nak./ Hűséges szolgája/ bomlott száza-
dának.” Mindig van új emlékjel,
emléktárgy a síron, rengetegen keresik
fel, évszaktól függetlenül. A fagyos, sze-
les teleken sem tűnik elhagyatottnak a
hely, pedig olyankor talán még Szervá-
tiuszék kőbe faragott Tamási-hősei is
subát öltenének magukra a mindenki
által megcsodált emlékművön. Persze
talán most, tavasszal a legszebb az em-
lékpark, amikor minden csupa zöld és
tarkálló virág, illetve háromszínű
zászló- és szalagrengeteg. Na meg
akkor, amikor az ősz érvényesíti a maga
utánozhatatlan palettáját. S amikor
egymást érik itt a vidám vagy megille-
tődött kirándulók, a kiskocsik és a tár-
sasbuszok utasai. Több mint egy éven
át Farkaslakán is kevesebb volt a láto-
gató. A járvány határozta meg ezen a
tájon is az életvitelt. A mostani nyitás
ezen az útvonalon is újra felpezsdíti az
idegenforgalmat. A csíksomlyói búcsú
ilyen vonatkozásban is jól érzékeltette
lélekpendítő hatását. Számítottak is rá
a farkaslakiak. Megemlékezéssel ké-

szültek. A Tamási Áron Művelődési
Egyesület (TÁME) a zarándoklat előtti
délutánra hozta előre az évfordulós
megemlékezést. A községi polgármes-
teri hivatallal közösen szervezett sír-
kerti eseményre meghívták a Pest
Megyei Közgyűlés képviseletét is. Mint
már annyiszor, a rendezvényt a Face-
bookon beharangozó Hadnagy Jolán
TÁME-elnök ezúttal is az írót idézte:
„…mozdulatlanul nézem a földet, és az
jut eszembe, hogy valamikor én is itt
fogok feküdni. Most csend van, és heve-
sen süt a nap. Fénye zuhog a hatalmas
temetőre... S e káprázatban, az apám és
az ősök sírjánál, vajon feltehetem-e a
kérdést: A miénk ez? Nem tehetem fel,
mert ez kérdés nélkül is a miénk. Miénk
a fény, amit lelkünkbe fogadunk, s a
föld, amelyen élünk és meghalunk.” Vi-
gyáznunk kell erre a ragyogásra, amely
akkor a legcsillogóbb, ha a szellem
fénye is felerősíti. Ezt fényesíthetik a
valóban igényes kulturális összejövete-
lek, az irodalmi, zenei, képzőművészeti,
népművészeti események, amelyek az
elkövetkezőkben immár remélhetőleg
minél sűrűbben követhetik egymást. A
farkaslaki Kultúrcsűrben is, amely na-
gyon biztatóan indult fél évtizeddel ez-
előtt. Van pótolnivalónk bőven, főleg
azért, mert az eltelt hosszú karanténos
hónapokban, amikor a távolságtartás
volt a bajok elkerülésének egyik legha-
tékonyabb módszere, némiképp elidege-
nedtünk egymástól. Jó lenne
mihamarabb visszaállítani az élő kap-
csolatokat, azok teszik a rendezvényeket
is valóban élményszerűvé, otthonossá,
családiassá. Ehhez nyilván olyan egyé-
niségekre is szükség van, akik az ilyes-
mit szinte észrevétlenül, mégis kellő
erővel szorgalmazzák mindenféle ne-
hézségek ellenére. Tamási Áron írásai-
ban mondhatni valamennyi emberi
megnyilvánulásra találunk moralizálás
nélküli hivatkozást. Erre is: „Van ára-
dás és van háromféle ember. Az egyik
nem tud úszni, a másik tud, s a harma-
dik mer is. Én ezt a harmadikat szere-
tem, aki tud is úszni és mer is az árban.
Ha kell, mentire: s ha úgy kell, a vízzel
szemben.” Nyilván az sem árt, ha min-
denki megtanul úszni. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Gligor Róbert László

Igazi közösséggé forrt össze három hónap alatt a hét konfirmandus  Fotó: Gligor Róbert László



A koronavírus-járvány súlyos
gazdasági és piaci hatásai el-
lenére is rekordra emelkedett
tavaly a milliárdosok száma
Nagy-Britanniában.

A The Sunday Times című kon-
zervatív vasárnapi brit lap 1989 óta
minden év tavaszán összeállítja lis-
táját – Rich List – a Nagy-Britanni-
ában élő leggazdagabbak becsült
vagyonáról.

A most 33. alkalommal elkészí-
tett összesítés szerint – amelynek
felső 250-es mezőnyét a lap már
pénteken ismertette online kiadásá-
ban – Nagy-Britanniában 171 mil-
liárdos él, 24-gyel több, mint egy
éve.

A nagy-britanniai milliárdosok
összvagyona jelenleg 592,269 mil-
liárd font, 21,7 százalékkal több,
mint tavaly.

A teljes, 250 tagú mezőny együt-
tes vagyona 658,1 milliárd font,
16,3 százalékkal magasabb a tava-
lyi 565,7 milliárd fontos becslésnél.

A Rich List 2021 összeállítói sze-
rint a koronavírus-járvány elsősor-
ban olyan üzleti szektorokban
teremtett kiugrási lehetőséget, mint

az online divatáru-kiskereskedelem,
valamint a számítógépes játékok és
más olyan technológiai vállalkozá-
sok, amelyek közvetlenül el tudták
juttatni termékeiket a fogyasztóhoz,
elviselhetőbbé téve az életet a jár-
vány megfékezését célzó korlátozá-
sok idején.

Az abszolút idei vagyonrekorder
az ukrajnai születésű olaj-, zene- és
médiamágnás, Sir Leonard Blavat-
nik, akinél a Rich List 2021 szer-
kesztői 23 milliárd fontos vagyont
mutattak ki, 7,219 milliárd fonttal
többet, mint tavaly.

A 63 éves Blavatnik másodszor
került a The Sunday Times vagyon-
listájának élére: először 2015-ben
vezette a mezőnyt, akkor 13,17 mil-
liárd fontos vagyonnal.

Az irodalmárok vagyonlistáját
továbbra is a példátlan sikerű Harry
Potter-regénysorozat Skóciában élő
szerzője, Joanne K. Rowling vezeti,
akinek a Rich List 2021 szerkesztői
820 millió font vagyont tulajdoníta-
nak, 25 millió fonttal többet, mint
tavaly.

J.K. Rowling az 1990-es évek
elején még heti 70 fontos tanácsi se-

gélyből, munkanélküliként tengő-
dött egy edinburghi szociális bérla-
kásban, ma viszont világviszony-
latban is messze a leggazdagabb re-
gényíró.

A Rich List 2021 szerkesztői sze-
rint jövedelmei alapján az 55 éves
Rowling is már csatlakozhatott
volna a nagy-britanniai milliárdo-
sok klubjához, és ez csak azért nem
történt meg, mert vagyonából rend-
kívül nagyvonalúan támogat külön-
böző jótékonysági szervezeteket és
programokat. Tavaly például egy-
millió fontot adományozott a koro-
navírus-járvány alatt hajléktalanná,
illetve családon belüli erőszak áldo-
zatává vált emberek megsegítésére.

Mindemellett tavaly teljesen in-
gyen hozzáférhetővé tette online fe-
lületeken a The Ickabog címmel írt
– a Harry Potter-sorozattól függet-
len – mesesorozatát, és amikor a mű
novemberben könyv formájában is
megjelent, a jogdíjakat teljes egé-
szében olyan jótékonysági szerve-
zeteknek ajánlotta fel, amelyek
különösen megszenvedték a koro-
navírus-járvány bevételcsökkentő
hatásait. 

A leggazdagabb brit zenészek és
zeneszerzők idei listájának éllova-
sait – legalábbis anyagi szempont-
ból – ugyanakkor a tervezett turnék
elmaradása ellenére sem viselte
meg a járvány. A Rich List 2021
összeállítói szerint ez mindenek-
előtt a nagy zenei világcégek – el-
sősorban a Sony, az Universal és a
Warner – streaming-szolgáltatásai
iránti megugró keresletnek köszön-
hető.

A lista szerkesztői példaként kie-
melik Sir Mick Jaggert, a Rolling
Stones frontemberét. Az együttes
tavaly Észak-Amerikában turnézott
volna, és ebből akár 150 millió dol-
lár is befolyhatott volna, ám ez a
járvány miatt elmaradt. Jagger va-
gyona azonban a Rich List 2021
szerint ennek ellenére 25 millió
fonttal 310 millió fontra gyarapo-
dott.

A zenei vagyonlistát mindazo-
náltal továbbra is Sir Paul McCart-
ney vezeti. A Beatles egykori
basszusgitárosa és dalszerzője a
Rich List 2021 szerkesztőinek
becslése szerint jelenleg 820 millió
fontot tudhat bankszámláján, 20

millió fonttal többet, mint tavaly.
Lord Andrew Lloyd-Webber, a vi-
lághírű musicalszerző tavaly még
McCartney-val holtversenyben
szintén a zenei vagyonlista élén
állt. Az idei kimutatás szerint azon-
ban az elmúlt egy évben hatalmas
összeget, 275 millió fontot veszí-
tett, és az így megmaradt 525 mil-
lió fontos vagyonával a harmadik
helyre csúszott vissza, a U2 mögé,
amelynek kollektív vagyonát az
idei Rich List szerzői 620 millió
fontra taksálják.

Lord Lloyd-Webber a londoni
West Enden hét színházat birtokol,
ám ezek több mint egy éve zárva
vannak. Lloyd-Webber nemrégiben
elmondta: a teljes bevételkiesés
mellett ezeknek a színházaknak a
puszta fenntartása havonta egymil-
lió fontba kerül.

Sir Elton John, a brit rock veterán
szupersztárja a zenei vagyonlista
negyedik helyére jött fel a tavalyi
ötödikről. A Rich List 2021 szer-
kesztőinek becslése szerint Sir
Elton vagyona 15 millió fontos gya-
rapodással jelenleg 375 millió font.
(MTI)

Várhatóan rendkívüli ütemben emelkednek
még jövőre is a globális államadósság-ráták a
koronavírus-járvány gazdasági kárainak eny-
hítését célzó költségvetési kiadások miatt, és
ebben a környezetben kockázatos lenne arra
számítani, hogy az alacsony kamatok hosszú
távon fennmaradnak, költségvetési kiigazítá-
sok nélkül is elviselhetővé téve a magas adós-
ságterheket – áll a Fitch Ratings pénteken
Londonban ismertetett globális adósságdina-
mikai áttekintésében.

A nemzetközi hitelminősítő közölte: várakozása sze-
rint a világgazdasági szintű államadósság 2022-re eléri
95 ezer milliárd dollárt. Ez 40 százalékkal haladná meg
a 2019-ben – a koronavírus-világjárvány előtti utolsó
teljes évben – mért szintet.

A Fitch Ratings előrejelzése szerint a hazai összter-
mékhez (GDP) mért államadósság-ráták mediánértéke
a fejlett és a feltörekvő térségben egyaránt 61 százalék
körül lesz az idén, és jövőre 65 százalék környékére
emelkedik.

A feltörekvő gazdaságok GDP-arányos kamatköte-
lezettségeinek mediánja ugyanakkor 2,5 százalék lesz
az idén, számottevően magasabb, mint a fejlett ipari
térségé, amely a Fitch prognózisa szerint 2021-ben
nem haladja meg az 1,2 százalékot.

A hitelminősítő tanulmánya kimutatja, hogy a glo-
bális államadósság már tavaly tízezer milliárd dollárral
emelkedett, és 2020 végén – éves átlagos átváltási ár-
folyamokon számolva – elérte a 78 ezer milliárd dol-
lárt, a világgazdasági szintű GDP-érték 94 százalékát.

A Fitch Ratings londoni elemzőinek előrejelzése
szerint az idén is hasonló mértékű emelkedés várható,
a globális államadósság 2021-ben eléri a 88 ezer mil-
liárd dollárt, jövőre innen emelkedik tovább immár ki-
sebb ütemben a cég által valószínűsített 95 ezer
milliárd dollárra.

Az e forgatókönyv alapján három év alatt bekövet-

kező 27 ezer milliárd dolláros adósságtömeg-növeke-
dés nominálértéken példátlan, de százalékos arányban
számolva a kétezres évek eleje óta már előfordult ilyen
ütemű növekedés három évi időszakokban – áll a Fitch
péntek este Londonban ismertetett tanulmányában.

A cég 2021 egészére robusztus, 6,1 százalékos vi-
lággazdasági növekedést vár, de ezzel együtt is azzal
számol, hogy a globális államadósság nominálisan és
GDP-arányosan egyaránt tovább emelkedik.

Ez megfelel a múltbeli gazdasági ciklusok dinami-
kájának, valamint az egy évtizeddel ezelőtti világgaz-
dasági és euróövezeti válságok tapasztalatainak is,
mivel a közfinanszírozás konszolidációja rendszerint
késleltetve követi a reálgazdasági kilábalást – áll a
Fitch Ratings elemzésében.

A hitelminősítő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra
is, hogy a mostani államadósság alapján az effektív ka-
matszint akár csekély mértékű emelkedése is jelentős
költségvetési teherrel járna.

A Fitch Ratings közölte: előrejelzése szerint a fejlett
gazdaságok kormányainak kamatfizetési kötelezettsége
2022-ben – átlagos éves átváltási árfolyamokon szá-
molva – 948 milliárd dollár lesz, 1,4 százalékos felté-
telezett effektív kamat mellett.

A cég szerint azonban ha az effektív kamatszint nem
1,4 százalék, hanem – 2019-hez hasonlóan – 1,8 szá-
zalék lenne jövőre, a fejlett gazdaságok államadóssá-
gainak kamatfizetési kötelezettsége 27 százalékkal
1200 milliárd dollárra emelkedne.

Ez azt jelenti, hogy az effektív kamatszint minden
100 bázispontos emelkedése jövőre 66,6 milliárd dol-
lárral emelné a fejlett gazdaságok szuverén kamatfize-
tési kötelezettségeit – áll a Fitch tanulmányában.

A cég következtetése mindezek alapján az, hogy az
adósságállomány csökkentéséhez a következő években
globális államháztartási kiigazításokra is szükség lesz,
mert kockázatokkal jár csak az alacsony kamatok tar-
tósságában bízni. (MTI)

Fitch: költségvetési kiigazításokra lesz szükség
a globális államadósság csökkentéséhez

Németország hazai összterméke (GDP) 3,4
százalékkal csökkent az első negyedévben az
egy évvel korábbihoz és 1,8 százalékkal az
előző három hónaphoz képest – közölte a szö-
vetségi statisztikai hivatal (Destatis) kedden
felülvizsgált adatként.

A Destatis április végén nem végleges adatként mi-
nimálisan kisebb, 3,3 százalékos éves és 1,7 százalékos
negyedéves csökkenésről jelentett.

Az Európai Unió legnagyobb gazdaságának teljesít-
ménye a koronavírus-járvány tavaly ősszel kibontako-
zott második és az év elején elindult harmadik hulláma
miatt gyengült.

A tavalyi harmadik negyedévben még 8,7 százalék-
kal, a negyedik negyedévben pedig 0,5 százalékkal nőtt
a GDP negyedéves összevetésen.

A Destatis számításai szerint a járvány előtti utolsó
negyedévhez, a 2019 október-decemberi időszakhoz
képest 5 százalékkal csökkent a német gazdaság telje-
sítménye.

Az ipari termelés – az építőipart leszámítva – 1,2
százalékkal csökkent az idei első negyedévben éves
szinten, kevésbé a negyedik negyedévben mért 1,8 szá-
zalékos esésnél. Az építőipari termelés 3,6 százalékkal
csökkent a március végével záródott három hónapban
a három hónappal korábbi 8,8 százalékos növekedés
után, éves szinten. A járvány harmadik hulláma külö-
nösen a lakossági fogyasztást vetette vissza, kedden
közölt adat szerint a csökkenés 5,4 százalék volt a ta-
valyi utolsó negyedévvel összevetve, és 9,1 százalék-
kal esett a tavalyi első negyedévvel összevetve. 

A német kormány április végén 3 százalékról 3,5
százalékra javította a gazdaság idei növekedésére vo-
natkozó előrejelzését.

A német GDP tavaly a járvány miatt 4,9 százalékkal
csökkent. Ez a legnagyobb visszaesés az évszázad első
évtizedének végén kibontakozott pénzügyi és gazda-
sági világválság legsúlyosabb szakasza, 2009 óta, ami-
kor 5,7 százalékkal csökkent a német gazdaság
teljesítménye éves összevetésben. (MTI)

Visszaesett Európa legnagyobb gazdaságának
teljesítménye

A vállalati hitelek és betétek alakulása
Romániában és Erdélyben
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Az elmúlt tizenhárom évben,
a 2008-as válságot köve-
tően, a romániai vállalatok
tartalékai a duplájára nőt-
tek, a hitelállomány viszont
csak a negyedével bővült, és
ezzel az infláció alatt maradt
– mutat rá az Erdélystat vál-
lalati hitel- és betétállo-
mányt vizsgáló friss
elemzése.

Romániában 2018-ban 539.125
nem pénzügyi tevékenységet foly-
tató vállalat működött, amelyek-
nek a teljes hitelállománya 2021
januárjában 25,6 milliárd euró
volt. Ez azt jelenti, hogy Románi-
ában 47 ezer euró volt az egy vál-
lalkozásra jutó hitelállomány,
amivel az utolsó az EU-s mezőny-
ben.

A betétállomány 2021 januárjá-
ban összesen 29,8 milliárd eurót
tett ki, az egy vállalatra jutó beté-
tek összege pedig 55.274 euró
volt, ezzel Románia az EU-s rang-
sorban az utolsó előtti helyen sze-
repelt, megelőzve Bulgáriát.

Erdélyben 2021 januárjában 7,4
milliárd euró volt a teljes vállalati
hitelállomány, ami a romániai vo-
lumen 31,2%-át tette ki. Az egy
vállalatra jutó hitelállomány Er-
délyben 2019-re került vissza a
válság előtti szintre. Ez átlagosan
33 ezer eurót jelent, ami kevesebb
mint fele a bukarestinek, és kevés-
sel nagyobb, mint a többi törté-
nelmi régióban. A székelyföldi
vállalatoknak alacsony a hiteltar-
tozása (14.585 euró), 2019-ben az
erdélyi átlag felét sem érte el. 

Erdélyben a vállalati betétek vo-
lumene 2021 januárjában 7,2 mil-

liárd euró volt, ami a teljes romá-
niai állomány kevesebb mint ne-
gyedét (23,5%-át) tette ki. Az egy
vállalatra jutó betétállomány te-
kintetében a hiteleknél jelentősebb
különbség figyelhető meg a fővá-
ros és a vidék között, az erdélyi
vállalatokra jutó 25.000 eurónyi
megtakarítás a bukaresti átlag ne-
gyede. Az erdélyi régiók közötti
eltérések nem számottevőek, ami
annak is köszönhető, hogy az el-
múlt tizenhárom évben a gazdasá-
gilag elmaradottabb megyékben
nőttek a leginkább a vállalatok
pénzügyi tartalékai.

A járvány első évében – 2020.
március és 2021. február között –
a hitelállomány több mint 5%-kal,
a betétállomány pedig közel 15%-
kal bővült, a betétállomány ilyen
mértékű növekedésére 2008 és
2020 között nem volt példa. A jár-
vány alatt a vállalati betétek nö-
vekedése a recesszió előjele is
lehet. Bizonytalan gazdasági kör-
nyezetben ugyanis a vállalatok
óvatosabbak a befektetések kihe-
lyezésében, késleltetik a beruhá-
zásaikat, ami a készpénzállomány
növekedésében mutatkozhat meg.
Ennek a bizonytalansággal kap-
csolatos okfejtésnek látszólag el-
lentmond az, hogy a
hitelállomány viszont nagyot nőtt
az előző évekhez képest. Ez a nö-
vekedés minden bizonnyal a kor-
mányzat – EU által is
szorgalmazott és támogatott –
pénzügyi-költségvetési beavatko-
zásainak, anticiklikus reformjai-
nak köszönhető. 

A teljes elemzés az
Erdelystat.ro honlapon olvasható.

A koronavírus-járvány közepette is rekordot döntött a brit milliárdosok száma

      

        
    

        
   

        
       

         
      
         

     
  

      
          

        
       

      
       

         
       

        
          

    
       
       
      
       

         
        

        
       

      
        

       
        

          
       

        
       

          
        

         
        

        
       

       
       

        
      

    
        

        
     
      

        
       

     
       

      
        

        
        

       
         

  
        

          

   
  

      
         

   
        

      
        

      
       

   
        

        
       

      
       

        

    
      
     

    
   

      
     

      
    

      
    

     
      

    
     

       
        
        

      
     
     
       

     
       

     
       

     
      
      
      

    
      

       
     

     
      

      
      

      
      
    

      

    
      

       
      

     
      

      
       

     

    
 

     
         

     
      

     
     

   

   
      

   
   

      
       
     

    
    

      
    

    
   

    
     

      
    

      
   
    

    
    

   
     

     
    

       
  Gyurcsó öt tétmérkőzésen kapott
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Ma este játsszák az Európa-liga (EL) döntőjét: az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) korábbi bejelentése szerint
Gdanskban 9500 néző előtt mérheti össze erejét a Manchester
United és a Villarreal.

Az EL-ben – valamint elődjében, az UEFA-kupában – a
Manchester United csak egyszer, 2017-ben volt döntős, akkor
a fináléban az Ajaxot győzte le 2-0-ra. A Villarreal története
első európai kupadöntőjére készülhet, ugyanakkor az edző-
jük, Unai Emery még a Sevilla edzőjeként háromszor is meg-
nyerte az Európa-ligát, emlékeztetett egy korábbi
beszámolójában az MTI.

Az angol csapat feltételezhetően kapitánya, Harry Maguire
nélkül lép pályára a találkozón. A 28 éves hátvéd május 9-
én, az Aston Villa elleni bajnokin bokasérülést szenvedett, és
Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző a tegnapi, utolsó edzésen
látottaktól tette függővé, hogy beveti-e az összecsapáson.
Nem mellékes ugyanakkor az orvosi stáb véleménye sem,

hogy késznek érzik-e őt a játékra. „Napról napra jobban van,
de a szalagsérüléseknek időre van szükségük a gyógyulás-
hoz” – jelentette ki korábban Solskjaer, aki szerint amennyi-
ben Maguire nem tud játszani, a pályán kívül és az öltözőben
hárul majd rá fontos szerep.

A ManU. 2018. december 19-én érkezett edzője egyelőre
nem nyert semmit csapatával, ezért nagyon fontosnak tartja,
hogy győzzenek. Kijelentette: készen állnak a következő
lépés megtételére. „Hosszú utat tettünk meg. Korábban négy
elődöntőt elvesztettünk, de ez most a mi pillanatunk! A dön-
tőben vagyunk, és győznünk kell“ – fogalmazott a norvég
menedzser. Ez lenne a Manchester első kupadiadala négy év
után. Az angol klubnak utoljára 2017-ben sikerült diadalmas-
kodnia, a már említett, Ajax elleni Európa-liga-döntőben.

A másik oldalon a spanyol középhátvéd, Pau Torres az
utolsó mérkőzést játszhatja ma este a Villarrealban. Valószí-
nűleg éppen a Manchester United lesz a következő klubcsa-
pata, amely kész 50 millió eurót kifizetni érte. Az AS napilap
szerint a futballista szerződésében 65 millió eurós kivásárlási

záradékot rögzítettek, de klubja már 50 millióért is elengedné
őt az angolokhoz. Ugyanakkor nem mellékes, hogy bejelent-
kezett érte a Real Madrid is (a királyi klub elnöke, Florentino
Pérez leigazolta Alabát a Bayerntől, és a védelem tengelyé-
ben vele és Torresszel tervez) – nem véletlenül. Pau Torres
24 évesen a La Liga egyik legértékesebb középhátvédje. Vil-
larrealban született és nevelkedett, és egy ideje Luis Enrique
szövetségi kapitány figyelmét is magára irányította. Így kez-
dőként szerepelt a spanyol válogatott utolsó két mérkőzésén,
köztük azon, amelyen 2020 őszén 6-0-ra legyőzték Német-
országot, a Nemzetek Ligájában (a 2022-es vb márciusi se-
lejtezős összecsapásait izomsérülés miatt kihagyta), és tagja
az EURO2020-ra nevezett keretnek is.

A Villarreal mellett szól ugyanakkor, hogy a csapat kis-
padján a sorozat igazi szakértője foglal helyet. Unai Emery
zsinórban háromszor (2014-ben, 2015-ben és 2016-ban)
megnyerte az Európa-ligát a Sevillával, ugyanakkor 2019-
ben döntős volt az Arsenal menedzsereként (1-4-re a Chelsea
ellen). Ha Gdanskban diadalmaskodna, ő lenne az Európa-
liga legsikeresebb edzője, hiszen négyszeres győztesnek
mondhatná magát, eggyel megelőzve az olasz Giovanni Tra-
pattonit. Öt európai kupadöntője is egyedülálló teljesítmény,
hasonlóra eddig senki nem volt képes (a Gazeta Sporturilor
szerint négyen vannak – Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti,
Marcello Lippi és Miguel Muñoz –, akik egyaránt négyszer
tudták fináléba vezetni a csapatukat). „A United félelmetes
ellenfél, de a Villarreal nem ijed meg“ – mutatott elszántságot
tanítványainak Unai Emery.

A Manchester United – Villarreal mérkőzést ma 22 órai
kezdettel rendezik, a DigiSport 1 és a Telekom Sport 1 élőben
közvetíti.

Robert Lewandowski nyerte 
az európai Aranycipőt

Robert Lewandowski, a Bayern München lengyel csa-
tára nyerte az európai Aranycipőt, mivel 41 góllal zárta a
német labdarúgó-bajnokság elmúlt idényét.

A második helyen a hatszoros győztes Lionel Messi, a
Barcelona argentin támadója végzett, aki harminc találat-
tal lett gólkirály a spanyol élvonalban. A harmadik helyet
a négyszeres aranycipős Cristiano Ronaldo, a Juventus
portugál futballistája szerezte meg, aki 29 alkalommal volt
eredményes az olasz bajnokságban.

Lewandowski először nyerte meg a rangos díjat, ő lett
az első lengyel futballista, illetve a kétszeres győztes Gerd
Müller után a második Bayern München-játékos, aki ki-
érdemelte az Aranycipőt. A Bundesligából rajtuk kívül
senki nem tudott az európai góllövőlista élén végezni.

Ma este Manchester United – Villarreal, az Európa-liga döntőjében

Kétgólos helyett háromgólos hátrányt kel-
lett volna behozniuk a CS Radnót játékosai-
nak, hogy ősztől a 3. ligában
szerepelhessenek. A szövetség fegyelmi bi-
zottsága ugyanis gyakorlatilag érvénytelení-
tette a radnótiak marosújvári találatát, és 3-1
helyett 3-0-ra könyvelte el az odavágót.
Mindezt azért, mert a Maros megyei csapat
pályára küldte Crișant, utóbbinak azonban
nem volt játékjoga, mert a klub átigazolási
időszakon kívül igazolta le. 

A fegyelmi bizottság döntése után kedvet-
lenül, szinte muszájból lépett pályára a rad-
nóti csapat. A magas átlagéletkorú
együttesben mintha senkinek sem lett volna
kedve futni, ha a passz nem volt hajszálpontos
– márpedig ritkán volt az –, nem rajtoltak rá
a hazaiak. A ritmus azok után sem pörgött fel,
hogy viszonylag hamar, a 10. percben veze-
téshez jutottak Gu\ öngólját követően. Nem
kellett sok, hogy Marosújvár egyre veszélye-
sebbé váljék, és néhány lehetőség után a 35.
percben megszerezték az egyenlítést. A rad-
nóti középpálya elvesztette a labdát, a jobb ol-
dalon induló Gu\ beadását pedig Cioară
közelről fejjel a hálóba küldte. A 39. percben
már vezetéshez jutott Marosújvár, ezúttal egy
bal oldali beadást pöckölt öt méterről Goro-
nea a hosszú sarokba. Hogy a marosújvári
sem egy kőkemény csapat, az első hosszabbí-
tásperc történései jelezték, amikor Che\an
erőszakosabb volt, mint az ellenfele, 14 mé-
terről lövésre szánta el magát, és Ignat csak
beleért még, nem tudta megakadályozni, hogy
a labda a hálóban kössön ki.

A tessék-lássék futball szünet után is foly-
tatódott, fejben mindkét csapat úgy jött vissza
a szünetről, hogy már minden eldőlt, hiszen
Radnótnak négyet kellett volna lőnie a felju-
táshoz. Így potyogtak a gólok. Előbb Che\an
szerzett vezetést Radnótnak, aztán Gilyén
csapta be a saját kapusát. Rövidesen ismét

Marosújvár jutott vezetéshez, miután három
ízben sem sikerült a radnóti védelemnek fel-
szabadítani a kapu elől. Úgy tűnt, legalább a
döntetlent ki tudja csikarni a házigazda Ungur
remekbe szabott szabadrúgása után az utolsó
percben, azonban még volt idő egy marosúj-
vári kontrára, amelyet Tocu értékesített. A vé-
gére pedig még egy-egy játékost ki is állított
a játékvezető: Che\an szimulálásért, Gu\ egy

ellentámadás meghiúsításáért kapta meg a
második sárgát.

Összesítésben – fegyelmi döntés ide vagy
oda – a jobb csapat a 3. ligában maradt, és
Maros megye focijának vezetői komolyan el
kell gondolkodjanak azon, hogy az a csapat,
amely viszonylag fölényesen nyerte a megyei
szakaszt, miért tudott csak ilyen szerény
módon szerepelni az osztályozón.

RÖVIDEN
* Hangya Szilveszter bokasérülés

miatt nem léphet pályára a magyar lab-
darúgó-válogatottban a június 11-én
kezdődő Európa-bajnokságon. A hátvéd
a válogatott edzésén sérült meg, és már
el is hagyta a keretet. Helyére nem hív
be más játékost Marco Rossi szövetségi
kapitány.

* Újabb műtéti beavatkozáson esett
át Kalmár Zsolt válogatott labdarúgó,
akinek a térde március 31-én az An-
dorra – Magyarország világbajnoki se-
lejtezőn sérült meg súlyosan. A
futballista elszakadt külső oldalszalag-
ját április 12-én már megműtötték.
Akkor derült ki, hogy a keresztszalag-
jának nagyobb része is megsérült – amit
korábban az MR-vizsgálatok nem mu-
tattak ki –, ezért újabb beavatkozás vált
szükségessé. A labdarúgó leghamarabb
novemberben térhet vissza a pályára.

* A 20-szoros válogatott Gyurcsó
Ádám távozott a horvát élvonalban
ezüstérmes NK Eszék labdarúgócsapa-
tától. A klubvezetés ugyanis nem hosz-
szabbította meg a februárban a Hajduk
Splittől érkezett magyar szélső szerző-
dését, amely június végén jár le. A 30
éves  Gyurcsó öt tétmérkőzésen kapott
lehetőséget és egy gólt szerzett az NK
Eszék színeiben.

* További egy évvel, 2022 nyaráig
meghosszabbítja szerződését Luka
Modric, a Real Madrid 2018-ban arany-
labdás horvát futballistája. A spanyol
klub kedden jelentette be, hogy megál-
lapodott a 35 éves középpályással, aki
2012 nyara óta erősíti a csapatot. Mod-
ric a Real Madridban eddig 391 mérkő-
zésen 28 gólt és 61 gólpasszt ért el, az
együttessel négyszer hódította el a Baj-
nokok Ligáját, kétszer spanyol bajnok
lett.

Radnót marad a negyedik vonalban

Eredményjelző
A 3. ligába jutásért második osztályozó kör, visszavágók:
* 1. régió: Páskáni CSM – CSM Vaslui 5-0 (összesítés 7-1), Viitorul Liteni – Székely-

udvarhelyi FC 1-2 (1-4).
* 2. régió: Avântul Valea Mărului – Team Săgeata 2-1 (5-2), CSM Fetești – CS Făurei

0-0 (2-2, feljutott idegenbeli gólokkal Fetești).
* 3. régió: Petrolul 95 – CSM Olteni\a 1-4 (4-4, feljutott több idegenbeli góllal Olteni\a),

Recolta Gheorghe Doja – Rapid Buzescu 2-0 (5-0), Viitorul Domnești – Academica Clin-
ceni II 2-2 (3-3, feljutott több idegenbeli góllal Clinceni).

* 4. régió: Real Bradu – CS Balotești 4-0 (6-0), Feketehalmi CSM – Concordia Chiajna
II 1-3 (2-6), Brassói Kids Tâmpa – AFC Băbeni 7-0 (11-4).

* 5. régió: Kiskrassói Voin\a – CSU Craiova II 3-1 (3-2), Ezeresi Progresul – Dunărea
Calafat 3-0 (4-1), Minerul Costești – Viitorul Șimian 4-3 (5-5, feljutott több idegenbeli
góllal Șimian).

* 6. régió: Óbesenyői Pobeda Star – Alsógáldi Industria 2-1 (2-1), Kürtösi Frontiera
2004 – Nagyszebeni Hermannstadt II 3-3 (5-4), Kisbecskereki Fortuna – Brádi Aurul 2-2
(3-5).

* 7. régió: Nagyváradi Luceafărul – Zsibói Rapid 6-3 (7-4), CS Radnót – CS Marosújvár
4-5 (4-8), Máramarosszigeti CSM – Nagysomkúti Progresul 1-3 (2-6).

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Osztályozó a 3. ligába jutásért, 2. menet: CS Radnót – CS Marosújvár 4-5 (2-2)
Radnót, Cornel Orza-stadion, zárt kapus. Vezette: Cosmin Apetrei (Roznov) – Cosmin

Cercel (Karácsonkő), Sebastian Păduraru (Gura Humorului). Ellenőr: Mircea Ciglenean
(Kolozsvár).

Gólszerzők: Gu\ (10. – öngól), Che\an (45+2., 49.), Ungur (90.), illetve Cioară (35.),
Goronea (39.), Gilyén (75. – öngól), Domșa (78.), Tocu (90+1.).

Kiállítva: Che\an (90+2.), illetve Gu\ (90+3.).
Radnót: Ștef (82. Moga) – Gilyén (82. Angyal), Balea, Ungur, Sîplăcan, Feketics, Șaim,

Che\an, Pastor (76. Tîmpla), Moldovan (72. Szilágyi), Sălăghie (46. Mărginean), Harsirov. 
Marosújvár: Ignat – Fren\iu (81. Cun\an), Haiduc, Lazăr, Marcu (81. Moise), Socaci,

Gu\, Goronea, Chișu (75. Király), Cristea (58. Domșa), Cioară (81. Tocu). 

Farczádi Attila

Fotó: UEFA



Júniustól újabb ingyenes szakmai képzése-
ket szervez a Maros Megyei Munkaerő-közve-
títő Hivatal. A szakmai alap-, illetve tovább-
képzésekkel az állás nélküliek munkaerőpia-
con való elhelyezkedésén könnyítenének.

Június 30-ig hét képzési programot indítanának hu-
mánerőforrás-felügyelő, könyvelő, segédszakács –
két tanfolyam Petelében és Mezőszengyelen –, zöld-
övezet-karbantartó, takarítónő, kereskedelmi dolgozó
szakmában. 

A 2002. évi 76-os számú törvény értelmében in-
gyenes szakmai képzésekben, továbbképzésekben az
alábbi kategóriák részesülhetnek:

– A munkaerő-elosztó ügynökség nyilvántartásá-
ban szereplő álláskeresők (akár kapnak, akár nem
munkanélküli-segélyt);

– Az ítéletvégrehajtó intézményekben büntetésüket
töltők, vagy az átnevelő központok lakói; 

– Vidéken élők, akiknek nincs stabil jövedelmük,
vagy alacsonyabb a havi jövedelmük az országos szo-
ciális referenciamutatónál, és a munkaerő-közvetítő
hivatal nyilvántartásában szerepelnek; 

– A gyermeknevelési szabadságról visszatérők;
– Munkaképtelenség miatt betegnyugdíjazott, majd

a munkaképességüket visszanyert álláskeresők. 
2021-ben a hivatal 10 szakképzési programot szer-

vezett, ezekbe 181 munkanélkülit vontak be. A kép-
zések elvégzése nyomán 99 személynek sikerült
elhelyezkednie. Bővebb felvilágosítással a 0265/263-
760-as telefonszám 115-ös mellékszámán szolgálnak,
kapcsolattartó: Boar Adela. Az AJOFM képzéseiről a
www.anofm.ro honlapon lehet tájékozódni a magán-
személyek/szakképzések menüpontban (AJOFM
Mureş/Persoane fizice/Cursuri de formare profesio-
nală).  (pálosy)

Június 2-ától újra fogadják a rászorulókat 
Jogi segítségnyújtó szolgálat

Marosvásárhelyen
A Nép Ügyvédje intézmény
marosvásárhelyi területi iro-
dájában újrakezdik a jogi se-
gítségnyújtó szolgáltatást.
2021. június 2-ától fogadóó-
rák keretében, a járványügyi
óvintézkedések betartása
mellett várják a Maros és Har-
gita megyei polgárokat. 

Marosvásárhelyen, a Kárpátok
sétány 17. szám alatt az alábbi prog-
ram szerint lehet bejelentkezni: hét-
főn és szerdán 10–14
óra között, valamint
kedden és csütörtökön
12–16 óra között. 

A Nép Ügyvédje in-
tézmény feladata az ál-
lampolgárok jogainak
védelme a közintézmé-
nyekkel szemben. A
törvények jogi útvesz-
tőiben kiutat kereső pa-
naszosoknak be kell
tartaniuk a járványügyi
óvintézkedések szabá-
lyait: védőmaszkvise-
lés, lázmérés, kézfertőt-
lenítés, a Sars-CoV-2
vírussal való fertőzés
megelőzése érdeké-

ben, az előírásokat megszegők nem
léphetnek be az intézménybe. A
mozgáskorlátozottak vagy azok,
akik valamilyen okból nem tudnak
személyes meghallgatásra jelent-
kezni, elektronikus úton is 
elküldhetik kérdéseiket a avpmu-
res@avp.ro e-mail-címre, illetve a
0265/211-082-es telefonszámon is
lehet érdeklődni – tájékoztatott
Berghian Ana Maria, az intézmény
koordinátora. (pálosy)

16. MOL Tehetségtámogató program
Kiváló sportolók és művészek

pályázhatnak
A MOL Románia és A Közös-
ségért Alapítvány tizenhato-
dik alkalommal hirdette meg
a MOL-tehetségtámogatót. A
pályázati rendszerben szer-
vezett program keretében ki-
váló eredményeket elért
fiatal sportolók és művészek
nyerhetnek támogatást esz-
közbeszerzésre vagy verse-
nyeken való részvételhez. 

Az országos program támogatási
alapja 560.000 lej, amelyre 8-18
éves sportolók és művészek, illetve
18 év fölötti fiatalok pályázhatnak
versenyeken való részvételi és uta-
zási költségek fedezésére vagy esz-
közbeszerzésre.

A pályázatokat online lehet be-
nyújtani 2021. június 19-ig A Kö-
zösségért Alapítvány honlapján
www.kozossegert.ro. Pályázni
egyénileg és csoportosan is lehet
mind a művészeti, mind a sportka-
tegóriában. A pályázatnak tartal-
maznia kell az eredmények
bemutatását, a pályázó célkitűzéseit,
a felkészítő tanár vagy edző ajánló-
levelét, a pályázó aktuális igényeit,
valamint a pályázat megvalósításá-
nak költségvetés-tervezetét. 

A MOL Tehetségtámogató prog-
ram keretében egy pályázó legtöbb
10.000 lej támogatást nyerhet a
művészeti vagy sporttevékenysé-
gével kapcsolatos utazási költségek
fedezésére, illetve eszközbeszer-
zésre. A szakzsűrik több szempont
alapján bírálnak, így figyelembe
veszik a pályázati költségvetés és a
felvázolt célok közötti arányossá-
got is.

A 16. kiírás támogatási kerete
220.000 lej a sportkategóriában,
200.000 lej a művészetiben,
140.000 lej pedig azok rendelkezé-
sére áll, akik az elmúlt években si-
keresen pályáztak, de időközben
betöltötték 18. életévüket. Részle-
tes tájékoztató a www.kozosse-
gert.ro és a www.molromania.ro
honlapokon található.

A pályázatokat két szakzsűri bí-
rálja el. A sportzsűrit Violeta Bec-
lea-Székely, Európa-bajnok atléta,
a művészeti zsűrit pedig Márkos
Albert hegedűművész, a kolozsvári
Transilvania Filharmónia koncert-
mestere vezeti.

„Tekintettel arra, hogy az elmúlt
évben a sportolók és művészek
kevés versenyen, fesztiválon vagy
egyéb rendezvényen vehettek részt,
a pályázatok elbírálásában fontos
szerepe lesz a felkészítő tanárok,
edzők, illetve művészeti és sport-
klubok vagy szövetségek ajánlóle-
veleinek. A pályázat egy hónapos
futamideje alatt felvilágosítással
szolgálunk minden érdeklődőnek.
A fiataloknak azt ajánljuk, hogy
kezdjék el idejében a viszonylag
egyszerű pályázat összeállítását.
Amennyiben a
www.kozossegert.ro honlapon
megtalálható kiírás és online pályá-
zati űrlapba foglaltakon túl további
tájékoztatásra van szükségük, for-
duljanak hozzánk bizalommal” –
nyilatkozta András Imre, A Közös-
ségért Alapítvány ügyvezetője.

„Nagy öröm számunkra, hogy az
ország egyik legrégibb tehetségtá-
mogató programja révén hozzájá-
rultunk olyan fiatalok
felkészítéséhez, akik ma az olim-
piai válogatott tagjai. A MOL Te-
hetségtámogató program jól
példázza a kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó fiatalok megsegítésé-
ért tett kitartó erőfeszítés
sikerességét. Ezáltal is szeretnénk
megmutatni a fiataloknak, akik
azokban a közösségekben élnek,
ahol vállalatunk tevékenykedik,
hogy a tehetséget fáradhatatlan
munkával, kitartással, következe-
tességgel lehet kimunkálni, így ala-
kíthatják szemléletmódjukat, akár
sorsukat is” – nyilatkozta Camelia
Ene, a MOL Románia ügyvezető
igazgatója.

Az eddigi 15 kiírásban 2.766 fi-
atal sportoló és művész nyert támo-
gatást, több mint 4.900.000 lej
értékben, 2.223 sikeres pályázattal.
Az idei tokiói nyári olimpiai játé-
kokon négy olyan sportoló vesz
részt – Szőcs Bernadette (asztalite-
nisz), Robert Glinţă, Daniel Martin
és David Popovici (úszás) –, akik
pályafutásuk elején a MOL Tehet-
ségtámogató program korábbi ki-
írásaiban támogatásban részesültek
– tájékoztatott András Imre, A Kö-
zösségért Alapítvány ügyvezetője
és Felméri Erzsébet, a MOL Ro-
mánia PR-koordinátora. (szer)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Korlátozások nélkül lehet Magyarországról Romániába utazni
Romániából Magyarországra 
csak védettségi igazolással

Fotó: Lőrincz Imre (archív)

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal szervezésében
Ingyenes szakmai képzések

Románia kormánya újból
frissítette az országok jár-
ványügyi besorolását. Az új
lista szerint Magyarország
zöld besorolású ország lett,
ahonnan korlátozások nélkül
lehet Romániába utazni. For-
dítva azonban, a pillanatnyi
hivatalos rendelkezések sze-
rint csak az oltást bizonyító
védettségi igazolás birtoká-
ban lehet Magyarország terü-
letére belépni.

A „zöld” országokból érkezők
szabadon beléphetnek Romániába,
a „sárga” országokból érkezők
akkor mentesülnek a 14 napos ka-
rantén alól, ha megkapták mindkét
adag oltást, és a második dózis
után eltelt legalább 10 nap, vagy ha
72 óránál nem régebbi negatív RT–
PCR-tesztet mutatnak fel a hatá-
ron. A sárga övezetbe tartozó
országokból érkezők kikerülhetnek
a karanténból a 10. napon, ha a ka-
rantén 8. napján elvégeznek egy
tesztet, és annak az eredménye ne-
gatív. A vörös zónába tartozó or-
szágokból érkezők csak akkor nem
kerülnek karanténba, ha megkap-
ták az oltást. Ez esetben a negatív
teszt nem mentesít a karanténköte-
lezettség alól – olvasható a ko-
rona.rmdsz.ro oldalon.

Az eddigiektől eltérő az a ren-
delkezés, amely szerint Romániá-
ban már nem mentesülnek a
karantén alól azok, akik az elmúlt
90 napban átestek a fertőzésen.
Ugyanúgy módosult az is, hogy a
nyilvános rendezvényeken csak a
beoltottak és a negatív teszttel ren-
delkezők vehetnek részt, a Covid–
19 betegségen átesettek nem. 

Romániából Magyarországra
karantén nélkül tud utazni, aki

megkapta legalább az első oltást
Romániában, és rendelkezik az ezt
igazoló dokumentummal, akár ma-
gyar állampolgár, akár magyar–
román kettős állampolgár, akár
kizárólag román állampolgár. Ezt
nevezik védettségi igazolásnak. Ez
lehet angol és/vagy román nyelvű
dokumentum, amit az oltás után
adnak Romániában.

Szintén karantén nélkül utazhat
Magyarországra, aki PCR-teszt
eredményével igazolja, hogy az el-
múlt 6 hónapban átesett a fertőzé-
sen. 18 év alatti gyermekek, ha a
szülő az előző két pont valamelyi-
kébe beleesik, szintén karantén
nélkül utazhatnak Romániából Ma-
gyarországra akár magyar szemé-
lyi igazolvánnyal, akár magyar
útlevéllel, akár román úti okmány-
nyal. Negatív PCR-teszttel, gyors-
teszttel és antigénteszttel továbbra
sem lehet karantén nélkül Magyar-
országra utazni senkinek. A korlá-
tozott határsávban történő belépés
lehetősége továbbra is mindenki
számára lehetséges, azaz Románi-
ából Magyarország területére 30
kilométeres távolságig, maximum
24 órára bárki beléphet. 

A pillanatnyilag hatályban lévő
rendelkezések értelmében – amely
bármikor változhat – a Magyaror-
szágról Romániába érkezők nem
kell karanténba vonuljanak. Aki
Magyarországról Romániába uta-
zik, annak nem kell se PCR-tesztet,
se antigéntesztet csináltatnia, se be-
oltottnak lennie, karantén nélkül
utazhat.

Aki Magyarországon kapta meg
az oltást, az továbbra is a védett-
ségi igazolvánnyal (plasztikkártya)
tud Magyarországra beutazni. Ma-
gyarország területén kizárólag vé-

dettségi igazolvánnyal lehet szá-
mos szolgáltatást igénybe venni,
mint például strandfürdő, fizetős
szálláshelyfoglalás, éttermek belső
tere, színház, mozi, állatkert, mú-
zeum, sportrendezvény stb. Védett-
ségi igazolványt (kizárólag magyar
állampolgársággal rendelkezők)
személyesen a magyarországi kor-
mányablakokban vagy az elektro-
nikus ügyfélkapun keresztül
tudnak igényelni. Az ügyintézés
menete 15 nap – tájékoztatott a ko-
lozsvári magyar főkonzulátus.
Online időpontfoglalás 
a főkonzulátusokon

A magyar útlevél- és személya-
zonosító igazolvány ügyintézésére
interneten keresztül, online is lehet
időpontot foglalni – tájékoztatott
Magyarország csíkszeredai főkon-
zulátusa. Az online időpontfoglalás
a magyar konzuli szolgálat idő-
pontfoglalási rendszerében lehetsé-
ges, ami elérhető a főkonzulátus
oldalán (csikszereda.mfa.gov.hu),
az időpontfoglalás gombra kat-
tintva, vagy közvetlenül a konzin-
foidopont.mfa.gov.hu címen.
Emellett továbbra is működik a te-
lefonos időpontfoglalás, a 0366-
087-000 számon fogadják az
ügyfelek hívását hétfőtől csütörtö-
kig 8–16.30 óra között, pénteken
8-tól 14 óráig. Az online rendszer-
ben egyelőre csak útlevél és sze-
mélyazonosító igazolvány
ügyintézésére foglalható időpont.
Állampolgársági ügyintézésre,
anyakönyvezésre, illetve egyéb
közigazgatási vagy konzuli szol-
gáltatás igénybevételéhez időpont
egyeztetése céljából továbbra is te-
lefonon hívható a főkonzulátus.
(sz.p.p.)

Fotó: Szer Pálosy Piroska 



Az Estöri verseny célja, hogy
a tanulók önállóan ismerjék
meg Magyarország nagy tör-
ténelmi személyiségeit. Mind-
ezt nem szokványos módon. A
verseny 2021-es kiadásában
nagy a szerepe az Instagram-
nak és az új médiának is, úgy
kellett beállítani, mintha ezek
a felületek léteztek volna pél-
dául az 1848–49-es forrada-
lom idején is. Azt is lehetne
mondani, hogy már a közös-
ségi média is a történelem ré-
szét képezi.

A versenyen részt vett a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum három di-
ákja, Forró-Bathó Eszter, Fogarasi
Szabolcs és Papp Benjámin, akik
megszerezték az első helyet. A fel-
készülésről és a megmérettetésről
dr. Kálmán Attilát, a csapat felké-
szítő tanárát és a három diákot kér-
deztük.

– Hogyan zajlott a felkészítés?
Dr. Kálmán Attila: 

– Mivel nem klasszikus verseny-
ről beszélünk, a felkészülés is rend-
hagyó volt. A megszokott
versenyeknél az az eljárás, hogy
van egy anyag, amit meg kell ta-
nulni, lehetőleg minél jobban, és
annak alapján a feltett kérdésekre a
diákoknak válaszolniuk kell. Az Es-
töri esetében összetettebb a helyzet.
Persze megvan a klasszikus felké-
szülés is, hiszen meg kell tanulni

egy anyagot, amiből kérdéseket
tesznek fel, viszont nagyon sok kre-
atív része is van a versenynek, és
ebből kifolyólag rendhagyó módon
kellett felkészülni. A klasszikus fel-
készülést az online térben valósítot-
tuk meg. Az első forduló és a döntő
online kvízeit komoly rákészülés
előzte meg, mindkét esetben több
hetet vett igénybe, ameddig átvet-
tük az anyagot. A kreatív részeknél
többek között forgatókönyvet kel-
lett írni, kisfilmeket kellett készí-
teni. Összességében a felkészülés
többrétű volt, megvolt a klasszikus
része is, de például egy Instagram-
oldal létrehozása és folyamatos
szerkesztése már más affinitásokat
igényel. 

– Hogyan látja a történelemta-
nár az Instagramot?

– Be kell vallanom, hogy a ver-
seny előtt nem volt Instagram-olda-
lam. Az Estöri késztetett – és még
nagyon sok kollégát – arra, hogy
létrehozzunk egy-egy oldalt. A sze-
mélyes oldalam arra volt jó, hogy a
diákok által létrehozott oldalakat
követtem. Azt is meg kell monda-
nom, hogy hidegen hagy az Instag-
ram, a verseny után nem
használom. Ellenben azt is be kell
ismernem, hogy a diákoknak na-
gyon jó felület arra, hogy még job-
ban elmélyüljenek különféle
témákban. A 21. század diákját két-
ségkívül ezekkel a módszerekkel
lehet vagy kellene megfogni, min-
denféle szempontból, nem csak a

történelemoktatás szempontjából.
Természetesen ez azt feltételezi,
hogy a tanárok is tisztában vannak
ezeknek a felületeknek a használa-
tával, az ilyen alkalmak bizonyítják
be, hogy ezeket lehet jóra is hasz-
nálni, nem csak a nevetséges vagy
téves információk szórására jók.
Valamint azt sem szabad elfelejteni,
hogy az ilyen versenyeken a taná-
rok is tanulnak, és lehetőségük nyí-
lik arra, hogy elsajátítsák a
közösségi médiás felületek haszná-
latához szükséges tudást.

– Reménykedett benne, hogy 
sikerül elhozni az első díjat?

– Ez volt a verseny ötödik kia-
dása, és mi a Bolyaiból három éve
veszünk részt rajta. Tehát volt még
két próbálkozás. Első alkalommal a
középdöntő első feléig jutottunk,
második alkalommal pedig az elő-
döntőig. Nem is gondoltam rá,
hogy sikerül elsőként végezni. Vi-
szont fokozatosan nőtt bennem a
remény, az elődöntőben az volt a
vágy, hogy jussunk tovább a közép-
döntőbe, a középdöntőben elsőként
kerültünk be a döntőbe, és onnan
már másképpen látszottak a dol-
gok. De még akkor sem gondoltam
rá, hogy sikerül elhozni az első
díjat, amikor az eredményt kezdték
el hirdetni. Reménykedtem a dobo-
gós helyezésben, de az első díjra
nem számítottam. A csapat teljesít-
ménye rendkívüli volt, mindent be-
leadtak, de azért hihetetlennek tűnt,
hogy egy ekkora méretű versenyen

mi, Erdélyből egyedüli résztvevők,
első helyezést érünk el. Ez óriási
eredmény, nagyon büszke vagyok a
diákjaimra, akik végig komolyan
dolgoztak, és ennek meg is lett az
eredménye.

– Az előző években is online zaj-
lott a verseny?

– A koronavírus-járvány előtt
nem. Az első forduló mindig online
volt, hiszen az egy internetes felü-
leten folyó kvíz, de a középdöntő-
nek a második szakasza Budapesten
szokott lenni, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia épületében, a döntő
pedik Kismartonban, Ausztriában,
az Esterházy-kastélyban. Ugyanak-
kor ki kell emelnem a verseny
komplexitását, úgy gondolom, hogy
a Kárpát-medencében ez egy egyedi
megmérettetés. Nyolc hónapot tart,
ami nagyon sok, és megerőltető a
diákok számára. Ezen a versenyen
csak akkor lehet vagy érdemes elin-
dulni, ha a diákok rendelkeznek ta-
nári vagy intézményi
támogatottsággal. Továbbá hozzá
kell tenni, hogy a zsűri összetétele
nagyon profi volt, ugyanis próbál-
ták egyensúlyba hozni a történésze-
ket és a történelemtanárokat, tehát
nem csak tanárokból vagy nem
csak történészekből álló zsűri volt,
és ez meg is látszik a kérdéseken.
Az Instagram-oldal, a képek és a vi-
deók értékelése pedig egy szakava-
tott vállalatra volt bízva, vagyis
nem a történészek tartottak szakmai
kiértékelést.

Forró-Bathó Eszter-Annát, Foga-
rasi Szabolcsot és Papp Benjámint
kérdeztük:

– Rosszulesett, hogy nem tudta-
tok a hagyományos formában részt
venni a versenyen?

– Eszter: Engem nagyon meg-
érintett, hiszen sok csapattal vettem
fel a kapcsolatot a középdöntő
előtt. Nagy élmény lett volna talál-
kozni velük, mert eddig is sokat be-
szélgettünk, és az elmúlt két
hónapunkat a virtuális térben együtt
töltöttük.

– Szabolcs: Számomra a legna-
gyobb hiányt az jelentette, hogy
nem lehettünk ott azokon a helyszí-
neken, ahol a versenyt tartották az
előző években. Más online, és más
személyesen ott lenni.

– Mennyi időt vett fel a felkészü-
lés az online kvízekre?

– Benjámin: Az anyagot felosz-
tottuk három részre, és utána elkez-
dődtek a kikérdezések. Kálmán
Attila tanár úr mellett nagy segítsé-
günkre volt Eszter testvére, aki
történelmet tanul. Minden forduló-
ban segítségünkre voltak, és mel-
lettünk álltak, hogy segítsenek, ha
valami nem menne, de szerencsére

elegendőnek bizonyult a tudásunk,
minden kérdésre tudtunk vála-
szolni. 

– Milyen volt a történelem és az
Instagram kapcsolata a csapatotok-
nál?

– Eszter: Kaptunk egy karaktert,
a Fáy Andrásét, az ő életével kellett
azonosulni. Nem kellett az egész
életet felölelje a platform, ki lehe-
tett választani egy korszakot, vi-
szont mi arra a döntésre jutottunk,
hogy az egész életét korhűbben be
tudnánk mutatni. Mindenféle for-
rásanyagot átnéztünk, próbáltunk
minél hitelesebbek lenni, de kreatív
dolgokat is belevittünk. Amikor
képet tettünk közzé, a történelmi
adatok szövegét  átalakítottuk mai
nyelvezetre, amikor pedig videót,
akkor elengedtük a fantáziánkat, és
a kész tényekből egy egyszerű vi-
deóanyagot készítettünk. A vírus-
helyzet nem tette lehetővé, hogy
különböző helyekre elmehessünk,
viszont eljutottunk a gernyeszegi
Teleki-kastélyba, és ott készítettük
el a fényképeket, illetve videókat.
Hozzáteszem, hogy Fáy András ka-
rakterét úgy kellett megvalósítani,
mintha a kortársunk lenne, és ő is
velünk lenne a csapatban a verse-
nyen.

– Hogyan értékelitek a saját tel-
jesítményeteket?

– Benjámin: Én nem feltétlenül
az első díjat értékelem, hanem azt,
hogy nem kötöttek bele a vide-
ókba. Ez azért esett jól, mert a
technikai részekről én gondoskod-
tam, és nagyon féltem attól, hogy
az lesz a gyenge láncszem. Meg-
győződésem, hogy Eszter a szöveg
miatt, Szabolcs pedig a szereplé-
sek miatt izgult. De végül csak
annyi kritikát kaptunk, hogy túl
hosszúak a bejegyzések szövegei.
Az eredményhirdetésnél mi sem
gondoltuk, hogy sikerül megsze-
rezni az első helyezést. Amikor az
eredményhirdetésen elérkeztek
ehhez a részhez, az volt a fejünk-
ben, hogy vagy minden, vagy
semmi, hiszen addig nem is emlí-
tették a nevünket.

– Milyen útravalót kaptatok a
versenytől?

– Szabolcs: Maradandó élmény!
– Eszter: Számomra barátságo-

kat és egy életre szóló élményt. To-
vábbá nagyon remélem, hogy
hármunk között a barátság megma-
rad.

– Benjámin: Ha komolytalanul
kellene válaszolni, azt mondanám,
hogy egy ipadet. De ami számomra
nagyon fontos, az a tanár–diák kap-
csolat, hiszen szerintem egyikünk
sem ismerte annyira Kálmán Attila
tanár urat.

Március 29-én az agrártudományi
szekció előadásaival indult, majd
május 19-én a kémia és vegyipari
szekció előadásaival zárult a 35. Or-
szágos Tudományos Diákköri Konfe-
rencia. A kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) hallgatói
35 díjat hoztak el a konferencia 10
szekciójából.

Az idei OTDK különleges körülmények, a
világjárvány diktálta feltételek mellett online
zajlott, a rendezvény 34 korábbi kiadása után
először. A nyilvánvaló szervezési nehézségek
mellett ugyanakkor az online konferencia
megkönnyítette a résztvevők és érdeklődők
számára a bekapcsolódást.

Az idei rendezvény különleges volt a
BBTE számára, mivel az egyetem máso-

dik alkalommal látta vendégül az OTDK
valamelyik szekcióját – a 2015-ös FiFöMa
óta –, mégpedig a biológia szekciót, amely
először került sorra Magyarországon kí-
vüli helyszínen, ráadásul a virtuális tér-
ben.

A kétévente megszervezésre kerülő
OTDK-n való részvételi jogot a hallgatók a
Kolozsváron megszervezett, erdélyi egye-

temistákat összehívó Reál- és Humántudo-
mányi Erdélyi Tudományos Diákköri Kon-
ferencián (ETDK) bemutatott kiváló
dolgozataikkal nyerhették el. A 2021-es
OTDK-n a BBTE hallgatói 6 első, 10 má-
sodik, 9 harmadik díjat szereztek, ezenkívül
9 különdíjat és egy jutalomdíjat is elnyertek
a konferencián bemutatott tudományos
munkáikkal. 

Harmincöt díjat hoztak el a BBTE hallgatói a 35. OTDK tíz szekciójából

V. Estöri verseny
Első díjasok a bolyais diákok

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum csapata: Fogarasi Szabolcs, Forró-Bathó Eszter, Papp Benjámin és dr. Kálmán Attila

Nagy-Bodó Szilárd
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Maros megyében az utóbbi
időben megcsappant az oltás-
kedv, ezért a prefektúra, a
közegészségügyi igazgatóság
a polgármesteri hivatalokkal
közösen oltáskaraván-kam-
pányt kezdeményez. Mint is-
meretes, az első ilyen
eseményen, Alsóbölkényben,
amelyen többek között részt
vett dr. Raed Arafat államtit-
kár is, 471 személyt oltottak
be. A kampányról Nagy 
Zsigmond alprefektus tájékoz-
tatott. 

Az alispán lapunknak elmondta,
hogy jelenleg megyénkben 19 ál-
landó oltóközpont működik, ahol
beütemezés alapján várják azokat,
akik beoltatnák magukat a vírus
ellen. Sikeres volt az oltásmaraton.
Mint ismeretes, Marosvásárhelyen
7504-en kapták meg az első védő-
oltást. A múlt hét végén Segesváron
1428 személyt oltottak be. Alsóböl-
kényben dr. Raed Arafat államtitkár
jelenlétében 471 személyt immuni-
záltak. Az első mozgókaravánon a

megyében három héttel ezelőtt
Ákosfalván 300 embert oltottak be
a sportcsarnokban, csütörtökön a
második oltásra jelentkezhetnek
ugyanott. Ám Nagy Zsigmond sze-
rint lelassult az oltási kedv me-
gyénkben. A beoltottsági arány 21%
körül van, ami országos szinten a
13. helyet jelenti, de ez nem elég
ahhoz, hogy nyájimmunitásról be-
széljünk, és ahhoz sem, hogy meg-
fékezzük a pandémiát. 

– Arra gondoltunk, hogy a köz-
egészségügyi igazgatóság, a prefek-
túra és a polgármesteri hivatalok
közösen a következő három hétben
szervezznek intenzív oltásmaratont.
A hadsereg által a rendelkezésünkre
bocsátott oltóközpontokkal, sze-
mélyzettel együtt kimennének
azokra a településekre, ahol a lakos-
ság jó része nem volt beoltva. Első-
sorban azokhoz szeretnénk eljutni,
akik valamilyen nyomós ok miatt
nem jutottak el az oltóközpontokba.
Ezen a héten Dicsőszentmártonban
lesz a karaván, ahova megpróbáljuk
a környező településekről is be-
hozni azokat az embereket, akik
hajlandók beoltatni magukat. Vidé-
ken pedig Cintosra látogat el az ol-

táskaraván – mondta el az alprefek-
tus, majd hozzátette: a héten a líce-
umokban a 16-18 éves tanulókat
oltják be, és elsőként az országban
csütörtökön a vidrátszegi Transilva-
nia repülőtéren nyílik oltóközpont
azoknak, akik a légi kapun lépnek
be az országba. Továbbá hét állami
és egy magánkórház is rendelt oltó-
anyagot, többek között Segesváron,
Marosvásárhelyen, Szászrégenben
és Dicsőszentmártonban is, ahol
újabb oltóközpontok nyílnak. Mint
ismeretes, egy ilyen egység műkö-
dik Marosszentkirályon a Contras-
com Benţa cég udvarán. Az itteni
mobil csapat ellátogat Mezőmada-
rasra és Mezőbándra. Bándon első-
sorban a roma lakosságot szeretnék
mozgósítani. A napokban Szovátán
az alsó sportcsarnokban lesz oltó-
központ, ahol a szándék szerint a tá-
volabbról ideérkezőknek is
lehetőséget teremtenek az immuni-
zálásra. Az alprefektus szerint eddig
megyénkben saját rendelőikben a
családorvosok több mint 2300 páci-
enst oltottak be. 

Nagy Zsigmond információi sze-
rint nagyon sokan a szociális hálón
terjedő álhírek miatt nem akarják
beoltatni magukat. Javaslata az,
hogy elsősorban a szakemberektől,
a virológusoktól tájékozódjanak az
emberek. 

– Az ákosfalvi mozgósítás iga-
zolja, hogy a polgármesteri hivata-
lok, a polgármesterek hozzáállása
fontos. A szakemberek szerint a lazí-
tás után jöhet egy negyedik hullám,
és akkor megint visszatérhetünk a
megszorításokhoz. Azért fontos
minél nagyobb oltásarányt elérni,
hogy visszatérjen az élet a normális
kerékvágásba. Ha a negyedik hul-
lámban az esetszámok növekednek,
az adott településen újból megszorító
intézkedéseket hoznak, bezárnak az
iskolák, az üzletek, a vendéglátóipari
egységek, és visszatérünk a korábbi,
februári, márciusi állapotokhoz, ami-
kor a színkódoknak megfelelően kel-
lett rendezni az életet, és ez senkinek
nem jó. Ha nem teszünk azért, hogy
meglegyen a nyájimmunitás, akkor
azt a hamis képzetet kelti a bevezetett
könnyítés, hogy elmúlt a járvány. Ezt
csak akkor küzdhetjük le, ha min-
denki védettséget szerez. A szakértők
is azt állítják, hogy így sokkal keve-
sebb vírus termelődik a szervezetben,
s még akkor is, ha valaki megfertő-
ződik, kevesebb az esélye, hogy az
illető vírushordozó, terjesztő legyen.
Ne feledjük el, felelősséggel tarto-
zunk embertársaink iránt, és ez
abban is megnyilvánul, hogy meg-
szerezzük magunkért és másokért is
a védettséget – hangsúlyozta Nagy
Zsigmond alprefektus. 

Oltáskaraván
Fontos a nyájimmunitás 

Forrás: a prefektúra Facebook-oldala

A világ „háborúban áll a Coviddal”, a
koronavírus okozta járványos beteg-
séggel – szögezte le António Guterres
ENSZ-főtitkár, és egyúttal felszólí-
totta a nemzetközi közösséget, hogy
térjen át a „hadigazdálkodásra”.

„Háborúban állunk egy vírussal. A hadi-
gazdálkodások idejének a logikájára és gyor-
saságára van szükségünk” – jelentette ki a
főtitkár az Egészségügyi Világszervezethez
(WHO) tartozó tagállamok éves értekezleté-
nek megnyitóján.
A vírus miatt közel 500 millió munkahely
szűnt meg

Guterres – aki szerint a múlt év elején kez-
dődött pandémia „szenvedéscunamit” zúdí-
tott a világra – azt mondta, hogy a vírus miatt
közel 500 millió munkahely szűnt meg. A fő-
titkár nemzetközi összefogást sürgetett, hang-
súlyozva, hogy ennek híján a vírus a
szegényebb, elegendő oltóanyaggal nem ren-
delkező országokban tovább mutálódik, ez
pedig több százezer ember halála mellett las-
sítja a világgazdaság újjáéledését is.

A méltányos vakcinaelosztással kapcsolat-
ban bejelentette, hogy a hét végén egyeztetni
fog a gazdaságilag legfejlettebb húsz ország
(G20) vezetőjével egy munkacsoport megala-
kításáról, amelynek célja az oltóanyaggyártás
kapacitásának a megduplázása lesz. Hozzá-
tette, az egyeztetésen fel fogja vetni a tech-
nológiával és a szellemi tulajdonjogokkal
kapcsolatos rugalmasságot is. Leszögezte,
hogy ennek érdekében az egész világszerve-
zetet kész mozgósítani.

A német kancellár nemzetközi 
pandémiaszerződést 
szorgalmaz 

A járvány még messze nincs
leküzdve, nem is ez lesz az
utolsó, úgyhogy a világnak
jobban fel kell készülnie –
hangsúlyozta a WHO értekez-
letének küldött videóüzeneté-
ben a német kancellár. Angela
Merkel egy olyan nemzetközi
pandémiaszerződés megkötése
mellett érvelt, ami jobb koope-
rációra sarkallja az egyes álla-
mokat, felgyorsítja a vírus
észlelését, és gyorsabb cselek-
vésre ösztönöz egy új globális

pandémia megakadályozása érdekében.
Emmanuel Macron francia elnök is arra

szólított fel, hogy a WHO könnyebben keres-
hessen fel olyan államokat, ahol kitörhet a
vírus, és kapjon hozzáférést az egyes nemzeti
adatokhoz. Ez elég egyértelmű utalás volt Kí-
nára: emlékezetes az az év eleji botrány, ami-
kor a kommunista ország nem volt hajlandó
fontos adatokat megosztani az Egészségügyi
Világszervezet szakértőivel.

A WHO főigazgatója szerint méltányosabb
vakcinaelosztás szükséges

A megnyitón felszólalt a WHO főigazga-
tója is, aki bírálta a gazdag országokat, amiért
felvásárolták a vakcinák legnagyobb részét.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is a „méltá-
nyosabb vakcinaelosztásért” szállt síkra, s
felszólította az oltóanyaggal rendelkező or-
szágokat, adományozzanak vakcinadózisokat
az oltások méltányos elosztására létrehozott
Covax programnak. A főigazgató hozzátette:
minden ország lakosságának legalább 10 szá-
zalékát be szeretnék oltani a koronavírus
ellen szeptemberig, 30 százalékát pedig az év
végéig.

A főigazgató kitért az egészségügyi dolgo-
zók helyzetére is, akik közül szerinte legalább
115 ezren estek a vírus áldozatául.

Figyelmeztetett arra is, hogy ha a járvány
terjedése nem lassul, három hét múlva már
annyi igazolt halálos áldozata lesz a Covid–
19-nek idén, mint a tavalyi év során összesen.
Hozzátette, hogy a 2021-ben mostanáig re-
gisztrált fertőzöttek száma máris meghaladta
a 2020-ban igazolt összes esetet.

Forrás: Euronews, MTI

Koronavírus
Az ENSZ-főtitkár „hadigazdálkodásra” szólítja a nemzetközi közösséget

Vajda György

Mózes Edith

Fotó: António Guterres ENSZ-főtitkár



A marosvásárhelyi Azomureş, Románia legfontosabb műtrágyatermelő vállalata június
elején megkezdi a gyártási platform létesítményeinek új műszaki felülvizsgálatát. A mun-
karend szerint az ellenőrzési, javítási és beruházási munkálatokat egy hónapon át végzik
az Azomureş telepeinek egy részén. Ebben az időszakban a műtrágya előállítása a fenn-
maradó kapacitáson belül folytatódik.

A félévenkénti műszaki ellenőrzés több ezer vizsgálatot tartalmaz a létesítmények biz-
tonságos üzemeltetésének biztosítása érdekében a következő két évben. A felülvizsgálat

során új beruházásokat eszközölnek, a termelékenység, a környezetvédelem, az energia-
hatékonyság és a létesítmények biztonságos üzemeltetésének javítása érdekében.

A 2021. júniusi műszaki ellenőrzés során folytatjuk a műszaki tervben szereplő intéz-
kedések végrehajtását a környezeti zaj csökkentése érdekében, a korábban ellenőrzött be-
rendezéseken történő speciális munkák elvégzésével. A 2020. szeptemberi zajvizsgálat és
az elmúlt hónapokban végzett mérések technikai segítséget nyújtanak a létesítményen be-
lüli és kívüli környezeti zaj csökkentését célzó intézkedések felméréséhez és végrehajtá-
sához. A korábbi években, illetve a 2021-ben már elvégzett munkák javulást mutattak a
Meggyesfalvi utca térségének zajszintjében, amit egy áprilisban, a hét különböző napjain,
különböző órákban elvégzett méréssorozat is megerősített.

A műszaki átalakítás során több mint 500 külső munkást alkalmaznak a munkára. Az
ellenőrzés teljes költségvetése meghaladja a 40 millió lejt.

Az Azomureş értékesítési és logisztikai részlegei biztosítják, hogy a mezőgazdaság-
ban használt műtrágya ebben az időszakban elérhető legyen a romániai forgalmazók
számára.

Az Azomureş sajtóirodája

Marosvásárhely  2021. május 25.

Az Azomureşről
Az Azomureş a legfontosabb műtrágyatermelő Romániában. A svájci Ameropa csoport

részeként az Azomureş évente körülbelül 1,6 millió tonna műtrágyát állít elő a marosvá-
sárhelyi ipari platformon. Az éves termelés több mint 75%-át a romániai mezőgazdasági
termelők használják fel, a többi műtrágyát a többi között Kínába, Szerbiába, Bulgáriába,
Magyarországra, Németországba, Ausztriába exportálják.

ADÁSVÉTEL

MŰLÉP eladó, jó minőségű. Ára: 35

lej/kg. Tel. 0744-159-243. (p.-I)

VÁSÁROLUNK bakelitlemezeket, jó

árat ajánlunk. Tel. 0740-280-126.

(11856)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11894-I)

LAKÁS

ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22563-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag és alumíniumredőnyöket, sza-

lagfüggönyöket, belső redőnyöket,

szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,

0766-214-586. (11908)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-

munkát, cserépforgatást, tetőfedést

lemezzel, cseréppel, festést, mesze-

lést, bármilyen más munkát. Tel.

0742-734-062, Attila. (11798-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőké-

szítést bármilyen anyagból, minden-

féle kisebb javítást, cserépforgatást,

ácsmunkát, festést, vakolást, bádo-

gosmunkát, régi épület lebontását,

szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%

kedvezmény. A kiszállás ingyenes.

Tel. 0738-270-341. (11688)

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és

szerelése német Veka profilokból. Tel.

0751-994-923. (11657)

VÁLLALUNK csatornakészítést,

csatornajavítást, szigetelést poliszti-

rénnel, tömbházak szigetelését, tető-

készítést, kerítéskészítést és

bármilyen javítást. Tel. 0759-467-

356. (11968-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,

ácsmunka, teraszkészítés, garázs-

felújítás, csatornajavítás, bármilyen

kisebb javítás, mindenféle más munka.

Tel. 0755-654-115. (11878)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-

munkát, csatorna- és lefolyókészí-

tést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.

(11805-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést bármilyen

lemezből vagy cserépből, készítünk

garázst, kerítést betonból is, teraszt,

manzárdot, kanálist, szemétleöntőt

tömbházaknál, sürgős javítást. Munka

után takarítunk, a szemetet elszállítjuk.

Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény.

Tel. 0755-613-736. (11789)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.

Tel. 0747-634-747. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-

ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-

szítést, garázsfelújítást, szigetelést,

bármilyen kisebb javítást és minden-

féle más munkát. Tel. 0747-508-707,

Misi. (11941-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A mai nap más, lelkünket mélyen

megérinti a gyász.

Nem számít, hogy hány év mesz-

szeség, az a perc ma sem múlt el

még…

Feledni valakit lehetetlen csoda,

mert akit szeretünk, azt nem fe-

ledjük soha.

Hiánya fájdalom, elviselni nehéz,
örökké él szívünkben a RÁ emlé-
kezés!
Fájó szívvel emlékezünk május
26-án  GYÉRESI MÁRIÁRA szül.
Kádár halálának 7. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (11949)

ELHALÁLOZÁS

Ha felszáll egy lélek az égbe,

odafenn egy új csillag éled.

Gyönyörű fénnyel szépen ra-

gyog. 

Jelzi, hogy többen lettek az an-

gyalok.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
BONTA CSABA 

59 éves korában hirtelen elhunyt. 
Temetése folyó hó 26-án, szer-
dán 13 órakor lesz a meggyes-
falvi temetőben, református
szertartás szerint. 
Nyugalma legyen békés, emléke
áldott! 

A gyászoló család. (11988-I)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG ARGON-
HEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEMBEREKET alkalmaz. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65638-I)

A PLASMATERM RT. alkalmaz ELEKTRONIKUS MÉRNÖKÖT
és KARBANTARTÁSI VILLANYSZERELŐT, valamint VIASZ-
ÉS KÉREGKÉSZÍTŐ MŰHELYÜNKBE, illetve ÖNTÉSI UTÓ-
MUNKÁLATOKRA ALKALMAS SZEMÉLYT. A munka három
váltásban történik, a betanítást vállaljuk. Érdeklődni naponta a kö-
vetkező telefonszámokon: 0730-708-011, 0265/268-712. Önéletraj-
zokat a  secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre vagy személyesen
a cég székhelyén, a Bodoni utca 66A szám alatt várunk. (sz.-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. 
(22614-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUN-
KÁSOKAT a pékségbe. Érdeklődni lehet a cég székhelyén: Maros-
vásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es és
a 0756-128-313-as telefonszámon. (65665-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lej-
től. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes
szállítás Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az öné-
letrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Ér-
deklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOL-
GOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprog-
rammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65669-I)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Azomureşnél a többéves beruházási program részeként 

elvégzik a létesítmények új részleges műszaki felülvizsgálatát
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli 

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink 
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 

a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen

a reklam@e-nepujsag.ro címre. 
Érdeklődni a 0265/268-854-es

vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

Szünetel 
a vízszolgáltatás

Az AQUASERV RT. felhívja a fogyasztók
figyelmét, hogy a beütemezett  víztartálytisz-
títási munkálatok miatt 2021. május 27-én

este  20  és 24 óra között (hozzávetőleges időpont) szünetel az ivó-
víz-szolgáltatás 

• Marosszentgyörgyön
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindí-

tásakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból rövid
ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet a kitisztu-
lásáig csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük az
okozott kellemetlenségért.

Köszönjük megértésüket.
AQUASERV RT., Marosvásárhely 


